
op Kynologisch Gebied 
in Nederland

Dit is de laatste nieuwsbrief certificering in 2007. Aan
einde van een jaar komt altijd de vraag: wat gaat er
volgend jaar gebeuren? Rasecht wil dat antwoord wel
geven, maar...     

BIJ VOORUITZIEN HOORT OOK EEN 

TERUGBLIK

KWALITEITSWAARBORG

In mei 2006 werd de Commissie Certificering door de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland samengesteld en in
december 2006 – nu precies één jaar geleden – was de start-
notitie Certificering gereed. Eén van de eerste misverstanden
die zich voordeed, was de gedachte binnen de kynologie dat
certificering gelijk staat aan garantie. Bij alle voorlich-
tingsrondes benadrukt de commissie dan ook dat certificering
betekent het aanwezig zijn van een kwaliteitswaarborg op de
wijze waarop een product tot stand is gekomen. Als we dat ver-
talen naar de wereld van de kynologie, dan praten we bij een
kwaliteitswaarborg over de wijze waarop rashonden worden
gefokt. Het voldoen aan een kwaliteitswaarborg vraagt om
regels, niet om een paar afspraken in algemene zin, maar om
regels die specifiek voor een bepaald ras zijn vastgelegd en
worden gehandhaafd. Dat doet recht aan de rashonden en aan
hun fokkers. 

VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Nadat de Raad van Beheer in januari 2007 de commissie groen
licht had gegeven om de certificeringplannen door te ontwik-
kelen, zijn de hoofdpunten op diverse manieren aan de kyno-
logie gepresenteerd. De begrippen certificering, gecertificeerde
rasvereniging en gecertificeerde fokker zijn in het voorjaar van
2007, via een aantal voorlichtingsrondes, voor bestuurders in
de kynologie uitgelegd en toegelicht. De kynologische pers
werd ingeschakeld en er verschenen vier grote artikelen over
certificering. De regelmatig verschijnende nieuwsbrief Rasecht
ten slotte berichtte over de voortgang en gaf een toelichting
op de belangrijkste onderwerpen die met certificering te maken
hebben. Heel belangrijk voor de commissie waren de vele
vragen, opmerkingen en suggesties, die tijdens de voorlich-

tingsrondes werden genoteerd en die allemaal zijn meegenomen
bij het uitwerken van de nota certificering en bij het maken
van de concepten voor het koopcontract, het raamwerk voor
een rasspecifiek fokreglement, de convenanten en voor alle
andere documenten die aan de te certificeren rasverenigingen
en fokkers ter beschikking worden gesteld. 

THEMATAFELS EN PILOTS

Een belangrijke mijlpaal, in oktober 2007, was de toezending
van het raamwerk van het rasspecifiek fokreglement (RFR) aan
alle rasverenigingen. Een begeleidende brief nodigde de vereni-
gingen uit aan de slag te gaan met dit reglement. Aangegeven
werd dat de commissie altijd bereid zou zijn om een helpende
hand te bieden. De reacties waren overwegend zeer positief en 
een aantal verenigingen berichtte dat het implementeren van
het eigen rasspecifieke fokreglement in het RFR op weinig tot 
geen moeilijkheden stuitte. Een ambitieus plan zoals certi-

ficering kan niet zonder “proefdraaien” en daarom werden de
begrippen thematafel en pilot geïntroduceerd. Thematafels en
pilots hebben als doel om bepaalde onderwerpen uit certifice-
ring in de praktijk te testen. In de volgende edities van deze
nieuwsbrief zult u daarover ongetwijfeld meer lezen.  

DE BROCHURE CERTIFICERING IS UIT!

Behalve aan de uitwerking van de plannen en aan de voorlich-
ting aan de kynologie, heeft de commissie ook veel tijd besteed
aan andere onderwerpen binnen certificering. Bij voorbeeld aan
de ontwikkeling van een laagdrempelige cursus voor beginnende
en nieuwe fokkers en aan het samenstellen en uitgeven van een
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Rasecht is de gratis digitale nieuwsbrief Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers. Rasecht wordt automatisch verstuurd aan het

secretariaat van alle aangesloten leden van de Raad van Beheer met het verzoek deze door te sturen aan bestuurleden, fokkers en andere belang-

stellenden en de artikelen te publiceren in het clubblad. Rasecht is via de website - www.kennelclub.nl- voor iedere overige geïnteresseerde te lezen. 

U kunt zich via de website aanmelden voor gratis toezending. Kijk hiervoor op www.kennelclub.nl, knop "Fokkerij", menu "Certificering".

Heeft u vragen over certificering en/of goede ideeën? Stuur een mailtje naar certificering@kennelclub.nl. 

Blijf op de hoogte en bezoek regelmatig de website van de Raad van Beheer: www.kennelclub.nl.

aantal brochures. Een belangrijke, uitgebreide brochure is Certificering
van Rasverenigingen & Rashondenfokkers, die in december 2007
is verschenen en die voor iedere geïnteresseerde gratis digitaal te
downloaden is via de website www.kennelclub.nl, knop 'Fokkerij>
Certificering> Producten Certificering.- Daar vindt u ook alle
overige Producten Certificering zoals de nota, de dispensatie-
regeling, de koopovereenkomst, etc.

