
OPEN BRIEF
Aan: Bestuur Raad van Beheer
Cc: rasverenigingen en kc’s

Rolde 1 augustus 2009

Geachte Bestuur,

Considerans
Door enkel uitvoering te geven aan het voorstel zoals in principe is genomen om de “één 
rasverenigingvereniging/kynologenvereniging per regio” regel te laten vervallen voldoet de RvB 
niet aan de mededingingswet. Ten einde u behulpzaam te zijn bij de gedachtengang rondom 
mededingingswetgeving hebben wij u in onze brief (bijlage II) van 11 juli 2009 nadere voorstellen 
doen toekomen. Tot onze grote verbazing heeft u vrijwel per omgaande 16 juli 2009 vlak voor de 
volgende bijeenkomst van 23 juli 2009 het door ons bepleite model ter zijde gelegd (bijlage III).

Tijdens de bijeenkomst d.d. 23 juli 2009 welke geheel gewijd zou zijn aan de NMa-aspecten waar 
onze vereniging RvB aan dient te voldoen verraste u de zaal met een ambitieus doch onvoldragen 
visie op een geheel ander beleidsterrein.

Wij voorzien bij uw ingeslagen koers een marginalisering van de huidige kynologische 
verenigingen, binnen de vereniging RvB.  De door u geschetste koers en oplossing van het ‘NMa 
vraagstuk’ achten wij ten principale te beperkt voor de huidige leden, zoals gedwongen 
winkelnering en exorbitante invloed van derden (via reglementering van ‘aankeuringen’) op het 
primaire proces van populatiebeheer; te meer daar deze concurrentie zich afspeelt binnen het 
huidige spanningsveld van de vereniging RvB. Verder doet het afbreuk aan de belangen van uw 
leden (beleidsbepaling op hun werkterrein) Met elke toegetreden rasvereniging verdampt de 
invloed.

Ten slotte heeft inhoudelijke discussie binnen ons bestuur op navrante wijze blootgelegd hoezeer 
thans de huidige regelgeving van de RvB op gespannen voet staat met de beginselen van de vrije 
markt en nieuwe reglementering binnen de huidige structuur dit zal blijven doen (NMa voorlopige 
bevindingen .7 en .15). De gepresenteerde ‘op-zijn-hondjes-normering’ ten aanzien van KC’s 
enzovoorts zal door de consument als kwaliteitsnorm worden ervaren op basis waarvan enkel 
leden van de Raad van Beheer aanspraak kunnen maken (het logisch gevolg op reglementen). Het 
lidmaatschap kan geen voorwaarde zijn bij een ‘keurmerk’ het is immers geen kwaliteitseis. 
Bovendien heeft de acceptatie van het lidmaatschap meer gevolgen dan enkel de regeling.  Een 
niet uitputtend overzicht is opgenomen in bijlage I.

De uitwerking van onze voorstellen zijn een concentratie in de zin van de wet op de mededinging. 
In feite een legalisering van de huidige verworven status als dominante speler in de markt met 
dien verstande dat marktbeperkingen worden weggenomen. 

Onze voorstellen zijn in lijn met artikel 6 van de mededingingswet waarbij de economische 
voordelen maximaal ten gunste komen van de afnemers (mededinging artikel 6) en vrij 
toegankelijk zijn.
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Ook biedt het de RvB de mogelijkheid zich als zelfstandig kwalitatief merk in de markt te 
profileren zonder dat er sprake is van marktvervalsing.
Voordelen

Raad van Beheer Huidige Leden Andere marktspelers
In lijn met NMa

Alle regelingen zijn 
toegankelijk  voor alle 

deelnemers in de rashonden 
markt

Geen vereniging meer
Kan in de markt als 

kwaliteitsnorm functioneren
Vrije keus/toegang tot 
diensten in de markt

Vrije keus/toegang tot 
diensten in de markt

Overleg in de onderneming via 
de aandeelhoudersvergadering

Beleidsinvloed als lid 
worden gecontinueerd in 

aandeelhoudersvergadering
Behoud strategische positie in 

de markt
Regelgeving beperkt zich 
tot kwaliteitsaspecten van 

afgenomen diensten / 
keurmerken

Regelgeving beperkt zich 
tot kwaliteitsaspecten van 

afgenomen diensten / 
keurmerken

Resumé
1. uw  voorstel om in het vervolg op de klacht bij de NMa de “één (ras)vereniging per 

ras / rayon” te laten vallen voldoet de vereniging Raad van Beheer  slechts in zeer 
beperkte mate  aan de mededingingswet. 

