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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
 
 
 
In vervolg op de Algemene Vergadering van 1 december 2012 heeft het bestuur van de Raad van 
Beheer de Commissie Niet Aangesloten Kynologie (CNAK) ingesteld. Deze CNAK heeft een notitie 
opgesteld inzake artikel VI.5 KR (zie bijlage). 
 
 

Voorstel 
Het bestuur adviseert het advies en voorstel van CKAK tot aanpassing van artikel VI.5 KR. over te 
nemen   
 
 
Bijlage: notitie 

� �

Agendapunt 8 
Voorstel tot wijziging artikel VI.5 KR / notitie CNAK (deelname activiteiten niet aangesloten 

verenigingen) 
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        Bijlage agendapunt 8. AV 23 nov. 2013 
 
 

Notitie    
 
Onderwerp:  Afschaffing/aanpassing artikel VI.5 KR 
Datum:  19 juni 2013 
Afkomstig van: Commissie NAK 
Aan:   bestuur van de Raad van Beheer 

 
 
Inleiding 
De KC Gooi en Eemland heeft een initiatief voorstel ingediend, waarin werd voorgesteld om artikel 
VI.5 KR te schrappen. In dit artikel is (kortgezegd) vastgelegd dat deelname aan activiteiten, 
georganiseerd door Niet Aangesloten Kynologie (NAK) niet is toegestaan. Naar de mening van de KC 
Gooi en Eemland is dit artikel ouderwets/achterhaald en dient het dus geschrapt te worden. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van 1 december 2012 is het initiatief voorstel echter niet 
aangenomen. Wel is aangenomen het voorstel om een commissie in te stellen, die gaat onderzoeken 
of aanpassing van hoe artikel VI.5 KR geïndiceerd is, aangepast kan worden.  
 
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft vijf mensen bereid gevonden zitting te nemen in deze 
nieuwe Commissie Niet aangesloten Kynologie (CNAK). Het zijn de dames Rachel Dijkhorst-Noij, 
Loes Mouchart, Quirine Potter van Loon, de heren Jur Deckers en Ronald Mouwen. 
 
Opdracht voor CNAK 
De opdracht voor de CNAK luidt dat in ieder geval de volgende vragen moeten worden beantwoord: 

• Is afschaffing/schrapping uit het KR van artikel VI.5 KR haalbaar/wenselijk? 

• Wat zijn de consequenties, zowel nationaal als internationaal, die in dat verband moeten 
worden meegewogen? 

• Is een gedeeltelijke afschaffing mogelijk? Zo ja, zie eerdere vragen. 
 
Mocht de CNAK algehele schrapping niet wenselijk achten, concludeert zij mogelijk wel tot een 
gedeeltelijke aanpassing van het artikel en zo ja, op welke gronden? 
 
Geeft het onderzoek overigens aanleiding tot het maken van opmerkingen of het doen van 
suggesties? 
 
Beraadslaging van CNAK 
Op 22 april 2013 is de CNAK bijeen gekomen voor overleg. Er was overeenstemming over het feit dat 
artikel VI.5 KR achterhaald is, maar ook dat volledig schrappen niet gewenst is. 
 
Het deelnemen aan evenementen bij niet aangesloten verenigingen moet in ieder geval mogelijk 
worden. In de Grondwet is immers ook het recht op vereniging en vergadering vastgelegd; de Raad 
van Beheer dient dit te respecteren.  
In artikel 264 HR oud (een voorloper van artikel VI.5 KR) was eveneens vastgelegd dat het verbod 
alleen voor functionarissen (bestuursleden, keurmeesters, e.d.) gold. Het verbod voor deelnemen aan 
NAK-evenementen is pas bij de invoering van het KR geïntroduceerd. 
 
De meerderheid van de CNAK is van mening dat het verbod nog wel moet blijven gelden voor 
keurmeesters. De keurmeesters worden door de aangesloten verenigingen opgeleid en door de Raad 
van Beheer benoemd. Hier gaat veel tijd, geld en energie in zitten.  
Belangrijker nog is dat de regels van de FCI verbieden dat keurmeesters ambteren bij niet 
aangesloten verenigingen. Eén voorbeeld van dergelijke FCI regels is: 
 
Artikel 11.2.a FCI Regulations for Show Judges 
An FCI show judge can only judge at events organised by FCI NO or by clubs affiliated to FCI NO. A  
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FCI show judge is not allowed to judge at events not recognised by the FCI unless those events are 
held by countries which do not come under the FCI jurisdiction (else than member or contract partner). 
However, in this case, he must get the authorization from the FCI NO of the country where he has his 
legal residence. All the judges invited to officiate at any event organised by an FCI NO/or by a club  
affiliated to an FCI NO must get the approval of the FCI NO where they have their legal residence, 
with exception of the specific clauses indicated at point 3 „permission for judges“  
 
Beantwoording van de vragen uit de opdracht 
In vervolg op bovenstaande beantwoordt de CNAK de vragen uit de opdracht van het bestuur van de 
Raad van Beheer als volgt: 

• Is afschaffing/schrapping uit het KR van artikel VI.5 KR haalbaar/wenselijk? Nee, volledige 
afschaffing is niet haalbaar. Voor de meeste keurmeesters gelden de FCI regels, die 
ambteren bij niet aangesloten vereniging niet toelaten. 

