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Wat is en doet een
Rasvereniging?

Deze brochure – Wat is en doet een rasvereniging? – wordt u aangeboden door de Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
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De Raad van Beheer is het overkoepelende orgaan in
Nederland op het gebied van (ras)honden. De Raad zet
zich in voor het fokken van raszuivere, gezonde honden,
hondenopvoeding & hondensport en voor alles op het
gebied van gedrag, gezondheid en welzijn van alle hon-
den in Nederland. Bij de Raad van Beheer zijn meer dan
150 rasverenigingen aangesloten waar je terecht kunt
voor informatie over o.a. aanschaf en verzorging van
een rashond.
Bij de ruim 70 regionale verenigingen/kynologen clubs
kun je terecht voor cursussen en opleidingen voor
baas én hond en voor alle vormen van hondensport.

Bovenal streeft de Raad van Beheer naar goede en eer-
lijke voorlichting als het gaat om het kopen van een ver-
antwoord en zorgvuldig gefokte rashondenpup. De
rasvereniging, op haar beurt, staat voor de belangenbe-
hartiging van de rassen.

Meer weten over het werk van de Raad van Beheer?
Vraag via info@raadvanbeheer.nl de gratis brochure “…
voor alle rashonden” aan.
De eerste stap die moet worden gezet bij het aanschaf-
fen van een rashond, is contact opnemen met de ras-
vereniging voor het desbetreffende ras. De website van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied www.raad-
vanbeheer.nl) wijst de weg naar alle bij de Raad van Be-
heer aangesloten erkende rasverenigingen.
Bij de erkende rasverenigingen is de liefde voor en de
kennis van één of meer rassen gebundeld en daar zet
men zich in voor een gezonde rashondenpopulatie, met
het gewenste temperament en gedrag. Rasverenigingen
helpen u graag de hond van uw keuze te vinden. 

De plaats van een rasvereniging binnen de
landelijke kynologie
De Raad van Beheer erkent per ras slechts één rasver-
eniging; er zijn er nu meer dan 150. Ze zijn herkenbaar
aan de toevoeging ‘erkend door de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland’ of het logo ‘Raad
van Beheer - Erkende Rasvereniging’. Om die erkenning
te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het Kyno-

logisch Reglement, kortweg KR, de wegwijzer in de geor-
ganiseerde kynologie. Het KR is te downloaden op
www.raadvanbeheer.nl 
Sommige rasverenigingen hebben een lange historie
achter zich. De Nederlandse Duitse Doggen Club, bij
voorbeeld, is de oudste rasvereniging; zij dateert van
1893. Er zijn ook jonge verenigingen, zoals de Curly
Coated Retriever Club, die erkend is in 2007.
De taak van rasverenigingen is vastgelegd in hun statu-
ten en huishoudelijke reglementen; beide moeten zijn
goedgekeurd door de Raad van Beheer. In grote lijnen
komt het er op neer dat rasverenigingen fokkers en lief-
hebbers van een ras bij elkaar brengen en de belangen
van dat ras – in de ruimste zin van het woord – beharti-
gen. Een rasvereniging kan de belangen behartigen van
één ras (bij voorbeeld de Nederlandse Boxer Club) of van
meer rassen (bij voorbeeld de Nederlandse Vereniging
voor Stabij- én Wetterhounen).  
De door de internationale organisatie FCI meer dan 300
verschillende erkende rashonden zijn ingedeeld in tien
rasgroepen en elke rasvereniging heeft vanuit haar be-
stuur een afvaardiging naar de vergaderingen van deze
tien rasgroepen. De rasgroepen worden gevormd door:

1. Herdershonden en Veedrijvers, behalve Zwitserse 
Sennenhonden (o.a. Duitse Herdershond, 
Border Collie)

2. Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse 
Sennenhonden (o.a. Dobermann, Schnauzer, Bulldog)

3. Terriërs (o.a. Airedale Terriër, West Highland White 
Terriër)

4. Dashonden (alle Teckelvariëteiten)
5. Spitsen en Oertypen (o.a. Alaska Malamute, 

Rhodesian Ridgeback) 
6. Lopende Honden, Zweethonden en aanverwante 

rassen (o.a. Beagle, Dalmatische Hond)
7. Staande Honden (o.a. Drentsche Patrijshond, 

