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Deze brochure – Certificering van rasverenigingen en ras-
hondenfokkers – wordt u aangeboden door de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De Raad
van Beheer is hét aanspreekpunt als het gaat om rashon-
den, om kynologische informatie en ondersteuning in de
ruimste zin van het woord. Het werkterrein van de Raad
van Beheer is heel breed: van stamboomregistratie, hon-
denopvoeding, hondensport en –tentoonstellingen naar
gedrag, gezondheid en welzijn van honden.
In deze brochure maakt u kennis met een belangrijk,
nieuw project dat door de Raad van Beheer is opgestart
en wordt ontwikkeld: de certificering van rasverenigingen
en rashondenfokkers.

Wat is certificering?
In het bedrijfsleven is certificering een niet meer weg te
denken begrip. Certificering wil zoveel zeggen als een
kwaliteitswaarborg op de wijze waarop een product tot
stand is gekomen. In de Nederlandse wetgeving is een
rashondenpup – hoe vreemd dat misschien ook klinkt –
ook een product. Wie aan dat product een kwaliteitslabel
wil hangen, stelt regels op, die betrekking hebben op de
totstandkoming ervan. De onderwerpen waarop de kwa-
liteitswaarborg van toepassing is moeten worden be-
schreven en de betrokken partijen moeten aan de
overeengekomen regels voldoen. En dat niet alleen om
certificering te kunnen toekennen, maar ook om het te
kunnen ontvangen. 
Een uniforme certificering binnen de rashondenfokkerij is
volstrekt uniek in Nederland. Ook uniek is dat bij deze cer-
tificering de drie partijen die een rol spelen – Raad van
Beheer, rasvereniging en rashondenfokker – er samen
voor gaan zorgen dat de rashondenfokkerij in Nederland
een kwaliteitsimpuls krijgt.
En – heel belangrijk - voortaan zal het voor puppykopers
direct duidelijk zijn wáár een zorgvuldig gefokte rashon-
denpup kan worden gekocht.  

Aanleiding, opdracht, doelstelling 
en tijdschema
In mei 2006 heeft het bestuur van de Raad van Beheer
een nieuwe commissie ingesteld: de Commissie Certifice-

ring Rashondenfokkers (hierna Commissie). De opdracht
aan deze commissie was om een notitie samen te stellen
over een wijze van certificering die een positieve prikkel
zou geven aan de erkende rasverenigingen en aan ras-
hondenfokkers. Een zodanige certificering waardoor de
serieuze fokkers van rashonden in één oogopslag te on-
derscheiden zijn van malafide hondenhandelaren en van
fokkers die het met de gezondheid, het opfokken en de
huisvesting van hun nesten niet zo nauw willen nemen.
Een ambitieus plan, zoals dat van de Raad van Beheer
mag worden verwacht. 
De aanleiding tot het ontwikkelen van certificering voor
rasverenigingen en rashondenfokkers is: 

- Maatschappelijke ontwikkelingen
- De landelijke overheid kiest in haar beleid voor certifi-

cering in plaats van voor regelgeving; de sector moet
zelf regels stellen

- Er is in een aantal gevallen onvoldoende kennisniveau
bij de fokkers

- Erfelijke en welzijnsproblemen bij rashonden
- Onvoldoende bewustzijn en kennis bij puppykopers van

de aspecten die een rol spelen bij het aanschaffen van
een rashond

De doelstelling bij het ontwikkelen van certificering voor
rasverenigingen en rashondenhondenfokkers is:

- Een positieve prikkel voor rashondenfokkers en er-
kende rasverenigingen om samen te komen tot het
verantwoord en zorgvuldig fokken van rashonden

- Imagoverbetering van de rashondenfokkerij
- Herkenbaarheid voor de aspirant-puppykoper waar

het gaat om betrouwbare fokkers, die zich aan de fo-
kreglementen houden

Het tijdschema bij het ontwikkelen van certificering voor
rasverenigingen en rashondenfokkers is als volgt gepland:

- Samenstelling Commissie Certificering – mei 2006
- Startnotitie gereed – december 2006
- “Go!” van de Raad van Beheer – januari 2007 
- Afronding 1ste voorlichtingsronde voor de landelijke

kynologie – juni 2007
- Input van de rasverenigingen verwerken – juli/augustus

2007

Nadrukkelijk stelt de Raad van Beheer dat een stamboom op zich
geen garantiecertificaat voor gezondheid is.
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- Documenten certificering gereed – december 2007
- Rapportage over de voortgang aan de kynologie – 

december 2007
- Nieuwe publicaties in de kynologische bladen – 

2008 
- Convenanten voor rasverenigingen en fokkers be-

schikbaar – januari 2008
- Afronding 2de voorlichtingsronde voor de landelijke 

kynologie – 2de helft 2008
- Lesmateriaal beschikbaar – begin 2008
- Start met de pilots van de aangemelde rasverenigin-

gen – begin 2008
- Start met de cursussen voor nieuwe en onervaren fok-

kers – begin 2008
- Een wezenlijk deel van de kynologie is gecertificeerd:

2013

Zie verder onder het kopje De toekomst.