Wij voorzien omtrent de mededingingswet nog veel meer zaken welke aanleiding voor 
een procedure bij de NMa zullen zijn waarop verderop in de tekst zal worden ingegaan.

2. Het door ons gedane voorstel beoogt in haar uitwerking het maximale behoud van de 
regulerende invloed ter belangenbehartiging van de kynologie in de Nederlandse Markt 
binnen de kaders van de mededingingswet:
a. biedt in haar uitwerking wel de structurele oplossing voor 

mededingingsvraagstukken,
b. doet recht aan de belangen van de huidige leden die op dit moment de 

onderneming Raad van Beheer hebben groot gemaakt en drijven,
c. biedt  tevens een structurele oplossing voor het certificeringvraagstuk 

(onderscheidend vermogen zonder marktbelemmering), 
d. biedt een structurele oplossing voor het dierenwelzijnvraagstuk (onderscheidend 

vermogen op keurmerk zonder marktbelemmering),
e. draagt in positieve zin bij aan de, toekomstige, positie van de  Raad van Beheer in 

de geliberaliseerde markt.

Wij verzoeken het bestuur dan ook gelet op de ernst van de situatie voor de Raad van Beheer en 
haar aangesloten leden de inhoud van deze brief zelf op de agenda van de aanstaande 
vergadering (22 augustus 2009) te plaatsen inclusief een inhoudelijk pre advies, en haar eigen 
visie concreet op de aangereikte mededingingsmaterie op deze vergadering aan de leden kenbaar 
te maken, dan wel deze brief onder de ingekomen post aan de orde  te laten komen zodat in 
gezamenlijkheid een ordentelijk oplossing voor mededingingsvraagstukken kan worden gevonden.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

G.R. Mast
Secretaris 
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BIJLAGE I Marktwerking beperkende regelingen

Leden / erkende verenigingen
Toetredingsovereenkomst: ‘lidmaatschap’ rasbelangenbehartiger
Enkel verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn toegestaan

Het ontgaat ons volledig waarom de ondernemersvereniging RvB vereist dat / c.q. zeggenschap 
heeft over de rechtsvorm van de aangeslotenen zelf en hierin wil meebepalen hoe een en ander 
georganiseerd wordt. De juridische vorm is niet bepalend, het is enkel het eindresultaat dat 
genormeerd moet worden.

Leveringsvoorwaarden bieden een afdoende mogelijkheid kwaliteitseisen in de markt te zetten. 
Rechtspleging / invloed op de wijze van uitoefenen van activiteiten en functies die niet zijn 
gereglementeerd / dan wel worden afgenomen via leveringsvoorwaarden- is bovenmatig en 
belemmert product- of dienstinnovatie in de rashondenmarkt.

Een rasbelangenbehartiger (contractpartner) kan zeer wel de rechtsvorm van bijvoorbeeld een 
stichting hebben. De norm is dat de belangenbehartiger een zeker deel van het betreffende ras 
vertegenwoordigt. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit marktaandeel of een vertegenwoordiging van 
een bepaalde groep eindafnemers of donateurs.

Wel kan gesteld worden dat de desbetreffende vertegenwoordiger regelingen heeft om in 
samenspraak met haar ondersteuners/afnemers beleid te ontwikkelen of onderlinge gedragingen 
af te stemmen. Men beoogt immers een gezamenlijk doel.

Voorbeelden van onredelijk verplichtende bepalingen

I. HR Artikel 10.6 gebruik te maken van de door de Raad van Beheer geboden faciliteiten, 
voor zover dit gebruik verplicht is gesteld voor alle Aangesloten Verenigingen en voor 
zover de betrokken faciliteit voor de betrokken vereniging is bedoeld;

Advies: Dit is een marktwerkingbeperkende regel die dient te worden 
weggenomen.