Duitse Staande Hond)
8. Retrievers en Waterhonden (o.a. Labrador Retriever,

Kooikerhondje)
9. Gezelschapshonden (o.a. Poedel, Pekingees)
10. Windhonden (o.a. Afghaanse Windhond, Greyhound) 

Curly Coated Retriever

Duitse Dog
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Rechten en plichten
Alle erkende rasverenigingen, kynologen clubs en een
aantal verenigingen met een bijzonder doel vormen
samen de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland. In de halfjaarlijkse Algemene Le-
denvergadering van de Raad heeft elke rasvereniging
één stem, ongeacht hoeveel leden de vereniging telt. 
De rechten en plichten van een rasvereniging naar de
Raad van Beheer – en omgekeerd – zijn ook vastgelegd
in het KR. De Geschillencommissie en het Tuchtcollege
kunnen in actie komen bij onenigheden en overtredin-
gen; laatstgenoemde is bevoegd sancties op te leggen
en de strafmaat te bepalen.   
Jaarlijks betaalt een rasvereniging een vastgesteld be-
drag per lid aan de Raad van Beheer. 
De aan een rasvereniging verleende erkenning kan door
de Raad van Beheer, tijdelijk of definitief, worden inge-
strokken, bij voorbeeld wanneer de reglementen van het
KR niet worden nageleefd.

Het bestuur van de erkende rasvereniging
De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten,
terwijl het huishoudelijk reglement de dagelijkse gang
van zaken voorschrijft. Daarbinnen kan elk bestuur op
eigen wijze de werkzaamheden en activiteiten van de
rasvereniging invullen.
Een bestuur bestaat uit 5 tot 9 personen, van wie er ge-
woonlijk drie het dagelijks bestuur vormen: voorzitter, se-
cretaris en penningmeester. De andere ‘gewone’
bestuursleden vervullen vaak een taak bij fokkerijzaken,
pupinformatie, clubblad, website, activiteiten, ledenad-
ministratie, public relations, werktesten, etc. Van alle be-
stuursvergaderingen worden verslagen gemaakt; soms
worden de genomen besluiten in het clubblad gepubli-
ceerd. 
Eén van de belangrijke taken van het bestuur is de vinger
aan de pols houden voor wat betreft de gezondheid van
het ras. Dat kan door periodiek enquêtes te verzenden,

waarvan de antwoorden worden verwerkt in een geau-
tomatiseerd systeem. Ook de gezondheidsuitslagen die
de Raad van Beheer aan de rasverenigingen ter be-
schikking stelt horen bij wat we maar ‘de thermometer in
het ras’ zullen noemen. Iedere pupkoper wil graag een
gezonde hond kopen en  rasverenigingen kunnen daar-
aan meewerken.     
In samenwerking met de Raad van Beheer en de Vereni-
ging van Kynologische Keurmeesters in Nederland, orga-
niseert het bestuur van een rasvereniging periodiek
examens voor exterieur keurmeesters; men heeft een
groot aandeel in de vervaardiging en het beschikbaar
stellen van het studiemateriaal.  
Tot slot: bij rasverenigingen kunnen er voor het bestuur
ook taken buiten de vereniging zijn weggelegd. Be-
stuursleden kunnen hun ras vertegenwoordigen in de ras-
groep, in de ALV van de Raad van Beheer, in externe
commissies en in internationale kynologische organisaties
van het ras waarvan ze de belangen behartigen.  

Tip:
Nieuwe leden van rasverenigingen doen er goed aan
de statuten en huishoudelijke reglementen op te vra-
gen, zodat ze zich een beeld kunnen vormen van het

reilen en zeilen binnen de club. 