Het begin van een ambitieus plan
Maatschappelijke ontwikkelingen in ons dichtbevolkte
land geven alle aanleiding om serieuze afspraken te
gaan maken met rasverenigingen en met rashondenfok-
kers waar het gaat om het gedrag, de gezondheid en het
welzijn van rashonden. 
Als er in de pers over honden wordt geschreven en ge-
sproken, is dat zelden een positief verhaal. Meestal gaat
het over malafide hondenhandelaren, dierenwinkels en
websites waar honden worden verkocht en over bedro-
gen en teleurgestelde puppykopers, wiens problemen
nooit worden opgelost. Een onderscheid tussen de seri-
euze, goedwillende fokker en de malafide handel wordt
in de berichtgeving niet gemaakt. Kortom, het aanzien
van rashondenfokkers wordt keer op keer ter discussie ge-
steld. 
De georganiseerde kynologie wil zich – nadrukkelijker dan
ooit tevoren – gaan distantiëren van dit soort fokkers en si-
tuaties. 
Certificering gaat er voor zorgen dat de bokken van de
schapen worden gescheiden en dat de betrouwbare ras-

hondenfokker de plaats krijgt die hij/zij verdient. Certifice-
ring gaat er ook voor zorgen dat fokkers die serieus en
zorgvuldig fokken direct herkenbaar zijn voor de mensen
die een rashond willen aanschaffen. Want: aan gecertifi-
ceerde rasverenigingen en de gecertificeerde rashon-
denfokkers worden door de Raad van Beheer herkenbare
logo’s beschikbaar gesteld. 

Zijn er plannen om een rashond aan te schaffen?
Lees dan eerst de brochure “Een hond aanschaffen…

ja of nee?”
Daarin staat alle voorlichting om langs de juiste weg

bij de juiste fokker terecht te  komen. 
Meer informatie zie www.raadvanbeheer.nl
Folder aanvragen: info@raadvanbeheer.nl

In januari 2007 heeft de Raad van Beheer de Commissie
groen licht gegeven om de certificeringplannen door te
ontwikkelen en in het voorjaar van 2007 zijn de hoofd-
punten aan de kynologie gepresenteerd. Die wisselwer-
king met de landelijke kynologie zal gedurende het
gehele traject van de certificering – en ook nog daarna
- worden gehandhaafd. De kynologie moet up to date
en betrokken blijven! 
Behalve de website van de Raad van Beheer –
www.raadvanbeheer.nl – geeft ook de nieuwsbrief van
de Commissie – “Rasecht” – regelmatig de laatste stand
van zaken weer. U kunt zich inschrijven via de website
www.raadvanbeheer.nl. Abonnementen op “Rasecht”
zijn gratis.

Bij rashondenfokkers die gecertificeerd willen worden, moet de huis-
vesting op orde zijn. 

Certificering is een grote stap voorwaarts in de rashondenfokkerij.



4 Raad van Beheer  

Vier partijen
‘It takes two to tango’, in het geval van certificering zelfs
vier. De Raad van Beheer sluit, als initiatiefneemster van
certificering, uniforme convenanten af met de erkende
rasverenigingen; daarin is een aantal afspraken vastge-
legd. De gecertificeerde rasvereniging kan, aan de hand
van vooraf vastgestelde normen, een bij de rasvereniging
aangesloten fokker certificeren, eveneens door middel
van een uniform convenant. Beide convenanten worden
door de Commisie ontwikkeld en door de Raad van Be-
heer gratis beschikbaar gesteld.

Meer lezen over de Raad van Beheer en de
rasverenigingen? Vraag via info@raadvanbeheer.nl

twee speciale brochures aan: “…voor alle rashonden”
en “Wat is en wat doet een rasvereniging?”of bekijk

ze digitaal via www.raadvanbeheer.nl

Kopers van rashonden puppies – de vierde, maar zeker
niet de onbelangrijkste, partij – krijgen voor het eerst in de
geschiedenis inzicht in de wijze waarop het nest van hun
keuze is gefokt en aan welke zorgvuldigheidseisen, ten
aanzien van gedrag, gezondheid en welzijn, is voldaan.
Voor de kopers van pups zijn de gecertificeerde rasver-
enigingen en de gecertificeerde fokkers direct herken-
baar, transparant en controleerbaar. Daarover later meer.

Fokreglementen zijn bepalend
Het overgrote deel van de erkende rasverenigingen heeft
al een fokreglement. De inhoud daarvan varieert van een
paar simpele afspraken tot een reglement dat is toege-
spitst op het desbetreffende ras en waarin veel aandacht
is gegeven aan gezondheid, gedrag, welzijn en aan het
bewaren van de rastypische uiterlijke of de werk kwalitei-
ten die bij het ras horen.  
In 2004 hebben de erkende rasverenigingen, tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer,
het Basis Reglement Stambomen (BRS) goedgekeurd. Dit
reglement bevat een aantal regels met betrekking tot de
gezondheid en het welzijn van de moederhond. 
In 2008 wordt het BRS geïmplementeerd in de geauto-
matiseerde stamboekhouding van de Raad van Beheer.
Daarmee kan onmiddellijk worden geconstateerd of een
fokker dit reglement heeft gerespecteerd of niet. Bij over-
treding wordt de fokker voorgeleid aan het Tuchtcollege;
dit college kan geldboetes opleggen en ook zwaardere
maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld een fokverbod
voor een bepaalde periode. 

