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Inleiding
Vanuit de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid is een voorstel gedaan om de gesloten stamboeken van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te openen. Uitgangspunt was fokkers toe te staan aankeuringen van look-alikes toe te staan naar aanleiding
waarvan honden onder voorwaarden opgenomen zouden kunnen worden in de Bijlagen van
het Nederlands Honden Stamboek (NHSB).
De totale hondenpopulatie in Nederland bestaat uit zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen honden.
Ongeveer een 0,5 miljoen van deze honden zijn in het bezit van een FCI-stamboom. Dat
betekent dat meer dan twee derde van de hondenpopulatie in Nederland geen stamboom
heeft.
Het imago van de rashond is in het geding, dierenrechtenorganisaties zorgen voor een
aanhoudende stroom van negatieve aandacht en lijken alle gelegenheid te krijgen om via de
media hun meningen te verspreiden. Maar ook wetenschappers en dierenartsen hebben
zich meer en meer laten horen. De georganiseerde kynologie wordt onder andere verweten
te weinig aandacht te hebben voor o.a. de gevaren van inteelt, schadelijke kenmerken, en
gezondheids- en welzijnsproblemen.
Het aantal inschrijvingen in het N.H.S.B. neemt jaarlijks af. Uit data van andere landen blijkt
dat dit een wereldwijde trend is. Een steeds groter deel van de hondenpopulaties bestaat nu
uit niet-rashonden. De afname van de populatiegrootte van rashonden en met name die van
de beschikbare fokdieren is een zorgelijke ontwikkeling. De genetische diversiteit van
bepaalde rassen neemt af en leidt tot een toename van inteelt waardoor de individuen
sterker verwant zijn aan elkaar en er een toename is van homozygote eigenschappen en de
incidentie van (genetische) aandoeningen stijgt.
Een manier om de genetische diversiteit binnen een ras toe te laten nemen, is populatievergroting. Dit kan onder andere door het gesloten stamboek te openen en de mogelijkheid te
creëren look-alikes toe te voegen aan de populatie. Look-alikes zijn honden die lijken op een
bepaald ras, maar geen (FCI-erkende) stamboom hebben.
Door look-alikes eerst aan te keuren en de voor het ras van belang zijnde (gezondheids /
gedrags) onderzoeken te laten ondergaan alvorens ze in het stamboek worden opgenomen,
wordt de kans op voor de fokkerij geschikte honden vergroot.
Een positief neveneffect is dat hierdoor een groter deel van de totale Nederlandse hondenpopulatie in beeld komt. Negatieve neveneffecten zijn er ook. Zo kunnen honden die buiten
het VFR van de rasvereniging of het KR van de Raad van Beheer om zijn gefokt, denk bijvoorbeeld aan overtreding van inteelt beperkende maatregelen, alsnog in het stamboek worden
opgenomen. Maar zoals eerder gezegd worden alleen dieren toegevoegd die voldoen aan
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alle voor het ras van belang zijnde (gezondheids/gedrags) onderzoeken waardoor de negatieve invloed van opname in het stamboek beperkt blijft.
In België en Italië vinden dit soort aankeuringen al via een centraal beleid plaats. Tot op
heden is dit in Nederland niet het geval. Voor acht rassen in Nederland geldt dat look-alikes
aangekeurd kunnen worden. De betreffende rasverenigingen hebben daartoe een plan van
aanpak opgesteld dat door het bestuur van de Raad van Beheer is goedgekeurd.
Gezien de huidige ontwikkelingen is het van belang dat de Raad van Beheer de aankeuringen
via een centrale registratie coördineert en organiseert. Dit traject wordt verderop in dit stuk
toegelicht.
Rasverenigingen kunnen zelf aankeuringen organiseren. Zij dienen dit in verband met de
centrale registratie wel af te stemmen met de Raad van Beheer. Deze aankeuringen komen
naast die van de Raad van Beheer te staan en vervangen deze niet.
Ten behoeve van deze ontwikkeling zullen een aantal artikelen in het Kynologisch Reglement
gewijzigd moeten worden.
De benodigde wijzigingen voor het KR zijn opgenomen in een separaat stuk.

