Aankeuren look-alikes – vragen & antwoorden

Van: Rasgroep 3 + NVJRT Jack Russell Terrier
Vraag:
Er wordt gesproken van gezondheidsonderzoeken voor honden die aangekeurd gaan worden. Maar
welke gezondheidsonderzoeken? De onderzoeken die in het VFR van de vereniging van het
betreffende ras worden genoemd?
Antwoord:
Het gaat inderdaad om de rasspecifieke gezondheidsonderzoeken. Aangezien er meer
rasverenigingen per ras kunnen zijn, gaat het in eerste instantie om de gezondheidsonderzoeken van
de normenmatrix. Wanneer de normenmatrix nog niet is ingeregeld voor het betreffende ras zal er
gekeken worden naar de onderzoeken in het VFR.
Vraag:
Hoe gaan we met de uitslag van die onderzoeken om?
Antwoord:
De honden moeten voldoen aan de gezondheidseisen, dus zowel aan de onderzoeksplicht als aan het
minimale resultaat.

Van: Sussex Spaniel (K. Holtrop) + andere rassen waarvoor geen rasverenigingen zijn
Vraag:
In het huidige voorstel kunnen aankeuringen enkel verzorgd worden door de verenigingen. Wellicht
is het mogelijk voor de rassen zonder vereniging (er zijn er vast nog een paar) een jaarlijkse centrale
aankeuring te organiseren vanuit de Raad of hen toe te staan deze onder de vlag van een andere
vereniging te mogen organiseren.
Antwoord:
Het nieuwe aankeuringsbeleid maakt het juist mogelijk om je hond aan te laten keuren op centrale
punten een paar keer per jaar. Dus onafhankelijk van het bestaan van een rasvereniging.

Van: HSBC Sint Bernard
Vraag:
Uit de input van onze leden blijkt dat men geen voorstander is van het aankeuren van look-alikes, de
afstamming is hier onbekend en zolang er niet getest kan worden op epilepsie is dit heel gevaarlijk.
Antwoord:
Wanneer er binnen de look-alikes grote problemen bekend zijn is het mogelijk om een uitzondering
te vragen zodat voor het betreffende ras zodat geen look-alikes ingeschreven kunnen worden.
Van: NPC Poedel
Vraag:
Hoe is de nascholing van de keurmeesters geborgd? is de inhoud van het "na-scholing lesmateriaal"
getoetst/geborgd? en is het een overeenkomstige opzet voor alle rassen. Kwalificatie hiervan of
voor.
Antwoord:
De nascholing heeft tot doel de keurmeesters handvaten te bieden voor de termen stamboekwaardig
en de extra aandachtspunten voor het aankeuren van look-alikes. Daarnaast is het op deze manier
duidelijk welke keurmeesters bereid zijn om dergelijke keuringen uit te voeren.
Vraag:
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Borging verwantschap is dat mogelijk tot 3 generaties terug? en hoe wordt dat herleidt en
gecontroleerd?
Antwoord:
Via de nieuwe SNP methode is het mogelijk om te kijken of twee honden genetisch gezien zeer
verwant zijn. Dit kan meegenomen worden om een keuze te maken waarmee de diversiteit in de
volgende generatie weer toeneemt.
Vraag:
Er is bezorgdheid over de kwaliteit van deze honden in genetische aanleg, anatomie en rasstandaard.
Hoe kan dit worden gewaarborgd en hoe wordt omgegaan met honden die aangekeurd zijn maar
achteraf geen wenselijke bijdrage leveren aan de genenpoel?
Antwoord:
Hier zijn geen garanties in te geven, net als bij elke andere hond en combinatie die gemaakt wordt.
Door het aankeuren van look-alikes worden de mogelijkheden vergroot, maar de fokker zal altijd
goed moeten blijven selecteren en daarbij zoveel mogelijk informatie meenemen.
Vraag:
Hoe gaat de RvB wel zorgdragen voor transparantie bij het onderstaande. zodat je daar lering uit kan
trekken en het proces met elkaar kan ontwikkelen en herleiden?
Antwoord:
Evaluaties zullen met de achterban gedeeld worden. Aangezien het nooit mogelijk is om een
dubbelblind onderzoek uit te voeren is het onmogelijk om causale verbanden te gaan bewijzen. Dat
neem natuurlijk niet weg dat trends waargenomen kunnen worden en mogelijk ook veranderingen in
trends nadat dergelijk beleid geëffectueerd is.
"Het evalueren van het effect van het aankeuren van look-alikes op de populatie is een min- der
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 lookalikes op de gezondheid te registreren, monitoren en evalueren."

Van: Rayon Midden
Meer bevoegdheden voor de rasvereniging, zowel in het besluit wel of geen aankeuring van lookalikes in het ras toe te laten, als ook in het vaststellen van de rasgebonden criteria waaraan een lookalike moet voldoen om stamboekwaardig te zijn, met speciale aandacht voor het testen van de
aanleg voor rasspecifieke werkeigenschappen.
Vraag:
Verplichte toestemming van eigenaren van aangekeurde look-alikes voor het toezenden van
keurrapporten en uitslagen van gezondheidsonderzoeken aan de rasvereniging
Antwoord:
Er is hierover opgenomen: 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
Vraag:
Aankeuren van look-alikes en inzetten voor de fokkerij van aangekeurde look-alikes pas starten nadat
verwantschapsonderzoek mogelijk is op basis van een voldoende grote database opgebouwd met de
nieuw in te voeren SNP-analyses.
Antwoord:
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Dit is een alternatief voorstel, maar dat zorgt ervoor dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is om
look-alikes in te zetten.
Vraag:
De mogelijkheden bekijken om bekende en in het stamboek ingeschreven voorouders alsnog te
koppelen aan een aangekeurde look-alike, bijvoorbeeld op basis van DNA-afstammingsonderzoek.
Voorkomen dat via de achterdeur weer binnengehaald wordt wat bij de voordeur is tegengehouden.
Antwoord:
In het stuk is daarover opgenomen: 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.
Vraag:
Het bestuur is van mening dat in het conceptvoorstel aankeuren look-alikes de rol en de
bevoegdheid van de rasvereniging veel te beperkt is. De rasvereniging is de hoeder van het ras, kent
de populatie rashonden, en voor zover mogelijk ook de populatie look-alikes, en heeft inzicht in de
noodzaak en de wenselijkheid van het aankeuren van look-alikes voor het eigen ras. De rasvereniging
is er tevens van op de hoogte hoe internationaal gekeken wordt naar fokken met aangekeurde lookalikes in het ras. Immers wanneer het aankeuren van look-alikes tot gevolg heeft dat dekkingen door
buitenlandse dekreuen niet meer worden toegestaan heeft dit grote negatieve gevolgen voor de
genenpool van de populatie in Nederland.
De rasvereniging behoort naar de zienswijze van het bestuur om die reden de bevoegdheid én het
vetorecht, dus de doorslaggevende stem, te hebben als het gaat om wel of niet de mogelijkheid van
aankeuren van look-alikes voor het ras, en tevens als het gaat om het vaststellen van de criteria
waaraan een look-alike moet voldoen om stamboekwaardig te zijn. Immers: zeker voor
werkhondenrassen geldt dat naast een exterieurkeuring, gezondheidsonderzoeken en een
gedragsbeoordeling ook een aanlegtest op werkeigenschappen tot de aankeuringsprocedure zal
kunnen en veelal zal moeten behoren. Uitsluitend beoordelen of de hond qua exterieur en gedrag in
voldoende mate lijkt op het ras doet absoluut geen recht aan de specifieke werkeigenschappen die
essentieel zijn voor functionele werkende rassen.
