
Beste mevrouw Vankan, beste vergadering,

De bepaling in het huishoudelijk reglement, namelijk dat de voorzitter/ bestuur toeziet op handhaving
van de statuten en reglementen, is binnen de NVL een zeer moeilijke. Daar waar de statuten en
reglementen hier en daar met voeten worden getreden rust op het bestuur een zeer ondankbare taak.

Het Aanvullend Fokbeleid spreekt een zekere ruimhartigheid naar fokkers uit, maar die ruimhartigheid
wordt door verschillende leden verkeerd uitgelegd.

In de kynologische regels, net als in wetgeving, zit een bepaalde juridische ‘gelaagdheid’. Daarbij
onderscheiden we in volgorde, zonder volledig te willen zijn, o.m.:

1. Europese wetgeving;
2. Nederlandse wetgeving;
3. de regels van de FCI;
4. de regels van de RvB;
5. de statuten van de NVL;
6. het VFR;
7. het Aanvullend Fokbeleid.

Juridisch geldt dat lagere regels niet in strijd mogen zijn met hogere regels. Met andere woorden: het
Aanvullend Fokbeleid mag niet in strijd zijn met het VFR, het VFR mag niet in strijd zijn met de statuten
van de NVL. etc. Dat is helaas niet altijd het geval, wat al de nodige problemen met zich heeft
meegebracht, zoals in de kwestie Hannes.

In een ingezonden brief van u wordt de vinger gelegd bij een aantal bepalingen in het Aanvullend
Fokbeleid. Die regels kunnen echter de regels van het VFR formeel niet terzijde schuiven.

De zaken waar u de vinger bij tracht neer te leggen is naar onze overtuiging niet het feitelijke probleem
dat speelt en ook niet de oplossing daarvan. Het gaat er niet om dat fokkers niet de ruimte wordt
geboden zoals verwoord in de door u geciteerde zinsneden in het Aanvullend Fokbeleid:

“Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 4 laatste alinea; De NVL onthoudt zich van waardeoordelen met
betrekking tot de gepubliceerde nesten. Het is aan de fokker voorbehouden (en, wanneer ernaar
gevraagd wordt, zelfs verplicht) om pup kopers te informeren over de keuzes voor ouderdieren die zijn
gemaakt.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 11 2e alinea; De NVL gaat er, bij invoering van dit fokbeleid, vanuit
dat fokkers verstandige keuzes maken en zal fokkers daarbij faciliteren en informeren. De NVL keurt
honden of combinaties, naar aanleiding van dit beleid, niet goed of af en doet in dat kader geen
kwalitatieve uitspraken.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 11 4e alinea; Een fokker kan keuzes maken die gericht zijn op de wat
langere termijn en daarbij incidenteel afwijken van de gestelde richtlijnen. De NVL wijst er met nadruk
op dat het de bedoeling moet zijn om aan alle richtlijnen te voldoen maar geeft geen waardeoordeel
over de gemaakte keuzes. Conform het gestelde in hoofdstuk 4, is het aan de fokker om met pupkopers
te bespreken waarom voor een bepaalde combinatie is gekozen. De NVL gaat ervan uit dat fokkers zich
tot het uiterste zullen inspannen om de vermelding “Combinatie voldoet niet aan de richtlijnen” te
voorkomen.

Aanvullend fokbeleid Hoofdstuk 12 4e alinea; Het gevolg van deze wijze van scoren is dat honden die
niet geheel perfect zijn toch gebruikt kunnen worden voor de fokkerij. Daarbij is de keuze van de
combinatie van belang en dient gestreefd te worden naar een optimale score. Een score 0 is van



toepassing voor alle aspecten waarbij de NVL van mening is dat het onverstandig is het dier te
gebruiken voor de fokkerij.”

Waar het in de discussie met het bestuur feitelijk omgaat is dat de fokkers in kwestie hun fokdieren
niet onderwerpen aan de op basis van het VFR verplichte gezondheidsonderzoeken, niet meer en niet
minder.

Als fokkers hun fokdieren niet onderwerpen aan de verplichte gezondheidsonderzoeken wordt fokken,
gokken en doen we geen recht aan de gezondheidseisen die aan rashonden gesteld mogen worden .
Daarmee kunnen we toekomstige generaties opzadelen met enorme gezondheidsproblemen onder
Langharen. De verspreiding van de erfelijke vorm van schildklierkanker onderstreept dat nog eens. Ook
potentiële pupkopers worden daardoor nadrukkelijk in hun belangen geschaad.

Naar onze mening zien die geciteerde bepalingen van het Aanvullend Fokbeleid uitsluitend en alleen
op het Aanvullend Fokbeleid zelf, mede ook gelet op de bewoordingen. Daarbij komt nog dat het
aanvullend fokbeleid qua juridisch rangorde lager is dan het VFR en het VFR niet terzijde kan schuiven.

