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Bijlage 2: Voorwaarden voor erkende levend erfgoed centra 
 

Voorwaarden Fokbeleid Erkend fokcentrum: 

De eigenaar is 
aangesloten bij een 

stamboek of 
fokkersclub 

Hier wordt aangegeven of en bij welk stamboek de aanvrager 
aangesloten is. : stamboeken en fokkersclubs van oorspronkelijk 

Nederlandse rassen zijn te vinden op de website van de SZH  
https://szh.nl/rassen/ . 

        

De eigenaar is bereid 
mee te werken aan 

huidige of eventueel 
toekomstige 

fokprogramma's 

De aanvrager is eventueel bereid genetisch materiaal van zijn 
(stamboek)dieren af te staan t.b.v. de genenbank.  

        

Alleen dieren die 
bijdragen aan het 

fokdoel mogen 
gebruikt worden als 

fokmateriaal  

De dieren die voor de (stamboek) fokkerij worden ingezet, 
voldoen aan de criteria van het stamboek, eventueel aangevuld 
met de criteria zoals deze zijn geformuleerd door de SZH in het 

fokkerijadvies voor het specifieke ras.  

        

Er moeten voldoende 
dieren van voldoende 

kwaliteit per ras 
aanwezig zijn 

Er zijn voldoende fokdieren die voldoen aan de criteria zoals gesteld 
door het stamboek (eventueel aangevuld met adviezen van de SZH). 

Het minimaal aantal dieren varieert per diersoort en mogelijk per ras. 
Op de SZH website kan men een tabel vinden met de minimale 

aantallen dieren om in aanmerking te kunnen komen als fokcentrum 

        

Fokdoel / fokkerij 
ervaring 

De aanvrager heeft een duidelijk fokdoel voor ogen, kan dit 
goed onderbouwen, werkt hier al minimaal 5 jaar aan en kan 

zijn fokresultaten zichtbaar maken. De aanvrager beschikt over 
een deugdelijke administratie waaruit dit blijkt. 

 

Voorwaarden fokbeleid Educatief centrum 

De aanvrager is 
aangesloten bij 

stamboek(en) of 
fokkersclub(s)  

Hier wordt aangegeven of en bij welke stamboeken of 
fokkersclubs van  oorspronkelijk Nederlandse rassen de 

aanvrager aangesloten is.  

        

https://szh.nl/rassen/
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De aanvrager is actief in 
het uitdragen van het 

belang van de zeldzame 
rassen en de 

uitgangspunten van de 
SZH. 

De aanvrager kan aantonen dat hij de bezoekers informeert 
over (het belang van)  ons levend erfgoed en heeft materialen 
van de SZH zichtbaar voor bezoekers neergelegd/opgehangen. 

        

Alleen dieren met een 
acceptabel type worden 

jaarrond getoond.  

De dieren die als basis worden gehouden voldoen aan de 
criteria van het stamboek en/of fokkersclubs.  

        

Er zijn 1 of meerdere 
rassen aanwezig.  

Een educatief centrum hoeft niet zelf te fokken. Wel zijn er 
dieren met voldoende kwaliteit aanwezig die voldoen aan de 

raskenmerken die door de  betreffende fokkerijorganisatie 
geformuleerd zijn.  Bij voorkeur van minimaal 3 verschillende 

rassen. 

 

Voorwaarden fokbeleid erkenning ZeldzaamLEKKER centrum 

De aanvrager is 
aangesloten bij 

stamboek(en) of 
fokkersclub(s)  

Hier wordt aangegeven of en bij welke stamboeken of 
fokkersclubs van  oorspronkelijk Nederlandse rassen de 

aanvrager aangesloten is. Een lijst van deze organisaties is te 
vinden op de website van de SZH.  

 

Voorwaarden diergezondheid, alle centra 

De gezondheid van de 
dieren is gewaarborgd 
d.m.v. een doelmatige 

verzorging en 
ziektebestrijding 

De aanvrager overlegt de gegevens over hoe de verzorging van 
de dieren geregeld / geborgd is en wat aan ziektebestrijding / -

preventie gebeurt, bijvoorbeeld door regelmatig overleg met een 
vaste dierenarts. Deelname (en status) aan (van) eventuele 

bestrijdingsprogramma's vermelden.  

        

Huisvesting 
De dieren zijn sociaal gehuisvest, waarbij in ieder geval aan de 

wettelijke vereisten wordt voldaan en krijgen (afhankelijk van de 
diersoort) uitloop of weidegang 

De stal en de wei 
(uitloop) van de dieren 
maakt een verzorgde 
en hygiënische indruk 

De stal en de weiden of uitloop zijn schoon, maken een verzorgde 
indruk.  
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De dieren maken een 
gezonde indruk 

De dieren maken een gezonde indruk. Er zijn geen in het oog 
springende klinische afwijkingen (diarree, kreupel, hoesten, 

vermagering, etc.) 

        

Algemene kennis van 
diergezondheid 

De dierhouder heeft kennis op het gebied van diergezondheid 
(maagdarmwormen, ontwormingsschema's, ectoparasieten, 

klauwgezondheidszorg, geboortebegeleiding etc) en kan 
eventuele kopers van fokmateriaal goed informeren. 

 

 

 