• Wat zijn de consequenties, zowel nationaal als internationaal, die in dat verband moeten 
worden meegewogen? 

o FCI regels wat betreft keurmeesters: er mag niet bij niet aangesloten verenigingen 
gekeurd worden; 

o Kennis uitwisseling wordt bij behoud van artikel VI.5 KR beperkt; 
o Artikel VI.5 KR versterkt het protectionisme binnen de georganiseerde kynologie 

(lees, Raad van Beheer); 
o Behoud van artikel VI.5 KR vergroot onbedoelde problemen van bijvoorbeeld 

eigenaren die vanwege het volgen van een puppycursus lid worden van een KC; 
Deze personen vallen door het lidmaatschap direct onder de rechtsmacht van de 
Raad van Beheer, terwijl zij wellicht elders ook andere activiteiten zouden willen 
ontplooien; 

o In de praktijk is artikel VI.5 KR een dode letter, want kynologen doen al mee aan 
NAK-evenementen. Er wordt echter zelden tot nooit een klacht ingediend bij het 
Tuchtcollege. 

• Is een gedeeltelijke afschaffing mogelijk? Zo ja, zie eerdere vragen. 
o Ja, gedeeltelijk afschaffing is zowel gewenst als haalbaar; 
o Zie verder hierboven. 

 
Overige opmerkingen omtrent dit onderwerp zijn: 

• Het delen van kennis dient gestimuleerd te worden. Daar heeft zowel de Raad van Beheer als 
de ongeorganiseerde kynologie profijt van. 

• Geadviseerd wordt om binnen de Raad van Beheer  meer aandacht te schenken aan de KC’s 
en het sporten met honden in het algemeen. Een groot deel van de hondensport vindt buiten 
het gezichtsveld van de Raad van Beheer plaats. 

• Voor KC’s en andere hondensportverenigingen zou het gemakkelijker moeten worden om lid 
te worden van de Raad van Beheer. De huidige toetredingscriteria zijn te streng (bijvoorbeeld 
het minimum aantal leden). 

 
Conclusie en advies 
De CNAK concludeert dat een algehele schrapping van artikel VI.5 KR niet haalbaar/wenselijk is. Een 
versoepeling van het verbod behoort wel tot de mogelijkheden en is ook zeer gewenst. Artikel VI.5 KR 
is immers achterhaald. 
 
In het licht van bovenstaande adviseert de CNAK het bestuur van de Raad van Beheer om 
onderstaand voorstel tot aanpassing van artikel VI.5 KR ter besluitvorming voor te leggen aan de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel VI.5 KR (oud) 
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  
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hondensport.  
3.  Het verbod uit het eerste lid geldt niet ten aanzien van niet Aangesloten Verenigingen gedurende 
drie maanden na hun oprichting. Deze termijn kan door de Raad van Beheer op verzoek van de 
vereniging worden verlengd.  
4.  Het verbod uit het eerste lid geldt niet voor het vervullen van functies bij een kynologische 
vereniging waarvan de aansluiting tijdelijk is ingetrokken.  
 
Artikel VI.5 KR (nieuw) 
1.  Het is door de Raad van Beheer benoemde keurmeesters verboden te ambteren bij enig,  
door een niet Aangesloten Vereniging, welke actief is op het gebied van een of meer takken 
van hondensport, 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.  
3.  Het verbod uit het eerste lid geldt niet ten aanzien van niet Aangesloten Verenigingen gedurende 
drie maanden na hun oprichting. Deze termijn kan door de Raad van Beheer op verzoek van de 
vereniging worden verlengd.  
4.  Vervallen.  
 
 
Commissie NAK        19 juni 2013 
Mevrouw Rachel Dijkhorst-Noij 
Mevrouw Loes Mouchart 
Mevrouw Quirine Potter van Loon 
De heer Jur Deckers 
De heer Ronald Mouwen 

�

�

� �
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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
In lid 1 van artikel V.3 KR is opgenomen dat aan wedstrijden e.d. (enkele uitzonderingen daargelaten) 
kan worden deelgenomen indien de deelnemer lid is van een aangesloten vereniging. Dat hoeft dus 
niet de organiserende vereniging te zijn. Het gevolg is dat ook leden van andere aangesloten 
verenigingen steeds kunnen deelnemen aan  evenementen die door een aangesloten organiserende 
vereniging worden uitgeschreven,  terwijl men dus geen lid is van de desbetreffende organiserende 
vereniging. In de praktijk bestaat thans bij verenigingen de behoefte om ook evenementen te kunnen 
organiseren die alleen voor de eigen leden toegankelijk zijn. 
Dit vereist een aanpassing van het KR. 
 

�������� 

Het bestuur van de Raad van Beheer stelt de volgende wijzigingen van het Kynologisch Reglement 
voor: 
 
 
Artikel V.3 KR (oud) 
1.  Aan krachtens dit hoofdstuk gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven, met 

uitzondering van wedstrijden waarop kampioenschapsprijzen of kampioenstitels behaald kunnen 
worden, kan door hen die in Nederland woonachtig zijn, slechts worden deelgenomen indien zij 
direct of indirect lid zijn van een Aangesloten Vereniging. 

2.  Voor de toepassing van het eerste lid worden, voor zover het gedrag en gehoorzaamheid of 
behendigheid betreft, personen die lid zijn van een bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en 
Behendigheid Aangesloten Vereniging, geacht indirect lid van een Aangesloten Vereniging te zijn. 