Dit reglement – het BRS - maakt onderdeel uit van de
voorwaarden tot certificering.

Tegelijkertijd met de plannen voor certificering is het
raamwerk van het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) ont-
wikkeld. De naam zegt het al: dit is het kader van een fok-
reglement waarin een aantal noodzakelijke, rastypische
en gezondheidstechnische zaken moeten en kunnen
worden opgenomen. Er moet bij dit reglement onder-
scheid worden gemaakt tussen drie ‘soorten’ regels,
waarover hierna meer.   

Ook het RFR maakt onderdeel uit van de voorwaarden
tot certificering.

1. Verplichte artikelen in het RFR die al zijn geregeld via
het BRS
Een aantal welzijnsregels (BRS) is door de Algemene Le-
denvergadering van de Raad van Beheer in 2004 beslo-
ten en moet daarom verplicht worden opgenomen in het
RFR. 
- Minimum leeftijd van de teef op het tijdstip van de dek-

king (18 maanden: is geregeld in het BRS)
- Maximum leeftijd van de teef bij een dekking (96

maanden: is geregeld in het BRS)
- Maximum leeftijd van de teef bij de eerste dekking (72

maanden: is/wordt geregeld in het BRS)
De commissie Certificering is graag bereid rasverenigingen te advi-
seren en te ondersteunen wanneer men hulp nodig  heeft.

Communicatie en PR zijn twee belangrijke zaken bij certificering.
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- Periodiciteit van de nesten (per 24 maanden 2 nesten,
minimaal 10 maanden tussen het eerste en tweede
nest: is geregeld in het BRS)

- Maximum aantal nesten van een teef (vijf; is geregeld
in het BRS)

Rasverenigingen zijn vrij om ten aanzien van de boven-
staande regels zwaardere eisen te stellen. Lichtere eisen
dan de bovenstaande zijn niet toegestaan.  

2. Verplichte artikelen in het RFR van de erkende rasver-
eniging
- Epilepsie: dieren of honden bij wie de diagnose epi-

lepsie is gesteld mogen niet (meer) voor de fokkerij wor-
den ingezet (verplichte regel in het RFR)

- Cryptorchide (geen testikels) of monorchide (één tes-
tikel) reuen zijn uitgesloten van de fokkerij (verplichte
regel in het RFR; dergelijke honden moeten op ten-
toonstellingen of fokkeuringen worden gediskwalifi-
ceerd)

- Ontwormen en inenten: de fokker draagt zorg voor het
deugdelijk ontwormen en inenten van de pups, vol-
gens de gangbare veterinaire inzichten, en voor een
volledig door de dierenarts ingevuld Europees Dieren-
paspoort. Dit artikel is verplicht omdat de noodzake-
lijke handelingen controleerbaar zijn vanuit het
dierenpaspoort. 

Rasverenigingen zijn vrij om ten aanzien van het boven-
staande zwaardere eisen te stellen, bij voorbeeld in de
bestrijding van epilepsie. Lichtere eisen dan de boven-
staande zijn niet toegestaan.

3. Diverse andere artikelen in het RFR van de erkende ras-
vereniging. De rasvereniging moet deze artikelen al dan
niet opnemen en/of naar eigen inzicht invullen. 

- Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met el-
kaar in relatie staan als: ouder-kind (optioneel) of
(half)broer-(half)zuster (optioneel)

- Herhaalcombinaties: rasverenigingen kunnen zelf be-

sluiten dit artikel wel of niet op te nemen en bij op-
name het naar eigen inzicht in te vullen.

- Minimum leeftijd van de reu op de dag van de dek-
king: dit artikel is verplicht, maar rasverenigingen kun-
nen zelf deze leeftijd bepalen.

- Aantal dekkingen/nesten van een reu over een be-
paalde periode: dit artikel is verplicht in het RFR. Ras-
verenigingen kunnen zelf een limiet bepalen.

- Verplichte onderzoeken: op basis van onderzoek zijn
problemen binnen het ras vastgesteld, waarop de ou-
derdieren derhalve moeten worden onderzocht: in te
vullen door de rasverenigingen. Te denken valt aan
heupdysplasie, cataract, PRA, doofheid, patella luxa-
tie, enz. Indien een probleem is vastgesteld binnen een
ras, moet de rasvereniging het desbetreffende pro-
bleem in het RFR aangeven met daarbij de fokmaat-
regelen die zijn/worden genomen en als eis aan een
fokker worden gesteld.

- Gedragstest: gedragstesten moeten, indien van toe-
passing, plaatsvinden onder auspiciën van de Com-
missie Gedrag van de Raad van Beheer conform de
voor de testen opgestelde protocollen: dit artikel is ver-
plicht in het RFR.

