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1. Inleiding 

 
Eén van de voorwaarden voor het fokken volgens de regels van de LHCN is het met goed 
gevolg doorlopen van een gedragstest.  
 
In de ALV van 2021 is besloten om de gedragstest, zoals georganiseerd door de LHCN, te 
evalueren, de voorgestelde aanpassingen te bespreken in een fokkersoverleg en de 
gedragen aanpassingen ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV.  
 
De gedragstest die door de LHCN wordt georganiseerd is recent geëvalueerd en de 
evaluatie is besproken in het fokkersoverleg van 16 april 2022.  
 
In het fokkersoverleg is ook afgestemd dat het onder voorwaarden mogelijk moet zijn 
voor de eigenaar om het filmpje van de gedragstest van zijn/haar hond te bekijken. 
 
Dit voorstel heeft betrekking op de gedragstest die door de LHCN wordt georganiseerd 
met de aanpassingen zoals deze afgestemd zijn in het fokkersoverleg.  
 
Daarnaast is ooit afgesproken dat de kosten voor het indienen van een bezwaar €50 
bedragen, maar dat is nooit geformaliseerd. Dat willen we middels dit voorstel 
rechttrekken. 
 

  

Datum BALV: 25 juni 2022 

Steller voorstel: Bestuur LHCN 

Onderwerp voorstel: Aanpassen gedragstest 



2. Voorstel 
 
A. De gedragstest die door de LHCN wordt georganiseerd aan te passen zoals afgestemd 

in het fokkersoverleg van 16 april 2022 
B. De kosten (€50) voor het indienen van een bezwaar te formaliseren 
C. De eigenaar de mogelijkheid te bieden om het filmpje van de gedragstest van 

zijn/haar hond te bekijken onder toezicht van een bestuurslid/ commissielid op een 
plek die wordt bepaald door het desbetreffende bestuurslid/ commissielid. 
Beoordelaars en testhelpers moeten van te voren schriftelijk akkoord geven dat zij 
geen bezwaar hebben dat de filmpjes bekeken worden door een eigenaar van een 
hond die de gedragstest heeft gedaan. 

 
Zie de rode tekst in de bijlage. 
 
De ingangsdatum is 1 juli 2022.  
 
Het terugkijken door de eigenaar van het filmpje van zijn/haar hond geldt echter met 
terugwerkende kracht voor de gedragstesten die in 2022 reeds zijn afgenomen. Voor 
deze gedragstesten (30 januari en 2 april 2022) gelden dezelfde tijdslijnen als voor de 
gedragstest van 2 juli 2022. 

 
Tijdens de BALV zijn nog enkele kleine wijzigingen voorgesteld. Zie de blauwe tekst in de 
bijlage. 

  
3. Besluit 

Aantal stemgerechtigde leden 16 

Voor: 16 

Tegen: - 

Onthoudingen - 

Besluit: Aangenomen / Afgewezen 

 


