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1. Inleiding 

Op donderdag 20 mei 2021 is er een speciaal fokkersoverleg georganiseerd om mevr. 
Dyana Meijs het voorstel (wat zij samen met 3 andere leden heeft ingediend) voor een 
aangepaste gedragstest toe te laten lichten en de fokkers de gelegenheid te 
geven vragen te stellen. Hoewel er draagvlak is voor een gedragstest die gestoeld is op 
de nieuwste inzichten als het gaat om gedrag van honden, is de voorgestelde test nog 
niet voldoende uitontwikkeld. Omdat de test nog niet voldoende is uitontwikkeld 
ontstaat er een situatie dat er geen gedragstest georganiseerd kan worden door de 
L.H.C.N. In ons VFR staat dat 1 van de voorwaarden om te mogen fokken het doorlopen 
van een gedragstest is. 
  

 
2. Voorstel 

Met deze motie geven wij, de aanwezige leden op de ALV van de LHCN d.d. 29 mei 2021, 
het bestuur de opdracht om voor de datum van de ALV van 2022 de huidige gedragstest 
te evalueren en te moderniseren naar de nieuwste inzichten binnen de kynologie voor 
wat betreft gedragswetenschappen. Daarnaast dient de aangepaste gedragstest te 
worden beproefd en besproken te worden tijdens een fokkersoverleg voorafgaand aan 
de ALV van 2022. Tenslotte dient de aangepaste gedragstest te worden voorgelegd aan 
de ALV van 2022 ter goedkeuring. 
 
De evaluatie wordt gedaan met minimaal een van de initiatiefnemers van het voorstel, 
gedragswetenschappers uit de kynologie en bestuur LHCN. Voor de inventarisatie van de 
wensen en eisen voor de gedragstest worden zowel fokkers als eigenaren gevraagd. De 
gedragstest wordt zodanig opgesteld dat er een uitkomst is “geslaagd” of “gezakt” en de 
gedragstest is zodanig van aard dat deze voor iedere deelnemer gelijk is en op eenzelfde 
manier wordt uitgevoerd. 
 
Indien de aanwezige leden deze motie steunen met een meerderheid dan komt 
agendapunt 5.1 te vervallen voor deze ALV (agendapunt 5.1 voorstel Aangepaste 
gedragstest FSK). 

  

Datum ALV: 29 mei 2021 

Steller voorstel: Bestuur LHCN 

Onderwerp voorstel: Motie aangepaste gedragstest (agendapunt 
5.1) 



3. Besluit 

Aantal stemgerechtigde leden  
Voor:  

Tegen:  
Onthoudingen  

Besluit: Aangenomen / Afgewezen 
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