- Verplichte gedragstest: dit artikel is optioneel en wordt
alleen opgenomen als een gedragstest voor het ras
verplicht is.

- Verplichte werkgeschiktheid test: dit artikel is optioneel
en geldt slechts als de rasvereniging een laagdrem-
pelige werkgeschiktheid test als fokeis voor één of voor
beide ouderdieren opgenomen wil hebben. 

- Kwalificaties op tentoonstellingen: dit is een verplicht
artikel in het RFR, maar de rasverenigingen kunnen de
fokeisen m.b.t. kwalificaties op tentoonstellingen zelf
bepalen. Dit kan eventueel in combinatie met een
werkgeschiktheid test zoals die voor een aantal rassen
bestaat.

- Leeftijd bij de aflevering pups: dit is een verplicht artikel
in het RFR, maar de leeftijd kan worden ingevuld door
de rasvereniging.  

Rasverenigingen zijn vrij om ten aanzien van het boven-
staande zwaardere eisen te stellen. Lichtere eisen dan de
bovenstaande zijn niet toegestaan.

Rasverenigingen, let op!
Het vaststellen van regels voor fokreglementen 

en/of het aanbrengen van wijzigingen in bestaande 
reglementen, behoeven de goedkeuring van de 

Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging. 
Layout technische aanpassingen in het 
fokreglement hoeven uiteraard niet aan 

de ALV te worden voorgelegd.

Voorwaarden voor de erkende rasverenigingen om te
worden gecertificeerd
Als rasverenigingen voor certificering door de Raad van
Beheer in aanmerking willen komen, zijn er – behalve het
hanteren van het BRS en het RFR – nog een paar andere
voorwaarden. 

De serieuze fokkers van rashonden krijgen het voetstuk waarop ze be-
horen te staan.
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- Herplaatsing: voor de rasverenigingen worden 2 for-
mulieren ontwikkeld: “Reglement Herplaatsing” en
“Formulier Herplaatsing”. Daarin kunnen alle zaken
rond herplaatsing uniform worden geregeld.

- Kennisoverdracht: de rasvereniging werkt mee aan het
te ontwikkelen materiaal voor rasspecifieke kennis-
overdracht en verzorgt een aantal fokkersdagen per
jaar. Daaronder vallen ook nakomelingendagen, nest-
beoordelingen, jonge honden dagen, enz. De rasver-
eniging kan dit organiseren samen met ‘verwante’
rasverenigingen of via de rasgroepen.

- Onderzoek: rasverenigingen moeten minimaal 1 x per
drie jaar een gedrags- en gezondheidsinventarisatie
uitvoeren. Bestaande enquêtes van rasverenigingen
zullen daar veelal al aan voldoen.

Onderzoek kan het beste worden omschreven als “de
thermometer in het ras houden”, om een indruk te krijgen
welke zaken m.b.t. gezondheid en welzijn in een ras spe-
len. Vinger aan de pols is immers effectiever, dan achteraf
en/of te laat ingrijpen.  
Ook bevat het RFR nog een paar bijzondere reglemen-
ten, die voor een klein aantal rassen van toepassing zijn,
zoals bij voorbeeld hoe men in de fokkerij wil omgaan met
de kleur merle. 

Belangrijk: rasverenigingen kunnen in het RFR nog an-
dere, op het ras toegespitste eisen opnemen, mits deze
niet conflicterend zijn met de verplichte artikelen.

Enkele faciliteiten van de Raad van Beheer
Bij het stellen van voorwaarden voor certificering, horen
natuurlijk ook de ‘hulpstukken’. Zo zal de Raad van Be-
heer de hiervoor genoemde formulieren ontwikkelen en
zorgdragen voor een geautomatiseerde onderzoeksset,
waarmee de rasverenigingen aan de slag kunnen. Veel
rasverenigingen beschikken al over een geautomatiseerd
systeem dat wordt gebruikt bij vragenlijsten of enquêtes
binnen het ras. Dit is geen enkel probleem, mits de ge-
zondheids- en gedraguitslagen een bepaalde periode
worden bewaard en – op aanvraag – aan de Raad van

Beheer ter hand kunnen worden gesteld.  
Ook zal de Raad van Beheer een uniform koopcontract
ontwikkelen, waarmee gecertificeerde rasverenigingen
en fokkers moeten werken. Fokkers zijn vrij om aan dit
koopcontract nog specifieke punten toe te voegen, mits
deze niet conflicterend zijn met de basis teksten in het
contract. 
Om de rasverenigingen te ondersteunen, worden work-
shops georganiseerd. Niet alleen over de dagelijkse gang
van zaken in een vereniging, maar ook over het koop-
contract, enquêteren, kennisoverdracht en andere on-
derwerpen die met certificering te maken hebben.
Communicatie en PR zijn twee belangrijke zaken bij certi-
ficering. De Raad van Beheer neemt deze taken op zich
en zal – binnen de financiële mogelijkheden – het certifi-
ceringplan helder en breed aan de buitenwereld pre-
senteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van websites,
nieuwsbrieven en brochures, maar ook van de mogelijk-
heden die aanverwante (overheids)organisaties bieden.     

