
 

Reactie Raad van Beheer op vragen over plan ‘Fairfok’ 

Tijdens de inspraak en informatieavonden en ook via social media bereiken ons regelmatig vragen 

over het plan  ‘Fairfok’.  Wij reageren graag op de diverse vragen die wij ontvingen. De Raad van 

Beheer  reageert puntsgewijs zodat u per onderdeel kunt zien hoe de besluitvorming heeft 

plaatsgevonden en welke onderdelen nog opgenomen dienen te worden in het Kynologisch 

Reglement.  

Een van de belangrijkste vragen is: Hoeveel van wat er is beschreven in het Fairfok plan is nu reeds 

bestaand beleid?  

Volgens de Raad van Beheer is ruim 80% van de in het plan ‘Fairfok’ opgenomen onderdelen die de 

Raad van Beheer betreffen reeds bestaand beleid. Van de hieronder vermelde 27  punten  kennen 4 

punten nog een AV-besluit .Omgerekend is dit nog ca. 15%.  

1. Het opstellen van een projectplan Fairfok (N.B. zoals vermeld in het projectplan ‘op basis van een 

gezamenlijk geformuleerde uitdaging en geformuleerde ambitie en met voldoende draagvlak’). 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Alle nieuwe maatregelen die in het plan staan zijn of worden wel 

voorgelegd aan AV. Bepaalde onderdelen uit het projectplan worden ook niet uitgevoerd door de 

RVB de betreffende instantie heeft de verantwoording voor de uitvoering van die betreffende 

onderdelen van het plan. Dit staat ook duidelijk omschreven in het plan. 

 

2. Jaarlijkse evaluatie van het projectplan Fairfok (N.B. begrotingsconsequenties). 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Alle nieuwe maatregelen die in het plan staan zijn of worden voorgelegd 

aan AV als deze van invloed zijn op de begroting van de RVB. 

 

3. Verplichte DNA-afname. 

 

BESLOTEN IN DE AV VAN 23 NOVEMBER 2013.  

 

4. De Raad van Beheer wordt ook actief met maatregelen met betrekking tot niet-rashonden (N.B. 

begrotingsconsequenties) en wil hierover in gesprek met het ministerie. Gedacht wordt aan 

verplichte registratie look-alikes door de Raad vaan Beheer. 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Er is geen sprake van specifieke maatregelen, alleen het aanbieden van 

kennis en ervaring, en mogelijke oplossingen. Wanneer er besluiten genomen worden en de RVB 

zal hierin een rol gaan spelen, zal dit natuurlijk aan de AV worden voorgelegd. 

 

5. Ambitie dat vanaf 2018 gezondheid, welzijn en sociaal gedrag leidend zijn in de fokkerij. Zo nodig 

wordt gestopt met het fokken met honden waarbij dergelijke problemen onvermijdelijk zijn. 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Volgt logischerwijs uit AV besluit van 24 mei 2012. 

 

  



 

6. De ambitie dat de fokker de nieuwe  eigenaar van een pup verzekert van 11 jaar gezondheid en 

goed gedrag.  

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Dit is een ambitie, geen maatregel. Er is dus ook geen sprake van een 

verzekering dat de hond 11 jaar oud wordt. Tevens is er wetenschappelijk Engels onderzoek dat 

laat zien dat de gemiddelde leeftijd van een rashond ca. 12 jaar is. 

 

7. Rasstandaarden worden vanaf 2015 bijgesteld op basis van voorkoming welzijnsproblemen (N.B. 

rol van de rasverenigingen)  

KENT GEEN AV-BESLUIT. Dit borduurt voort op besluitvorming vanuit de FCI. De FCI heeft enkele 

jaren geleden het format voor rasstandaarden aangepast naar het zgn. Jerusalem format. Hierin 

vervult het welzijn van de honden een prominentere rol. Dit is ook beleid wat vanuit de FCI 

wordt ontwikkeld en ondersteund. (recent is bijvoorbeeld de rasstandaard van de Franse Buldog 

ook weer aangepast en is er wederom meer aandacht gevraagd voor de uiterlijke raskenmerken). 

 

8. De ambitie dat beoordeling plaatsvindt bij tentoonstellingen van de ‘Best-Of-Breeds’ van veertig 

rassen door een team van dierenartsen op welzijnsbeperkende uiterlijke kenmerken of afwijkend 

gedrag. Input vanuit maatschappij en stakeholders (extern!) wordt hierbij gebruikt. 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Dit voorstel moet nog aan de AV worden voorgesteld. Het streven is om 

dit in de bijzondere AV van september 2015 voor te leggen. 

 

9. Toepassing Ras Specifieke Instructies voor keurmeesters bij tentoonstellingen.  

 

WORDT REEDS TOEGEPAST. Is opgenomen in artikel 8 onder h Gedragscode voor keurmeesters. 

Deze gedragscode is goedgekeurd door AV op 24 maart 2010. 

 

10. De ambitie dat ten minste 50% van de keurmeesters op Nederlandse tentoonstellingen de 

Nederlandse nationaliteit heeft. 

 

BESLOTEN IN DE AV  VAN  28 JUNI 2014. 

 

11. De ambitie dat Nederlandse keurmeesters verplichte nascholing krijgen. 

BESLOTEN IN DE AV VAN  28 JUNI 2014. 

 

12. De ambitie dat per 2015 dierenartsen en medewerkers van dierenartspraktijken op het gebied 

van fokkerij en genetica worden geschoold, ondersteund door o.a. de Raad van Beheer. (Wat 

betreft de rol van de Raad van Beheer hierin, begrotingsconsequenties?)  