II. HR Artikel 10.8 zich te onthouden van deelname aan enigerlei kynologische activiteit die 
niet uitgaat van de Raad van Beheer en/of van een Aangesloten Vereniging;

Dit is een artikel dat productontwikkeling uitsluit binnen de rashondenmarkt en kan 
anderen dan aangeslotenen uitsluiten van toegang tot kennis in de markt indien de Raad 
van Beheer daartoe niet de initiatiefnemer zou zijn. Verder dwingt deze regel tot verplichte 
winkelnering. Bijvoorbeeld: Als een commerciële dienstverlener een rashondensymposium 
organiseert dan zou het aangesloten lid daar geen medewerking aan mogen verlenen 
indien de Raad daar geen aandeel in heeft.

Advies: ter bevordering van de marktwerking dit laten vervallen.
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III. KR Hst.1  Artikel I..2  Het is slechts toegestaan namens de Nederlandse kynologie op te 
treden, indien daartoe door de Raad van Beheer een schriftelijke machtiging is verstrekt.

Motivatie: De Nederlandse kynologie is meer omvattend dan enkel door de RvB 
gereglementeerde activiteiten. 

Dit artikel wekt in de markt de indruk dat van een AMvB sprake zou zijn waarin haar 
(monopolie)positie door de Nederlandse Overheid is vastgelegd. Dit is niet het geval.

De RvB is geen Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) noch RWT (Rechtspersoon met 
wettelijke taak) dat ressorteert onder het ministerie van LNV. [bron 
http://almanak.zboregister.overheid.nl] 

Advies: ‘Nederlandse kynologie’ vervangen door ‘Raad van Beheer’.

‘kennelnaam’

Een kennelnaam als pre-/affix op de stamboom heeft als functie om de fokker de mogelijkheid te 
geven zich in de markt te onderscheiden.

I. a. “alleen natuurlijke personen” (reglement aanvraag kennelnaam)

Wij zijn ons er van bewust dat het motief voor deze regel in het verleden is geweest 
malafide hondenhandel tegen te gaan. Gegeven de levendige handel onder andere via 
internet van ‘look a likes’ en de importen uit het voormalig Oost–Europa blijkt echter dat 
deze regel het tegenovergestelde effect heeft, omdat deze handel niet onder een vrij tot de 
markt (F.C.I.) regelgeving beschikbaar is. 

Er is geen enkele grond aan te voeren dat vereist dat het fokken van rashonden enkel door 
natuurlijke personen kan worden gerealiseerd. Veelal worden bedrijfsmatige activiteiten in 
Nederland via de rechtsvorm  BV, V.o.f , CV  of andere rechtsvormen gerealiseerd. 

Binnen de regelgeving aanvraag kennelnamen onderscheidt de Raad van Beheer zelf ook 
aanvullende eisen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten door natuurlijke personen. 

Advies: Ook niet natuurlijke personen dienen ons inziens een kennelnaam te kunnen 
voeren, hiermee onderwerpen zij zich vrijwillig aan regulering middels 
leveringsvoorwaarden hetgeen de marktwerking, onderscheidend vermogen en 
transparantie ten goede komt.

II. Het artikel aangaande een kennelassociatie (Artikel III.49 lid b.) sluit een 
grensoverschrijdende samenwerking onder een kennelnaam binnen de EU uit. Hier dient 
enkel te worden toegevoegd dat de rechthebbenden een hoofdzetel dienen te kiezen ten 
aanzien van de landbepaling voor wat betreft de aanvraag.

