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RAAD VAN BEHEER

OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND

De mensen achter het bureau van de Raad van Beheer

Juridische Zaken

Het wordt steeds duidelijker dat de werkzaamheden op de afdelingen van de Raad niet
in aparte hokjes zijn te proppen. Soms komen bij één, op het eerste gezicht simpel,
onderwerp vier afdelingen in beeld...
ASSOCIATIES

‘Zo is er met de afdelingen Stamboekhouding en GGW veel contact, bijvoorbeeld,
over verzoeken voor een outcross, variëteitkruisingen en de aankeuring van
look-alikes.’ (Fotograaf onbekend).

Als ‘bureauoverstijgend’ bij één
afdeling van toepassing is, is dat wel
bij Juridische Zaken. Een afdeling
waar samenwerking met bestuur,
directie, Stamboekhouding, Gedrag,
Gezondheid en Welzijn (GGW), Personeelszaken (PZ), ICT – ja, met wie
niet? – aan de orde van de dag is.

EMOTIE EN PASSIE
Wie zei dat Juridische Zaken saai is?
In ieder geval niet de dames die JZ

‘runnen’. Dat zijn mr. D. (Dieuwke) F.
Dokkum – hoofd Juridische Zaken –
en haar medewerkster mr. C. (Céline)
M. van Roon. Naast hun werk op
kantoor zijn ze op belangrijke bijeenkomsten van de Raad, zoals de
Algemene Vergadering (AV) en
Symposia, aanwezig, nemen daar
kennis van de zaken die in de kynologie leven én bemerken ze de emotie
en de passie waarmee kynologen hun
hobby, hun sport, beleven.

Bij kynologen roept de term
Juridische Zaken associaties op
met de overtreding van wetten en
regelgeving, maar JZ is natuurlijk
véél meer dan dat. Dat kan niet
genoeg worden benadrukt, aldus
Dieuwke.
Mede daarom wordt er in dit artikel
niet ingegaan op de structuur van
alle colleges, commissies, regels,
reglementen en instructies. Wie de
moeite neemt de website van de
Raad te lezen, op http://www.
raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/
regelgeving/, begrijpt dat JZ een
afdeling is zonder welke de Raad
niet naar behoren kan functioneren.
Dieuwke en Céline staan er bij hun
werkzaamheden niet alleen voor;
in bepaalde gevallen werkt de Raad
samen met (in principe) één
advocatenkantoor, waarbij er
contacten zijn met diverse
specialisten. ‘Dat gebeurt’, aldus
Dieuwke, ‘onder andere in het geval
van een rechtszaak waarbij de Raad
is gedagvaard of als er sprake is van
ingewikkelde contracten.’

Céline van Roon: ‘De maatschappij
is steeds meer gejuridiseerd; dat
geldt ook voor de kynologie.’
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JURIDISCH TINTJE

In het bestuur van de Raad is ook
één jurist aanwezig, maar de portefeuillehouder bemoeit zich meestal
niet met de dagelijkse werkzaamheden. Hij komt, onder andere, in
beeld bij de voorbereiding van
agendastukken voor de bestuursvergaderingen en de AV’s. Op zijn
bureau komen ook de besluiten op
bezwaarschriften, voorzien van een
advies van JZ, terecht. Daarnaast de
beoordeling van klachten waarover
een besluit moet worden genomen,
eveneens voorzien van een advies.
In één op één gesprekken en in het
stafoverleg wordt het hoofd JZ
bijgepraat over zaken die voor de
gehele organisatie van belang kunnen zijn. ‘Dat zijn’, aldus Dieuwke,
‘bijvoorbeeld, zaken die de afdeling
JZ overstijgen.’

Over het geven van adviezen – gevraagd of ongevraagd – aan het
bestuur en/of de directie geeft
Dieuwke een aantal voorbeelden:
‘ondersteuning bij en/of beantwoording van post waar een juridisch
tintje aan zit, het opstellen van de
gedragcode voor bestuur en commissies, het aanvragen van het lidmaatschap van de Raad door nieuwe
verenigingen, voorstellen voor
reglementswijzigingen en pre
adviezen, behorende bij de initiatiefvoorstellen voor de AV.’
Die adviserende taken van JZ zijn
divers. Dieuwke: ‘Zo is er met de
afdelingen Stamboekhouding en
GGW veel contact en dat gaat, bij
voorbeeld, over verzoeken voor een
outcross (het kruisen van verschillende rassen), variëteitkruisingen
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Dieuwke: ‘Er wordt veel ‘geklikt’,
onder meer als het over de
afstamming van pups gaat. Dat
laatste zal minder worden, nu
vanaf 1 juni het verplichte afstammingsonderzoek in werking
is getreden. De overige vragen
zijn zo divers dat daarin geen
rangorde is aan te brengen.
Dat maakt het werk juist zo leuk,
omdat je nooit van te voren weet
wat er op je af komt.’