Het overgrote deel van de rashonden wordt 
onderdeel van een gezin. Het is daarom van het 

grootste belang dat fokkers niet uitsluitend 
streven naar mooie rashonden, 

maar ook naar gezonde rashonden, met het bijpas-
sende temperament. Certificering helpt mee om 

deze balans te vinden.

Enkele voorwaarden voor fokkers – 
lesmateriaal - koopcontract 
Fokkers die lid zijn van de erkende rasverenigingen, die de
belangen van het desbetreffende ras behartigen, komen
voor certificering in aanmerking. Zij die geen lid van de
erkende rasvereniging zijn komen niet in aanmerking voor
certificering. Voor fokkers die een ras fokken waarvoor
geen erkende rasvereniging bestaat of voor fokkers wie
het onmogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt om lid van
de erkende rasvereniging te worden, zal de Raad van Be-
heer zich inzetten om een oplossing te vinden. 
De erkende rasvereniging sluit met de fokkers die zich wil-
len certificeren een uniform convenant af, waarin de we-
derzijdse afspraken duidelijk zijn vastgelegd. De fokker
ontvangt daarbij het speciale logo voor gecertificeerde
fokkers. Het staat rasverenigingen vrij hoe zij willen om-
gaan met leden/fokkers die zich niet willen of kunnen cer-
tificeren.  Rasverenigingen kunnen ook zelf bepalen of ze
bij het geven van faciliteiten aan fokkers een onderscheid
willen maken tussen gecertificeerde en niet-gecertifi-
ceerde fokkers. Dit onderscheid bestaat bij het overgrote
deel van de rasverenigingen al, maar nu in de vorm van
fokkers die wel en fokkers die niet volgens de regels van
de club fokken.  
De wijze waarop rasverenigingen willen omgaan met fok-
kers die (ook) lid zijn van een niet-erkende rasvereniging,
wordt bij certificering niet voorgeschreven.
Een fokker die meer dan één ras fokt, kan voor certifice-
ring in aanmerking komen, mits hij/zij zich voor alle rassen
kwalificeert als een gecertificeerde fokker. 
Speciaal voor nieuwe en onervaren fokkers is lesmateri-

De zorgvuldig gefokte rashond verdient een eigen, direct herkenbaar
platform.



7Certificering 

aal ontwikkeld, dat is toegespitst op de dagelijkse praktijk
van het fokken van rashonden. In tekst en foto’s wordt de
cursist aan de hand genomen vanaf het besluit om een
nest te gaan fokken tot en met het moment dat de pups
naar hun nieuwe eigenaren gaan. Bedoelde fokkers moe-
ten aan deze laagdrempelige opleiding met succes heb-
ben deelgenomen voordat men voor certificering in
aanmerking komt. Kynologen clubs, rasverenigingen en
rasgroepen kunnen een grote rol spelen bij deze kennis-
overdracht. 
Fokkers die voor certificering in aanmerking willen komen
zijn verplicht om het door de Raad van Beheer ontwik-
kelde en gratis te verstrekken uniforme koopcontract te
hanteren. Daarmee wordt aan alle gecertificeerde fok-
kers en aan hun puppykopers dezelfde bescherming ge-
boden. In dat koopcontract is ruimte om eigen, specifieke
wensen in het contract op te nemen. Gedacht kan wor-
den aan bij voorbeeld een ‘statiegeld’ regeling bij het
röntgenen voor heupdysplasie of speciale afspraken over
het fokken met een teef of het dekken met een reu. Dit
kan uiteraard alleen wanneer deze toevoegingen niet
conflicterend zijn met de andere artikelen in het koop-
contract.   

Certificering in de praktijk – de controle
Gecertificeerde fokkers moeten ook aan de eisen m.b.t.
huisvesting en socialisatie voldoen. De chippers van de
Raad van Beheer hebben toegang tot alle rashonden-
fokkers in Nederland. Zij gaan bij de controle ten aanzien
van huisvesting, hygiëne, socialisatie en de moederhond

een grotere rol spelen en kunnen eventuele misstanden
of situaties die vraagtekens oproepen signaleren.      
De controle op het naleven van het BRS wordt, dankzij au-
tomatisering, geregeld via de stamboekadministratie van
de Raad van Beheer. Blijft over de controle op de gecer-
tificeerde fokker en de gecertificeerde rasvereniging. 
Het signaleren – voor of na de geboorte - van een nest
dat niet aan de voorwaarden van het fokreglement vol-
doet, is niets nieuws en valt onder de bevoegdheden en
de taken van het bestuur van de rasvereniging. Veel ras-
verenigingen houden nu ook al in de gaten of hun fok-
kers voor pupbemiddeling etc. in aanmerking komen
en/of de adviezen van een Fokadvies Commissie of van
een Fokkerijcommissie zijn opgevolgd. 

Een fokker die meer van één ras fokt, kan voor certificering in aanmerking komen, mits hij/zij zich voor alle rassen kwalificeert als een gecerti-
ficeerde fokker.