Advies: om aan te sluiten bij het vrije verkeer van goederen en diensten dient dit artikel 
te worden aangepast.
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III. “van alle aanwezige honden dient de stamboom getoond te worden” (uit regeling aanvraag 
kennelnamen)”

a. Dit artikel is een concurrentievervalsende bepaling. Het huidige artikel sluit het bezit 
van rasloze honden bij fokkers die een kennelnaam aanvragen/hebben  uit, te meer daar al 
vereist is dat loopse teven gescheiden dienen te kunnen worden. Hiermee vervalt immers 
de technische noodzaak het bezit/de aanwezigheid van rasloze reuen uit te sluiten ten 
einde onbedoelde bastaardfokkerij tegen te gaan. 

b. Het huidige artikel schept rechtsongelijkheid tussen een kennelnaamhouder en de 
fokker die geen kennelnaam voert.

Advies: Dit artikel zou moeten luiden: “van alle aanwezige als rashond in een erkend 
stamboekhoudend orgaan geregistreerde honden in eigendom van de rechthebbende-/aanvrager 
van de kennelnaam of diegene die fokkerij bedrijft zonder kennelnaam dient de stamboom 
getoond te worden”. Dit artikel kan opgenomen te worden onder het begrip “Raad erkende 
fokkerij” dat geldt voor fokkers ongeacht of zij rechthebbende zijn van een kennelnaam.

NHSB

I. Titel 1  Algemene bepalingen Artikel III.1  De Raad van Beheer is belast met het bijhouden van 
de Nederlandse stamboekhouding en is met uitsluiting van ieder ander bevoegd tot de afgifte 
van bescheiden die kunnen strekken tot bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van in 
deze stamboekhouding ingeschreven honden

- Het NHSB heeft geen ministeriële erkenning van de Nederlandse Overheid en is derhalve 
ook niet als enige partij binnen Nederland belast met het bijhouden van ….

- De RvB is geen Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) nog RWT (Rechtspersoon met 
wettelijke taak) dat ressorteert onder het ministerie van LNV. [bron 
http://almanak.zboregister.overheid.nl]

- Elke stamboekhouding die voldoet aan de criteria van de F.C.I.  is aan te merken als 
stamboekhouding in de zin van dit reglement.

Dit artikel wekt in de markt de indruk dat van een AmvB sprake zou zijn waarin haar 
(monopolie)positie door de Nederlandse Overheid is vastgelegd. Dit is niet het geval. Verder 
wekt het de suggestie dat andere stambomen minder ‘waarde’ zouden hebben.  Het werkt 
dan ook concurrentievervalsend op pupprijzen van rashonden.

Advies: Het artikel moet worden gewijzigd overeenkomstig de juridische praktijk en kan 
luiden: “De Raad van Beheer houdt een stamboekhouding (afgekort N.H.S.B.) bij en is met 
uitsluiting van ieder ander bevoegd tot de afgifte van bescheiden die kunnen strekken tot 
bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van in deze stamboekhouding ingeschreven 
honden.”  Consequent in de reglementen ‘de Nederlandse stamboekhouding’ vervangen 
door ‘het N.H.S.B’ [Artikel III.2, II.12.1, artikel III.13 en verder] 
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II. Artikel III.4 Honden waarvan de Eigenaar in het buitenland woonachtig is en die zijn 
ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, worden gelijk 
gesteld met honden die in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven

- Dit artikel:
- sluit andere stamboekhoudingen uit
- dwingt een fokker om een stamboom/registratie tegen een door de Raad of aangesloten 

landen vastgesteld tarief af te nemen om deel te kunnen nemen in de Nederlandse en 
Europese rashondenmarkt (o.a. verkoop pups, tentoonstellingen) waar de F.C.I.-
regelgeving een dominantie positie inneemt en de regelgeving de defacto standaard is.

-

Advies: Artikel III.4 kan luiden:  Honden waarvan de Eigenaar in het buitenland woonachtig 
is en die zijn ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding of van 
honden waarvan de stamboekhouding voldoet aan de eisen welke door de F.C.I. zijn gesteld , 
worden gelijk gesteld met honden die in het N.H.S.B.  zijn ingeschreven. Dit dient dan verder 
consequent in alle artikelen zoals bijvoorbeeld Artikel III.6.a en .b en III.12.d. III.14.d/h/i , 
III.21.2 te worden doorgevoerd.

