
Overzicht tuchtrecht – normenmatrix -lidmaatschap rasvereniging 

Fokker lid RV: Stamboom Tuchtrecht – Lid RV Tuchtrecht - geen lid RV 
- Voldoen VFR:  Normenmatrix ingevoerd: groen 

vinkje  
 
Normenmatrix niet ingevoerd: 
blanco stamboom 

Geen actie* 
 
 

Geen actie* 

- Niet voldoen VFR Normenmatrix ingevoerd: 
afhankelijk van welke regel is 
overtreden groen vinkje of rood 
kruis;  
 
Normenmatrix niet ingevoerd: 
blanco stamboom 

Tuchtrechtelijk vergrijp indien 
paragraaf 2, 3 of 4 VFR wordt 
overtreden (artikel VI.3 lid 2 KR) 
 
 

Geen actie* 

- Voldoen normenmatrix Normenmatrix ingevoerd: groen 
vinkje 
 
Normenmatrix niet ingevoerd: 
blanco stamboom 

Geen actie*, maar VFR kan 
strenger zijn (als VFR overtreden 
zie hierboven) 
 
 

Geen actie* 

- Niet voldoen normenmatrix Normenmatrix ingevoerd: rood 
kruis 
 
Normenmatrix niet ingevoerd: 
blanco stamboom 

Geen actie* 
 
 

Geen actie* 

- Voldoen BWG blanco stamboom 
 
 

Geen actie* 
 
 

Geen actie* 

- Niet voldoen BWG Afhankelijk van welke regel is 
overtreden.  
Inteeltregel: geen stambomen 
 
Welzijnsregel: rood kruis 
 

Tuchtrechtelijk vergrijp indien 
artikelen VIII.1 en/of VIII.2 KR 
worden overtreden (artikel VI.3 
lid 1 KR) 

Tuchtrechtelijk vergrijp 
indien artikelen VIII.1 en/of 
VIII.2 KR worden overtreden 
(artikel VI.3 lid 1 KR) 

 
* Alleen als gefokt is met honden die aantoonbaar lijden aan één of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen 
ernstig in gevaar kunnen brengen, is sprake van overtreding van artikel VI.3 lid 3 KR. 
  



Overzicht tuchtrecht – normenmatrix -lidmaatschap rasvereniging 

 

Relevante artikelen 
 
Artikel III.36 KR (per 1 december 2020) 
1.  Door of vanwege de Raad van Beheer kunnen door middel van een stempelafdruk, perforatie of anderszins bijzondere aantekeningen op een af te 

geven of reeds afgegeven Stamboom onderscheidenlijk afstammingsbewijs worden aangebracht. 
2.  Indien artikel III.12, eerste lid onder h, van toepassing is, wordt de aanduiding “Niet erkende kleur”, “Niet erkende vacht”, “Niet erkende grootte” of 

“Niet erkende oordracht” op de Stamboom onderscheidenlijk het afstammingsbewijs vermeld. 
3.  De voorwaarden, waaraan de ouderdieren van het betreffende ras dienen te voldoen, worden vastgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer na 

inwinning van advies van de rasvereniging(en) voor het betreffende ras en eventueel na advies van de Gezondheidscommissie. De voorwaarden, 
waaraan de combinatie van een ras moet voldoen, zijn openbaar. 

4. Op de (bijlage behorende bij de) stamboom van de pup wordt kenbaar gemaakt of de ouderdieren voldoen aan de in lid 3 genoemde voorwaarden. 
 
Artikel VI.3 KR     

1. Het is verboden de voorwaarden en bepalingen uit hoofdstuk VIII (Basis Reglement Welzijn en Gezondheid) te overtreden.     

2. Het is leden van Aangesloten Verenigingen verboden bij het fokken van rashonden in strijd te handelen met het bepaalde in de paragrafen 2 (fokregels), 
3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels, met uitzondering van de daarin genoemde diskwalificerende fouten, die geen betrekking hebben op 
gezondheidsaspecten waardoor de gezondheid en het welzijn van de nakomelingen in gevaar kunnen worden gebracht) van het door die Aangesloten 
Vereniging vastgestelde en door de Raad van Beheer goedgekeurde Verenigingsfokreglement.    

3. Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn 
nakomelingen ernstig in gevaar kunnen brengen.     

4. Het is verboden honden te kruisen waarvan bij beide als kleur(variëteit) een variant van merle op de Stamboom staat vermeld.   
 
Artikel VIII.1 KR 

1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt. 

2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 

3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. 

4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. 

5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn 
van tenminste 12 maanden zit. 

 
Artikel VIII.2 KR (halfbroer per 1 december 2020) 
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. 
   
 