Leden, commissies, werkgroepen
Het toelatingsbeleid van leden verschilt per rasvereni-
ging. Soms kan men meteen lid worden, andere rasver-
enigingen hanteren een aspirant-lidmaatschap,
waartegen men in beroep kan gaan, of accepteren
leden slechts op voorstel van diegenen die al lid zijn.
Leden van rasverenigingen betalen jaarlijks voor hun lid-
maatschap; de prijzen variëren van circa €20 tot circa
€35. Soms is er de gelegenheid om tegen gereduceerd
tarief gezinslid te worden en leden die zich in de vereni-
ging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen –
onder bepaalde voorwaarden – tot lid van verdienste of
tot erelid  worden benoemd. 
In de statuten is geregeld hoe het bestuur moet omgaan
met schorsing, ontzetting uit het lidmaatschap en roy-
ement van leden, terwijl het fokreglement bepaalt hoe
fokkers zich moeten gedragen bij het fokken van hun
nesten.  
De leden van rasverenigingen vormen de vijver waarin
het bestuur vist als het om functies en medewerkers bij
activiteiten gaat. Het goed functioneren van een rasver-
eniging is vaak mede afhankelijk van het aantal be-
schikbare vrijwilligers. 
Als de taken van leden een wat grotere omvang heb-
ben, dan kan een bestuur commissies instellen – perma-
nent of tijdelijk – of werkgroepen vormen. Een commissie
fokkerijzaken, tentoonstellingscommissie, commissie red-
dingshonden, jachtcommissie, een redactiecommissie,
etc. behoren tot de mogelijkheden. Werkgroepen kun-
nen worden gevormd voor tijdelijke activiteiten, zoals
een werkgroep keurmeesterexamen of een werkgroep
herziening fokreglementen.
Soms zijn rasverenigingen zo groot, dat er lokale afdelin-
gen (regiogroepen, districten, kringgroepen) bestaan. Bij
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de organisatie van diverse soorten trainingen en bij re-
creatieve activiteiten, is dit een goede werkwijze.    

De Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van een erkende rasvereniging wordt de-
mocratisch gekozen uit de leden. Dit gebeurt op de Al-
gemene Ledenvergadering (ALV) van de rasvereniging,
die één of twee keer per jaar wordt gehouden. Bestuurs-
leden treden af volgens een van te voren opgemaakt
rooster van aftreden. Soms zijn er beperkingen in het aan-
tal jaren dat men als bestuurslid mag functioneren. 
Eén of twee keer per jaar nodigt het bestuur de leden uit
voor een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur be-
paalt de agenda; de gang van zaken is geregeld in de
statuten, de ‘grondwet’ van de rasvereniging. In de ALV
moet een bestuur verantwoording afleggen over het in
de afgelopen periode gevoerde beleid. Het bestuur
draagt zorg voor een jaarverslag, ook met betrekking tot
de financiën, en in een aantal gevallen stelt men perio-
diek een jaarboekje samen. 
Voor leden is de ALV hét platform om voorstellen en wijzi-
gingen in te dienen, nieuwe bestuursleden voor te stellen
en – tijdens de rondvraag – het bestuur te ondervragen
en te adviseren over allerhande onderwerpen. De notu-
len van een ALV zijn voor alle leden opvraagbaar.  
Bij een goed functionerende rasvereniging is de jaarlijkse
ALV echter ook de plaats waar leden elkaar in een ont-
spannen sfeer ontmoeten en van gedachten kunnen
wisselen.

De rasvereniging en de fokkerij
De fokkerij binnen een rasvereniging is veelal geregeld
via het fokreglement van de betreffende club. In de na-
bije toekomst worden het Basis Stamboom Reglement
(BRS) en het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) – beide geï-
nitieerd door de Raad van Beheer - de uniforme basis
voor het fokken van rashonden. Beide reglementen moe-
ten worden gerespecteerd als men een gecertificeerde
rasvereniging, respectievelijk gecertificeerd fokker wil zijn. 
De regels voor het BRS staan vast; het RFR kunnen de ras-
verenigingen, binnen bepaalde kaders, zelf invullen. Im-
mers, rasverenigingen weten als geen ander welke eisen
aan hun ras en aan de gezondheid, het gedrag en het
uiterlijk daarvan moeten worden gesteld.
Rasverenigingen zijn vrij om te bepalen op welke manier
men het RFR in de praktijk hanteert; met andere woor-
den, hoe men omgaat met fokkers die wel of niet de re-

glementen respecteren. Niet respecteren betekent in alle
gevallen dat men niet gecertificeerd kan worden. 
De grootte en de gezondheid van de populatie van een
ras spelen een grote rol bij de eisen die een rasvereniging
aan fokkers stelt. In diverse rasverenigingen is een fok-
kerscommissie of fokadviescommissie actief, die kan ad-
viseren, toestemming geven, verbieden of dispensatie
geven. Andere verenigingen werken uitsluitend met door
de ALV goedgekeurde reglementen en kennen geen dis-
pensatieregels.     