III. Artikel III.14 Weigering inschrijving:

- g. de betrokken hond niet in eigendom aan een natuurlijk persoon toebehoort

Dit is een belemmering  van marktwerking aangezien de RvB rechtspersonen zo als de besloten 
vennootschap, de stichting enzovoorts uitsluit. De Nederlandse Wet stelt ten aanzien van het 
eigendom van de ‘zaak’ hond geen rechtsvormbeperkingen.

- Advies: laten vervallen

Artikel III.14.f moet conform vervallen artikel g.:  Ten aanzien van de fokker indien deze een 
natuurlijke persoon is geldt dat deze voor de Nederlandse Wet meerderjarig dient te zijn.

Artikel III.e. Dit artikel sluit in haar huidige vorm honden uit die niet tegen het door de Raad 
geldende tarief door een chipper van de Raad van beheer zijn geïdentificeerd uit. Dit is 
marktbeperking van de levering van diensten. 

Advies: Aangaande het N.H.S.B. kan deze eis gesteld worden. Ten aanzien van honden gefokt in 
een andere stamboekhouding in Nederland kan identificatie zeer wel ook door bijvoorbeeld 
dierenartsen of andere stamboekhoudende organisaties worden verricht. 

Noot: III.e het begrip “door de F.C.I erkende buitenlandse instantie” komt niet voor; In de F.C.I. 
International breeding rules staan geen eisen ten aanzien van de identificerende instantie, 
enkel dat een hond van een permanente en niet falsificeerbare identificatie dient te worden 
voorzien.

IV. Artikel III.14.h / i en III.19.1 / 2 ten aanzien van de bepaling “van de betrokken hond in 
Nederland / het buitenland is geboren” 

Wij merken op dat de F.C.I. International breeding rules enkel het woonplaatsbeginsel van de 
eigenaar hanteert ten aanzien van de keuze van het land van het stamboek waarin moet worden 
ingeschreven (dan wel bij andere rechtsvormen het vestigingsprincipe zou moeten 
onderscheiden).
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V. HR: Artikel 2.c De Eigenaar: ieder die in de Nederlandse stamboekhouding of, indien de hond 
nog niet in de Nederlandse stamboekhouding is opgenomen, in een door de F.C.I. erkende 
buitenlandse stamboekhouding als Eigenaar geregistreerd staat. De Eigenaar is de enige die met 
betrekking tot de betreffende hond rechten kan ontlenen aan dit reglement; 

Artikel 2.d Fokker: diegene die Eigenaar is van de moederhond ten tijde van de worp.

- Artikel 2.c/d zijn in strijd met de International Breeding rules (artikel 14. Transfer of Breeding 
Rights – Lease Agreement). 

- Door middel van artikel 2.c worden de mogelijkheden beperkt op de Nederlandse Markt ten 
opzicht van de overige EU-landen die zijn aangesloten bij de F.C.I..  Indien de fokrechten met 
de teef/reu middels een contract zijn overgedragen aan een ander dan dient deze als eigenaar 
te worden aangemerkt.

Advies: artikelwijziging doorvoeren conform de F.C.I. International breeding rules.

Keurmeesters

Artikel IV.7 Een Keurmeester mag slechts in het buitenland keuren met voorafgaande 
toestemming van de Raad van Beheer, zulks ongeacht of de keuring al dan niet een Ras dan wel 
een bepaalde discipline betreft ten aanzien waarvan aan de Keurmeester, blijkens vermelding als 
bedoeld in artikel IV.4 eerste lid, door de Raad van Beheer keuringsbevoegdheid is verleend

Artikel VI.5
1. Het is verboden enigerlei functie te vervullen bij een niet Aangesloten Vereniging die actief
is op het gebied van een of meer takken van hondensport, dan wel medewerking te verlenen of 
deel te nemen aan enig door zodanige vereniging georganiseerd evenement, indien een dergelijk 
evenement in of krachtens dit Reglement is gereglementeerd. 2. Voor de toepassing van het 
eerste lid wordt onder vereniging mede verstaan iedere andere rechtspersoon of groep van 
personen die actief is op het gebied van een of meer takken van hondensport.