Antwoord:
Bij veel rassen, ook de werkrassen zijn er specifieke werklijnen. De honden die aangekeurd zijn
kunnen vervolgens wel deelnemen aan de jachtproeven en op die manier hun waarde tonen qua
werkeigenschappen.
Vraag:
In het conceptvoorstel wordt aangegeven dat de rasvereniging een afschrift van het keurrapport van
de aankeuring ontvangt indien de eigenaar daar toestemming voor verleent.
Van alle in het stamboek opgenomen honden van het ras ontvangt de rasvereniging, die daarvoor
met de Raad van Beheer een convenant heeft afgesloten, zowel keurrapporten, als ook de uitslagen
van gezondheidsonderzoeken. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de rasvereniging ook de
keurrapporten en uitslagen van gezondheidsonderzoeken ontvangt van look-alikes die in het
stamboek van het ras worden ingeschreven. De procedure daarvoor dient zo te worden ingericht dat
eigenaren pas kunnen deelnemen aan de aankeuring en de gezondheidsonderzoeken nadat zij
toestemming hebben gegeven voor het toesturen van de uitslagen hiervan naar de rasvereniging.
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Dus volkomen identiek aan de procedure die gevolgd wordt bij reeds in het stamboek ingeschreven
honden.
Antwoord:
Er staat aangegeven dat de toestemming nodig is om verder te gaan in de procedure van
aanmelding.
Vraag:
In het conceptvoorstel aankeuren look-alikes wordt nadrukkelijk het belang van
verwantschapsonderzoek benoemd. Hierbij wordt aangegeven dat rasverenigingen in hun VFR de
verplichting tot bijvoorbeeld een MyDogDNA profiel kunnen vastleggen als voorwaarde voor inzet
voor de fokkerij. Dit heeft echter alleen zin als vergelijking mogelijk is, echter van lang niet alle
rassen zullen voldoende vertegenwoordigers ingevoerd zijn in MyDogDNA of Embark, zeker niet wat
betreft de Nederlandse populatie. Verwantschapsonderzoek zal dan effectief niet eerder mogelijk
zijn dan nadat een voldoende grote database is opgebouwd via de nieuw in te voeren SNP-analyses
van de Raad van Beheer. Het bestuur denkt dat het om die reden wellicht beter is om met de
aankeuring van look-alikes en de toelating van look-alikes tot de fokkerij te wachten totdat de
nieuwe SNP-analyses bij de Raad van Beheer zijn ingevoerd en een voldoende grote database is
opgebouwd om goed verwantschapsonderzoek te kunnen doen.
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn.
Vraag:
Van een deel van de look-alikes zullen de voorouders onbekend zijn, maar er zijn ook look-alikes
waarvan de voorouders wel degelijk bekend zijn, en zelf ook al in het stamboek ingeschreven zijn. Dit
zijn bijvoorbeeld nakomelingen uit combinaties met een te hoog inteeltpercentage, nakomelingen uit
al dan niet bewuste kruisingen tussen vertegenwoordigers van twee verschillende stamboomrassen,
of nakomelingen uit een nest waarvoor wel een stamboom aangevraagd had kunnen worden maar
dit om voor de fokker moverende redenen niet is gedaan.
Welke mogelijkheden heeft de Raad van Beheer om aangekeurde look-alikes in het stamboek alsnog
te koppelen aan bekende en in het stamboek ingeschreven voorouders, bijvoorbeeld op basis van
DNA-afstammingsonderzoek?
En hoe kan worden voorkomen dat via de achterdeur weer wordt binnengehaald wat bij de voordeur
is tegengehouden?
Antwoord:
Het is niet mogelijk om dieren op basis van genetische overeenkomst met dieren uit de
rashondenpopulatie te weigeren. Het is uiteraard aan de fokkers om een keuze te maken om de lookalike in te zetten voor de fokkerij. Het is altijd aan de fokkers om daarin een verantwoorde keuze te
maken en genetische diversiteit daarbij in het oog te houden.

4

Aankeuren look-alikes – vragen & antwoorden

Van: NGMV Grote Munsterlander + Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers
Vragen/voorstellen:
Meer bevoegdheden voor de rasvereniging, zowel in het besluit wel of geen aankeuring van lookalikes in het ras toe te laten, als ook in het vaststellen van de rasgebonden criteria waaraan een lookalike moet voldoen om stamboekwaardig te zijn, met speciale aandacht voor het testen van de
aanleg voor rasspecifieke werkeigenschappen.
Antwoord:
De rasvereniging en de Raad van Beheer proberen in overleg de normen voor de rassen te maken en
deze vast te leggen in de normenmatrix. Het is uiteraard aan de leden van de vereniging om
aanvullende eisen met betrekking van onder andere werkgeschiktheid op te nemen en een keuze te
maken welke (aangekeurde) honden zij willen inzetten in de fokkerij.
In de werkgroep Fokkerij & Gezondheid is uitgebreid gesproken over de invloed van de rasvereniging.
Er is bewust gekozen om fokkers ook zonder inmenging van de rasvereniging de gelegenheid te
geven een hond aan te laten keuren. Wanneer de rasvereniging aannemelijk maakt dat het
aankeuren van look-alikes problemen ten aanzien van gezondheid/aandoeningen met zich
meebrengt, kan afgesproken worden om dit specifieke ras uit te sluiten van aankeuring.
Vraag:
Verplichte toestemming van eigenaren van aangekeurde look-alikes
voor het toezenden van keurrapporten en uitslagen van gezondheidsonderzoeken aan de
rasvereniging.
Antwoord:
Er is aangegeven dat de aanmelding niet kan worden afgerond indien de eigenaar hier geen
toestemming voor geeft.
Vraag:
Aankeuren van look-alikes en inzetten voor de fokkerij van aangekeurde look-alikes pas starten nadat
verwantschapsonderzoek mogelijk is op basis van een voldoende grote database opgebouwd met de
nieuw in te voeren SNP-analyses.
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Vraag:
De mogelijkheden bekijken om bekende en in het stamboek ingeschreven voorouders alsnog te
koppelen aan een aangekeurde look-alike, bijvoorbeeld op basis van DNA-afstammingsonderzoek.
Antwoord:
Het is belangrijk om op het niveau van de combinatie te kijken of er niet onbedoeld verwante dieren
worden gecombineerd. Op populatie niveau is dit minder belangrijk.
Vraag:
Voorkomen dat via de achterdeur weer binnengehaald wordt, wat bij de voordeur is tegengehouden.
Antwoord:
Het is niet mogelijk om dieren op basis van genetische overeenkomst met dieren uit de
rashondenpopulatie te weigeren. Het is uiteraard aan de fokkers om een keuze te maken om de lookalike in te zetten voor de fokkerij. Het is altijd aan de fokkers om daarin een verantwoorde keuze te
maken en genetische diversiteit daarbij in het oog te houden.
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Van: NSDTRCN - Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
De rasvereniging kent de populatie rashonden en, voor zover mogelijk, ook de populatie look-alikes.