Ras- en Pupinfo
Vrijwel elke rasvereniging heeft een manier om belang-
stellenden voor het ras van informatie te voorzien. Laten
we die service voor het gemak maar Ras- en Pupinfo
noemen. Sinds een aantal jaren is het internet een snelle
manier om te kijken of er pups beschikbaar zijn, bij voor-
beeld op de websites van rasverenigingen. Echter, een
vereniging beschikt veelal ook nog over iemand die te-
lefonisch of via e-mail de vragen kan beantwoorden.
Sommige rasverenigingen maken gebruik van een zgn.
‘puppytelefoon’; de aspirant-koper hoort dan een
bandje met informatie over de beschikbare nesten.
Het geven van informatie over het ras en over de be-
schikbare pups is een belangrijke taak binnen een ras-
vereniging. Immers, voor de aspirant-koper is de
rasvereniging vaak de eerste kennismaking met de we-
reld van de rashond. De informatie moet dus eerlijk zijn
en de aspirant-pupkoper moet worden verwezen naar
een betrouwbare fokker. 
Een groot aantal rasverenigingen stelt voorwaarden – op
het gebied van gezondheid, gedrag, uiterlijk en werk-
kwaliteiten – aan fokkers, voordat deze van de Ras- en
pupinfo gebruik mogen maken. De rasvereniging vervult
hier weliswaar slechts een bemiddelende functie, maar
kan zich niet permitteren kopers naar fokkers te verwijzen
die zich niets gelegen laten liggen aan de eisen met be-
trekking tot gezondheid en gedrag. Laat staan dat aspi-
rant-kopers via de rasvereniging bij hondenhandelaren
of malafide adressen terechtkomen.   

Etende pups
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Clubmatch en Kampioenschapsclubmatch
Een rasvereniging organiseert vaak jaarlijks een Club-
match of Kampioenschapsclubmatch waar de honden
door een exterieurkeurmeester beoordeeld en gekwalifi-
ceerd worden.  Clubmatches zijn niet alleen schoon-
heidswedstrijden, waarbij het er om gaat wie de mooiste
hond van dat ras heeft. Clubmatches zijn ook kweekvij-
vers voor nieuwe fokkers, terwijl gesettelde fokkers er kun-
nen zien hoe de kwalitatieve stand van zaken binnen het
ras is. Voor hondeneigenaren die plannen hebben om te
gaan fokken met hun hond, kan een beoordeling op een
clubmatch een opstapje zijn naar het bezoeken van de
nationale en internationale tentoonstellingen. Bovendien
is de clubmatch een gezellig jaarlijks evenement om de
sociale contacten met andere liefhebbers en eigenaren
van het ras te verstevigen.
De Raad van Beheer stelt regels als het gaat om het or-
ganiseren van clubmatches. In het KR is onder de rubriek
‘Tentoonstellingen’ alles tot in de puntjes voorgeschreven
en vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een clubmatch en een kampioenschapsclubmatch. Op
de laatstgenoemde zijn er voor de winnende reu en teef
elk 2 kampioenschapprijzen te verdienen. De winnaars
van een clubmatch gaan met bekers en met de ‘eeu-
wige roem’ naar huis. Beide matches mogen slechts één
keer per jaar worden georganiseerd, naar keuze binnen
of in de buitenlucht.

Eén van de eisen die aan het organiseren van een kam-
pioenschapsclubmatch is verbonden heeft een relatie
met het aantal honden van dat ras, dat in de drie voor-
afgaande jaren op Nederlandse CAC-tentoonstellingen
werd ingeschreven. Ligt dat aantal op 175 of meer, dan
kan een kampioenschapsclubmatch worden gehouden.
Daaronder wordt het een ‘gewone’ clubmatch.  
Het kiezen en uitnodigen van de keurmeester(s) is een
zaak van het bestuur, maar sommige verenigingen laten
de leden mee beslissen. Een keurmeester mag per dag
niet meer dan 70 honden keuren en dat betekent dat
grote rasverenigingen wel zes tot acht keurmeesters
nodig kunnen hebben. De kleintjes kunnen het vaak met
één of twee af.

Tip
Bent u echt geïnteresseerd in de regelgeving in de Ne-
derlandse kynologie? Download dan via  www.raad-

vanbeheer.nl een exemplaar van het Kynologisch
Reglement. Een antwoord op al uw vragen. 