- Deze bepalingen zijn een beperking van de persoonlijke vrijheid van de keurmeester 
om diensten te verrichten via de dienst ‘keuren van rashonden’ anders dan bij F.C.I. 
aangesloten organisaties.

- Een keurmeester heeft geen arbeidsverhouding met de Raad van Beheer en verricht 
daarom ook geen werkzaamheden in opdracht van de onderneming omdat de persoon 
niet bij de Raad van Beheer in dienst is.

- De keurmeester wordt in feite ingehuurd door de betreffende organisatie om op 
uitnodiging en in opdracht van deze organisatie een dienst te verlenen.

Binnen de kaders van het F.C.I. verband moet de keurmeester werken conform de 
reglementering, daarbuiten staat het hem vrij ook deze en andere werkzaamheden te verrichten.

- dit is een beperking van de marktwerking
niet aangesloten rasverenigingen, kynologenverenigingen en tentoonstellinggevende 
organisaties die voldoen aan de reglementering rondom deze evenementen hebben in 
een markteconomie ook recht op inhuur van ter zake kundige personen om een 
dergelijk evenement aan te bieden. Het lidmaatschap van de Raad van Beheer is per 
definitie, zoals door de Raad zelf aangegeven immers geen kwaliteitseis (NMa 17.).
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- Het artikel beoogt een F.C.I.-aangeslotenen monopoliepositie op de economische 
activiteiten tentoonstellingen / keuren (van welke kynologische partij dan ook) in stand 
te houden. 

- Tevens beperkt de regel de marktwerking ten aanzien van raskeurmeesters. Immers 
enkel die keurmeesters die zijn opgeleid binnen de kaders van de Raad  / F.C.I. mogen 
activiteiten ontplooien. (geldt voor cursussen KK1, KK2, , E&B (via de Raad) , het 
examen (via de Raad) voor deze activiteiten wordt geld gevraagd en is dus een 
economische activiteit).

- Inhuur niet F.C.I.-keurmeesters, dit moet mogelijk zijn mits de opleiding aan de zelfde 
eisen/normen voldoet.  We praten over een “Raad erkend keurmeester”.  Een ieder 
opgeleid binnen de Raad als koepel alsmede daarbuiten, die voldoet aan de zelfde 
normatieve criteria (die de Raad/F.C.I. stelt) behoort op deze markt te kunnen werken.

I. Artikel VI.21 Het is aan het bestuur en aan de bestuursleden van een Aangesloten Vereniging 
verboden de leden van die vereniging en anderen er op enigerlei wijze toe te bewegen hun 
honden niet op een Expositie of wedstrijd uit te brengen omdat of indien een bepaalde 
Keurmeester zal keuren. 

- Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat diegene die deelneemt aan een 
gereglementeerde activiteit zich onderwerpt aan de reglementering en het principe dat 
het oordeel van de keurmeester bepalend is, anders zou deze persoon zijn werk niet in 
alle vrijheid kunnen verrichten.

- Dit wil echter nog niet zeggen dat de organisatie die de keurmeester heeft ingehuurd 
zijn mening niet zou mogen ventileren over de kwaliteit van de geleverde 
dienstverlening. Dit artikel werkt dan ook marktwerking (concurrentie op kwaliteit) 
tegen aangezien het belet een waardeoordeel over de geleverde dienst in de relevante 
markt kenbaar te maken. Het blokkeert als zodanig een onderscheidend vermogen en 
een normatieve invloed op de geleverde dienst. 

- Advies: Voor een gezonde marktwerking op de kwaliteit van de dienstverlening dient 
dit artikel dan ook te komen vervallen.

Nestheffing

De nestheffing voor niet leden KR III.25.2 is puur marktbederf en het verschil tussen € 1,50 voor 
afdracht lidmaatschaprasvereniging en € 96,50 per nest staan in geen verhouding tot elkaar. De 
kale verwerkingskosten voor de registratie zijn voor zowel leden als niet-leden gelijk.

- Dit artikel discrimineert 
- Dit artikel heeft hogere kosten voor rasverenigingen tot gevolg (ledenpasjes) waarvoor 

zij niets terugziet.

