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Geschillenregeling Fokkerijzaken

Geachte Ledenraadsleden,
Voor jullie ligt een NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken, die misschien als een verassing komt.
Daarom is enige uitleg gewenst.
Allereerst, deze NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken is een redmiddel!. Deze regeling is naar
verwachting en intentie tijdelijk van aard. Deze NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken was
noodzakelijk om op korte termijn aan de wettelijke verplichtingen van de Fokkerij Verordening te
voldoen.
Op 5 januari 2022 heeft het NSIJP als stamboek een controle gehad op de vereisten uit de Fokkerij
Verordening. Aan de Fokkerij Verordening voldoen is een vereiste voor erkenning als officiële
fokkerij organisatie binnen Nederland en binnen de EU.
Erkende stamboeken hebben volgens de Fokkerij Verordening, onverminderd de rol van de
rechtscolleges, een verantwoordelijkheid om geschillen tussen fokkers onderling en geschillen tussen
fokkers en de stamboekvereniging, bij de uitvoering van (door de overheid) goedgekeurde
fokprogramma's te beslechten.
Een bemerking van RVO Fokkerij (de beoordelende overheidsdienst) was het ontbreken van
hierboven genoemde geschillenregeling. Eén die ook toegankelijk is voor fokkers van raszuivere
IJslandse paarden, die geen lid (willen) zijn van het NSIJP. Het NSIJP had tot 3 maart 2022 om deze
omissie te corrigeren. Op deze datum is de NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken in gediend.
De huidige NSIJP klachtenprocedure is slecht toegankelijk voor personen (natuurlijk or rechts-) die
rechtstreeks met de gedragingen van het NSIJP of leden van het NSIJP te maken hebben. De NSIJP
klachten procedure is bindend voor leden, ook al mogen ook niet leden klagen. Wanneer er sprake is
van niet-leden die beklaagt worden, en ook als niet-leden onderling een conflict hebben, dan is de
klachtenprocedure niet geschikt. Dat was indirect ook het oordeel van RVO Fokkerij.
In allerijl is daarom een geschillenregeling geformuleerd met slechts Fokkerijzaken als reikwijdte en
die ook toegankelijk is voor niet-leden en niet-leden onderling. Dit dus met het oog op het voldoen
aan de vereisten van de Fokkerij Verordening! Deze NSIJP-geschillenregeling is op 3 maart 2022 naar
RVO Fokkerij verzonden.
Zoals afgesproken tussen bestuur en LR, zal er voor de LR en het bestuur aanvaardbare en nieuwe
klachtenprocedure tot stand gaan komen. Aanleiding tot deze afspraak is dat het bestuur ook een
partij zou kunnen zijn in een klacht of conflict. Deze beoogde nieuwe regeling zou, indien gewenst,
ook kunnen dienen om fokkerij geschillen te behandelen. In ieder geval was in deze de boodschap
van de LR dat de positie van het bestuur als eventuele belanghebbende goed zou moeten worden

overwogen en geregeld zou moeten worden. Ook voor een aparte geschillenregeling Fokkerij is de
positie van het NSIJP zelf, vertegenwoordigd door het bestuur, een lastig punt om te regelen. In
onderhavige NSIJP-geschillenregeling Fokkerijzaken is daar zo goed mogelijk invulling aan gegeven.
Indien nodig kunnen taken worden gedelegeerd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Het
staat de aangewezen (zie de geschillenregeling) bestuursleden vrij om de LR te raadplegen of de
ledenraad te verzoeken tot het aanleveren van leden voor de Geschillencommissie. Maar ook deze
regeling kent daarin aangrijpingspunten tot verbetering. Wanneer wenselijk, of als de LR meer
bindend betrokken zou kunnen worden. Daarom tijdelijk!
Het NSIJP is niet het enige stamboek die met de Fokkerij Verordening en de genoemde eis te maken
heeft. Naar ik heb vernomen is Koepelfokkerij bezig met een geschillenregeling fokkerijzaken,
aansluiting bij een door de Koepel in het leven geroepen onafhankelijk college is een optie. Inbreng
van leden of LR op de voorliggende NSIJP-geschillenregeling Fokkerij is een optie. Het integreren met
een klachtenprocedure is een optie. Genoeg mogelijkheden om de voorliggende NSIJPgeschillenregeling Fokkerijzaken als tijdelijk te zien.
Commentaar met suggesties tot hoe het anders kan zijn welkom via bestuur@nsijp.nl. Suggesties tot
verandering van onderhavige tekst graag via track changes/wijzigingen bijhouden.
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