De rasvereniging heeft inzicht in de noodzaak en de wenselijkheid van het aankeuren van look-alikes
voor het eigen ras. Wij zijn er tevens van op de hoogte hoe internationaal gekeken wordt naar fokken
met aangekeurde look-alikes in het ras. Aankeuren van look-alikes zou de diversiteit in een populatie
een boost kunnen geven, rashond breed zou het zeker een goede optie zijn maar met de kennis die
wij hebben van de stamboomloze Tollerpopulatie die er in o.a. Nederland en België is zijn wij van
mening dat deze geen bijdrage gaan leveren aan de diversiteit van ons ras.
Vraag:
Als het voorstel van de aankeuring is bedoeld voor look-alikes die van toegevoegde waarde zijn voor
de rashondenpopulatie, hoe wordt dit beoordeeld op basis van uiterlijk en gedrag?
Antwoord:
Het is mogelijk dat binnen een ras problemen zijn ontstaan die bij de look-alikes minder aanwezig
zijn. Denk bijvoorbeeld aan zeer zenuwachtig gedrag. Een aangekeurde hond met een stabiel
karakter kan dan op kleine schaal een bijdrage leveren aan de bestaande rashondenpopulatie.
Vraag:
Hoe wordt beoordeeld of de honden ook op genetisch gebied van toegevoegde waarde zijn?
Antwoord:
Met de SNP analyse is het mogelijk om te kijken of honden qua DNA diversiteit kunnen toevoegen
aan de bestaande populatie
Vraag:
Hoe wordt voorkomen dat er honden kunnen worden aangekeurd die rechtstreeks afstammen van
de stamboompopulatie maar waarvoor geen stamboom is aangevraagd omdat ze niet voldoen aan
het KR? (Bijvoorbeeld te veel nesten van één teef, te snel na elkaar etc).
Antwoord:
Het is niet mogelijk om dieren op basis van genetische overeenkomst met dieren uit de
rashondenpopulatie te weigeren. Het is uiteraard aan de fokkers om een keuze te maken om de lookalike in te zetten voor de fokkerij. Het is altijd aan de fokkers om daarin een verantwoorde keuze te
maken en genetische diversiteit daarbij in het oog te houden. Het is belangrijk om op het niveau van
de combinatie te kijken of er niet onbedoeld verwante dieren worden gecombineerd.
Vraag:
Hoe wordt voorkomen dat via een aankeuring weer wordt binnengehaald wat in eerste instantie is
tegengehouden of niet voldoet aan KR of Basisreglement?
Antwoord:
Het is niet geheel te voorkomen.
Vraag:
Is er nagedacht over wat er gebeurt met de waarde van een stamboom als fokkers via bovenstaande
uitleg in staat zijn om honden uit stamboomloze nesten (die niet voldeden aan de gezondheid- en
welzijnsregels) te laten aankeuren?
Antwoord:
De aangekeurde honden moeten aan de voor dat ras geldende gezondheidsonderzoeken (en
uitslagen) voldoen om ingeschreven te worden in de Bijlage G-0. Het zal dus (in meerdere generaties)
zichtbaar zijn dat het niet om een combinatie van twee FCI stamboomhonden met drie generatie
voorouders gaat.
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Vraag:
Is het mogelijk om een test naar genetische diversiteit (vergeleken met de rest van de populatie van
dat ras) te doen vóór de aankeuring, vóór goedkeuring voor de bijlage, waarbij voldoende diversiteit
een vereiste is om te worden toegelaten?
Antwoord:
We hopen dat dit in de toekomst mogelijk is, dat zal uiteraard wel enige tijd en investering vragen.
Vraag:
Worden de toelatingseisen voor look-alikes tot de bijlage bepaald door de rasvereniging of de Raad
van Beheer?
Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat de look-alike aan dezelfde screeningsonderzoeken moet voldoen als de
rashonden (normenmatrix).
Vraag:
Hoe veel invloed heeft de rasvereniging in deze procedure?
Antwoord:
De rasvereniging kan de aankeuring zelf organiseren en heeft op die manier veel invloed en zicht op
de procedure. De rasverenigingen zijn de belangenbehartiger van het ras. Zij geven het fokbeleid
vorm.
Vraag:
Zou het niet beter zijn om met de aankeuring van look-alikes en de toelating van look-alikes tot de
fokkerij te wachten totdat de nieuwe SNP-analyses bij de Raad van Beheer zijn ingevoerd en een
voldoende grote database is opgebouwd om -vóór aankeuring- een goed verwantschapsonderzoek te
kunnen doen? Indien het dan verkregen profiel zo veel overeenkomsten vertoont met de huidige
populatie, zou dat dan een reden zijn om de aanvraag af te keuren?
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Van: gezamenlijke Tollerfokkers
Wij zijn geen voorstander van het aankeuren van look-alikes bij de toller. Daarom stellen we voor dat
de NSDTRCN een verzoek indient dat ons ras voor dit beleidsplan wordt uitgezonderd.
Het was al mogelijk om een outcrossproject te starten. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, onder
andere dat er wordt gekruist met honden waarvan de voorouders bekend zijn. Dit beleid lijkt nu
volledig los gelaten te worden door voor alle rassen toe te staan dat er look-alikes worden
aangekeurd.
Voor ons ras zien we meer nadelen dan voordelen in het aankeuren van look-alikes. Er worden
stambomen uitgegeven aan honden waarvan niks bekend is over de voorouders. Ons ras is verspreid
over de hele wereld en er wordt internationaal veel samengewerkt. Een dergelijk project in
Nederland zal er alleen maar voor zorgen dat buitenlandse fokkers huiverig worden om een pup naar
Nederland te verkopen c.q. een pup te importeren uit Nederland of niet meer bereid zijn een dekking
te doen. Kan een geïmporteerde lookalike bijvoorbeeld wel worden geregistreerd in een buitenlands
stamboek? Naar onze mening maakt dit plan voor ons ras meer kapot dan dat het oplevert. In de
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internationale tollerfokkersgroep op Facebook wordt ook overwegend negatief gereageerd op dit
plan van de Raad van Beheer.
We vinden dit ook tegenstrijdig met de voorgenomen epilepsiemaatregelen en eventuele
toekomstige maatregelen in ons VFR voor het terugdringen van auto-immuunziekten. Daarbij is het
juist essentieel om gegevens te hebben over voorouders, nestgenoten en nakomelingen. Als de
afstamming van een hond niet bekend is, kan dat niet worden achterhaald. Hoe kan dan worden
voldaan aan het fokreglement? Ook bestaat de kans dat op deze manier nieuwe
gezondheidsproblemen in het ras worden geïntroduceerd.
Vraag:
Kan een geïmporteerde look-alike bijvoorbeeld wel worden geregistreerd in een buitenlands
stamboek?
Antwoord:
De herkomst van de look-alike maakt niet uit voor de aankeuring. De verschillende landen hebben
elkaars stamboek te respecteren. De bijlage van het NHSB vormen een onlosmakelijk deel uit van het
Nederlandse Honden Stamboek. Aangekeurde honden kunnen daarmee ook in de bijlage (appendix)
van een buitenlandse stamboekhouding worden ingeschreven.
Vraag:
In het voorstel staat dat aan te keuren honden moeten voldoen aan de voor het ras vastgestelde
gezondheidsonderzoeken. In ons VFR staan een aantal rasspecifieke DNA testen, hoe wordt daarmee
omgegaan als een kruising wordt aangekeurd?
