
Fokken buiten het VFR en lidmaatschap rasvereniging 

Iedere rasvereniging die lid is van de Raad van Beheer heeft een VFR: Verenigingsfokreglement. 

Het VFR van de rasvereniging is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de 

rasvereniging, en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dat betekent dat in het VFR 

regels voor het fokken zijn opgenomen, die de leden van de rasvereniging met elkaar hebben 

afgesproken, en die voldoen aan de normen die beschreven zijn in  het Kynologisch Reglement van 

de Raad van Beheer. 

Over de controle en handhaving van de regels in het VFR staat op de website van de Raad van Beheer 

www.houdenvanhonden.nl het volgende: 

Wie moeten zich aan het VFR houden/Wie controleert er of de regels worden nageleefd? 

Alle fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten zich houden aan het VFR dat hun 
vereniging heeft opgesteld. Het VFR bevat een aantal artikelen die per definitie verplicht zijn, deze zijn 
overgenomen uit het KR. Een voorbeeld hiervan zijn de welzijnsregels uit het Basisreglement Welzijn 
en Gezondheid. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer. De rasvereniging 
controleert op naleving van het VFR en zorgt voor de handhaving. 

Dit betekent dat: 

• De Raad van Beheer ervan uitgaat dat fokkers zich moeten houden aan het VFR van de 

rasvereniging waar ze lid van zijn 

• De Raad van Beheer ervan uitgaat dat het bestuur van de rasvereniging dit controleert en 

handhaaft 

• De Raad van Beheer dit ook zo communiceert op de website, zodat potentiële pupkopers dit 

ook kunnen lezen en de verwachting mogen hebben dat een fokker die lid is van de 

rasvereniging fokt volgens het VFR van de rasvereniging 

Lid zijn van een rasvereniging heeft voor een fokker diverse voordelen. Naast het vertrouwen dat het 

geeft bij pupkopers als een fokker lid is van de rasvereniging is er ook een aanzienlijk financieel  

voordeel. Een fokker die geen lid is van een rasvereniging betaalt per nest een extra heffing van 

135,50 Euro voor het aanvragen van de stambomen.  

Het kan voorkomen dat een fokker een aanvraag tot lidmaatschap doet terwijl bekend is dat er al 

een nest geboren is of binnenkort wordt wat niet voldoet aan het VFR.   

In veel gevallen zal dit echter nog niet bekend zijn ten tijde van het aanvragen van het lidmaatschap. 

Immers dekkingen worden niet via officiële weg gemeld bij de rasvereniging, en geboortes worden 

pas na lange tijd door de Raad van Beheer gemeld bij de rasvereniging.   

Daarnaast kan het voorkomen dat een fokker of dekreu-eigenaar die al langere tijd lid is van de 

rasvereniging alsnog besluit te gaan fokken buiten het VFR of zijn dekreu in te zetten voor een 

dekking buiten het VFR. 

De vraag is hoe hier als (bestuur van de) rasvereniging mee om te gaan? 

Daar potentiële kopers op basis van de informatie van de Raad van Beheer er op mogen vertrouwen 

dat een fokker die lid is van de rasvereniging ook fokt volgens het VFR van de rasvereniging zou 

gesteld kunnen worden dat als een lid van de rasvereniging fokt buiten het VFR dit kan leiden tot 

misleiding van potentiële pupkopers. En daar volgens de website van de Raad van Beheer de 

http://www.houdenvanhonden.nl/


rasvereniging zorgt voor controle en handhaving dient de rasvereniging beleid te hebben of te 

ontwikkelen voor dergelijke situaties.   

Het bestuur van de N.G.M.V. heeft in bestuursvergaderingen uitvoerig met elkaar gesproken over het 

beleid in geval leden van de N.G.M.V. fokken buiten het VFR. Het bestuur is unaniem van mening dat 

leden van de N.G.M.V. zich dienen te houden aan de regels van de vereniging, waaronder het VFR. 

Het bestuur dient te handelen conform de statuten en het huishoudelijk reglement indien leden zich 

niet houden aan de regels van de vereniging. 

Overtreding van het VFR door een lid van de rasvereniging valt onder artikel 6.6 van de statuten van 

en artikel 4.b uit het Huishoudelijk Reglement van de N.G.M.V.   

Derhalve heeft het bestuur besloten de statuten en het huishoudelijk reglement van de NGMV met 

betrekking tot ontzetting uit het lidmaatschap (beter) te gaan handhaven. Een lid van de N.G.M.V. zal 

geroyeerd worden voor de duur van 1 jaar wanneer hij in overtreding is met het VFR. 

 

  