Gecertificeerde fokkers moeten ook aan de eisen met betrekking tot
huisvesting en socialisatie voldoen.
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Aan de hand van de gegevens die de Raad van Beheer
over de geboren nesten verstrekt, kunnen, eventueel
steekproefsgewijs, ook controle punten worden inge-
bouwd. De al bestaande controles kan men bij gecertifi-
ceerde fokkers handhaven en/of hen het vertrouwen
geven dat zij het convenant naleven.
Nieuw is dat een gecertificeerde fokker bij het constate-
ren van een overtreding van de afspraken, die zijn vast-
gelegd in het convenant, direct te maken krijgt met het
Tuchtcollege. Verlies van certificering behoort dan tot de
mogelijkheden, afgezien van andere, zwaardere sanc-
ties. 
De Commissie Certificering is graag bereid de rasvereni-
gingen te adviseren en te ondersteunen, wanneer men
hulp nodig heeft bij de controle op de naleving van de
fokregels en het convenant met de fokker. 
Besturen van rasverenigingen hebben de mogelijkheid
om alle zaken met betrekking tot certificering bij één
(nieuw) bestuurslid onder te brengen, bij bestaande fok-
commissies of bij leden die men geschikt acht voor dit
werk.  
De Raad van Beheer houdt oog op de gecertificeerde
rasverenigingen, met name waar het gaat om de nale-
ving van de afspraken uit het convenant. 
De kynologie is echter géén politiemacht en moet ver-
standig omgaan met de controle op de naleving van de
reglementen. Daarbij is de sociale controle binnen een
ras een niet te onderschatten factor; fokkers die hun cer-
tificering verliezen zijn niet te benijden.  

Verantwoord en zorgvuldig: 
twee kernbegrippen
Certificering betekent nadrukkelijk geen garantie. De wet
geeft een koper van een product ruime mogelijkheden
om bij een miskoop verhaal te halen bij de verkoper. Cer-
tificering wordt in het leven geroepen om die miskoop te
vermijden, door zorgvuldig en verantwoord fokgedrag
van de verkoper en door een verstandige aankoop van
een goed voorgelichte koper. En als er zich toch proble-
men voordoen, dan geeft de koop bij een gecertifi-
ceerde fokker de garantie op een juiste afhandeling van
het probleem.   
Nadrukkelijk stelt de Raad van Beheer dat een stamboom
op zich geen garantiecertificaat voor gezondheid is. Een
stamboom is een officieel, uniek afstammingsdocument –
niets meer en niets minder. 
De twee kernbegrippen bij certificering zijn: verantwoord
en zorgvuldig. Gecertificeerde rasverenigingen en ras-
hondenfokkers geven geen ‘levenslange garantie’ op
pups, maar staan wel garant voor een verantwoord en
zorgvuldig gefokt nest. Dat betekent minimaal dat aan
alle voorwaarden van de certificering is voldaan.
De zorgvuldig gefokte rashond verdient een eigen, direct
herkenbaar platform. Dat platform wordt gevormd door
de gecertificeerde fokker. 

Wat betekenen een gecertificeerde rashon-
denfokker en een aspirant-rashondenkoper
voor elkaar?
Een rashondenfokker kan zich door het speciale logo on-
derscheiden en daarmee wordt de puppykoper op het
juiste spoor gezet. En, er zijn meer sporen die naar de ge-
certificeerde fokkers leiden. Het logo mag worden ge-
bruikt op de eigen website en bij advertenties, maar
wordt ook geplaatst op de speciale ‘certificeringpagina’s,
die op de website van de Raad van Beheer staan. Dat
zijn pagina’s met de gegevens van alle gecertificeerde
fokkers, met daarbij alle informatie over wat certificering
precies inhoudt. Een puppykoper kan meteen conclude-

Fokkers die lid zijn van een erkende rasvereniging komen in aan-
merking voor certificering.

In 2004 hebben de erkende rasverenigingen het Basis Reglement
Stambomen goedgekeurd. 
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ren, aan de hand van datzelfde logo, dat de fokker aan
de verplichte voorwaarden heeft voldaan en dus serieus
met zijn of haar ras bezig is. Zij zien ook dat de noodzake-
lijke gezondheidsonderzoeken zijn gedaan, dat de des-
betreffende fokker op het welzijn van zijn honden let, de
huisvesting op orde heeft en voldoende kennis bezit om
verstandig te fokken. Daarna is één muisklik voldoende
om bij het ras en/of de fokker van hun keuze terecht te
komen. 
Ook het grote publiek wordt op deze plek geïnformeerd
over de fokregels waaraan de gecertificeerde fokker
heeft voldaan en zal begrijpen dat die regels in het be-
lang van de kopers zijn. 
Van essentieel belang is dat een pupkoper bij het zien van
het logo “gecertificeerd fokker Raad van Beheer” er zon-
der enige twijfel van uit kan gaan dat bij alle nesten alle
regels en afspraken onverkort zijn uitgevoerd. 
Het is ook daarom dat gecertificeerde fokkers geen ‘uit-
stapjes’ kunnen maken naar af en toe een nestje tussen-
door dat niet aan de voorwaarden voor certificering
voldoet. Dat zou misleiding van de kopers zijn. 