Omvang aankeuringen look-alikes
Uit cijfers van de Belgische kennelclub blijkt dat er jaarlijks na aankeuring rond de vijftig
look-alikes worden ingeschreven in het Belgische stamboek. Het totaal aantal inschrijvingen
in het N.H.S.B. ligt ongeveer twee keer hoger dan in het Belgische stamboek. Het
aankeuringsproces in Nederland werpt echter meer (financiële en fysieke) drempels op door
de verplichte (gezondheids/gedrags) onderzoeken.
Look-alikes die het aankeuringsproces succesvol doorlopen zijn dusdanig geschikt dat zij van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor de populatie. Zodoende is er geen aanleiding om een
maximum te stellen aan het aantal stamboekwaardige aangekeurde look-alikes.

Aanvraag van de aankeuring
De aankeuringen worden centraal georganiseerd en verwerkt door de Raad van Beheer.
Deze centrale registratie vergroot de objectiviteit van de procedure en geeft een beter
inzicht in de omvang van de aanmeldingen en de rassen die het betreft. Daarnaast kan zo
worden gemonitord of er nog een herkansing mogelijk is. Daarbij is men niet afhankelijk van
de beschikbare vrije tijd van vrijwilligers.
Via de website van de Raad van Beheer kan een eigenaar zijn hond aanmelden voor een op
de website vermelde aankeuring. Daarnaast is op deze website meer informatie te vinden
over de aanmelding, de aankeuring en de voorwaarden die in dit traject aan de hond worden
gesteld. De eigenaar voldoet hier tevens de daarvoor geldende tarieven (zie tarievenbesluit).
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De eigenaar wordt bij de aanmelding gevraagd goedkeuring te geven voor het delen van de
uitslagen met de rasverenigingen, publicatie van de gezondheidsonderzoeken, etc. Wanneer
deze goedkeuring niet wordt gegeven kan de aanmelding niet worden afgerond
Rasverenigingen kunnen ook zelf aankeuringen organiseren. Om de aankeuringen zo uniform mogelijk te houden, dient wel te worden voldaan aan de kaders gesteld door de Raad
van Beheer.

Administratie van de aanmeldingen
De aanmeldingen die binnen komen via de website van de Raad van Beheer worden verwerkt door de Raad van Beheer. Hierin worden de relevante gegevens vermeld die staan beschreven in het kynologisch reglement Hoofdstuk 3 artikel III.12.

De aankeuringsprocedure
Ieder FCI erkend ras heeft een rasstandaard waarin onder andere het exterieur, het
gangwerk en het gedrag is beschreven. Look-alikes zullen in voldoende mate aan de
rasstandaard moeten voldoen alvorens ze in het stamboek kunnen worden opgenomen. Bij
het bepalen van de geschiktheid van de look-alike zijn de volgende aspecten aan de orde:
I.
II.
III.
IV.
V.

Algemene vereisten;
Gedrag;
Gezondheid;
Exterieur vereisten;
DNA-afname ten behoeve van een DNA-profiel

I. Algemene vereisten look-alike

Voordat een hond in aanmerking komt voor een aankeuring moet deze aan de onderstaande
algemene eisen voldoen. Enkel wanneer hieraan is voldaan kan de hond deelnemen aan de
aankeuring.
1. De hond dient bij inschrijving en bij de aankeuringsprocedure identificeerbaar te zijn
door middel van een microtransponder (chip). Fraude wordt hierdoor tegen gegaan.
Het chipnummer wordt vermeld op alle uitslagen van de verschillende onderdelen
van de aankeuring. Bij elk onderdeel wordt de identiteit van de hond geverifieerd
middels een chipreader.
2. De hond dient in het bezit te zijn van een Europees hondenpaspoort en afdoende
beschermd te zijn tegen de gebruikelijke ziekten.
3. De hond dient bij deelname aan de aankeuring tenminste 18 maanden oud te zijn.
Immers alleen bij een redelijk volgroeide hond kan worden vastgesteld of de hond in
voldoende mate voldoet aan de exterieur-, gedrags en gezondheidseisen die voor dat
ras gelden.
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II. Beoordeling gedrag