3.  In krachtens dit Reglement vastgestelde reglementen kan worden bepaald, dat ter voldoening 
aan het eerste lid het lidmaatschap van een of meer nader omschreven categorieën van 
Aangesloten Verenigingen vereist is. 

 
 
Artikel V.3 KR (nieuw) 
1.  Aan krachtens dit hoofdstuk gereglementeerde wedstrijden, examens en praktijkproeven, met 

uitzondering van wedstrijden waarop kampioenschapsprijzen of kampioenstitels behaald kunnen 
worden, kan door hen die in Nederland woonachtig zijn, slechts worden deelgenomen indien zij 
direct of indirect lid zijn van een Aangesloten Vereniging. Wanneer de organiserende vereniging 
dit bij aanvraag van de vergunning en de inschrijving duidelijk heeft kenbaar gemaakt, is het 
toegestaan dat een in de eerste zin genoemd evenement, met uitzondering van wedstrijden 
waarop kampioenschapsprijzen of kampioenstitels behaald kunnen worden, alleen open staat 
voor de leden van de organiserende vereniging. 

2.  Voor de toepassing van het eerste lid worden, voor zover het gedrag en gehoorzaamheid of 
behendigheid betreft, personen die lid zijn van een bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en 
Behendigheid Aangesloten Vereniging, geacht indirect lid van een Aangesloten Vereniging te zijn. 

3.  In krachtens dit Reglement vastgestelde reglementen kan worden bepaald, dat ter voldoening aan 
het eerste lid het lidmaatschap van een of meer nader omschreven categorieën van Aangesloten 
Verenigingen vereist is. 

 
 
En deze wijziging per 1 januari 2014 in werking te stellen. 
 
 

� �

Agendapunt 9 

Aanpassing artikel V.3 KR –  evenementen voor eigen leden 
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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
In de bestuursvergadering van mei is het Brevettenprogramma voor Watersport met honden 

vastgesteld. Naar aanleiding hiervan stelt het bestuur een aantal KR wijzigingen voor waardoor de 

volgende zaken worden geregeld: 

1. Inbedding binnen Commissie Werkhonden 
2. Benoeming van keurmeesters (opleiding en examen wordt separaat geregeld) 

3. Titels 
 
Voorstel tot KR Wijziging 
Het bestuur stelt voor om akkoord te gaan met onderstaand voorstel tot aanpassing van het KR (punt 
1 en 3)  
 
 
1. Inbedding binnen Commissie Werkhonden 

Oude tekst: 

Titel 4  Werkhonden en reddings- en lawinehonden  
 
Artikel V.38 
1.  De commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van 

de organisatie van de werkhondensport, de reddings- en lawinehonden daaronder begrepen, in 
Nederland en voor zover mogelijk eveneens in het buitenland, alsmede voor de representatie 
hiervan. 

2.  De commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak namens de Raad 
van Beheer reglementen vast te stellen, aan de Werkhondenverenigingen verplichtingen op te 
leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met dit 
Reglement. 

3.  De commissie is voor al haar handelingen verantwoording schuldig aan de Raad van Beheer en 
verstrekt daartoe aan de Raad van Beheer alle door deze verlangde inlichtingen. 

4.  De commissie neemt bij de uitvoering van haar taak de richtlijnen en aanwijzingen van de Raad 
van Beheer in acht. 

5.  De door de commissie vastgestelde reglementen en andere besluiten van algemene strekking 
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer. 

6.  De Raad van Beheer kan besluiten van de commissie die niet aan zijn goedkeuring onderworpen 
zijn, vernietigen. 

7.  De Raad van Beheer pleegt, alvorens te besluiten tot het geven van richtlijnen of aanwijzingen 
aan de commissie, tot gehele of gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan of tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van besluiten van de commissie, overleg met de commissie. 

 
Artikel V.39 
1.  De Keurmeesters voor werkhonden en reddings- en lawinehonden EN WATERSPORT worden 

benoemd door de Raad van Beheer op voordracht van de commissie. 
2.  De commissie is bevoegd, de opleiding en de examens voor Keurmeesters voor werkhonden en 

reddings- en lawinehonden te regelen. 
3.  De artikelen IV.4 tot en met IV.9 zijn voor het overige van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande, dat de Raad van Beheer de in de artikelen IV.7 en IV.8 bedoelde bevoegdheden aan 
de commissie kan delegeren. 

 
Artikel V.44 

De commissie dient de Raad van Beheer gevraagd en ongevraagd van advies inzake alle 
aangelegenheden betreffende de werkhondensport, de reddings- en lawinehonden daaronder 
begrepen. 

 

Agendapunt 10 
Voorstel tot wijziging artikel V.38, V.39, V.44 KR (watersport)  
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Nieuwe tekst: 
 
Titel 4  Werkhonden, reddings- en lawinehonden en watersport 
 
Artikel V.38 
1.  De commissie is namens de Raad van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van 

de organisatie van de werkhondensport, de reddings- en lawinehonden en watersport daaronder 
begrepen, in Nederland en voor zover mogelijk eveneens in het buitenland, alsmede voor de 
representatie hiervan. 

2.  De commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak namens de Raad 
van Beheer reglementen vast te stellen, aan de Werkhondenverenigingen verplichtingen op te 
leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met dit 
Reglement. 