en de aankeuring van look-alikes. Dit
alles in het kader van de verbreding
van de genenpool. En alleen als aan
een aantal regels van het Kynologisch Reglement (KR) is voldaan is
dit mogelijk.
Met de afdeling Stamboekhouding’

Soms komen bij één, op het eerste gezicht simpel, onderwerp vier afdelingen in beeld. (Foto: Ernst von Scheven/Kynoweb).
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Zo komt Juridische Zaken in beeld bij
het aangaan en verbreken van arbeidscontracten. (Foto: Wikipedia).

aldus Dieuwke, ‘bespreek ik bijvoorbeeld zaken over de uitvoering van in
het verleden afgesloten convenanten
en mogelijke problemen inzake de
inschrijving in het Nederlands
Honden Stamboek (NHSB). Dat kan
van alles zijn. Eenvoudige dingen,
zoals namen die worden afgekeurd,
maar ook meer complexe zaken.’

(ARBEIDS)CONTRACTEN
‘De kynologie’ is bij JZ een groot
item, maar we mogen niet vergeten dat ook andere zaken een rol
spelen in het werk van Dieuwke
en Céline. Zo komt JZ in beeld bij
het aangaan en verbreken van
arbeidscontracten; de directie
en PZ vragen Dieuwke advies
over diverse arbeidsrechterlijke
kwesties.
Als hoofd van JZ is Dieuwke
daarnaast betrokken bij de onderhandelingen en het opstellen van
contracten met leveranciers. En bij
leveranciers moeten we nu zeker
denken aan alles wat met nieuwe
programmatuur te maken heeft.
Behalve dat er persoonlijk contact
is tussen JZ en andere afdelingen,
moet ook de programmatuur op
elkaar zijn/worden afgestemd.
Céline doet onder andere het
contractbeheer en dossiervorming.

Twee items zijn in de afgelopen
jaren ‘de grootste juridische
operaties’ geweest. Dieuwke: ‘De
NMa zaak. Daar zijn we zeker
anderhalf jaar zoet mee geweest en
deze zaak heeft uiteindelijk geleid
tot de afschaffing van de ‘één
vereniging per ras regel’. Wie de
moeite neemt die NMa papierwinkel nog eens door te nemen,
kan zich voorstellen dat JZ er een
hele kluif aan heeft gehad.
Dieuwke gaat verder: ‘En dan de
zaak waarbij ruim 100 honden in
beslag zijn genomen. Dit heeft
binnen de kynologie veel commotie
teweeg gebracht. Uiteindelijk is deze
persoon door het Tuchtcollege voor
het leven gediskwalificeerd. Voor de
voorbereiding van deze zaak
moesten bij justitie dossiers worden
opgevraagd en er zijn ook diverse
procedures gevoerd. Erg leuk en
leerzaam, maar het kost ook veel
tijd én geld.’

Dieuwke: ‘Het valt mij op dat de
focus soms heel erg is op tuchtzaken. Dat is maar een deel van
wat JZ doet. Ik snap dat dit
‘sappig’ is, maar het geeft
volgens mij een verkeerd beeld.
Onze werkzaamheden zitten met
name in het opstellen van
adviezen voor bestuur en
directie, overleggen met de
afdelingen Stamboekhouding en
GGW maar ook met externen en
het beantwoorden van allerhande juridische vragen etc.’

POPULAIR
Op mijn vraag wat met het ‘beantwoorden van allerhande juridische
vragen’ wordt bedoeld, zegt
Dieuwke: ‘willekeurige vragen. Ik noem
een paar voorbeelden: problemen
binnen verenigingen en tussen pupkoper
en fokker, uitleg over reglementen van de
Raad van Beheer en vooral de hoofd-

Er zijn belangrijke vernieuwingen geweest, bij voorbeeld in het fokbeleid van de
Raad van Beheer. (Foto: Suzanne Verhagen).
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stukken III, IV en VI van het KR zijn
populair. Die gaan over inschrijving in
het stamboek, de shows en het tuchtrecht. Ook voordat een aanvraag voor
het lidmaatschap van de Raad van
Beheer wordt ingediend, worden veel
vragen gesteld.’