Naast de gezondheid en het exterieur is het gedrag van de aan te keuren hond essentieel.
Het gedrag van de hond is onderdeel van de aankeuring. Het gedrag moet passend zijn bij de
oorspronkelijke eigenschappen en het rastypische gedrag van dat ras.
Te allen tijde moet voorkomen worden dat nieuwe, potentieel gevaarlijke karaktereigenschappen aan het ras worden toegevoegd, hiermee dient bij de beoordeling rekening
gehouden te worden. De honden mogen naar mensen en andere honden geen extreem
gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld angst of agressie.
Wanneer de hond tijdens de aankeuring niet benaderbaar is voor de keurmeesters of
dierenarts, dan wel angst of agressie toont naar omstanders of andere honden, krijgt de
hond de beoordeling niet-stamboomwaardig. Het gedrag wordt, voor zover te beoordelen,
specifiek in het aankeuringsformulier vermeld en als zodanig gerapporteerd aan de Raad van
Beheer.
Ten aanzien van de voor het ras vastgestelde gedragstest geldt hetzelfde als voor de
gezondheidsonderzoeken. Een aantal rassen moeten eerst met goed gevolg een (MAG)-test
af leggen alvorens ze voor de fokkerij kunnen worden ingezet. Voor de tot een van die
rassen aan te keuren of reeds aangekeurde honden geldt dezelfde verplichting. Voorafgaand
aan opname in bijlage G-0 dient de hond met goed gevolg de (MAG)-test te hebben
afgelegd.
III. Gezondheidsonderzoeken

Uitgangspunt bij de aankeuringen is alleen honden aan het ras toe te voegen die positief aan
dat ras kunnen bijdragen. Derhalve is ervoor gekozen dat de hond niet alleen de beoordeling
“stamboekwaardig” moet hebben gekregen tijdens de aankeuring, maar ook moet voldoen
aan de voor het ras vastgestelde gezondheidsonderzoeken alvorens de hond wordt
ingeschreven in de bijlage G-0 van het Nederlands Honden Stamboek.
De geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken zijn op dit moment beschikbaar voor honden
met een stamboom. Om deze onderzoeken open te stellen voor look-alikes moet een wijziging van het Algemeen Onderzoek reglement plaatsvinden.
Het is in het belang van de rashond om de gezondheidsonderzoeken open te stellen voor
alle honden. Het geeft een beeld van alle andere honden en niet alleen van honden met een
stamboom.
Het is aan de eigenaar van de look-alike of deze de hond eerst aan wil laten aankeuren en
dan gezondheidsonderzoeken wil laten ondergaan, of andersom.
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De uitslagen van de voor het ras relevante voorgeschreven gezondheidsonderzoek(en)
worden door de eigenaar van de hond naar de Raad van Beheer gezonden. De Raad van
Beheer verwerkt deze uitslagen vervolgens in haar eigen administratie.
Op het moment dat aan alle voorwaarden van het aankeuringstraject is voldaan en gecontroleerd is of de gegevens overeenkomen, wordt de hond ingeschreven in de bijlage G-0 van
het stamboek.
Bij inschrijving in de bijlage G-0 krijgt de hond een officieel N.H.S.B.-nummer. De stamboom,
het eigendomsbewijs en het DNA-certificaat worden vervolgens door de Raad van Beheer
naar de eigenaar gestuurd. Tevens wordt de opname in het stamboek gemeld aan de
rasvereniging(en) van het ras waartoe de hond is toegelaten en ontvangen deze
rasverenigingen de uitslagen van de aankeuringsprocedure, indien de eigenaar daar
toestemming voor heeft gegeven bij de aanmelding.
IV. Exterieurkeuring