Antwoord:
Het voorstel gaat om de aankeuring van look-alikes, de hond wordt ingeschreven om te worden
aangekeurd voor een bepaald ras. De rasspecifieke testen die gelden voor het ras waar de look-alike
wordt ingeschreven moeten ook uitgevoerd worden.
Wanneer bekend is dat de look-alike het resultaat is van een kruising van een ander ras, is het
natuurlijk aan te raden om ook de rasspecifieke testen uit te voeren die voor het andere ras gelden,
alvorens de hond in te zetten voor de fokkerij.
Vraag:
Als een hond wordt aangekeurd waarvan beide ouders wel een stamboom hebben, worden die
ouders dan vermeld op de stamboom? Krijgt de hond dan een G1-stamboom?
Antwoord:
Het gaat om de aankeuring van look-alikes, daarbij is per definitie niet (bewezen) bekend wie de
voorouders zijn en deze komen dan ook niet op de Bijlage G0 stamboom te staan. Mogelijk worden
ouders vermeld onder de toevoeging ‘niet geverifieerd’.
Vraag:
Het is ook mogelijk dat zo’n hond uit een combinatie komt die niet voldoet aan het Basisreglement
Welzijn en Gezondheid. Bijvoorbeeld fokkers die een teef twee keer per jaar laten dekken en maar
voor 1 nest stambomen aanvragen. Is de fokker dan alsnog in overtreding als een nakomeling zonder
stamboom wordt aangekeurd?
Antwoord:
Ja, het BWG gaat niet over de inschrijvingen in het stamboek maar de inzet van de teef voor de
fokkerij. Het is natuurlijk lastig te bewijzen dat het BWG is overtreden zonder dat je de afstamming
weet en hebt bewezen.
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Vraag:
Wordt een stamboom op deze manier niet minder waard? De Raad van Beheer was juist bezig om de
rashond te promoten en de stamboom meer waarde te geven.
Antwoord:
Er is een onderscheid tussen de verschillende stambomen; aangekeurde honden worden in Bijlage G0 ingeschreven. Daarnaast moet de aangekeurde hond aan heel wat (extra) eisen voldoen. Daarmee
gaan we ervan uit dat het geen lucratieve oplossing is om honden “om te katten” naar
stamboomhonden.

Van: Nippon Inu
Vraag:
Aan welke gezondheidseisen moet worden voldaan alvorens de hond wordt ingeschreven in de
bijlage G‐0 van het stamboek staat niet in het conceptvoorstel. Graag opnemen: eisen die in de
Matrix opgenomen worden / in overleg met de rasvereniging(en).
Antwoord:
Bedankt voor de suggestie, we zullen het stuk verduidelijken.
Vraag:
Het opnemen van de look‐alikes in de bijlage G0 van het stamboek zal dan slechts kunnen
plaatsvinden als de matrix voor elk ras bepaald is en het in werking getreden is.
Antwoord:
Het is ook mogelijk om de VFR’s te bekijken voor die rassen die nog niet opgenomen zijn in de
normenmatrix.
Vraag:
De heer Canta geeft in een presentatie aan dat het “mogelijk lijkt” om met de nieuwe SNP techniek
verwantschap te kunnen bepalen. Dit is natuurlijk altijd mogelijk, maar het zal natuurlijk de vraag zijn
of dit via de Raad van Beheer mogelijk is.
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn.
Opmerking/suggestie: Nippon Inu is van mening dat de aangekeurde look‐a‐likes slechts ingezet
mogen worden voor de fok als de onderlinge verwantschap met het andere ouderdier gecontroleerd
is en hun GR (Genetic Relatedness) niet uitstijgt boven *0.00 (nul). Ten tijde dat dit nog niet mogelijk
is via de Raad van Beheer, kunnen door fokkers certificaten en berekeningen aangeleverd worden
van instanties die wereldwijd vele honden in hun databanken hebben en deze berekeningen
uitvoeren, zoals Embark of Betterbred (UC Davis).
*Ouders/kinderen en volle broers/zussen hebben een GR van ongeveer 0.5.
Grootouders,/kleinkinderen, halfbroer/halfzus en neef/nicht hebben een GR van ongeveer 0.25.
Voorbeeld statistieken Golden Retriever Betterbred:
https://www.betterbred.com/breedpage/?link=11
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Van: VDH - Ver. Fokkers & Liefh. Duitse Herdershonden
Vraag:
Aanmelding via RvB of RV, verderop in het schema staat aanmelding via RvB. Centrale aanmelding is
belangrijk!
Antwoord:
Beiden zijn mogelijk.
Vraag:
Wie bepaalt aan welke aspecten een look-a-like moet voldoen, stelt de rv de aspecten op en hoe gaat
dat in geval van meerdere rv per ras?
Antwoord:
De gezondheidsonderzoeken gaan per ras (normenmatrix) en indien deze niet gereed is voor het
betreffende ras kan gekeken worden naar het VFR. De aspecten van gedrag en uiterlijk wordt door
de keurmeester beoordeeld. Verder wordt op basis van de rasstandaard gekeken of de hond
voldoende rastypisch is qua exterieur.
Vraag:
Bij DNA afname van een look-a-like, is het vaststellen van de raspercentages een mogelijkheid? En
eventueel indeling op basis van die percentages?
Antwoord:
Het is mogelijk in de toekomst om te kijken naar de raspercentages en hiervan eventueel een
indeling in te maken. Het is naar de mening van de Raad van Beheer belangrijker om niet onbedoeld
verwante dieren te combineren. Daarnaast hopen we ook inzichtelijk te maken welke honden
diversiteit aan de populatie kunnen toevoegen, uiteraard zonder het inbrengen van veel/grote
nieuwe problemen.
Vraag:
Welke keurmeesters mogen de aankeuring doen, rasspecialisten, Nederlandse km of ook
buitenlandse?
Antwoord:
Dit zal in eerste instantie aan de Nederlandse keurmeesters gevraagd worden die hiervoor een extra
nascholing hebben gevolgd.
Van: NLV – Labrador
Vraag:
Goed idee. Belangrijk naast alle andere stappen is de DNA afname, controle op aandoeningen en
DNA test op raskenmerken.
Antwoord:
Bedankt en de DNA test is zeker een belangrijk onderdeel!
Vraag:
Inzetten van look a likes voor de fokkerij pas toestaan nadat verwantschapsonderzoek mogelijk is op
basis van een voldoende grote database opgebouwd met de nieuw in te voeren SNP-analyses.
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
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zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Vraag:
Verplichte toestemming van eigenaren van aangekeurde look a like voor het toezenden
van keurrapporten en uitslagen van gezondheidsonderzoeken inclusief SNP data(!!!) om de hond te
kunnen plaatsen in de populatie en inzichtelijk te kunnen maken hoe de hond zich genetisch
verhoudt tot de rest van de honden van het ras. De procedure daarvoor dient zo te worden ingericht
dat eigenaren pas kunnen deelnemen aan de aankeuring en de gezondheidsonderzoeken nadat zij
toestemming hebben gegeven voor het toesturen van de uitslagen.
Antwoord:
De DNA SNP analyse was op het moment van ontwikkeling van het beleidsstuk nog niet zo ver
gevorderd dat deze opgenomen kon worden. Suggestie wordt meegenomen.
Vraag:
De mogelijkheden bekijken om bekende en in het stamboek ingeschreven voorouders
alsnog te koppelen aan een aangekeurde look alike, bijvoorbeeld op basis van DNA
afstammingsonderzoek en er een soort (vermoedelijke) stamboom bij te maken?