3.  De commissie is voor al haar handelingen verantwoording schuldig aan de Raad van Beheer en 
verstrekt daartoe aan de Raad van Beheer alle door deze verlangde inlichtingen. 

4.  De commissie neemt bij de uitvoering van haar taak de richtlijnen en aanwijzingen van de Raad 
van Beheer in acht. 

5.  De door de commissie vastgestelde reglementen en andere besluiten van algemene strekking 
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer. 

6.  De Raad van Beheer kan besluiten van de commissie die niet aan zijn goedkeuring onderworpen 
zijn, vernietigen. 

7.  De Raad van Beheer pleegt, alvorens te besluiten tot het geven van richtlijnen of aanwijzingen 
aan de commissie, tot gehele of gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan of tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van besluiten van de commissie, overleg met de commissie. 

 
Artikel V.39 
1.  De Keurmeesters voor werkhonden, reddings- en lawinehonden en watersport worden benoemd 

door de Raad van Beheer op voordracht van de commissie. 
2.  De commissie is bevoegd, de opleiding en de examens voor Keurmeesters voor werkhonden, 

reddings- en lawinehonden en watersport te regelen. 
3.  De artikelen IV.4 tot en met IV.9 zijn voor het overige van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande, dat de Raad van Beheer de in de artikelen IV.7 en IV.8 bedoelde bevoegdheden aan 
de commissie kan delegeren. 

 
Artikel V.44 

De commissie dient de Raad van Beheer gevraagd en ongevraagd van advies inzake alle 
aangelegenheden betreffende de werkhondensport, de reddings- en lawinehonden en watersport 
daaronder begrepen. 

 
2. Benoeming keurmeesters 
Dit is direct geregeld met de bovengenoemde aanpassing van artikel V.39 KR. 
 
3. Titels 
Oude tekst 
 
Artikel III.34  
1. Nederlandse en internationale schoonheidskampioenstitels als bedoeld in de artikelen IV.44 

onderscheidenlijk IV.46 worden in de Nederlandse stamboekhouding vermeld door deze in 
afkorting aan de naam van de hond vooraf te doen gaan.  

2. Winnertitels, Jeugdwinnertitels en Veteranenwinnertitels als bedoeld in artikel IV.47 worden in de 
Nederlandse stamboekhouding vermeld door deze in afkorting op de naam van de hond te doen 
volgen.  

3. Erkende buitenlandse nationale schoonheidskampioenstitels, nationale werkkampioenstitels als 
bedoeld in Hoofdstuk V, erkende internationale werkkampioenstitels en erkende buitenlandse 
nationale werkkampioenstitels worden op verzoek van de Eigenaar van de hond in de  
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4. Nederlandse stamboekhouding vermeld door deze in afkorting of in code op de naam van de hond 

te doen volgen.  
5. Indien een Rasvereniging besluit aan de honden die beste van hun Ras, respectievelijk hun 

Variëteitsgroep, zijn geworden op de door die vereniging georganiseerde 
Kampioenschapsclubmatch, dan wel een door die vereniging georganiseerde 
Kampioenschapsclubmatch in combinatie met een gewone Clubmatch, de titel “Clubwinnaar met 
jaartal” toe te kennen, dan wordt deze titel voor de toepassing van dit artikel gelijk gesteld met de 
in het tweede lid bedoelde titels.  

6. Bij een verzoek als bedoeld in het derde lid worden bewijsstukken overgelegd.  
7. De Raad van Beheer bepaalt of en in hoe verre de in het derde lid bedoelde titels in afkorting dan 

wel in code worden vermeld en op welke wijze de afkorting en eventuele codering moet plaats 
vinden.  

8. Indien titels in code worden vermeld, worden de codes op de achterzijde van de Stamboom of in 
een bijlage bij de Stamboom verklaard.  

 
Nieuwe tekst 
 
Artikel III.34  
1. Nederlandse en internationale schoonheidskampioenstitels als bedoeld in de artikelen IV.44 

onderscheidenlijk IV.46 worden in de Nederlandse stamboekhouding vermeld door deze in 
afkorting aan de naam van de hond vooraf te doen gaan.  

2. Winnertitels, Jeugdwinnertitels en Veteranenwinnertitels als bedoeld in artikel IV.47 worden in de 
Nederlandse stamboekhouding vermeld door deze in afkorting op de naam van de hond te doen 
volgen.  

3. Voor overige titels geldt dat vermelding in de Nederlandse stamboekhouding alleen plaatsvindt, 
indien de Raad van Beheer daartoe besloten heeft. Een dergelijke besluit wordt op de 
gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.  

4. Indien een Rasvereniging besluit aan de honden die beste van hun Ras, respectievelijk hun 
Variëteitsgroep, zijn geworden op de door die vereniging georganiseerde 
Kampioenschapsclubmatch, dan wel een door die vereniging georganiseerde 
Kampioenschapsclubmatch in combinatie met een gewone Clubmatch, de titel “Clubwinnaar met 
jaartal” toe te kennen, dan wordt deze titel voor de toepassing van dit artikel gelijk gesteld met de 
in het tweede lid bedoelde titels.  

5. Bij een verzoek als bedoeld in het derde lid worden bewijsstukken overgelegd.  
6. De Raad van Beheer bepaalt of en in hoe verre de in het derde lid bedoelde titels in afkorting dan 

wel in code worden vermeld en op welke wijze de afkorting en eventuele codering moet plaats 
vinden.  