De exterieurkeuring wordt uitgevoerd door twee keurmeesters hetgeen de objectiviteit van
de beoordeling ten goede komt. De keurmeesters moeten bevoegd zijn voor het ras waartoe
de hond wordt aangekeurd en bij voorkeur in Nederland zijn opgeleid en benoemd.
Tijdens een aankeuring georganiseerd door de rasvereniging kan de rasvereniging de Raad
van Beheer verzoeken akkoord te gaan met de door haar aangewezen keurmeesters. In het
geval de Raad van Beheer daarmee akkoord gaat, wordt door de Raad van Beheer geen
andere keurmeester aangewezen. De keurmeesters beoordelen uitsluitend of de aan te
keuren hond qua exterieur en gedrag in voldoende mate lijkt op het ras waarvoor hij
aangekeurd wordt en stellen daartoe in samenspraak een keurrapport op. Indien er meer
dan twintig honden gekeurd worden, worden zij bijgestaan door een schrijver.
Bij de aankeuring van look-alikes worden geen exterieurkwalificaties (uitmuntend, zeer
goed, goed en matig) gehanteerd. Er wordt, aan de hand van de rasstandaard, slechts
aangegeven of de hond in voldoende mate op het ras lijkt waarvoor hij aangekeurd wordt en
derhalve wat de aankeuring betreft stamboekwaardig is of niet.
Het rastypische gedrag of afwijkingen daarvan worden tevens bij de beoordeling betrokken,
net als het algemeen welzijn van de hond.
Wanneer het ras waartoe de hond wordt aangekeurd op de RSI-lijst voorkomt, worden bij de
aankeuring tevens de ras specifieke instructies in acht genomen.
Indien door de wetgever criteria zijn vastgesteld voor het ras waartoe de hond aangekeurd
wordt, dan dienen deze criteria bij de aankeuring in acht genomen te worden.
Op het aankeuringsformulier dient ten aanzien van de in de RSI-lijst genoemde aandoeningen en/of de criteria zoals door de wetgever gesteld specifiek te worden aangegeven
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in hoeverre de hond bepaalde ongewenste eigenschappen vertoont. Honden met overdreven, welzijnsbeperkende of schadelijke raskenmerken kunnen nooit de waardering stamboekwaardig krijgen.
Wanneer een hond de waardering stamboekwaardig heeft gekregen, voldoet de hond in voldoende mate aan de rasstandaard van het ras waartoe de hond is aangekeurd en is de hond
volgens de keurmeesters geschikt voor opname in de bijlage G-0 van het stamboek.
Het rapport van de aankeuring wordt ongeacht de uitslag verzonden naar de Raad van
Beheer. De keurmeesters ontvangen een doordruk of afschrift van hun verslag, zo ook de
eigenaar van de hond. De vereniging(en) ontvangt een afschrift van de aankeuring, indien de
eigenaar hier bij de aanmeldprocedure akkoord voor heeft gegeven, via de Raad van Beheer
of behoudt een doordruk indien zij zelf de organisator is van de aankeuring. De vereniging
zorgt voor afgifte van een doordruk of afschrift aan de Raad van Beheer, de keurmeesters en
de eigenaar. De Raad van Beheer zorgt ervoor dat andere rasverenigingen van hetzelfde ras
een afdruk ontvangen, indien de eigenaar hier bij de aanmeldprocedure akkoord voor heeft
gegeven.
Keurmeesters zullen hiervoor nascholing volgen voor het op een zo eenduidige manier
beoordelen van look-alikes.
V. DNA-afname

Na afloop van een aankeuring wordt er DNA van de hond afgenomen door een bevoegde
afgevaardigde van de Raad van Beheer. De kosten van deze DNA-afname en verwerking
komen voor rekening van de eigenaar en maken deel uit van de totale kosten voor de
aankeuring.
DNA-mogelijkheden worden mogelijk in de nabije toekomst uitgebreid naar SNP-markers.
Verwantschapsonderzoek
Er is een belang bij het achterhalen van de voorouders van de aangekeurde look-alikes. In
het Kynologisch Reglement worden bepaalde kruisingen met directe verwanten uitgesloten.
Als de afstamming van aangekeurde look-alikes onbekend is, bestaat de mogelijkheid dat de
look-alikes gekruist worden met rashonden waaraan zij sterk verwant zijn.
In de nabije toekomst zijn nieuwe mogelijkheden te verwachten voor het DNA-onderzoek.
De SNP-markers kunnen naast de controle van de afstamming ook ingezet worden voor
andere doeleinden. Te denken valt aan het bepalen van de genetische variatie in een
populatie, maar ook heterogeniteit berekeningen op een combinatie, ras bepaling, mutaties
die voor ziektes staan en het zogenaamde ‘mate select’ zodat combinaties van ouderdieren
slim gemaakt wordt.
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De SNP analyse kan daarmee in positieve zin bijdragen aan de beleidsontwikkeling op
meerdere terreinen.
Voor rasverenigingen is het nu al mogelijk om in het VFR vast te leggen dat een aangekeurde
hond slechts ingezet mag worden voor de fokkerij indien deze hond en de hond waarmee
deze gecombineerd gaat worden beiden in het bezit zijn van bijvoorbeeld een MyDogDNA
profiel. Op deze manier kan bekeken worden of de honden niet te sterk aan elkaar verwant
zijn.