Antwoord:
Hoewel het interessant is om te kijken welke voorafstamming bij een look-alike meespeelt is dit niet
de insteek van dit beleidsstuk. Het gaat om de aankeuring van look-alikes, daarbij is per definitie niet
(bewezen) bekend wie de voorouders zijn en deze komen dan ook niet op de Bijlage G0 stamboom te
staan.
Vraag:
Voorkomen dat via de achterdeur weer binnengehaald wordt wat bij de voordeur is tegengehouden.
Honden uit illegale combinaties (denk aan inteelt zoals genoemd in het KR) moeten geweigerd
kunnen worden. Dit lijkt me een taak van de RvB zelf op basis van de SNP data.
Is het misschien mogelijk om voor aangekeurde honden een uitgebreider SNP panel te hanteren
(zoals bv Embark heeft van 200.000 SNP's) voor meer informatie? Of heeft dat geen toegevoegde
waarde?
Antwoord:
Het is niet helemaal te voorkomen. Wanneer van de aangekeurde aanvullende SNP analyses worden
gedaan heeft dit alleen waarde als het van de (potentiële) ouderdieren ook beschikbaar is
Vraag:
Kunnen er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van aangekeurde honden? Bv dat alleen
Fit2Breed 'groene' combinaties qua diversiteit gebruikt mogen worden? Dit om te voorkomen dat
een aangekeurde hond uit niet bijzondere lijnen alleen maar gebruikt worden om meer niet
genetisch bijzondere honden mee te fokken.
Antwoord:
Het is uiteraard aan de fokkers om een keuze te maken om de look-alike in te zetten voor de fokkerij.
Het is altijd aan de fokkers om daarin een verantwoorde keuze te maken en genetische diversiteit
daarbij in het oog te houden. Het is belangrijk om op het niveau van de combinatie te kijken of er
niet onbedoeld verwante dieren worden gecombineerd.
Suggestie:
We hopen dat de Raad van Beheer de basismodule van Fit2Breed beschikbaar maakt voor alle leden.
De SNP data moeten ook voor de Fit2Breed PLUS-modules beschikbaar worden gesteld.
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Van: NVAEGZ - Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse
Sennenhonden
Vraag:
Het aankeuren van look-a-likes heeft in het verleden amper tot vergroting van de genetische
diversiteit geleid. Waarom wordt dit nu toch aan de verenigingen opgedrongen.
Antwoord:
Een mogelijkheid wordt gecreëerd, het is niet de bedoeling iets op te dringen.
Vraag:
Hoe gaat de Raad om met rassen waarbij een gedragstest onderdeel is van de aankeuring?
Antwoord:
Een hond kan pas ingeschreven worden nadat deze een voldoende heeft behaald voor de
gedragstest
Vraag:
Hoe worden de extra aankeuringen van look-a-likes (bij de Raad en/of rasvereniging) bekostigd?
Antwoord:
In het stuk staat: 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).
Er is een eerste kosteninschatting gemaakt en er wordt getracht de werkzaamheden te betalen
vanuit de inkomsten die voor de aankeuring binnen komen.
Daarnaast is er aangegeven: het financiële aspect van de aankeuringen zal 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

Van: NHC - Nederlandse Herdershonden Club
Vraag:
Look-alikes altijd in overleg met de rasvereniging, dus b.v. rasvereniging kan honden voorstellen,
eigenaar kan honden voorstellen, maar rasvereniging wordt altijd op de hoogte gesteld
Keurmeesters die look-alike keuring doen moeten rasspecialisten zijn. Geen algemene keurmeester
die het ras ook mag keuren.
Gedrag kan niet worden beoordeeld door exterieur km tenzij de km ook bevoegd is
gedragsbeoordelingen of -keuringen te doen.
Als inzet van aangekeurde hond in VFR en/of convenant van een rasvereniging beschreven is, zijn de
regels dan leidend of is de regel in KR geldend?
Antwoord:
Een convenant beschrijft aanvullende regels tussen de rasvereniging en de Raad van Beheer en kan
daarmee afwijken van het KR.
Vraag:
Als KR leidend is, moet de inzet van bijlagehonden proportioneel zijn t.o.v. de populatie, denk hierbij
aan bijlagehonden afkomstig uit variëteitskruisingen en inkruising van een ander ras zoals vastgelegd
in convenant met Raad.
Hoe gaat de Raad van Beheer controleren of een bijlage hond onder een plan van aanpak valt van
0utcross en/of variëteitskruising of is aangekeurd?
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Bij een aangekeurde hond zijn de voorouders niet bekend. Bij een outcross/variëteitskruising is er in
de afstamming sprake van een ander ras/variëteit.
Bij een aangekeurde hond waarvan de afstamming bekend is kan deze afstamming dan vastgelegd
worden?
Antwoord:
Hoewel het interessant is om te kijken welke voorafstamming bij een look-alike meespeelt is dit niet
de insteek van dit beleidsstuk. Het gaat om de aankeuring van look-alikes, daarbij is per definitie niet
(bewezen) bekend wie de voorouders zijn en deze komen dan ook niet op de Bijlage G-0 stamboom
te staan.

Van: SBTCN - Staffordshire Bull Terriër Club Nederland
Vraag:
SBTCN is niet akkoord met het aankeuren van Look-a-likes voor de SBT, de genenpool is dusdanig
groot dat aankeuringen niet noodzakelijk zijn. Is het mogelijk om een convenant af te spreken voor
rassen waarbij blijkt dat aankeuringen niet noodzakelijk zijn voor het behouden dan wel verbeteren
van de gezondheid?
Antwoord:
Ja dit is mogelijk. In het stuk staat het als volgt:
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.
Van: NCDH – Dalmatische Hond
Vraag:
Zou het aankeuren van look-alikes niet alleen waardevol zijn als je zeker weet dat er geen genetische
afwijkingen zijn? De ziektegeschiedenis van de voorouders is onbekend. De kans op acceptatie en
selectie door fokkers is dan erg klein.
Antwoord:
Er is geen enkele hond die zonder genetische afwijkingen is. Het is daarom belangrijk om de
genetische diversiteit zo groot mogelijk te houden.
Vraag:
Wordt het aankeuren van look-alikes niet te aantrekkelijk gemaakt?
Antwoord:
Er is een onderscheid tussen de verschillende stambomen; aangekeurde honden worden in Bijlage G0 ingeschreven. Daarnaast moet de aangekeurde hond aan heel wat (extra) eisen voldoen. Daarmee
gaan we ervan uit dat het geen lucratieve oplossing is om honden “om te katten” naar
stamboomhonden.
Vraag:
Is de gezondheidskeuring enkel op externe factoren of ook op genetisch bekende ziektes?
Antwoord:
De gezondheidsonderzoeken zijn gelijk aan de onderzoeken die voor dat ras gelden waarvoor de
look-alike wordt aangekeurd. Dit kunnen zowel geprotocolleerde onderzoeken zijn alsook
bijvoorbeeld DNA testen.
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Vraag:
Voor het bepalen van geschiktheid komt ook het gedrag aan de orde. Hoe wordt dit beoordeeld?
Antwoord:
Zie II gedrag (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.)
Vraag:
Wie bepaalt aan welke criteria er per te beoordelen punt voldaan moet worden?
Antwoord:
Zie beleidsstuk:
I.
