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DIGITALE NIEUWSBRIEF RAADVANBEHEER-KEURMERK RASVERENIGINGEN EN RASHONDENFOKKERS

NIEUWE MIJLPAAL
OP DE WEG VAN CERTIFICERING
NAAR RAADVANBEHEER-KEURMERK
EEN STUKJE GESCHIEDENIS
In 2006 startte de Raad van Beheer met de ontwikkeling van certificering voor rasverenigingen en rashondenfokkers. In 2007 en 2008
waren de activiteiten van de hiervoor ingestelde Commissie Certificering vooral gericht op voorlichting aan rasverenigingen en fokkers
en op het uitwisselen van ervaringen en meningen. Het periodiek
“Rasecht” informeerde de kynologie regelmatig over de vorderingen.
Ook startte in 2008 een aantal rasverenigingen met een pilot om
zodoende ervaring op te doen met onder andere het rasspecifiek

fokreglement. Nu, aan het einde van 2008, zijn deze pilotverenigingen
gereed voor de sprong naar de certificering van hun clubs.
In de loop van 2008 werd duidelijk dat ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) zich met certificering, en wel
van de honden- en kattenbranche, zou gaan bezighouden. Bij LNV ligt
de nadruk op onder andere vakbekwaamheid, huisvesting, handel, verzorging, enz. Met andere woorden: certificering voor de sector die zich
met name bedrijfsmatig – en niet hobbymatig – bezighoudt met honden
en katten – asielen, dierenpensions, trimsalons, uitlaatservices, enz.

VAN CERTIFICERING NAAR KEURMERK
Het verschil tussen de groep “beroepsmatig” betrokkenen en de
“hobbymatige” rashondenfokkers, die aangesloten zijn bij erkende
rasverenigingen, is weliswaar duidelijk, maar om verwarring te voorkomen, stelde de Raad van Beheer in de Algemene Ledenvergadering
van 6 december jl. de leden voor om de term “certificering” te vervangen door “keurmerk”.
Deze ledenvergadering stond voor een belangrijk deel in het teken
van de volgende stap in de ontwikkeling om te komen tot een
keurmerk. Zoals in een eerdere ledenvergadering aan de ALV werd
gevraagd of de commissie kon doorgaan met haar werkzaamheden op
de ingeslagen weg, zo werd nu de aanwezigen een zestal punten
voorgelegd, waarover men kon stemmen.

Lezen over de ontwikkeling van certificering en de punten
waarover op 6 december jl. werd gestemd?
Rasecht nummer 8 geeft daarover alle informatie!

Dit waren de punten:
• Te besluiten dat het begrip certificering wordt vervangen door de
begrippen “Keurmerk Rasverenigingen” en “Keurmerk Rashondenfokkers”.
• Het principe besluit te nemen dat de producten die in deze nota
zijn genoemd onderdeel worden van de certificering.
• Het onderzoek te steunen om een klachtencommissie onder te
brengen bij de klachtencommissie van de certificering voor de
honden- en kattensector.
• In te stemmen met het onderzoek naar de nog te maken ontwikkelkosten en de structurele kosten.
• In de voorjaarsvergadering van 2009 een definitief besluit te
nemen over de invoering van de certificering. Dit besluit moet dan
zijn gebaseerd op het besluit dat de algemene ledenvergadering
vandaag 6 december 2008 neemt op basis van deze nota.
• De definitieve invoering van het keurmerk te stellen op begin 2010.

7. Informatiefolder
Voor de rasverenigingen die meewerkten aan de pilot zijn rasspecifieke folders ontwikkeld in de vorm van een “Rasecht Special”. Aan
rasverenigingen met een keurmerk komt een dergelijke folder – toegespitst op vereniging en ras – op verzoek ook ter beschikking.
8. Herplaatsing
Binnen een rasvereniging dient de herplaatsing van honden goed
geregeld te zijn. Als ondersteuning daarbij heeft de commissie
certificering een aantal formulieren ontwikkeld.
9. Nestcontroleformulier
Dit formulier wordt ingevuld door de nestcontroleur van de Raad van
Beheer en het ingevulde formulier is beschikbaar voor de rasvereniging. Misstanden worden gerapporteerd aan de Landelijke Inspectiedienst (LID).

Het was verheugend om te constateren dat dit onderwerp – een
keurmerk binnen de kynologie – leeft en zelfs meer dan dat.
Vrijwel unaniem stemden de aanwezigen voor de bovengenoemde
punten, hetgeen betekent dat de commissie haar werkzaamheden kan
voortzetten. Ontwikkelkosten en structurele kosten zullen nu door
het bureau van de Raad van Beheer in kaart worden gebracht in de
vorm van een “businessplan”. Het betekent ook dat rasverenigingen
die zich tot op heden nog niet met een keurmerk van de Raad bezighielden, nu in de “keurmerk-trein” kunnen stappen en zich kunnen
voorbereiden om zich als rasvereniging te gaan onderscheiden.

