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Lola en Oscar populairste hondennamen
In het Brussels Gewest leven 96.259 geregistreerde honden. De meest gekozen hondennamen zijn Oscar en
Lola. Het populairste hondenras is de Jack Russel Terrier. Brussels Staatssecretaris bevoegd voor
Dierenwelzijn Bianca Debaets maakt de meest recente cijfers bekend. Dankzij het sinds 1998 verplichte Dog
ID hebben we een goed zicht op de hondenpopulatie in ons gewest.
“Voor het eerst sinds de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn beschikken we over Brusselse
hondencijfers”, aldus Bianca Debaets. “Ons gewest herbergt bijna 100.000 honden. Dat is erg veel in een
dichtbebouwde stadsomgeving als Brussel. Het bewijst dat heel wat huishoudens waarde hechten aan een hond
als gezelschapsdier. Een hond kan het leven van een gezin opvrolijken, maar kan ook een steun en toeverlaat
zijn bij vereenzaamde mensen en senioren. Ik wil daarom een aangepast beleid voeren waarbij we rekening
houden met de sociale functies van huisdieren.”
In de bijgevoegde tabellen vindt u de in België meest voorkomende hondenrassen alsook het aantal honden
per gewest. Zo blijkt de Jack Russel Terrier in heel het land het populairst. Afgelopen jaar kwamen er dan weer
het meeste chihuahua’s bij. Ook de Border Collie is een veel voorkomende hond.
Lola en Oscar zijn dan weer de meest gekozen hondennamen voor respectievelijk mannelijke en vrouwelijke
honden. Jack en Max scoren ook hoog bij mannetjes, Luna en Nala worden vaak gekozen voor een vrouwelijke
hond.
In 2015 zijn 1827 honden zoek geraakt. Daarvan zijn er 748 teruggevonden. Het aantal gestolen honden
bedroeg 363.
“Bij het bezit van een hond komt heel wat vreugde kijken, maar er zijn ook enkele verplichtingen. De
hondeneigenaars dienen hun hond goed te verzorgen heel het jaar door. Spijtig genoeg zijn er nog teveel
gevallen te betreuren waarbij honden net voor de zomervakantie achtergelaten worden”, besluit Bianca
Debaets.
De Brussels Staatssecretaris plant hiertoe een sensibiliseringsactie voor de vakantie uittocht begint.
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