Aantal aankeuringen
De centrale aankeuringen worden in beginsel eenmaal per kwartaal georganiseerd. Wanneer
het aantal aanmeldingen de capaciteit overstijgt, wordt het aantal aankeuringen heroverwogen en aangepast.

Locatie
In overleg met de Tentoonstelling Gevende Verenigingen (TGVN) kan bekeken worden of zij
ruimte af kunnen en willen staan voor deze aankeuringen en welke tentoonstellingen
hiervoor het meest geschikt zijn. De Raad van Beheer kan ook zelf aankeuringsdagen
organiseren. Het heeft de voorkeur de gelegenheden te spreiden over het land. Eventueel
kan ook gekeken worden naar clubmatches, van lokale- en rasverenigingen. Deze evenementen zijn minder druk, overzichtelijker en goed over het land verdeeld.
Het is voor rasverenigingen ook mogelijk om zelf aankeuringen te organiseren. De rasverenigingen hebben de vrijheid om te bepalen tijdens welk evenement zij dit willen organiseren.
Denk aan evenementen als de clubmatch of jonge honden dagen.
De rasvereniging vraagt de aankeuring aan bij de Raad van Beheer en geeft aan op welke
datum en locatie zij voornemens is deze aankeuring te organiseren en welke keurmeester(s)
de vereniging daartoe wil uitnodigen. De rasvereniging levert tevens de gegevens van de
honden aan die mee doen aan de aankeuring.

Informatievoorziening bij de aankeuring
Voorafgaand aan de aankeuring ontvangt de eigenaar van de deelnemende hond informatie
waarbij wordt ingegaan op de procedure van de aankeuring. Tijdens de aankeuring is er een
afgevaardigde namens de Raad van Beheer aanwezig.
Deze afgevaardigde is verantwoordelijk voor de organisatie en zorgt dat de keurmeesters
tijdig aanwezig zijn en beoordeelt of het rapport volledig is ingevuld alvorens hij/zij het
inneemt en klaar maakt voor verzending aan de Raad van Beheer. Deze afgevaardigde zendt
de DNA swabs rechtstreeks naar het laboratorium dat de DNA-verificatie verzorgt en zorgt
tevens voor de uitgifte van de afschriften van het aankeuringsformulier aan de keurmeesters
en de eigenaar.
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Administratie bij Raad van Beheer naar aanleiding van
aankeuringen
De afdeling stamboekhouding van het bureau van de Raad van Beheer verwerkt de documenten welke naar aanleiding van een aankeuring door de Raad van Beheer zijn ontvangen.
Wanneer een hond de aankeuring niet met succes heeft doorlopen zal dit geregistreerd worden met opgaaf van reden(en) bij de Raad van Beheer.
Nadat een hond een aankeuring met succes heeft doorlopen, en wanneer voldaan is aan de
voor het ras verplichte gezondheidsonderzoeken, wordt de hond opgenomen in de Bijlage G0 van het stamboek.
Indien de uitkomst van de aankeuring “niet stamboekwaardig” is, mag de hond tegen betaling één herkeuring aanvragen. De Raad van Beheer ziet erop toe dat een hond aan maximaal twee aankeuringen deel kan nemen.