TIP VOOR RASVERENIGINGEN!

Vraag de brochure Certificering aan via certificering@kennelclub.nl en
mail deze door naar de fokkers binnen de rasvereniging of plaats
de brochure op de website. U mag deze tekst ook gratis
publiceren in uw clubblad. De bijbehorende foto's kunt u ook
aanvragen via het bovenstaande e-mailadres. 

Bij deze terugblik, eind 2007, kan de commissie berichten dat
de trein van certificering niet alleen in beweging is gekomen
en diverse stations heeft aangedaan, maar ook dat deze binnen
het traject op schema ligt. Aan het einde van dit jaar is het
daarom nu tijd voor een blik op de toekomst.

WAT BRENGT 2008?

Ook in de eerste maanden van 2008 etc. Maak er maar van: Ook
in het eerste kwartaal van 2008 zal het lesmateriaal voor
nieuwe en onervaren fokkers, die zich willen laten certificeren,
worden ontwikkeld. Dat betekent dat de Raad van Beheer,
dankzij automatisering, in staat zal zijn om de met elkaar
afgesproken regels met betrekking tot het welzijn van de
fokteef in de praktijk te handhaven. Het BRS is daarmee het
eerste onderdeel van een groter plan dat in werking treedt.
Belangrijk is te weten dat het BRS voor alle fokkers geldt,
ongeacht een eventuele certificering!        
Ook in de eerste maanden van 2008 zal het lesmateriaal voor
nieuwe en onervaren fokkers, die zich willen laten certificeren,
beschikbaar zijn. Dat lesmateriaal is specifiek toegesneden op
de fokkerij van rashonden en wat daar allemaal bij komt kijken.
De commissie heeft gekozen voor een overwegend schriftelijke
cursus met aan het einde een examen. Alle informatie over deze
cursus vindt u in één van de volgende nummers van Rasecht.

VOORLICHTINGSRONDES VOOR FOKKERS

Al aan het einde van 2007 kwamen er veel spontane verzoeken
bij de commissie binnen om voor de fokkers binnen bepaalde
rasverenigingen presentaties over certificering te komen
houden. Omdat de commissieleden onmogelijk aan deze verzoe-
ken kunnen voldoen, bij gebrek aan menskracht, is gekozen
voor een voorlichtingstraject voor fokkers, te organiseren via
de Rasgroepen. Dat betekent dat de voorlichting voor fokkers
per rasgroep in het voorjaar van 2008 zal worden gehouden.
Zowel de rasgroepen als de rasverenigingen spelen in de
organisatie daarvan dus een grote rol.
De commissie verwacht dat 2008 het jaar zal worden van de
eerste daadwerkelijke uitreikingen van certificering certificaten

aan rasverenigingen. Rasverenigingen, op hun beurt, kunnen
dan – mits aan de voorwaarden is voldaan – fokkers binnen hun
club certificeren. Hoe dit alles vorm zal krijgen, is ook
onderwerp voor een volgende Rasecht.

COMMUNICATIE

Omdat communicatie hét sleutelwoord is bij de certifice-
ringplannen, gaat ook de website van de Raad van Beheer in
2008 een grote rol spelen bij certificering. Alle benodigde
documenten – koopcontract, RFR, herplaatsing formulier, enz. –
en alle eerdere informatie komen via de site beschikbaar.
In de nabije toekomst krijgen ook alle gecertificeerde fokkers
een plaatsje op deze site. Aan de ontwikkeling en bouw wordt
nu volop gewerkt.    

AMBITIEUS PLAN

We schreven het al eens eerder: certificering is een ambitieus
plan met als doel een goed onderscheid te kunnen maken tus-
sen de serieuze, goedwillende fokkers en de (soms malafide)
handel. Certificering gaat er voor zorgen dat de eerstgenoemde
groep direct herkenbaar is voor de mensen die een rashond wil-
len aanschaffen. Certificering moet op den duur een einde
maken aan het keer op keer ter discussie stellen – vooral in de
media - van het aanzien van de rashondenfokkerij. We mogen
dat wel een grote stap voorwaarts in de kynologie noemen. En
– niet onbelangrijk – certificering schept duidelijkheid voor
aspirant-kopers van een rashond. En dat is een wens die binnen
de totale kynologie al jaren leeft.  

2013 IS HET STREEFJAAR

Er zijn in Nederland meer dan 150 rasverenigingen. Het is evi-
dent dat zo'n aantal niet in één jaar kan worden gecertificeerd.
Ook binnen rasverenigingen zullen er discussies worden gevoerd
en de ALV zal te allen tijde het laatste woord hebben. Het is
goed om in gedachten te houden dat rasverenigingen die zich
niet willen laten certificeren – om welke reden dan ook – ook
niet in de gelegenheid zijn om de
fokkers binnen hun club te certi-
ficeren. 

De commissie is er echter van 
overtuigd dat de eventuele problemen 
die de rasverenigingen op hun weg 
zouden tegenkomen, erom vragen om 
opgelost te worden en bij die oplossing
speelt de commissie graag haar rol. 
2013 is het streefjaar waarin een 
wezenlijk deel van de kynologie
gecertificeerd zou moeten zijn.

Nog vragen na het lezen van de certificering brochure? 
Stuur uw vraag aan: certificering@kennelclub.nl
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