 

KENT GEEN AV-BESLUIT Dit is een ambitie die uitgevoerd gaat worden de KNMvD, niet de RvB. Zo 

staat dit ook in het projectplan vermeld. 

 

13. Het opstellen van een werkplan ter concretisering van de maatregelen teneinde de ambities te 

realiseren. De maatregelen die in dit werkplan zullen worden opgenomen, worden voorgelegd 

aan AV.  



 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT.  

 

14. Streven naar een fokbeleid op basis van een beperkte inteelttoename onder de 0,5% per 

generatie (N.B. consequenties per ras).  

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Komt voort uit project inteelt en verwantschap. Het is destijds 

opgenomen in het Duurzaam Fokbeleid (maart 2010). Het project zelf is in de begroting 

opgenomen en die is goedgekeurd door de AV.  

 

15. Gebruik maken van de populatiegegevens (incidentie ziekten en schadelijke raskenmerken per 

ras) van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren per 2015 en deze te koppelen aan 

stamboomafgifte. (N.B. begrotingsconsequenties)  

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. De gegevens zijn met name bedoeld voor het opstellen van een goed 

fokbeleid. In samenspraak met de rasverenigingen zullen de betreffende onderzoeken wellicht in 

de normenmatrix worden opgenomen.. Deze matrix is goedgekeurd tijdens de AV van 24 mei 

2012. 

 

16. Raad van Beheer stelt stamboeken van alle rashondenpopulaties open.  

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Dit gebeurt alleen als dit nodig is én in overleg met diverse partijen. De 

mogelijkheid is al jaren geleden vastgelegd in artikelen III.7 en III.14B KR. Voor de niet 

Nederlandse rassen is hiervoor ook altijd de toestemming nodig van de betreffende buitenlandse 

kennel Club.  

 

17. Per 1 mei 2013 verplichting Verenigings Fok Reglement (VFR).  

 

VASTGESTELD IN DE AV  VAN 24 MEI 2012. 

 

18. Softwaremodules verwantschap (opdracht verstrekt i.s.m. ministerie EZ aan de WUR om 

software te ontwikkelen ter verkrijging inzicht in opbouw raspopulatie, inteeltpercentage en 

verwantschap dieren) (N.B. begrotingsconsequenties) 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Zie punt 14. Komt voort uit project inteelt en verwantschap. Het is 

destijds opgenomen in het Duurzaam Fokbeleid (maart 2010). Het project zelf is in de begroting 

opgenomen en die is goedgekeurd door de AV. 

 

19. Outcross. Inkruisen look-alikes en andere erkende hondenrassen in een bepaald ras. Per ras een 

plan van aanpak hiervoor opstellen. (N.B. is algemeen gesteld, zie tevens punt 16). 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT Is al lange tijd geleden vastgelegd in KR (artikelen III.7 en III.14B) en 

behoefde dus geen goedkeuring van AV. Voor de niet Nederlandse rassen is hiervoor ook altijd 

de toestemming nodig van de betreffende buitenlandse kennel Club.  

 



 

20. Toelaten Niet-erkende-kleuren en Niet-erkende-haarvariëteiten  in de rashondenfokkerij. 

 

VASTGESTELD IN DE AV VAN 28 JUNI 2014. 

 

21. Afsluiten convenanten met rasverenigingen die bedreigd wordt in voortbestaan van het ras. 

 

OP 25 JUNI 2011 AANGEHAALD BIJ HET AGENDAPUNT WELZIJNSVOORWAARDEN, OP 22 JUNI 

2013 AANGEHAALD BIJ AGENDAPUNT VARIETEITSKRUISING EN OP 28 JUNI 2014 AANGEHAALD 

BIJ INITIATIEFVOORSTEL BEPERKING STAMBOOMAFGIFTE. Is vastgelegd in artikel III.14A KR en 

dus goedgekeurd door AV (voor 2007). 

 

22. Instellen normenmatrix met hierin opgenomen geprotocolleerde en door de Raad van Beheer 

geadministreerde gezondheidsonderzoeken (inclusief DNA-testen). 

 

VERWEZEN WORDT NAAR EEN BESLUIT IN DE AV VAN 24 MEI 2012 OVER VFR. IN LATERE 

NOTULEN WORDT REGELMATIG VERWEZEN NAAR DE NORMENMATRIX. 

 

23. Invoeren afstammingsbewijs (gefokt zonder te voldoen aan de normenmatrix). Wie fokt conform 

normenmatrix krijgt een stamboom. 

 

VASTGESTELD IN DE AV VAN 24 MEI 2012 (VFR). 

 

24. Gezondheidsonderzoeken online (uitslagen geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken op 

website Raad van Beheer te raadplegen). 

 

Vastgesteld in de AV juni 2008, aanpassing Algemeen Onderzoeksreglement. 

 

25. Gedragstest voor potentiële fokdieren (alle rassen, dus niet alleen de MAG-testrassen). 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Het betreft slechts het ter beschikking stellen van een gedragstest, geen 

verplichting. Er is derhalve geen goedkeuring van de AV noodzakelijk. 

 

26. Invoering rashondengids online per 2015 met informatie gezondheid en erfelijke aandoeningen 

per ras. 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Dit is primair een ambitie van het LICG. De RvB biedt ondersteuning bij 

de totstandkoming aan qua informatie. Dit behoeft geen goedkeuring van de AV. 

 

27. Jaarlijkse fokkerstour als verplichte educatie voor fokkers. 

 

KENT GEEN AV-BESLUIT. Er is nog geen sprake van verplichte educatie. Wanneer dit wel het geval 

is, zal het worden voorgelegd aan de AV. 

 

 