VERNIEUWINGEN
De werkzaamheden van JZ binnen
de muren van Emmalaan 16-18 in
Amsterdam voltrekken zich
relatief in stilte. De belangstelling
voor overtredingen van het KR en
de acties daarop mogen zich in
meer interesse vanuit de kynologie verheugen.
Of we het nu willen of niet, het KR
speelt een belangrijke rol in de
kynologie. Het KR is de bekendste
verzameling van regelgevingen in
kynologisch Nederland. Zeker in
de afgelopen jaren is het aan
belangrijke veranderingen onderhevig geweest. Denk alleen maar
aan alle vernieuwingen op tentoonstellingsgebied, aan het ‘één
vereniging per ras’ beleid, wijzigingen in keurmeesterzaken, het
fokbeleid van de Raad, de Databank Honden, de verplichte
DNA-afname en het afsluiten
van diverse convenanten.
En dit is maar een klein gedeelte
van de vele aanpassingen die in
de afgelopen jaren in het KR is
opgenomen en waarmee JZ
bemoeienis heeft gehad.

DOSSIERVORMING
Iedereen die constateert dat er
regels uit het KR zijn overtreden,
kan een klacht bij de Raad indienen. Er wordt beoordeeld of de
klacht moet worden doorgestuurd
naar het Tuchtcollege, een onafhankelijk orgaan binnen de
kynologie. ‘In deze beoordeling
wordt’, aldus Dieuwke, ‘meegenomen of het verweten gedrag

Dieuwke: ‘Er wordt veel ‘geklikt’, onder meer als het over de afstamming van pups
gaat. Dat laatste zal minder worden, als vanaf 1 juni a.s. het verplichte afstammingsonderzoek in werking treedt.’ (Foto: Demi Duys).

inderdaad een overtreding van het
KR inhoudt, of de beklaagde onder
de rechtsmacht valt en of er voldoende bewijzen zijn voor ‘de verweten
gedraging’.
JZ zorgt voor dossiervorming
voordat deze klacht ter beoordeling naar het bestuur wordt
gestuurd. Het bestuur neemt dan
het besluit of een zaak wordt
doorgestuurd naar het Tuchtcollege of niet.
Sommige zaken kunnen jaren
lopen en brengen ook veel

commotie te weeg, zoals bijvoorbeeld die van de honderd in beslag
genomen honden.
De meeste zaken vergen gelukkig
minder tijd, zoals de overtredingen op het Basisreglement Welzijn
en Gezondheid (BWG). Maar,

Alleen het Tuchtcollege is bevoegd om straffen op te leggen.
Publicatie vindt alleen plaats op
advies van het Tuchtcollege.
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groot of klein, alle zaken moeten
worden begeleid, allemaal krijgen
ze een dossier en moet de administratie wel gebeuren.
Hoewel de regels in het BWG
weinig aan duidelijkheid te
wensen overlaten en uitgebreid
op de website van de Raad staan,
is het nu juist dit reglement dat
het meest wordt overtreden,
aldus Dieuwke.

BLOEMLEZING
Naast alle genoemde activiteiten,
beantwoordt JZ vragen over alle
regelgeving, inclusief die van de
overheid, is er veel afstemming
met de afdelingen Stamboekhouding en GGW, werkt hij aan de
controle op de Verenigingsfokreglementen, laat hij de fokkers de
uitkomst weten van de locatiecontrole, neemt hij aanvragen van
potentiële nieuwe leden in behandeling, fungeert hij als coördinator
voor de afstammingsonderzoeken
en neemt hij deel aan diverse
interne overleggen over fokbeleid, verenigingszaken, stamboekhouding, etc.
Binnen de kynologie bestaat vaak
een verkeerd beeld van het bureau
van de Raad van Beheer, inclusief
JZ. ‘De lezers van Onze Hond moeten’,
aldus Dieuwke, ‘weten dat de afdeling is ingesteld om de regels te
handhaven. Men vergeet soms dat
die regels niet door JZ zijn opgesteld,
maar zijn goedgekeurd door de AV,
de kynologie zelf dus. Als men het
niet eens is met die regels, kan via de
rasverenigingen of de kynologen club
een initiatiefvoorstel worden ingediend om de regels te wijzigen.’

Naast hun werk op kantoor zijn de medewerksters van Juridische Zaken op
belangrijke bijeenkomsten van de Raad, zoals de Algemene Vergadering (AV)
en Symposia, aanwezig. (Foto: Suzanne Verhagen).

Dieuwke Dokkum: ‘Vooral de hoofdstukken III, IV en VI van het KR zijn populair.
Die gaan over inschrijving in het stamboek, de shows en het tuchtrecht.’
(Foto: Ria Hörter. Deze foto heeft geen enkele relatie met dit artikel).

HUMOR
Geen afdeling functioneert zonder
humor. Dieuwke vertelt: ‘Mooi was
een fokker, die een klacht ging indienen
bij de Nationale Ombudsman, omdat

hij het niet eens was met een besluit
van de Raad van Beheer. Een paar
maanden later was hij er achter
gekomen dat de Raad van Beheer

géén overheidsinstantie is en een gang
naar de ombudsman dus zinloos was.
Dat wisten wij natuurlijk al meteen,
dus wij waren er gerust op...’