Advies: artikel laten vervallen
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Tentoonstellingen 

Afdeling 3 Inschrijving en toelating
Artikel IV.15 Voor een Expositie kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is 
aangevraagd en niet is geweigerd;
c. die, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn 
ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding.
d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, de 
inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet 
is geweigerd. De Eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de
inschrijving te overleggen.

- Dit artikel sluit fokkers en eigenaren met honden uit andere stamboekregistraties uit.

- Dit artikel belet:
o Titels, internationale titels en kwalificaties te behalen die ook op de stamboom van 

het nageslacht worden vermeld.
Hierdoor kunnen eigenaren deze in de markt als meerwaarde (hogere pupprijs, 
dekgeld, aantal dekkingen dekreu) ervaren kwalificaties niet behalen. Dit heeft een 
concurrentievervalsend effect in de markt aangezien pupkopers hier een waarde 
aan toekennen die van invloed is op de prijs die zij willen betalen.

o Een fokker die fokt naar de F.C.I.-rasstandaard heeft recht op toegang tot het 
beoordelen van zijn fokproducten op tentoonstellingen als sturende factor in zijn 
eigen fokkerij enerzijds, en anderzijds als mogelijkheid zich met behaalde resultaten 
zich te onderscheiden in de Nederlandse en Europese markt waar de F.C.I. indeling 
de dominante marktnorm is.

o Ook pupkopers met een hond gefokt volgens de F.C.I. regelgeving (rasstandaard, 
eisen aan een stamboek) worden nu indien de hond niet uit de registratie van het 
NHSB / F.C.I.-land afkomstig is uitgesloten van deelname aan tentoonstellingen, 
werkproeven enzovoorts.

Advies:  toevoegen aan lid a/b  of hieraan gelijk te stellen stamboekhoudingen doordat deze 
voldoet aan de F.C.I.-eisen.  Een zelfde redenering toepassen voor andere gereglementeerde 
hondensportactiviteiten.

Stamboom
Artikel I.4.z:  Stamboom: een door de Raad van Beheer, dan wel bij de F.C.I. aangesloten 
organisatie, dan wel de organisatie waarvan de stamboekhouding door de F.C.I. is erkend, uit te 
geven document waaruit de afstamming van een hond blijkt;

- Dit artikel sluit andere stamboekhoudingen en stamboekhoudende organisaties uit en 
voorkomt concurrentie tussen stamboekhoudende organisatie

Advies: Artikel I.4.z:  Stamboom: een door de Raad van Beheer, dan wel bij de F.C.I. 
aangesloten organisatie, dan wel de organisatie waarvan de stamboekhouding door de F.C.I. is 
erkend of een hieraan gelijk te stellen stamboekhouding doordat deze voldoet aan de F.C.I.-
eisen , uit te geven document waaruit de afstamming van een hond blijkt;

---- . ----
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BIJLAGE II

Rolde 11 juli 2009,

Geachte leden van de Raad van Beheer,

In het licht van de Nma discussie waarbij thans een geheel ander licht op onze verenigingsstructuur wordt 
geworpen en een geheel andere invulling aan onze verenigingsstructuur wordt gegeven (waarbij  wijzigingen ten 
pricipale de huidige belanghebbenden ongeachte de positie in de kynologie degradeert tot 
deelvertegenwoordigers (in tegenstelling tot wat de huidige structuur beoogd)) heeft ons tot onderstaand 
voorstel doen komen. 

Wij zijn van mening gelet op de huidige Nma-problematiek een adequaat antwoord te hebben geformuleerd en 
tevens de georganiseerde kynologie hiermee naar een hoger en toekomst bestendig plan te brengen. 

Wij stellen dan ook voor dit voorstel in de besluitvorming mee te nemen en ten uitvoer te brengen. Dit is formeel 
gesproken de ‘nee’ optie waarbij zoals het bestuur van onze vereniging het heeft geformuleerd de huidige 
situatie (dit staat los van de juridische vorm) wordt gecontinueerd.

Ons voorstel is om de huidige vereniging om te zetten naar een holding (stichting) met een of meerdere 
werkmaatschappijen  (BV's). Deze stichting (geen winstoogmerk)  Raad van Beheer is aangesloten bij de FCI.

In deze stichting worden het pand en de FCI verplichtingen onder gebracht. Onder deze stichting ressorteert een 
Besloten Vennootschap met aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn: de stichting en de huidige stakeholders (rasverenigingen, kynologen verenigingen etc.). 
Een en ander geheel in lijn met de huidige belanghebbenden binnen de Raad van Beheer in haar huidige 
verenigingsvorm. Preferente aandelen voor de stichting (ten aanzien van houderschap van de BV) en gewone 
aandelen voor de deelneming in de activiteiten (per ras / regio een aandeel voor de huidige leden van de Raad 
van Beheer). Een aandeelhouder die afstand wenst te doen van zijn aandeel heeft de verplichting deze terug 
aan te bieden aan de besloten vennootschap.

In de Besloten Vennootschap wordt de huidige dienstverlening zoals de registratie NHSB en de daaraan 
gerelateerde dienstverlening ondergebracht inclusief wat thans ‘het bureau’ heet en belast is met de dagelijkse 
gang van zaken (dienstverlening). Het tuchtcollege kan dan ook daadwerkelijk als zelfstandig orgaan, buiten de 
juridische structuur van de raad van beheer, opereren. Hetgeen thans niet het geval is en als manco wordt 
ervaren.

De reglementering van de dienstverlening wordt geregeld middels algemene leveringsvoorwaarden waarvoor 
het huidige KR het uitgangspunt is. Ter Illustratie: Fokkers die een registratiedienst (stamboom) afnemen gaan 
dan akkoord met de leveringsvoorwaarden. Zo ook een Kynologenvereniging die een CAC/CACIB show 
organiseert. Zij nemen een licentie af onder de leveringsvoorwaarden ten aanzien van Tentoonstellingen.

De BV houdt elk jaar een aandeelhoudersvergadering. 

Daar kunnen de aandeelhouders (lees de huidige rasverenigingen/stichtingen, 
kynologenverenigingen/stichtingen , bijzondere vereniging/stichtingen ) hun invloed doen gelden bij voorbeeld 
ten aanzien van het bestuur van de BV (het benoemen/ontslaan van bestuursleden) en het gevoerde beleid van 
de onderneming. 

Een toezicht houdend orgaan (raad van Commissarissen), (“analoog” aan de ledenraad) bewaakt in algemene 
zin dat het Bestuur in het belang van de aandeelhouders opereert. 
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Tevens schept deze BV juridische duidelijkheid over het feit wie eigenaar is van de diverse registraties.

Het kynologisch overleg dat thans vorm en richting geeft aan de huidige dienstverlening (via o.a.de rasgroepen 
en andere verbanden) vindt dan haar plek binnen een vereniging van aandeelhouders. 

Het doel van deze vereniging is de belangen van de aandeelhouders optimaal te behartigen in de ruimste zin 
des woords tijdens de aandeelhoudersvergadering. Binnen deze verenigingen onderscheiden wij dan afdelingen 
van ‘soorten’ van aandeelhouders. Voorbeelden van afdelingen zijn: bijvoorbeeld Rasgroep 1 (thans FHV)  en 
Vereniging van Tentoonstellinggevende organisaties). 

Een opzet naar dit model doet recht aan de huidige gedachte van de opzet van de Vereniging Raad van Beheer 
waarbij de kynologische basis, die het huidige huis in stand houdt, vorm kan geven aan de kynologische 
dienstverlening waarbij de Raad van Beheer zich kan concentreren op de kynologische dienstverlening en 
behoeften voor de kynologie in de ruimste zin des woords (uitvoerend orgaan). Het biedt ons tevens de 
mogelijkheid om in gezamelijkheid ons duidelijk te onderscheiden door sturing op kwaliteit.

Andere spelers in de markt staat het dan vrij zelf een eigen ‘product’ in de ‘markt’ te zetten.

In het vertrouwen de georganiseerde kynologie hiermee naar een hoger en toekomst bestendig plan te brengen,

Met vriendelijke groet,

G.R. mast
Secretaris 
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