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UITVOERINGSREGELS M.B.T. DE INSCHRIJVING VAN CAVALIER KING 
CHARLES SPANIEL 

 
Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; 
Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1 onder c Statuten, alsmede de artikelen III.14A en IX.6 
Kynologisch Reglement; 
 
BESLUIT: 
Tot vaststelling van de volgende Uitvoeringsregels voor de inschrijving in de Nederlandse 
stamboekhouding door de Raad van Beheer van honden van het ras Cavalier King Charles Spaniël, 
samengevat “Uitvoeringsregels Inschrijving Cavaliers”. 
 
 
Artikel 1 Controle op CM/SM 
1. Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op CM/SM door middel van een MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) scan. Het onderzoek vindt conform een vastgesteld schema plaats 
2. De beoordeling van de MRI scan zal plaatsvinden door een door de Raad van Beheer erkend 

panel met een vast protocol. Dit panel stelt op basis van de MRI scan de uitslag vast, deze uitslag 
zal zijn in de vorm van graderingen. Graderingen worden gebruikt om fokcombinaties samen te 
stellen. De herbeoordeling wordt in de toekomst meegenomen in de ontwikkeling van het 
onderzoeksprotocol zodra dat operationeel mogelijk is. 

2. Bij de eerste MRI scan zal een DNA monster worden afgenomen dat opgeslagen wordt en 
beschikbaar is voor onderzoek.  

3. De kosten voor de MRI scan(s), alsmede de afname en de opslag van het DNA monster komen 
voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier. 

 
Artikel 2 Controle op hartruis  
1. Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op juveniel mitralis klepdegeneratie. Ten 

behoeve daarvan worden alle fokdieren jaarlijks (éénmaal per 12 maanden) door middel van 
hartauscultatie op hartruis gecontroleerd door een gediplomeerd veterinair internist of veterinair 
cardioloog (hetzij met Nederlandse registratie hetzij Europees geregistreerd).  

2. Elk potentieel fokdier met een leeftijd van minder dan 5 jaar met een hartruis wordt uitgesloten 
voor de fok, tenzij er met een hartecho uitgevoerd door een veterinair cardioloog (hetzij met 
Nederlandse registratie hetzij Europees geregistreerd) wordt aangetoond dat de hartruis het 
gevolg is van een niet erfelijke hartaandoening. Dieren met een hartruis ontstaan op of na de 
leeftijd van vijf jaar worden niet uitgesloten voor de fok, mits ze na de leeftijd van 4 jaar minstens 1 
maal zijn gecontroleerd en hartruisvrij zijn bevonden door een gediplomeerd veterinair internist of 
veterinair cardioloog (hetzij met Nederlandse registratie hetzij Europees geregistreerd). 

3. De kosten voor de hartauscultatie en de eventuele hartecho komen voor rekening van de 
geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier 

 
Artikel 3 DNA en afstammingsonderzoek 
1. Bij alle pups worden DNA monsters afgenomen voor DNA opslag. Het advies aan de fokker is om 

afstammingscontrole te laten uitvoeren. De kosten voor de afname en de opslag van de DNA 
monsters komen voor rekening van de fokker. 

2. De Raad van Beheer is gerechtigd steekproeven te nemen en middels DNA onderzoek de 
afstamming van pups te controleren. De kosten voor deze steekproeven zullen worden betaald 
door de Raad van Beheer.  

3. Indien het in het tweede lid genoemde afstammingsonderzoek uitwijst dat de opgegeven fokdieren 
niet de ouderdieren van het nest zijn, worden de kosten voor het afstammingsonderzoek verhaald 
op de fokker. Tevens wordt het nest niet in de Nederlandse stamboekhouding ingeschreven en 
worden geen stambomen verstrekt. 

 
Artikel 4 Inschrijving in het NHSB 
1. Naast de in artikel 1, 2 en 3 genoemde eisen voor inschrijving voor de Cavalier King Charles 

Spaniël in de Nederlandse stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in 
het Kynologisch Reglement van kracht. 

2. Indien er niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen de nakomelingen  
niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stambomen. 

 
 



 

Uitvoeringsregels Cavalier KCS 11-2011  2 

Artikel 5 Slotbepaling 
1. De uitvoeringsregels voor de inschrijving van Cavalier King Charles Spaniëls zal jaarlijks met de 

betrokkenen geëvalueerd worden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de 
Cavalier King Charles Spaniël zijn teruggedrongen, dan wel of nadere maatregelen noodzakelijk 
zijn.  

2. Indien nadere maatregelen noodzakelijk zijn gebleken, kunnen deze uitvoeringsregels door het 
bestuur Raad van Beheer worden aangepast. 