7. Indien titels in code worden vermeld, worden de codes op de achterzijde van de Stamboom of in 
een bijlage bij de Stamboom verklaard.  

 

 
 

� �
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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
Aanleiding 
Binnen de TGVN is uitvoerig gesproken over het afschaffen van de verplichte aanwezigheid tot 15.00 
uur van exposanten op tentoonstellingen. De TGVN is voor. Tevens is het vervroegde vertrek 
besproken in de bestuursvergadering van november 2012. Het bestuur heeft toen de intentie 
uitgesproken om akkoord te gaan met een KR wijziging, die vervroegd vertrek mogelijk maakt. 
 
Voor een aanpassing van deze regel zijn voldoende gronden. Allereerst is het niet meer van deze tijd 
om deelnemers aan onze exposities tot 15.00 vast te houden in een tentoonstellingsgebouw en/of -
terrein. In de ons omringende landen is het vertrek na de keuringen ook gebruikelijk. Voor veel 
beginnende exposanten is deze oude regelgeving dan ook moeilijk uit te leggen en geeft dit 
regelmatig veel discussie en agressie bij uitgang.  
 
Voordelen van afschaffing:  
• De kans bestaat dat meer rashondenbezitters deel gaan nemen aan onze evenementen, zij 

kunnen nu immers zelf bepalen wanneer zij vertrekken. 
• Gelijk beleid aan de ons omringende landen. 
• Gemakkelijkere doorstroming bij de ingang tijdens de start en sluiting van het evenement. 
• Klantvriendelijkere opstelling anno nu. 
 
Nadelen: 
• Kans bestaat dat standhouders gaan klagen. Deze klacht is te pareren, wanneer mensen 

worden vastgehouden en gefrustreerd raken, gaan deze niet meer kopen. In het buitenland 
werkt deze regel ook niet verkoop verminderend.  

• Bezoekers soms rassen kunnen missen, als deze te laat binnen komen. Goed advisering naar 
de verenigingen is dan ook gewenst, om uit te leggen hoe om te gaan met deze nieuwe 
verruimende regel. Goede communicatie via de website en Social Media. 

 
 

Voorstel 
Om afschaffing van de verplichte aanwezigheid tot 15.00 uur mogelijk te maken, is een wijziging van 
het Kynologisch Reglement (KR) noodzakelijk. Het bestuur stelt voor om met onderstaande 
aanpassing van het Kynologisch Reglement (KR) akkoord te gaan. 
 
Aanpassing KR 
 
Artikel IV.80 KR (oud) 
1.  De onder artikel IV.23 lid 1 sub a genoemde honden moeten uiterlijk bij aanvang van de 

keuringen op de Tentoonstelling aanwezig zijn en mogen het gebouw of terrein niet verlaten 
voor 15.00 uur. 

2.  In zeer bijzondere gevallen kan vroegtijdig vertrek door de organisatie worden toegestaan. De 
regels daarvoor worden door de Raad van Beheer in een apart reglement vastgesteld, na 
advies van de Tentoonstellinggevende verenigingen. 

  
Artikel IV.80 lid 1 en 2 komen te vervallen, en worden vervangen door: 
 
Artikel IV.80 KR (nieuw) 
1. De onder artikel IV.23 lid 1 sub a genoemde honden moeten uiterlijk bij aanvang van de 

keuringen op de tentoonstelling aanwezig zijn en mogen na te zijn gekeurd het gebouw of 
terrein verlaten.  

2. De Organisator dient minimaal twee aanwezigheidstijden te vermelden in het programma. 
Deze aanwezigheidstijden dienen minimaal één uur voor aanvang van de betreffende 
keuringen te zijn. 

  

Agendapunt 11 
Voorstel tot wijziging artikel  IV.80 KR (aanwezigheid tot 15.00 uur tentoonstellingen) 



35e Algemene Vergadering 23 november 2013    
Agenda 

�����������		�
��������
�� ��������
��������

�

�

 

Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
Benelux Winner en Benelux Champion 
De Nationale Kennels Clubs van Luxemburg, België en Nederland hebben het plan/voornemen om 
gelijk aan Scandinavië ( Nordic Winner & Nordic Champion, Baltic Winner,enz ) een samenwerking 
aan te gaan op het gebied van een gezamenlijke kampioenschap titel en een Benelux Winner titel per 
land. Het doel is om de fokkers en eigenaren van rashonden van de 3 partner landen te belonen voor 
de inzet die men gezamenlijk levert aan de fokkerij en het tentoonstellen van rashonden in de 
Benelux. In vergelijking met vele andere landen worden er gemiddeld in deze landen veel rashonden 
tentoongesteld op tentoonstellingen, gezamenlijk zo'n 50.000 rashonden per jaar in de Benelux. Het 
toekennen van een extra Benelux kampioenschap titel en een extra Benelux Winner titel per land is 
om die reden dan ook zeer verantwoord. Dit zal tevens de 3 landen voor buitenlandse bezoekers en 
exposanten extra aantrekkelijk maken. Tevens kan de Raad van Beheer tentoonstelling gevende 
verenigingen in Nederland, die aan de gestelde voorwaarde voldoen de mogelijkheid bieden om een 
titel show te organiseren in samenwerking met de Raad van Beheer. De te behalen titels worden 
bijgeschreven op de stamboom. 
 