Door fokdieren niet aan verplichte gezondheidsonderzoeken te onderwerpen handelen deze leden
niet alleen in strijd met basale regels in het VFR, maar feitelijk ook in strijd met de statuten van de NVL
waar in artikel 2, lid 1, aanhef, onder b. staat als doel van de vereniging:
“de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen
en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;”

Het is niet mogelijk en overigens ook in strijd met het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van
Beheer, om fokdieren niet te laten onderzoeken, omdat dat een strafbare gedraging is op basis van
artikel VI.3 lid 2 KR in verbinding met het VFR van de NVL.

Het bestuur heeft naar aanleiding van het verhandelde tijdens een fokkersoverleg, een voorstel
opgesteld dat ook voor de komende BAV is geagendeerd. Namelijk, kunnen de gesignaleerde
problemen niet ondervangen worden door de vereniging te laten betalen voor de verplichte
gezondheidsonderzoeken voor fokdieren. Kennelijk wensen de fokker aan die onderzoeken geen geld
uit te geven en is dat een oorzaak van de gerezen problematiek. Maar we moeten onze ogen ook niet
sluiten voor fokkers die, ondanks de gezondheidsproblemen, een nestje willen fokken met hun hond,
alsmede die fokkers die het fokken van Langharen zien als een welkome aanvulling op hun
uitkering/inkomen en daarbij de gezondheidseisen uit het VFR niet al te nauw nemen. Het mag toch
duidelijk zijn dat het belang van onze Langhaar daarmee niet gediend is.

Maar kennelijk willen de fokkers versoepeling van de (basale) regels en is daar de hele strijd om
begonnen. Of anders gezegd: de fokker bepaalt en het bestuur en de leden moeten zich daarmee niet
bemoeien. Maar zoals al eerder gezegd hebben de leden zelf het VFR met meer als 2/3 van de stemmen
aangenomen.

De door enkele leden voorgestane versoepeling van de fokregels zal dan ook weer door 2/3
meerderheid van de stemmen op een AV aangenomen moeten worden, en dat zien we in de praktijk
niet gebeuren. Dit nog afgezien van het feit wat in het voorkomende geval dan nog de statutaire
betekenis is van artikel 2, lid 1, aanhef, onder b. van de statuten van de NVL:
“de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen
en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;”

En houden we dan geen rekening met de leden die graag een gezonde pup kopen? Of doen die leden
er niet meer toe?



Vanuit de maatschappij weten we dat waar niet gehandhaafd wordt anarchie op de loer licht. Is dat
niet het probleem waarmee wij nu als vereniging worstelen. Of is het de erfenis van niet optredende
bestuurders in het verleden? Veel kon vroeger, of werd oogluikend toegestaan, wat volgens de
statuten helemaal niet mogelijk was.

Tot slot willen we puntsgewijs nog een aantal dingen kwijt:
1. De mening van u dat het bestuur zich bestuurlijk met name heeft beziggehouden met de

kwestie Hannes, is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken en werkt verdere polarisatie
in de hand.

2. Er is geen bepaling dat per kwartaal een fokkersoverleg dient plaats te vinden.
3. Dat het bestuur de leden onvoldoende informeert over de erfelijke vorm van schildklierkanker

is naar onze mening ook onjuist.
De leden zijn voorgelicht via het Periodiek Verslag en ook zijn de leden, meer dan eens, in staat
gesteld een toelichting door iemand van de Wageningen Universiteit bij te wonen.
Dat niet alle uitslagen direct worden gedeeld, de kennelijk werkelijke achtergrond van het
verwijt, is meer dan terecht door het bestuur niet gedaan, nu uitslagen goed gecontroleerd
dienen te worden. Die controle blijkt achteraf meer dan eens terecht te zijn geweest, omdat
onjuiste uitslagen zijn ontdekt; niet ongebruikelijk overigens bij het opzetten van nieuw DNA-
onderzoek. Die (mogelijk) onjuiste uitslagen wil en mag je niet breed delen met alle leden,
zeker niet in de onderzoeksfase van het wetenschappelijk project. Hiernaast heeft ook nog
een validatiecheck plaatsgevonden ten behoeve van de ontwikkeling van de DNA-check bij
Van Haeringen-instituut. Ook dit traject heeft enige tijd gekost en is zorgvuldig afgesloten.
Wij willen hierbij overigens opmerken dat in eerste instantie vertrouwelijke informatie uit
het overleg tussen Bestuur en FBC voortijdig is gedeeld met leden. Dit heeft geleid tot de
nodige problemen met leden. Hierop heeft het Bestuur ingegrepen door u als FBC-lid uit haar
functie te plaatsen.