Andere activiteiten
Veel rasverenigingen zijn creatief in het bedenken van
activiteiten voor de leden met hun honden. Welke acti-
viteiten dat zijn, hangt ook samen met de aard van het
ras. Bij sommige rasverenigingen ligt er een accent op de
hond als gezelschapsdier, bij andere op tentoonstellen
en bij weer andere op het werken met de hond. Rasver-
enigingen van jachthondenrassen bij voorbeeld, kunnen
jachttrainingen of werktesten houden. Andere rasvereni-
gingen zijn actief met dressuurgroepen, africhtingwed-

frisbee
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strijden, exterieurdagen, schapen drijven, ringtraining,
aanlegtesten, karaktertesten, speuren, baanrennen en
coursen of ze organiseren gezellige familiedagen en
‘doe dagen’.      
Heel populair zijn jonge hondendagen, puppydagen,
fokkersdagen, nakomelingendagen, nestendagen en
wandelingen. Ook organiseert men soms gezamenlijke
gezondheidsonderzoeken, voorts zijn er behendigheid,
gehoorzaamheid, frisbeewedstrijden, flyball en andere
hondensporten. Hondensporten worden echter het
meest beoefend binnen de locale kynologen clubs, die
op circa 70 plaatsen in Nederland zijn te vinden.   
Bovengenoemde activiteiten hebben vaak een sportief
en recreatief element en zijn dus goed voor de conditie
van hond én baas.

Tip
Bent u geïnteresseerd in wat de locale kynologen club
u kan bieden? Vraag de gratis folder “Wat is en doet

een kynologenclub?” aan bij  info@raadvanbeheer.nl
of download deze via  www.raadvanbeheer.nl

Faciliteiten
Vakantiebemiddeling, herplaatsing, gedragsadviezen,
clubwinkel. 
Een rasvereniging werkt voornamelijk dienstverlenend.
De lidmaatschapsgelden van de leden moeten verant-
woord worden besteed, waarbij men steeds voor ogen
houdt dat de belangenbehartiging van het ras voorop
staat.

Sommige rasverenigingen kennen een vakantiebemid-
deling, waarbij wordt geregeld dat de ene hond bij de
andere kan logeren. Soms is er een herplaatsingregeling;
onder bepaalde voorwaarden helpt de rasvereniging
om een hond een nieuw tehuis te geven. Ook het oplos-
sen van problemen en het geven van gedragsadviezen
kunnen faciliteiten van de rasvereniging zijn; uiteraard
wordt dit gedaan door ter zake kundige personen. 
Behalve de lidmaatschapsgelden vormt een clubwinkel
– de shop – vaak een bron van inkomsten. Daar zijn al-
lerlei nuttige zaken en hebbedingetjes te koop. 

Tip
Hét communicatie middel tussen de aspirant-koper en

de rasvereniging is de website van de Raad van Be-
heer. Alle website adressen van de erkende rasvereni-

gingen en kynologen clubs zijn te vinden op
www.raadvanbeheer.nl 

Clubblad
De communicatie tussen bestuur en leden – en vaak ook
tussen de leden onderling – gebeurt in de meeste geval-
len via het clubblad. Afhankelijk van de grootte van de
rasvereniging, en de beschikbare financiële middelen,
verschijnt een clubblad 3 tot 6 keer per jaar. 
Vaste rubrieken in clubbladen zijn de bestuursmedede-
lingen, de uitslagen van tentoonstellingen of werkproe-
ven, de activiteitenagenda, artikelen over gezondheid
en bijdragen van de leden. Daarnaast veelal ook de
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voor dat ras relevante gezondheidsuitslagen, zoals
heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED) en oog-
testen, en een lijstje met nieuwe en vertrekkende
leden. Een clubblad is echt interessant als er ook arti-
kelen in staan die een relatie met het ras hebben. Het
uiterlijk van clubbladen varieert van een eenvoudige
brochure tot een glossy magazine. 
De redactie van een clubblad wordt gevormd uit de
leden; echter, het bestuur is en blijft verantwoordelijk
voor de inhoud van het blad.       