Benelux Winner (NL) titel 

• Het zal het tentoonstellingsbezoek en de onderlinge competitie en de vergelijking van de 
populaties in de diverse landen bevorderen. In het bijzonder in de Benelux. 

• Voorstel is om 1x per jaar, per land de Nationale Kennel Club of een tentoonstelling gevende 
vereniging in dat land, de mogelijkheid te geven om de Benelux Winner tentoonstelling te 
organiseren. Elk jaar vindt deze tentoonstelling dan op een andere locatie plaats in Nederland.  

• De Organisatie van de Benelux Winner tentoonstelling vindt altijd plaats in samenwerking met 
de Raad van Beheer ( de Nationale Kennel Club). De Raad van beheer stelt de voorwaarden 
aan de organisatie van de Benelux Winner tentoonstelling. Deze voorwaarden worden 
opgenomen in de uitvoeringsregels Benelux Winner tentoonstelling NL. Per land kan de 
Nationale Kennel Club, 1 x maal per jaar een Benelux Winner tentoonstelling organiseren.   

• Voor de Jeugdklas reu en teef is de Benelux Jeugd Winner NL..... ( het jaartal) voor de 
klasse winnaar met de kwalificatie uitmuntend beschikbaar.  

• Voor de Veteranenklas reu en teef de Benelux Veteranen Winner NL.......( het 
jaartal) titel voor de klasse winnaar met de kwalificatie uitmuntend beschikbaar.  

• Voor alle overige klassen reu en teef  de Benelux Winner NL.......( het jaartal) titel voor de 
klasse winnaar met de kwalificatie uitmuntend beschikbaar. 

 
Benelux Champion 

• Tevens wordt de titel Benelux Champion, per geslacht te behalen, Benelux Jeugd 
Champion, per geslacht te behalen en Benelux Veteran Champion, per geslacht te 
behalen toegevoegd aan de te behalen titels in Nederland, België en Luxemburg. Na de 
nationale implementatie in de 3 landen, zullen de 3 partner landen een verzoek indienen bij de 
FCI, om met deze titel ook te kunnen inschrijven in de kampioensklas op tentoonstellingen. 

• Benelux Champion wordt een hond als deze in alle 3 de landen een Benelux Winner titel heeft 
behaald, onder 3 verschillende keurmeesters. 

• Benelux Junior Champion wordt een hond als deze in 2 landen een Benelux Jeugd titel heeft 
behaald.  

• Benelux Veteran Champion wordt een hond als deze in 2 landen een Benelux Veteranen titel 
heeft behaald.  

 
Er wordt een centrale lijst gemaakt waar in alle titel winnaars worden vermeld. Deze lijst wordt na elke 
Benelux show in het betreffende land, naar alle 3 de partner landen verstuurd. Wanneer een hond de 
Benelux titel heeft behaald zal de Kennel Club van het Land waar het laatste punt wordt behaald het 
Benelux Kampioenschapsdiploma uitgeven/bevestigen aan de eigenaar. 
 

Agendapunt 12 
Voorstel tot toevoeging Benelux Winner en Benlux Champion titels + aanpassing KR 
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Alle Benelux Winner titels worden door het land waar deze zijn behaald zelf uitgeven/bevestigd door 
de Nationale Kennel Club.  
 
Voor de 3 te behalen Benelux Kampioenschappen wordt een uniform kampioenschapsdiploma 
gemaakt die alle 3 de landen zullen gaan gebruiken. De Raad van Beheer maakt het ontwerp. 
Voor de 3 te behalen Benelux Winner Kampioenschappen wordt een uniform kampioenschapsdiploma 
gemaakt, en per land wordt dit voorzien van het Kennel Club logo en de landsvermelding alle 3 de 
landen zullen dit format gaan gebruiken. De RVB maakt het ontwerp. 
 
Voor de 6 nieuwe titels zal per kampioenschapsdiploma, 20 euro worden berekend door de Nationale 
Kennel Club. 
 
Aanpassing KR 
Voor het instellen van nieuwe titels zijn nieuwe KR artikelen noodzakelijk. 
 
Artikel IV.46A 
1. De titel “Benelux Champion” wordt toegekend aan de hond die drie Benelux Winner titels heeft  

 behaald, mits   
a. deze prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en  

        Luxenburg  onder ten minste drie verschillende Keurmeesters; en  
b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is  

ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de 
ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse 
stamboekhouding, of  

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook  
minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland 
bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.  

2. De titel “Benelux Junior Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd  
 Winner titels heeft behaald, mits 

a. deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland,  
België en Luxenburg; en  

b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is  
        ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de  

ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse 
stamboekhouding, of  

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook 
minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland 
bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.  

3. De titel “Benelux Veteran Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux  
 Veteraan Winner titels heeft behaald, mits 

a. deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland,  
België en Luxenburg; en  

b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is  
ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de 
ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse 
stamboekhouding, of  

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook  
minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland 
bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.  

4. Voor de conform lid 1 t/m 3 toegekende Benelux kampioenschapsprijzen stelt de Raad van  
Beheer een diploma beschikbaar en ontvangt de aanvrager vervolgens een factuur voor het 
aangevraagde diploma. Het bedrag van het diploma en de betalingstermijn is bepaald in het 
tarievenbesluit van de Raad van Beheer. 
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Artikel IV.47A 
1. De titel “Benelux Winner NL ”, onderscheidenlijk “Benelux Winster NL ”, gevolgd door het jaar  

waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op  
een Benelux Winnertentoonstelling als beste reu, onderscheidenlijk teef, van het Ras of de 
Variëteitsgroep is aangewezen, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald. 