Fokken met in de Bijlage G-0 toegelaten hond
De in de Bijlage G-0 toegelaten hond mag met in het N.H.S.B. of een der Bijlage ingeschreven
honden gekruist worden van hetzelfde ras

Activiteiten met de aangekeurde look-alike
Het primaire doel van het aankeuren van look-alikes is populatie vergroting en daarmee het
behoud of een mogelijke toename van de genetische diversiteit binnen een ras.
Anderzijds zijn er ook eigenaren die hun hond enkel aan willen laten aankeuren om deel te
kunnen nemen aan door de Raad van Beheer gereglementeerde evenementen. Het is mogelijk dat deze eigenaren hun hond op een later moment alsnog in willen zetten voor de
fokkerij.
Vanaf het moment dat de hond is ingeschreven in Bijlage G-0 en een stamboomnummer
heeft ontvangen, kan de hond deelnemen aan alle activiteiten welke door de Raad van
Beheer zijn gereglementeerd.

Promotie van de aankeuringen
De mogelijkheid tot het aankeuren van look-alikes moet bij voorkeur via meerdere kanalen
gepromoot worden.
Te denken valt aan Raadar , de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van Beheer.
De Raadar heeft een grote reikwijdte. Logischerwijs zijn veel van deze gratis abonnees reeds
betrokken bij de rashondensector. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de mond
tot mond reclame in hun omgeving.
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Andere kanalen zijn de website van de Raad van Beheer: www.houdenvanhonden.nl. Hier is
reeds een pagina aanwezig ‘Een look-alike als je hond’. Op deze pagina wordt informatie gegeven over wat look-alikes zijn en waarop gelet moet worden. Hier zou ook informatie gegeven kunnen worden over de mogelijkheid tot aankeuren.
De aankeuringen kunnen in de activiteitenagenda worden opgenomen. Een aantal weken
voorafgaand aan de aankeuringsgelegenheid wordt een nieuwsbericht op de website
geplaatst.
De Facebookpagina van de Raad van Beheer zal ook ingezet worden ter promotie van de
aankeuringen van look-alikes. Met duizenden volgers van deze pagina kunnen ook via dit
medium veel eigenaren van look-alikes bereikt worden. Er zal informatie geplaatst worden
over de mogelijkheid van het aankeuren van look-alikes. Ook zal geruime tijd voor de
aankeuring hierover worden bericht.
Uiteraard worden ook de stakeholders van het Projectplan Fairdog verzocht of zij het aankeuren van look-alikes willen promoten. Eenzelfde verzoek zal tevens aan het ministerie gedaan worden, alsook aan de kynologische pers.
Vanzelfsprekend wordt er op de eerste plaats gebruik gemaakt van de leden van de Raad
van Beheer. Er wordt een e-mail naar de kynologenclubs en rasverenigingen gestuurd met
de vraag of zij de informatie omtrent aankeuringen ook op hun website en nieuwsbrieven
willen plaatsen.

Evaluatie van de aankeuringen
De verantwoordelijke medewerker voor de aankeuringen op het bureau van de Raad van
Beheer houdt bij hoeveel honden er worden aangemeld, tot welk ras de hond aangekeurd
wordt en hoeveel honden daadwerkelijk worden ingeschreven in de bijlage G-0. Meerdere
gegevens worden vastgesteld zodat evaluatie mogelijk is.
Ook zal het financiële aspect van de aankeuringen jaarlijks geëvalueerd worden. Dit aan de
hand van het aantal inschrijvingen en de kosten die gemaakt worden voor de organisatie van
de aankeuringen en de verwerking hiervan.
Het evalueren van het effect van het aankeuren van look-alikes op de populatie is een minder makkelijke opgave. Het effect op de genetische diversiteit van de populatie alsmede de
gezondheid is vooralsnog niet te controleren, dit is afhankelijk van veel variabelen.
De Raad van Beheer zal zich, in overleg met de rasverenigingen, maximaal inspannen om de
effecten op de genetische diversiteit en de positieve en/of negatieve gevolgen van de
aankeuring van look-alikes op de gezondheid te registreren, monitoren en evalueren.
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concept / ter discussie

Uitzondering
Een rasvereniging kan bij het bestuur van de Raad van Beheer een verzoek indienen, dat het
betreffende ras voor dit beleidsplan wordt uitgezonderd. Alvorens het bestuur hierover een
besluit neemt kunnen externe deskundigen om advies gevraagd worden.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit concept/discussiestuk kunt u indienen bij
uw vereniging. De vereniging verzoeken wij alle binnengekomen reacties te bundelen en
uiterlijk 1 augustus naar de Raad van Beheer toe te sturen.
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