4. Fokkers zijn ook gewone leden en staan niet boven de statuten en reglementen van de
vereniging.

5. Het bijeenroepen van een BAV in de hoogtijdagen van Corona is onverantwoord, met name
ook met het oog op onze kwetsbare oudere leden. Zeker daar waar (wederom) verhitte
discussies verwacht kunnen worden.

6. Het bestuur heeft door aanschrijving in augustus, de fokkers eerst met terugwerkende kracht
nog in staat te stellen om de verplichte gezondheidsonderzoeken alsnog te doen. Als er dan
na 4 maanden wordt gehandhaafd, en leden die niets hebben laten horen, ontzegging aan
hebben gezegd, dan kan er wel gereageerd worden? Het bestuur merkt nadrukkelijk op dat er
niet handhavend is opgetreden daar waar het enkel gaat om een te jonge reu, E-Locus, te
kleine honden, niet voldoen aan werkeisen (minimale WGT-eisen). Mede gelet op de corona-
pandemie is het bestuur soepel omgegaan met de niet gezondheidsvereisten.

7. Het bestuur wordt in een brief aan de BAV er ten onrechte op gewezen dat het geen voorzitter
mag benoemen buiten een AV om. Artikel 18, lid 3 van de Statuten bepaalt dat de AV dat “kan”
doen en artikel 24 lid 1 van de Statuten spreekt uit dat het bestuur uit haar midden een
voorzitter kan benoemen, als geen gebruik is gemaakt van het bepaalde in art, 18 lid 3 van de
Statuten. Als de voorzitter aftreedt kan weer teruggevallen worden op artikel 24 lid 1 van de
Statuten. Het bestuur heeft deze door de leden aangezwengelde discussie voorzien door de
huidige voorzitter, Raymond Starink, bindend voor te dragen. Daarbij heeft de AV overigens
nog altijd het laatste woord. Zij kan deze bindend voordracht terzijde schuiven met een 2/3
meerderheid van stemmen.



Enkele conclusies:
1. Iedere fokker is (tenminste) verplicht zijn fokdieren aan de in het VFR genoemde

gezondheidsonderzoeken te onderwerpen. Ook de statuten roepen daartoe (indirect) op;
het VFR is daarvan o.m. een uitwerking.

2. Het niet voldoen aan het VFR is in het kader van het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad
van Beheer (RvB) een tuchtrechtelijk vergrijp;

3. Door het niet laten onderwerpen van fokdieren aan de verplichte gezondheidsonderzoeken,
mist de vereniging essentiële informatie omtrent de gezondheid van (een generatie)
ouderdieren en ondermijnt dat de statutaire doelstelling van de vereniging, zoals neergelegd
in artikel 2, lid 1, aanhef, onder b. van de statuten van de NVL.

4. Op basis van de uitkomsten van de door fokdieren ondergane gezondheidsonderzoeken kan
pas (en dan ook hoogstens) gekeken worden in hoeverre de geciteerde artikelen van het
Aanvullend Fokbeleid van toepassing zijn.

5. De (B)AV kan en mag op basis van de Statuten c.q. het huishoudelijk reglement van de NVL,
het bestuur van de NVL niet het recht ontzeggen om handhavend op te treden.

6. Een (B)AV kan geen besluiten nemen die direct dan wel indirect in strijd zijn met het
Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en/of met de statuten en reglementen van
de NVL. Dit geldt evenzeer voor besluiten in strijd met wettelijke bepalingen. Indien
dergelijke besluiten worden genomen is niet alleen het Bestuur hierop aanspreekbaar maar
ook de individuele leden.

Tot slot:
Er wordt een Bijzonder Algemene Vergadering uitgeschreven door met name leden die de vereniging
door hun handelen, met name ook qua naam en faam, in de ogen van het bestuur schade berokken
en leden die hun fokdieren niet onderwerpen aan de verplichte gezondheidsonderzoeken; ook niet na
daartoe nog eens nadrukkelijk door het bestuur op 10 augustus 2021 te zijn opgeroepen. Het bestuur
kan dan niet anders, dan in het belang van (de gezondheid van) het ras, handhavend op te treden. Dat
is ook de taak van met name de voorzitter (en het bestuur) op basis van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. Als vorenbedoelde leden de hand boven het hoofd wordt gehouden zal dat
zonder enkele twijfel het einde betekenen van de Nederlandse Vereniging Langhaar in haar huidige
vorm en omvang. Het bestuur doet dan ook een klemmend beroep op de leden de kalmte te bewaren
en het bestuur te steunen in de uitvoering van haar beleid overeenkomstige de Statuten en
reglementen van de vereniging.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Sophie Zwager
Secretaris