2. De titel “Benelux Jeugd Winner NL”, onderscheidenlijk “Benelux Jeugd Winster NL”, gevolgd  
door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, 
die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de 
hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald. 

3. De titel “Benelux Veteranen Winner NL”, onderscheidenlijk “Benelux Veteranen Winster NL”,  
gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk 
de teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer in 1 is 
geplaatst, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald. 

4. Voor de conform lid 1 t/m 3 toegekende Benelux Winner titels stelt de Raad van Beheer een  
diploma beschikbaar en ontvangt de aanvrager vervolgens een factuur voor het aangevraagde 
diploma. Het bedrag van het diploma en de betalingstermijn is bepaald in het tarievenbesluit van 
de Raad van Beheer. 

 
 
 
Artikel IV.61A 
1. De Raad van Beheer bevordert dat ieder jaar een Benelux Winnertentoonstelling wordt  

 georganiseerd. De Raad van Beheer  kan de Benelux Winnertentoonstelling zelf organiseren, 
dan wel laten organiseren door een tentoonstelling gevende vereniging, zijnde een bij de 
Raad van Beheer  aangesloten vereniging. Het bestuur van de Raad van Beheer beslist over 
het toekennen van de Benelux Winnertentoonstelling. 

2. Tentoonstelling gevende verenigingen kunnen het verzoek tot het organiseren van de Benelux  
Winner tentoonstelling bij de Raad van Beheer indienen vóór een jaarlijks tijdig door de Raad 
van Beheer op gebruikelijke wijze bekend te maken datum. Indien meer dan één vereniging 
zich meldt, kan het bestuur van de Raad van Beheer  besluiten welke verenging de 
organisatie van de Benelux Winnertentoonstelling krijgt toegewezen.  

3. De voorwaarden voor het organiseren van een Benelux Winnertentoonstelling worden  
vastgelegd in door het bestuur van de Raad van Beheer vastgestelde Uitvoeringsregels, welke 
tijdig en op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt. 
 
 

 
Besluitvorming invoering Benelux Winner en Benelux Champion   
In het licht van bovenstaande wordt voorgesteld om bovenstaande aanpassing van het Kynologisch 
Reglement in te laten gaan per 1 januari 2014. 
 
 

� �
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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 

 
 

 

Aanleiding 

Tijdens een eerdere bestuursvergadering is reeds de wens geuit om per 1 januari 2015 de verplichte 

benching af te schaffen en de benches weg te doen. Hiervoor is echter een aanpassing van zowel het 

KR als de Criteria & Voorwaarden Tentoonstelling (zoals genoemd in artikel IV.13 KR) noodzakelijk. 

Aanpassing KR 

Artikel IV.68 KR (oud) 
1.  Voor het huisvesten der honden op een voor het publiek zichtbare wijze wordt gebruik gemaakt 

van door de Raad van Beheer tegen een bij Tarievenbesluit te bepalen vergoeding beschikbaar te 
stellen tentoonstellingshokken. 

2.  De tentoonstellingshokken mogen slechts met toestemming van de Raad van Beheer buitenshuis 
worden opgesteld. 

 
Artikel IV.68 KR (nieuw) 
Vervallen 
 
Artikel IV.72 KR (oud) 
1.  De Raad van Beheer stelt bij Tarievenbesluit de bedragen vast die per ingeschreven hond 

verschuldigd zijn voor benching en voor afdracht aan de Raad van Beheer en eventueel aan de 
F.C.I. 

2.  Aan Exposanten mogen, afgezien van de prijs van een catalogus, geen andere kosten in rekening 
worden gebracht dan het inschrijfgeld, verhoogd met de in het eerste lid bedoelde bedragen en 
eventuele administratiekosten in verband met betaling van het inschrijfgeld op of na de eerste 
Tentoonstellingsdag. 

 
Artikel IV.72 KR (nieuw) 
1.  De Raad van Beheer stelt bij Tarievenbesluit de bedragen vast die per ingeschreven hond 

verschuldigd zijn voor afdracht aan de Raad van Beheer en eventueel aan de F.C.I. 
2. Aan Exposanten mogen, afgezien van de prijs van een catalogus, geen andere kosten in rekening 

worden gebracht dan het inschrijfgeld, verhoogd de in het eerste lid bedoelde bedragen en 
eventuele administratiekosten in verband met betaling van het inschrijfgeld op of na de eerste 
Tentoonstellingsdag. 

 
Aanpassing Uitvoeringsregels Tentoonstellingen 

Artikel 19. (oud) 
De doorgangen tussen de ringen en benches dienen goed toegankelijk te blijven. Het looppad van 
eventuele doorgangen tussen de hallen moet minimaal vier meter breed zijn (exclusief de eventueel 
opgebouwde stands). Indien de locatie over meerdere etages is verdeeld, dan dienen deze etages 
voor de benching, exposanten en bezoekers zodanig toegankelijk te zijn dat geen oponthoud 
ontstaat. Daartoe dienen liften en trappen in voldoende mate aanwezig te zijn. Voor wat betreft 
trappen geldt een minimale breedte van drie meter.  