Algemene vereisten: staan beschreven
II.
Gedrag: geen angst en agressie (zie hierboven)
III.
Gezondheid: normenmatrix indien die niet beschikbaar is VFR
IV.
Exterieur vereisten: voldoende lijken op het ras
V.
DNA-afname ten behoeve van een DNA-profiel: geen vereisten, moet natuurlijk wel mogelijk
zijn en medewerking aan verleend worden.
Vraag:
Wat zijn de eisen voor gebruik binnen fokkerij? (Bij een reu de eisen voor de dekkingen, bij een teef
de eisen voor het krijgen van een nest.)
Antwoord:
Indien aangekeurde honden worden ingezet voor de fokkerij gelden alle gebruikelijke regels. De Raad van
Beheer controleert op het KR (incl. straks de normenmatrix) en (indien de fokker lid is van de rasvereniging)
kan de rasvereniging op het VFR controleren.

Vraag:
Wie bepaalt hoe vaak het aankeuren van look-alikes moet plaatsvinden? De Raad van Beheer of de
rasvereniging? 1x per kwartaal zou voor sommige rassen erg veel zijn. Is dit aan te passen aan de
populatie?
Antwoord:
Rasverenigingen kunnen een aankeuring organiseren (naar behoefte/vraag). Daarnaast is het plan
om 1x per kwartaal een aankeuring te organiseren, waar honden van alle rassen kunnen worden
aangekeurd.
Van: Basset Artésien Normand Club Nederland
Vraag:
Als een look –alike wordt aangemeld, dan graag ook de rasvereniging informeren.
Antwoord:
Er zal centraal gecommuniceerd worden wanneer de (centrale) aankeuringen plaatsvinden. Een ieder
is vrij om hierbij aanwezig te zijn.
Vraag:
Aankeuring via de Raad van Beheer of rasvereniging. Welk gremium is leidend en waarom?
Antwoord:
Rasverenigingen kunnen een aankeuring organiseren (naar behoefte/vraag). Daarnaast is het plan
om 1x per kwartaal een aankeuring te organiseren, waar honden van alle rassen kunnen worden
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aangekeurd.
Vraag:
Voor de keuze van keurmeester heeft de rasvereniging een belangrijke stem.
Antwoord:
Dit is zeker het geval wanneer de rasvereniging de aankeuring organiseert. Wanneer dit centraal
wordt georganiseerd zal gekeken worden naar de beschikbaarheid van de al aanwezige
keurmeesters.
Vraag:
Enkele leden vinden de tekst concluderend geschreven. Deze laat volgens hen weinig ruimte voor
twijfel.
Antwoord:
Bedankt voor de opmerking, het is inderdaad een vrij compleet plan. Maar er wordt niet voor niets
om input gevraagd.
Vraag:
Insleep van ziektes via look –alikes is ongewis.
Antwoord:
Het is nooit helemaal te garanderen dat een hond wel/niet bepaalde ziektes met zich meedraagt, dat
is bij de aankeuring en inzet van een look-alike zo maar altijd bij fokken.
Van: NTC – Nederlandse Teckelclub
De Raad van Beheer noemt in het beleidsplan positieve en negatieve neveneffecten van het
openstellen van het NHSB.
Als een negatief neveneffect wordt genoemd: ‘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 alle voor het ras van belang zijnde
(gezondheids/gedrags) onderzoeken waardoor de negatieve invloed van opname in het stamboek
beperkt blijft.
Vraag:
Is dat laatste wel zo? Wordt de negatieve invloed van opname in het stamboek zo voldoende
beperkt?
Antwoord:
Er is een onderscheid tussen de verschillende stambomen; aangekeurde honden worden in Bijlage G0 ingeschreven. Daarnaast moet de aangekeurde hond aan heel wat (extra) eisen voldoen. Daarmee
gaan we ervan uit dat het geen lucratieve oplossing is om honden “om te katten” naar
stamboomhonden.
Vraag:
Betreffen de gezondheidsonderzoeken alleen klinische onderzoeken? Of ook DNA testen die
beschikbaar zijn voor het ras? Dat laatste is niet te vinden in de tekst.
Antwoord:
Het gaat inderdaad om zowel klinische onderzoeken als DNA onderzoeken
Tekst uit het conceptvoorstel/discussiestuk DNA:
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‘Juist bij de vorming voor het beleid van het aankeuren van look-alikes zijn rasverenigingen meer
gerust wanneer er gecontroleerd kan worden of de betreffende look-alike bijdraagt aan de populatie
(genetisch gezien) en niet direct genetische problemen binnen brengt’
Vraag:
Per wanneer is dit daadwerkelijk goed te toetsen?
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Vraag:
Is het niet logisch om pas look-alikes toe te staan wanneer betere controle mogelijk is? Ter
verduidelijking: de controle op het feit of de look-alike past binnen de genetische variatie van het ras,
rasbepaling, mutaties die voor een ziekte staan enzovoort! Allemaal mogelijkheden waarover wordt
gesproken in het conceptvoorstel/discussiestuk DNA .
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Het is een bekend probleem dat de georganiseerde kynologie fokkers kent die hun teven zowel
geregistreerde nesten (met stamboom) laten krijgen alsook nesten zonder stamboom. Dat dit niet
bevorderlijk is voor het welzijn van de teef mag duidelijk zijn. De combinaties die buiten het zicht
worden gemaakt (en gevolgen van dien) hier maar buiten beschouwing latend.
Vraag:
Is met dit beleidsplan niet de kans aanwezig dat dit aantal fokkers/aantal nesten zonder stamboom
toeneemt? Wat betekent dit voor het welzijn van de fokteven?
Antwoord:
De welzijnsregels blijven onverminderd van kracht, wanneer duidelijk is dat een teef extra ingezet
wordt voor de fokkerij kan dit leiden tot maatregelen tegen de fokker.
Vraag:
Zal dit beleidsplan niet juist malafide hondenhandel vanuit het buitenland stimuleren?
Goedkope hondjes uit het buitenland zonder stamboom laten komen en hier dan proberen aan te
laten keuren en vervolgens aan te bieden voor ‘look-alike projecten’. Wie gaat dit controleren en
garanderen?
Antwoord:
Er is een onderscheid tussen de verschillende stambomen; aangekeurde honden worden in Bijlage G0 ingeschreven. Daarnaast moet de aangekeurde hond aan heel wat (extra) eisen voldoen. De
aankeuring zelf, maar ook de verplichte onderzoeken kosten geld. Daarmee gaan we ervan uit dat
het geen lucratieve oplossing is om honden “om te katten” naar stamboomhonden.
Vraag:
Is het niet logisch om pas look-alikes toe te staan wanneer meer controle mogelijk is? Ter
verduidelijking: de controle op het feit of de look-alike o.a. past binnen de genetische variatie van het
ras, rasbepaling, mutaties die voor een ziekte staan enzovoort! Allemaal mogelijkheden waarover
wordt gesproken in het conceptvoorstel/discussiestuk DNA
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren
zodat de nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database
voldoende groot is zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
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Van: NCC – Nederlandse Collie Club
Het toelaten van Look alikes binnen de zuivere rassen is een dolk in de rug van elke zichzelf
respecterende fokker en rasvereniging, de Look a likes worden notabene door de Raad van Beheer
binnengehaald als het ‘EI van Columbus’. Het is eerder het ‘Paard van Troje’, het toelaten van de
Look alikes is het definitieve einde van de zuivere rashond waarbij de weg terug is afgesloten.