Hoe en waar schaft men een rashond aan?
Er is maar één antwoord mogelijk: bij de gecertificeerde
rashondenfokker. Behalve dat zij herkenbaar worden aan

Rasverenigingen kunnen de fokeisen met betrekking tot kwalificaties
op tentoonstellingen zelf bepalen.

Voor de kopers van pups zijn de gecertificeerde rasverenigingen en de gecertificeerde fokkers direct herkenbaar, transparant en controleer-
baar.
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het unieke logo, heeft de Raad van Beheer een uitvoe-
rige brochure ontwikkeld, waarin alle informatie bijeen is
gebracht over de aanschaf van een rashond: “Een ras-
hond aanschaffen, ja of nee?”. Om puppykopers ook na
de aanschaf van de hond goed te kunnen informeren
over de mogelijkheden in de kynologie, zijn er nog twee
brochures gemaakt: “Wat is en wat doet een rasvereni-
ging?” en “Wat is en wat doet een Kynologen Club?” En
voor wie belangstelling heeft voor het werk van de Raad
van Beheer, is de brochure “… voor alle rashonden” be-
schikbaar. Allemaal gratis en digitaal te bekijken op de
website van de Raad van Beheer of aan te vragen bij:
info@raadvanbeheer.nl

Wie hebben baat bij certificering?
De vier partners:
- De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ne-

derland
- De erkende rasverenigingen
- De fokkers van rashonden
- Iedereen die een rashondenpup gaat aanschaffen
De Raad van Beheer draagt naar buiten een duidelijke
boodschap uit: wij behartigen de belangen van kynolo-
gisch Nederland en wel met de juiste intentie. Wij distan-
tiëren ons van de uitwassen als het om rashondenfokkerij
gaat en besteden geld en mankracht aan de certifice-
ring van rasverenigingen en rashondenfokkers.
De Raad van Beheer ontwikkelt nog meer faciliteiten bij
certificering, zoals bij voorbeeld brochures met rasspeci-

fieke informatie, een voordeelpas en kortingen op bij
voorbeeld puppycursussen.       
De erkende rasverenigingen dragen ook de juiste bood-
schap uit. Wij zijn serieus met de belangenbehartiging van
het ons toevertrouwde ras bezig. Wij zijn weliswaar auto-
noom, maar zien het belang van zorgvuldig gefokte nes-
ten in en werken er aan mee om de reputatie van de
rashondenfokkerij te verbeteren.
Rasverenigingen hebben de mogelijkheid om ook zelf fa-
ciliteiten voor hun gecertificeerde fokkers te ontwikkelen:
automatische pupinfo (‘pupbemiddeling’), herplaatsing,
nestvermelding op websites en in clubbladen, korting op
een lidmaatschap voor het eerste jaar, een link met de
website van de rasvereniging,  etc.
De serieuze fokkers van rashonden krijgen eindelijk het
voetstuk waarop ze behoren te staan. Ze onderscheiden
zich niet door de grootste website met de meeste foto’s,
niet door de laagste prijzen op Marktplaats of door een le-
venslange garantie op honden van onduidelijke her-
komst. Ze onderscheiden zich door binnen hun
rasvereniging een gecertificeerde fokker te zijn.   
De kopers van rashondenpups, ten slotte, kunnen bij het
aanschaffen van een rashond alle informatie op één
plaats vinden – de website van de Raad van Beheer
www.raadvanbeheer.nl. Vanaf die plek worden ze geleid
naar die rasverenigingen en die fokkers van het ras van
hun keuze. 

Vragen over certificering? 
Stel uw vraag via certificering@raadvanbeheer.nl

Hollandse vraag: wie gaat dat betalen?
Bij de Raad van Beheer is voor certificering een budget
beschikbaar. Daaruit kunnen de lopende kosten, de ont-
wikkeling van het lesmateriaal, het beschikbaar stellen
van een automatiseringsset aan verenigingen, onder-
steuning bij workshops, de ontwikkeling van het koop-
contract en de convenanten, de productie van de
logo’s, het uitgeven van een nieuwsbrief, etc. worden be-
taald. Van de rasverenigingen wordt hoofdzakelijk een bij-
drage in natura gevraagd: het implementeren van het

Speciaal voor nieuwe en onervaren fokkers wordt lesmateriaal ont-
wikkeld, dat is toegespitst op de dagelijkse praktijk van het fokken van
rashonden.

Certificering wordt in het leven geroepen om miskopen te vermij-
den.
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RFR (veelal in de eigen fokreglementen), het ontwikkelen
van een herplaatsingservice voor honden (zo die er nog
niet is), medewerking aan kennisoverdracht voor fokkers
en het doen van de periodieke gezondheidsonderzoe-
ken. Ook het laatstgenoemde element is binnen een
groot aantal rasverenigingen al aanwezig.
Nieuwe en onervaren fokkers zullen voor de deelname
aan de speciale, door de Commissie ontwikkelde cursus,
een bescheiden bedrag moeten betalen. De overige
kosten hiervan zullen door de Raad van Beheer worden
gedragen.