WELKE ZAKEN HOREN BIJ DE START
VAN HET RAADVANBEHEER-KEURMERK?

10. Logo
Voor rasverenigingen en rashondenfokkers met een keurmerk komen
logo’s beschikbaar, waardoor beide groepen voor de consument
herkenbaar zijn.
De producten 1 t/m 10 zijn bij voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties met de kynologie besproken en getoond. Op de website van
de Raad van Beheer is een aantal ervan al beschikbaar:
www.raadvanbeheer.nl > Fokkerij, gezondheid, gedrag en welzijn
> Fokkers keurmerk > Producten.

In alle teksten die betrekking hebben op het keurmerk moeten
de woorden “certificering” en “certificeren” worden vervangen
door “RaadvanBeheer-Keurmerk” en “het verlenen van een
RaadvanBeheer-Keurmerk”. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Omdat in het proces van het verlenen van keurmerken niet alles
tegelijk kan worden geregeld, is een keuze gemaakt uit die producten
die in elk geval bij de start van het verlenen van keurmerken tot de
voorwaarden moeten gaan behoren. Dat zijn:
1. Convenant Rasverenigingen
Afspraken tussen de rasvereniging en het bestuur van de Raad van
Beheer.
2. Convenant Rashondenfokker
Afspraken tussen leden-fokkers en het bestuur van de rasvereniging.
3. Cursus Rashonden fokken
Een speciaal ontwikkelde cursus over alles wat met fokken van rashonden te maken heeft. Deze cursus is gereed en moet in bepaalde
gevallen door fokkers worden gevolgd. Er is een vrijstellingsregeling
en een examenreglement.
4. Kennisoverdracht
Afspraken over de inspanningen die de rasvereniging, de fokkers
en de Raad van Beheer zullen doen om over relevante onderwerpen
bijeenkomsten e.d. te organiseren dan wel bij te wonen.
5. Rasspecifiek Fokreglement
Een door de rasvereniging zelf te ontwikkelen fokreglement in een
door de Raad van Beheer aangereikt raamwerk.
6. Koopovereenkomst
Een overeenkomst waarin de belangen en de rechten van verkoper
en koper evenwichtig zijn vastgelegd. Deze overeenkomst heeft een
relatie met een in te stellen Klachtencommissie.

(Foto: Triple-S)

DE VOLGENDE FASE
De overige zaken die in de toekomst nog moeten worden ontwikkeld
in het kader van het RaadvanBeheer-Keurmerk zijn o.a.:
11. Onderzoeksysteem
Hiervoor is financiële ondersteuning gevraagd aan het ministerie van
LNV.
12. Klachtencommissie
De regels zijn in concept klaar. Omdat de mogelijkheid bestaat dat
gebruik zou kunnen worden gemaakt van een externe klachtencommissie, wordt dit onderdeel even aangehouden.
13. Sanctiebeleid
Ook het sanctiebeleid is in grote lijnen gereed. De Raad van Beheer
wil even afwachten hoe het sanctiebeleid bij de certificering voor de
honden- en kattensector eruit ziet.

14. Communicatie en PR
Het bestuur van de Raad van Beheer is in gesprek met het ministerie
van LNV over de mogelijkheid om voor de rashondenfokkerij onderdeel te kunnen gaan uitmaken van de door LNV te starten reclamecampagne.
We kunnen ons voorstellen dat alle informatie rond het RaadvanBeheer-Keurmerk niet in één keer kan worden overzien. Daarom raden
we u graag aan om alle nummers van “Rasecht” te downloaden van
de website van de Raad van Beheer en te lezen. Zouden er daarna nog
vragen zijn, dan is een mail aan certificering@raadvanbeheer.nl
voldoende.

(Foto: Chiot-Malinois)

Alle nummers van Rasecht (1 t/m 9) kunt u vinden op:
www.raadvanbeheer.nl > Fokkerij, gezondheid, gedrag en welzijn
> Fokkers Certificering-Keurmerk > Rasecht-digitale nieuwsbrief.

De Commissie Certificering wenst alle lezers van “Rasecht”
fijne kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2009

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 belangstellenden en de artikelen te publiceren in het clubblad. Rasecht is via de website – www.raadvanbeheer.nl – voor iedere overige geïnteresseerde
te lezen. U kunt zich via de website aanmelden voor gratis toezending. Kijk hiervoor op www.raadvanbeheer.nl, knop ‘Fokkerij’, menu ‘Certificering’.
Heeft u vragen over certificering en/of goede ideeën? Stuur een mailtje naar certificering@raadvanbeheer.nl.
Blijf op de hoogte en bezoek regelmatig de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl.