Genenpool - Onder het motto van vergroting van de genenpool worden de bastaarden verheerlijkt
en zouden volgens plan worden toegelaten tot het gesloten stamboomregister.
Het begrip genenpool vergroting wordt stelselmatig met opzet volkomen onjuist geïnterpreteerd.
Het tegendeel van vergroting wordt juist bewerkstelligd, de zuivere rassen genenpool wordt bij elke
keer dat een zuivere rashond gekruist wordt met een onzuivere juist verkleind, de nakomelingen zijn
immers allemaal onzuiver, de enige genenpool die door het inzetten van look alikes wordt vergroot is
de onzuivere genenpool.
Antwoord:
Door het aankeuren van look-alikes worden honden toegevoegd aan de populatie, waardoor de
populatie vergroot. De aangekeurde honden worden ingeschreven in Bijlage G-0, zodat zichtbaar
blijft, ook in de twee volgende generaties, dat er gebruik is gemaakt van een afwijkende situatie.
Vraag:
In een Verklaring van de Raad van Beheer staat het volgende:
“Een manier om de genetische diversiteit binnen een ras toe te laten nemen, is populatievergroting.
Dit kan o.a. 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 (FCIerkende) 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.
NCC-visie: Aankeuren van een hond maakt hem/haar nog geen zuivere vertegenwoordiger van het
ras, het leidt ook niet tot populatievergroting van de zuivere genenpool, het openen van het gesloten
stamboek register zou desastreus zijn voor elk ras en vooral broodfokkers faciliteren.
Antwoord:
Nederland is uniek in de 100% DNA controle en daarmee de garantie dat de ouderdieren ook echt de
ouderdieren zijn. Sjoemelen is in Nederland niet mogelijk. In het buitenland is deze controle niet zo
streng en is het goed denkbaar dat er af en toe een niet tot het ras behorende hond wordt ingezet
voor de fokkerij om het ras te versterken. Dit heeft vroeger ook in Nederland (of bij inzet van
buitenlandse dekreuen) plaatsgevonden. Nu dit niet meer mogelijk is willen we graag aan de fokker
legale manieren bieden om soms toch een hond die niet bij dat ras is ingeschreven maar wel kan
bijdragen aan dat ras te gebruiken.
Vraag:
Praktische en juridische bezwaren: Look alikes zijn nakomelingen welke geproduceerd zijn door
fokkers die echt schijt hebben aan alle regels waar geregistreerde fokkers zich wel aan houden, denk
aan alle gezondheidsonderzoeken, maar vooral de rasstandaard.
Antwoord:
De look-alikes kunnen ook honden zijn die door natuurlijke selectie sterk zijn, soms zelfs nog voor het
oorspronkelijk doel gefokt zijn, maar waar geen stamboompapieren zijn geregistreerd. Net als bij de
rashonden is de groep divers.
Vraag:
Het is des te schrijnender dat de Raad van Beheer zich inlaat met fokkers en hun producten die op
geen enkele wijze voldoen aan de rasstandaard van het land van herkomst.
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Met de voorgenomen inzet van Look alikes zet de Raad van Beheer een streep door de bestaande
rasstandaarden, daartoe is de Raad van Beheer niet de bevoegde partij, het land van herkomst
bepaalt, niet de Raad van Beheer of een commissie welke daartoe voor in het leven is geroepen.
De Raad van Beheer beklaagt zich over het sterk teruglopende aantal zuivere rashonden en wil dat
kennelijk compenseren door onzuivere bastaarden toe te laten tot het gesloten stamboomregister.
Het is toch echt de Raad van Beheer die de oorzaak is van de teruglopende populariteit van
rashonden, vooreerst zouden ze zich verre moeten houden van de rasloze honden, maar ze hebben
zelf de hondenshows opgeblazen door voorspelbare ondeskundige inzichten, niet voor niets worden
wij door kynologen verenigingen gevraagd of wij een bijdrage zouden willen leveren die een hogere
inschrijving tot gevolg zou kunnen hebben.
Antwoord:
Voor de Raad van Beheer zijn de FCI rasstandaarden leidend (zie ook mailing d.d. 17 augustus). Bij
het aankeuren van look-alikes zijn de rasstandaarden ook van belang. De keurmeesters die een hond
aankeuren, moeten immers beoordelen of de hond voldoende rastypisch is en daarmee
stamboekwaardig is. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen honden waarvan met zekerheid
kan worden vastgesteld dat zij uit raszuivere ouders voortkomen, worden aangekeurde honden in
Bijlage G-0 ingeschreven.
Van het inschrijven van rasloze honden is (op dit moment) geen sprake. De overige beweringen laten
wij voor uw rekening.
Vraag:
Voorspelbaar: het toelaten van Look a likes tot de gesloten stamboom registratie zal het aantal
showhonden nog verder doen laten dalen, dat is ook wat Dier en Recht wil, er bestaat dan immers de
kans dat fokkers met hun zuivere rashonden door een ’deskundige keurmeester ‘opzij worden gezet
ten voordele van een Look alike, die paar overgebleven showhonden met zuivere afkomst die nu nog
de moeite nemen zie je vervolgens nooit meer terug.
Voorstel: voor rassen die in de problemen zijn gekomen, door welke oorzaak dan ook, is het echt niet
nodig om terug te grijpen op onzuivere Look alikes. Door de verschillen in regelgeving binnen de FCI,
AKC en overkoepelende organisaties in één lijn te brengen kan KI een uitstekende uitkomst brengen.
Daarnaast zou de opslag van sperma en het gebruik ervan kunnen worden gepromoot, daar zou de
Raad van Beheer wat in kunnen betekenen, tenslotte zou gecoördineerde (gesubsidieerde)
gezamenlijk import van raszuivere honden ook een optie kunnen zijn.
Dat alles is beter dan het toelaten van onzuivere exemplaren tot het gesloten stamboomregister.
Concreet: het project Look a Likes dient onmiddellijk te worden beëindigd, met de vrijkomende
gelden zouden rassen in problemen gesubsidieerd kunnen worden, dat houdt het stamboomregister
zuiver zoals bedoeld. Verzoek bij deze het bestuur van de Raad van Beheer zich achter
bovengenoemde voorstellen te scharen en zich vooral niet te laten opjagen door ‘tijdgebrek’, zich
niet te laten leiden door activisten clubjes als Dier en Recht en zich niet voor het karretje van
wetenschappers te laten spannen, door wetenschappelijk foute analyses, verkeerde interpretaties is
hun ongelijk ons gezamenlijke probleem geworden.
Graag verwijzen wij het bestuur van de Raad van Beheer naar de ingesloten bijlage, zoals deze werd
gepubliceerd in het Clubblad van de Nederlandse Collie Club 2018-1, hopelijk kan de heldere uitleg
bijdragen aan een gezonde kijk op het fenomeen genenpool zoals tot nu door de Raad van Beheer
gepromoot.
Antwoord:
Bedankt voor het voorstel. Het beleidsstuk Aankeuren look-alikes is niet voortgekomen uit druk
vanuit Dier & Recht, maar vanuit de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. In 2018 zijn – in aanloop naar
dit beleidsplan – twee drukbezochte verdiepingsavonden georganiseerd. De algehele stemming was
toen zeer positief.