De toekomst
Certificering is niet iets van een paar maanden, certifice-
ring is een zaak van jaren. Als de voorbereidende werk-
zaamheden zijn afgerond, als de convenanten,
koopcontracten, reglementen etc., gereed zijn, als het
lesmateriaal beschikbaar is en de studenten aan de gang
kunnen, dan wordt er een begin gemaakt met ‘proef-
draaien’ door middel van pilots. De planning daarvoor is
het jaar 2008.  
De ervaringen uit de praktijk moeten worden vertaald
naar de theorie; certificering is immers geen statisch do-
cument, maar een springlevend project, onderhevig aan
door de praktijk ingegeven nieuwe inzichten.
De eerste presentaties hebben de Commissie de zeker-
heid gegeven dat een deel van de kynologie haast wil

maken met certificering en dat een ander deel zeer po-
sitief tegenover deze plannen staat. Rasverenigingen die
de kat uit de boom willen kijken, kunnen dat doen, maar
lopen het risico enigszins ‘op achterstand’ gezet te wor-
den. De keuze van rasverenigingen om niet te willen mee-
doen aan certificering, wordt volledig gerespecteerd.
Rasverenigingen moeten zich tegelijkertijd realiseren dat
de bij de vereniging aangesloten fokkers de mogelijkheid
om zich te onderscheiden en te profileren richting pup-
pykopers wordt onthouden, dan wel wordt bemoeilijkt. 

Certificering zal niet in één slag bij 155 rasverenigingen
kunnen worden geregeld. De Raad van Beheer heeft tijd
en menskracht nodig om de rasverenigingen zorgvuldig
bij de certificering te betrekken. Rasverenigingen hebben
tijd nodig om het RFR in de eigen reglementen te imple-
menteren en om daarna met de fokkers die gecertifi-
ceerd willen worden afspraken te gaan maken.
De wens van de Commissie is dat rond het jaar 2013 cer-
tificering niet alleen bij het overgrote deel van de rasver-
enigingen en rashondenfokkers geïmplementeerd zal zijn,
maar ook dat bij de aspirant-puppykopers en bij het grote
publiek certificering in de rashondenfokkerij net zo ge-
woon is als het sluiten van een reisverzekering wanneer
men met vakantie gaat.   

Wie niet te lang kunnen wachten, maar ook niet te lang
mogen wachten, zijn de puppykopers. Zij hebben recht
op eerlijke informatie over verantwoorde en zorgvuldig
gefokte pups.  

Wat kunnen we in de tussentijd doen?
Zowel de Raad van Beheer als de rasverenigingen moe-
ten de achterban blijven informeren. De Raad stelt regel-
matig een gratis nieuwsbrief – “Rasecht” – beschikbaar,
waarin de vorderingen van certificering op de voet wor-
den gevolgd en waarin de meest gestelde vragen wor-
den beantwoord. Rasverenigingen kunnen deze teksten
en de teksten die nog gaan verschijnen in de kynologi-
sche bladen op hun websites en in hun clubbladen pu-
bliceren.

‘Rasecht’ is de gratis nieuwsbrief van de Commissie Certificering,
waarin de voortgang op de voet kan worden gevolgd.

Een uniforme certificering binnen de rashondenfokkerij is volstrekt
uniek in Nederland.



De onderstaande artikelen m.b.t. certificering zijn gratis
beschikbaar voor de rasverenigingen voor publicatie in
het clubblad of op de website. U kunt deze downloaden
van de website van de Raad van Beheer.  

Aantrekkelijk en onderscheidend – De Hondenwereld,
september 2007    
Nieuwsbrief van de Commissie Certificering “Rasecht” –
1ste nummer juni 2007
Nieuwsbrief van de Commissie Certificering “Rasecht” –
2de nummer juli 2007

Ook de inhoud van alle volgende nummers van “Rasecht” 
mogen door de rasverenigingen worden overgenomen.

Onderstaande geïllustreerde brochures worden door de
Raad van Beheer gratis ter beschikking gesteld (ook di-
gitaal):

“… voor alle rashonden”-
over het werk van de Raad van Beheer

“Een rashond aanschaffen, ja of nee?”- 
gids bij het aanschaffen van een rashondenpup
“Wat is en wat doet een rasvereniging?”- 
over het werk, het functioneren en de activiteiten van de
rasvereniging
“Wat is en wat doet een Kynologen Club?”- 
over het werk, het functioneren en de activiteiten van de
kynologen club

“Certificering van rasverenigingen en rashondenfokkers”-
alle informatie over ontstaan, doel, inhoud en voortgang
van certificering in de kynologie 

Het e-mail adres certificering@raadvanbeheer.nl blijft ge-
handhaafd en staat open voor alle vragen, ideeën en
opmerkingen vanuit de kynologie.

Copyright Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land, 2007.
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Certificering is niet iets van een paar maanden, certificering is een zaak van jaren.