Tip
Wilt u een bepaalde sport of activiteit beoefenen, in-

formeer dan eerst bij de rasverenigingen of zij aan
uw wensen kunnen voldoen. Rasverenigingen vindt u

op  www.raadvanbeheer.nl 

Website
Hét modernste communicatiemiddel van een rasvereni-
ging is de website. Vrijwel iedere erkende rasvereniging
heeft er een. De adressen zijn te vinden op www.raad-
vanbeheer.nl 
Evenals het clubblad, kennen websites vaste rubrieken:
een rasbeschrijving, activiteitenagenda, beschikbare
nesten, tentoonstellingsuitslagen, uitslagen van werk-
proeven, etc. Uitgebreide websites geven ook info over
fokkers die zijn aangesloten bij de club, het fokreglement,
relevante artikelen van dierenartsen, een literatuurlijst
met aanbevolen boeken, etc. Soms zijn koopcontracten,
trimschema’s en herplaatsingformulieren te downloaden.
Dan zijn er nog de rubrieken die het onderlinge contact
bevorderen, zoals een gastenboek en een forum.         
Alle websites laten foto’s van het ras zien en wie een
beetje rond surft komt zeer professionele, verzorgde,
maar vooral informatieve sites tegen, waarop men direct
mailcontact kan leggen met de rasvereniging voor een
lidmaatschap of informatie.  
Ook websites kunnen inkomsten genereren, bij voorbeeld
door het plaatsen van betaalde foto’s van dekreuen, be-
taalde links met fokkers en/of links met commerciële be-
drijven uit de ‘hondenbranche’. Met
collega-rasverenigingen in het buitenland zijn er vaak
gratis links aangebracht.

Niet-erkende rasverenigingen
Er bestaat in Nederland ook een klein aantal niet-er-
kende rasverenigingen. De reden voor hun oprichting ligt
niet zelden in onenigheid tussen fokkers/leden onderling
of tussen leden en het bestuur van de erkende rasver-
eniging over het te voeren beleid. 
Deze niet-erkende verenigingen lijken soms verrassend
veel op de erkende verenigingen, niet alleen in de
naam, maar ook in de opzet van hun activiteiten, club-
bladen en websites. Voor leken is het niet altijd mogelijk
om direct te zien dat men met een niet-erkende club te
maken heeft. Daarom is de toevoeging achter de naam,
‘erkend door de Raad van Beheer’ of het logo ‘Raad van
Beheer – Erkende Rasvereniging’, van groot belang. 
Als in de komende jaren de certificering van rasvereni-

gingen een feit wordt, dan wordt een erkende rasver-
eniging ook duidelijk herkenbaar aan een door de Raad
van Beheer verstrekt logo ‘Gecertificeerde Rasvereni-
ging’.
Niet-erkende rasverenigingen beperken zich vaak tot re-
creatieve activiteiten, zoals wandelingen of barbecues,
maar een aantal kopieert ook de typische taken van de
erkende verenigingen, zoals een clubblad, bemiddeling
van pups, jonge hondendagen en fokkersbijeenkomsten.
Niet-erkende verenigingen mogen zich nadrukkelijk niet
bezigheden met activiteiten die onder auspiciën van de
Raad van Beheer vallen, zoals clubmatches. Het KR zegt
voorts dat “het verboden is om enigerlei functie te ver-
vullen bij een niet-erkende vereniging die actief is op het
gebied van één of meer takken van hondensport.” 
De erkende rasverenigingen die met dit fenomeen te
maken hebben, gaan op verschillende manieren met
niet-erkende verenigingen om. Leden van niet-erkende
verenigingen worden veelal uitgesloten van de facilitei-
ten die de erkende vereniging biedt. Niet-erkende ver-
enigingen kunnen niet door de Raad ter verantwoording
worden geroepen.  
Het bestaan van niet-erkende rasverenigingen is niet be-
vorderlijk voor een goede belangenbehartiging van ras-
honden. Vaak ontstaan er verschillende stromingen in het
fokbeleid en in het omgaan met de gezondheid van het
ras.
Bij de plannen voor certificering van rashondenvereni-
gingen en rashondenfokkers worden de niet-erkende
verenigingen en hun leden niet betrokken. Zij kunnen dus
niet worden gecertificeerd.    

De eerste stap die moet worden gezet bij het aanschaf-
fen van een rashond, is contact opnemen met de ras-
vereniging!

G
ec

er

tif
iceerd Fokker®

R
aad van Beheer

G
ec

er
tif

iceerde Rasvereniging®

Raad van Beheer  

Logo gecertificeerde 
fokker

Logo gecertificeerde
rasvereniging



8 Raad van Beheer  

Copyright Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, 2007.
Marketing & Communicatie.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

Tel  0900 727 46 63
Fax 020 671 08 46

Email info@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl