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Van: NCTC – Cairn
Vraag:
Hoe wordt er bij een aankeuring omgegaan met eigenschappen waar een ras volgens de standaard aan moet
voldoen, maar die in strijd zijn dan wel zouden kunnen zijn met wet- en regelgeving op gezondheidsgebied?
Daarbij denk ik specifiek aan verhoudingen in de schedel maar bijvoorbeeld ook aan aspecten ten aanzien van
formaat of bouw.
Antwoord:
Alleen voor de kortsnuitige rassen zijn er op dit moment criteria door de overheid vastgesteld, die de
handhavers moeten ondersteunen om te beoordelen of fokkers zich aan de inspanningsverplichting van artikel
3.4 Bhd heeft gehouden. Voor andere rassen geldt dat niet.
Vraag:
Hoe wordt er uniformiteit gewaarborgd bij de aankeuringen?
Als ik even naar de Nederlandse Cairn Terrier Club kijk, zij gebruiken al jaren een vast formulier bij de
aankeuringen (voor fokgeschiktheid voor eigenaren die honden niet kunnen of willen uitbrengen op een show).
Beide keurmeesters geven daar hun mening op aan. Mogelijk kan een voorbeeld hiervan worden meegestuurd
met de vragen of anders op aanvraag worden toegestuurd? Er zijn meer rasverenigingen die een dergelijke
aankeuring doen, wat zijn de ervaringen daar? Het lijkt me goed om gebruik te maken van ervaringen en
inzichten bij verenigingen die vergelijkbare procedures hebben.
Antwoord:
De suggestie om een uniform formulier te gebruiken, is zeer waardevol; dank daarvoor. De Raad van Beheer
kan inderdaad navraag doen bij rasverenigingen welke formulieren zij nu gebruiken en deze omvormen tot één
uniform formulier.
Vraag:
Worden de aangekeurde (en goedgekeurde) honden van een ras ergens gepubliceerd?
Als ik even voor mezelf kijk: ik zou best interesse hebben om een aangekeurde hond te gebruiken, maar als ik
niet eens weet dat die aangekeurd is dan wordt het lastig. Wordt dit bijvoorbeeld gepubliceerd in een online
catalogus op een show? Of bijvoorbeeld in RAADAR?
Antwoord:
Er zal centraal gecommuniceerd worden wanneer de (centrale) aankeuringen plaatsvinden. Een ieder is vrij om
hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast ontvangen rasverenigingen – indien zij het protocol gegevensverstrekking
hebben ondertekend – op basis van artikel III.23 KR informatie over ingeschreven honden, dus ook de lookalikes.
Vraag:
Door wie of wat wordt het DNA onderzoek uitgevoerd? Is daar keuzevrijheid voor de eigenaar?

Antwoord:
Als een eigenaar zelf al DNA heeft laten afnemen dan heeft hij ook de keuzevrijheid. Maar als hij het
via de Raad van Beheer laat doen, dan kiezen wij voor het laboratorium.
Vraag:
Om wat voor DNA onderzoek gaat het? Is dit de huidige test die ook bij de pups wordt afgenomen of gaat het
om een meer uitgebreid profiel?
Antwoord:
Zie ook het beleidsstuk over SNP-analyse. Er wordt gewerkt aan een nieuw DNA-onderzoek met een ander
soort profiel.
Vraag:
Kan de eigenaar een al uitgevoerd DNA onderzoek door bijvoorbeeld Embark inbrengen?
Door DNA onderzoek testen of de hond afkomstig is van verboden ouder-combinaties? In het verleden is dit bij
veel rassen gebeurd, ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt dat de hond een rechtstreeks product is van een
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verboden combinatie?
Antwoord:
Het is nu al mogelijk om twee potentiële ouderdieren op onderling verwantschap te controleren zodat de
nakomelingen niet onbedoeld te verwant aan elkaar zijn. Het pas starten nadat de database voldoende groot is
zorgt dat het pas na meer dan 3 jaar mogelijk is.
Vraag:
Er wordt gezegd dat uitzonderingen op de aankeuringen mogelijk zijn als dit tot schade aan het ras zou kunnen
lijden. Wat is de definitie van 'schade'?
In het verleden zijn er kleuren verboden vanwege zogenaamde gezondheidsrisico's die voor dat specifieke ras
nooit wetenschappelijk aangetoond zijn. Ik hoop oprecht dat hier een hele zuivere, strakke definitie van komt.
Antwoord:
In het beleidsstuk is in de laatste paragraaf onder ‘Uitzondering’ opgenomen dat een rasvereniging een verzoek
kan indienen. Het bestuur van de Raad van Beheer zal – alvorens een besluit te nemen – bij externe
deskundigen advies inwinnen. Het is dus niet de bedoeling om willekeur een rol te laten spelen.
Vraag:
Komt er ook een bezwaar- en beroepsprocedure? Zo ja, door wie kan dan in bezwaar worden gegaan?
Het lijkt me goed om dit te beperken tot de eigenaar van de hond, immers. een rasvereniging zou zichzelf ook
als belanghebbende kunnen zien. Als een rasvereniging geen voorstander is van aankeuringen dan zou hiermee
een behoorlijke trainering van de procedure plaats kunnen vinden.
Antwoord:
Ten aanzien van besluiten van de Raad van Beheer is in hoofdstuk VII KR de bezwaar- en beroepsprocedure
opgenomen. In dit geval gaat het dan waarschijnlijk om de mogelijkheid om bezwaar (en beroep) aan te
tekenen tegen de inschrijving van een aangekeurde hond in Bijlage G-0. Het zou ook vergelijkbaar kunnen zijn
met een beoordeling van een keurmeester (art IV.92.KR), waardoor er geen beroep mogelijk is. Dit is dus nog
niet eenduidig.
Vraag:
Komt er een beperking op het aantal pogingen tot aankeuring?
Antwoord:
Ja, een hond mag één keer een herkeuring doen.
Vraag:
Zal er een minimum leeftijd gelden voor de aankeuring? Voor bepaalde rassen gelden
gezondheidsonderzoeken die pas op ruim volwassen leeftijd kunnen worden uitgevoerd, terwijl dat voor
andere rassen niet of nauwelijks aan de orde is. Het lijkt mij logisch om bijvoorbeeld aan te sluiten bij de
minimale leeftijd in het VFR van een ras, maar in ieder geval in aanmerking nemen dat een minimum leeftijd
passend en geboden is voor het betreffende ras.
Antwoord:
De minimum leeftijd is 18 maanden.
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Van: NBTC – Border Terrier

Antwoorden:
1e bullet:
Op grond van het beleidsplan is het mogelijk bij wijze van uitzondering te verzoeken dat
aankeuringen voor een bepaald rassen niet mogelijk zijn. Een dergelijk verzoek zal door het bestuur
van de Raad van Beheer aan externe deskundigen worden voorgelegd.
2e bullet:
Dit heeft betrekking op raskruisingen en daar gaat dit beleidsstuk niet over.
3e bullet
Aangekeurde honden moeten aan strenge eisen voldoen. In ieder geval dienen zij te voldoen aan de
voor het ras geldende normen uit de normenmatrix. Daarnaast is er een onderscheid tussen de
verschillende stambomen; aangekeurde honden worden in Bijlage G-0 ingeschreven. De aankeuring
zelf, maar ook de verplichte onderzoeken kosten geld. Daarmee gaan we ervan uit dat het geen
lucratieve oplossing is om honden “om te katten” naar stamboomhonden.
21

