
 Certificering in de rashondenfokkerij van start gegaan

Met een presentatie te Woudenberg bij CynoCampus hebben Anne-
Greet van der Wal en Hanno Dijkhorst op 3 april 2014 de aftrap
gegeven aan het certificeren van de rashondenfokkerij. 
Lang is uitgekeken naar dit moment: eerdere pogingen van de Raad
van Beheer zoiets van de grond te krijgen leden helaas schipbreuk. 
Nu is er de Stichting CynoKeur –  een onafhankelijke instantie, met
een uitstekende verstandhouding met de van belang zijnde partijen in
en buiten de kynologie – die dit gaat realiseren.

Wat is de Stichting CynoKeur?
De Stichting CynoKeur is een initiatief van partijen en personen die de zorgvuldige
rashondenfokkerij een warm hart toedragen en zelf uit de georganiseerde kynologie
voortkomen. In de Stichting is juridische, kynologische, veterinaire, verzekeringstechnische
en gedragskundige expertise gebundeld. 

Wat is CynoKeur?
CynoKeur is het keurmerk voor de zorgvuldige rashondenfokker van de Stichting CynoKeur.
Met dit keurmerk laat de fokker zien dat hij maatschappelijk verantwoord fokt. 

Voor wie is CynoKeur? 
CynoKeur is voor iedere rashondenfokker die fokt binnen de normering van de Stichting
CynoKeur. Voor certificeren maakt lidmaatschap van een rasvereniging niet uit, voldoen aan
de in het ras geldende gezondheidsnormen is waar het bij certificeren om gaat.
CynoKeur is er ook voor iedere pupkoper die op zoek is naar een zorgvuldig gefokte pup.

Waarom zou ik CynoKeur fokker worden?
Een CynoKeur fokker onderscheidt zich positief van fokkers die het zo nauw niet nemen met
de gezondheid en het welzijn van de ouderdieren en hun pups. CynoKeur fokkers zijn te
herkennen aan het rode lakzegel dat dient als kwaliteitskeurmerk. 
CynoKeur fokkers fokken in een juridisch veilige omgeving. Het certificeringssysteem
beschermt hen tegen hoge aansprakelijkheidsclaims opgelegd door de rechter. 
Het gebruik van het CynoKeur koopcontract, en de benoeming van een onafhankelijke, ter
zake kundige Geschillencommissie, voorkomen een gang naar de rechter. 

CynoKeur zal zich als belangenbehartiger van de zorgvuldige rashondenfokkerij sterk maken
voor de positie en promotie van honden die gefokt zijn volgens de regelgeving van de Raad
van Beheer, de rasvereniging en Stichting CynoKeur. 
Het is belangrijk dat deze groep fokkers zich positief kan onderscheiden, omdat op dit
moment rashonden en look-a-likes op één hoop worden gegooid. 
CynoKeur zal, namens alle bij de Stichting aangesloten fokkers, de aandacht vestigen op
rashonden die wel gefokt zijn met inachtneming van gezondheids- en welzijnsvereisten. 

Waarom CynoKeur normering?
De Stichting CynoKeur heeft een basisnormering opgesteld, die dient ter bescherming van de
fokkers. 
De kynologische werkelijkheid en de juridische werkelijkheid liggen op dit moment ver uit
elkaar. Juridisch gezien is het (in rassen die op HD en/of ED worden onderzocht) niet meer te



verdedigen om te fokken met honden waarbij een ernstige graad van HD of ED is vastgesteld,
of om te fokken met honden die lijden aan een ernstige oogziekte. 
Om die reden hanteert CynoKeur een basisnormering, waaraan iedere gecertificeerde fokker
moet voldoen. 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Fokken?
CynoKeur fokkers laten zien dat ze aantoonbaar serieus bezig zijn met gezondheid en welzijn.
Dat ze hun kennels leiden met respect voor mens, rashond en maatschappij. 
Dat straalt positief af op hun imago. 
Fokkers moeten voldoen aan de in het ras gebruikelijke gezondheidseisen (blijkend uit de
fokreglementen van de betreffende rasverenigingen), inclusief de regels uit het Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer. 
Een CynoKeur fokker is het niet toegestaan te fokken met honden waarvan de HD uitslag D of
E is, het fokken met honden met ED graad 2 en 3 is verboden, en de fokdieren moeten een
ECVO test (ogen) ondergaan ter uitsluiting van de aandoeningen PRA, cataract en RD. 
De pups van een CynoKeur fokker ondergaan een speciale CynoKeur puppycontrole. 

Waarom zou een fokker zich aanmelden als CynoKeur fokker?
C Omdat de zorgvuldige fokker zich kan onderscheiden van fokkers die het niet zo nauw

nemen met de gezondheid en het welzijn van hun honden. 
C Omdat CynoKeur een juridisch veilige omgeving biedt om te fokken.
C Omdat CynoKeur aan de media en pupkopers duidelijk kan maken wat zorgvuldige

rashondenfokkers zijn.
C Omdat CynoKeur fokkers het imago van de rashond verbeteren.
C Omdat pupkopers dan kunnen kiezen voor een zorgvuldig gefokte pup.
C Omdat zorgvuldige fokkers in een oogopslag herkenbaar zijn aan het logo.
C Omdat de belangen van de zorgvuldige rashondenfokkers worden behartigd door de

Stichting CynoKeur.
C Omdat CynoKeur zorgt voor informatie aan de pupkopers over de zorgvuldige

rashondenfokkerij.
C Omdat CynoKeur scholing verzorgt voor de fokkers.

Gecertificeerde fokkers dragen het keurmerk van CynoKeur en voldoen minimaal aan:
C Fokken binnen de regelgeving van de rasverenigingen en de Raad van Beheer.
C Fokken met een teef die is onderzocht en goedgekeurd.
C Fokken met inachtneming van de basisnormering van CynoKeur.
C Gecontroleerde en door een dierenarts goedgekeurde pups.
C Fokkers worden geschoold door middel van presentaties en lezingen.
C Fokkers kunnen een positieve locatiecontrole verklaring overleggen.
C Fokkers kunnen zichzelf en hun pups verzekeren (optioneel).

Om het CynoKeur te mogen voeren is een jaarlijkse contributie verschuldigd, en een bijdrage
per pup. De details en de prijzen zijn te vinden op de CynoKeur website, www.cynokeur.nl

Er is toekomst voor traditie, er is toekomst voor het cultureel erfgoed dat de rashondenfokkerij
nu eenmaal is. 
Maatschappelijk verantwoord fokkende fokkers: sluit u aan!

www.cynokeur.nl