 
Artikel 19. (nieuwe) 
De doorgangen tussen de ringen en eventuele benches dienen goed toegankelijk te blijven. Het 
looppad van eventuele doorgangen tussen de hallen moet minimaal vier meter breed zijn (exclusief de 
eventueel opgebouwde stands). Indien de locatie over meerdere etages is verdeeld, dan dienen deze  

Agendapunt 13 
Voorstel tot wijziging art. IV.68, IV.72 KR + art. 19, 70, 71, 74, 75, 87 van Uitvoeringsregels 
Tentoonstellingen (afschaffing verplichte benching) 
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etages voor de eventuele benching, exposanten en bezoekers zodanig toegankelijk te zijn dat geen 
oponthoud ontstaat. Daartoe dienen liften en trappen in voldoende mate aanwezig te zijn. Voor wat 
betreft trappen geldt een minimale breedte van drie meter.  

 
Artikel 70. (oud) 
Het afbreken van informatie- en verkoopstands en van de benches mag plaatsvinden nadat de 
erekeuringen zijn afgerond. Is de erering in een andere hal gesitueerd, dan kunnen de stands en 
ringen eerder worden afgebroken, waarbij rekening gehouden moet worden met eventueel nog in de 
benches aanwezige honden.  
 
Artikel 70. (nieuw) 
Het afbreken van informatie- en verkoopstands en van de eventuele benches mag plaatsvinden 
nadat de erekeuringen zijn afgerond. Is de erering in een andere hal gesitueerd, dan kunnen de 
stands en ringen eerder worden afgebroken, waarbij rekening gehouden moet worden met eventueel 
nog in de benches aanwezige honden. 
 
Artikel 71  (oud) 
De benches die voor de tentoonstelling gebruikt worden, moeten bij de Raad van Beheer worden 
afgenomen.  

 

Artikel 71  (nieuw) 
Vervallen  

 

Artikel 74. (oud) 

De organisator is verplicht om een minimum aantal benches af te nemen. Dit aantal alsmede de 
tarieven worden jaarlijks door de Raad van Beheer vastgesteld.  

 

Artikel 74. (nieuw) 
Vervallen 

 

Artikel 75. (oud) 

Bij gebruik van benching in tenten dienen te allen tijde Raad van Beheer vlonders te worden 
geplaatst onder de benches. De organisatie neemt in dat geval tenminste één trailer af met benches 
en een gelijk aantal bijbehorende vlonders.  

 
Artikel 75. (nieuw) 
Bij gebruik van benches in tenten dienen te allen tijde vlonders te worden geplaatst onder de 
benches.  

 
Artikel 87. (oud) 
Voor de tentoonstellingen van rasgroepen, is het bepaalde ten aanzien van benches en het minimaal 
aantal honden niet van toepassing. Rasgroepen zijn niet verplicht benches te huren/plaatsen ten 
behoeve van hun tentoonstelling.  
 
Artikel 87. (nieuw) 
Vervallen 
 
Voorstel 
In het licht van bovenstaande wordt voorgesteld om bovenstaande aanpassing van het Kynologisch 

Reglement ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering van november 2013 voor te leggen. 

De vaststelling van de aangepaste Uitvoeringsregels kan door het bestuur zelf plaatsvinden. 

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015, of zoveel eerder als alle partijen hierover overeenstemming 

hebben bereikt. 
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Goedkeuring Jaarverslag 2010 
 
 
 
Aanleiding 
In het verleden heeft de Algemene Vergadering bij het stemmen gebruik heeft gemaakt van groene, 
rode en witte stemkaarten. Recentelijk is ook gebruik gemaakt van stemkastjes. Dit heeft de goede 
gang van zaken op de vergaderingen bevorderd en daarom wordt voorgesteld Reglement van Orde 
voor de Algemene Vergadering  aan deze praktijk aan te passen. 
 
 
 
Voorstel 
In het licht van bovenstaande wordt voorgesteld om onderstaande aanpassing van het Reglement van 
Orde voor de Algemene Vergadering (RvO AV) goed te keuren. 
 
 
 
Wijze van stemmen  
Artikel 10 RvO AV (oud) 

1. Alle stemmingen worden mondeling gehouden tenzij de voorzitter een schriftelijke  
 stemming gewenst acht of ten minste tien Aangesloten Verenigingen dit vóór de  
 stemming verlangen.  

2. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.  
3. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, kan de voorzitter besluiten tot  

stemming bij handopsteken, tenzij tien Aangesloten Verenigingen hoofdelijke stemming 
verlangen. Ook kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij de 
stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.  

 
 
 
Wijze van stemmen  
Artikel 10  RvO AV (nieuw) 

1. Alle stemmingen worden mondeling gehouden tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht of ten minste tien Aangesloten Verenigingen dit vóór de stemming verlangen.  

2. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.  
3. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, kan de voorzitter besluiten tot stemming 

bij handopsteken, tenzij tien Aangesloten Verenigingen hoofdelijke stemming verlangen. Ook 
kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij de stemming bij 
handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.  

4. Met handopsteken wordt het stemmen met gekleurde kaarten en/of via stemkastjes 
langs elektronische weg gelijk gesteld. 

 
 
 
 
 
 

 

�

Agendapunt 14 
Aanpassing RvO - stemkastjes 


