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Inleiding 
In november 2019 heeft de FCI richtlijnen voor ‘limited registration’ (letterlijk vertaald: beperkte 
registratie) in werking laten treden. Deze “limited registration” kan worden gebruikt als hulpmiddel voor 
zowel de Raad van Beheer als de rasverenigingen en de fokkers om greep te houden op de gezonde 
en rastypische fokkerij. Honden met een “limited registration” kunnen deelnemen aan alle activiteiten 
in de hondenwereld, (dus ook aan tentoonstellingen), maar zijn uitgesloten voor de  fokkerij. 

Deze beperkte registratie kan ingezet worden voor diverse rassen en/of aandoeningen. Op dit 
moment is het vooral relevant voor de kortsnuitige rassen die niet voldoen aan de vastgestelde 
criteria.  

De FCI richtlijnen zijn te vinden op hun website en worden hieronder uitgelegd. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 5 september 2020 heeft het bestuur over ‘limited registration’ 
een presentatie gegeven en aangekondigd dat hierover regelgeving in het KR zou worden 
opgenomen. 

Niet toegestaan voor de fokkerij 

De definitie van de limited registration zoals de FCI deze heeft omschreven is "niet toegestaan voor 

de fokkerij, met andere woorden “fokverbod". In het hierna volgende zullen wij de limited registration  

dan ook verder aanduiden met ‘fokverbod’. Een hond met een fokverbod krijgt een volledige FCI-

stamboom, met dien verstande dat de aanduiding “fokverbod” op in het NHSB wordt geregistreerd. 

Verder kan (handmatig) het fokverbod op de stamboom worden vermeld. Deze aanduiding is dus 

beschikbaar in de database van de Raad van Beheer en zal wanneer mogelijk worden opgenomen in 

de gegevens die voor het publiek toegankelijk zijn, zodra een dergelijke database beschikbaar is. Als 

een hond met een fokverbod wordt gebruikt voor de fokkerij, kunnen de nakomelingen niet worden 

geregistreerd in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB), tenzij het fokverbod is ingetrokken door 

de Raad van Beheer of (ingeval van een import hond) de Nationale Kennel Club  van een ander FCI-

lid of contractpartner, die het fokverbod heeft vastgesteld, daartoe besluit. De FCI heeft nadrukkelijk 

bepaald dat rasverenigingen, die in sommige landen (zoals Duitsland) in opdracht van de Nationale 

Kennel Club honden registreren en stambomen uitgeven, bevoegd zijn deze fokverboden op te leggen 

en zo nodig zo’n fokverbod ook kunnen intrekken.  

Wie kan beslissen om een hond met een fokverbod te registreren? 

• De Nationale Kennel Club (in Nederland de Raad van Beheer);

• Bij import van honden: de Nationale Kennel Club waarnaar de hond wordt geëxporteerd, bij

import in Nederland dus de Raad van Beheer (FCI Standing Orders, artikel 20.5);

• De fokker van de hond kan de Raad van Beheer vragen om een puppy met de toevoeging

fokverbod in het stamboek op te nemen bij het aanvragen van de stamboom. De uiteindelijke

beslissing wordt dan genomen door de Raad van Beheer. De fokker kan er niet meer voor

kiezen om een fokverbod aan een stamboom toe te voegen, nadat het eigendom van de hond

is overgedragen aan een nieuwe eigenaar;

• De eigenaar van de hond kan de Raad van Beheer vragen om de stamboom van zijn/haar

hond te voorzien van de aanduiding “fokverbod”. Wij gaan ervan uit dat omgekeerd de

eigenaar van de in ons land gefokte hond de Raad van Beheer ook kan vragen om de

stamboom van zijn/haar hond te ontdoen van de aanduiding “fokverbod” indien daarvoor een

geldige reden is. Dat blijkt ook uit het volgende.

Wie kan een fokverbod van een hond intrekken? 

Agendapunt 9.
Aanpassing KR artikelen i.v.m. beleid fokkerij & gezondheid 
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Een fokverbod kan alleen worden ingetrokken door de Nationale Kennel Club die dat fokverbod heeft 

opgelegd, of in landen waar de rasvereniging dit in opdracht van de Nationale Kennel Club doet, is de 

rasvereniging daartoe bevoegd (FCI International Breeding Rules, artikel 15). 

Achtergrond en context 

De achtergrond en context voor het openen van de mogelijkheid om te komen tot het opleggen van 

een fokverbod is terug te vinden in de FCI International Breeding Rules, De preambule van de 

Breeding Rules zegt daarover het volgende: 

• De FCI- International Breeding Rules zijn rechtstreeks van toepassing op alle FCI-leden en de

contractpartners. Dit betekent dat er alleen gefokt mag worden met rashonden die een gezond

temperament hebben, functioneel en erfelijk gezond zijn en geregistreerd staan in een

stamboek of register (appendix) dat erkend is door de FCI. Bovendien moeten de honden

voldoen aan de vereisten die zijn gespecificeerd door het relevante FCI-lid of contractpartners.

• De enige honden die erfelijk als gezond worden beschouwd, zijn honden die de rasstandaard-

kenmerken, het rastype en het karakter van dat ras overdragen, zonder wezenlijke erfelijke

afwijkingen te vertonen, die de functionele gezondheid van de nakomelingen zouden kunnen

schaden. De leden en contractpartners van de FCI zijn in dit verband verplicht om overdrijving

van raskenmerken in de normen, die zouden kunnen leiden tot een verslechtering van de

functionele gezondheid van de hond, te voorkomen.

• Met honden met diskwalificerende fouten, zoals bijvoorbeeld een ondeugdelijk temperament,

aangeboren doofheid of blindheid, hazenlip, gespleten gehemelte, substantiële gebitsproble-

men of kaakafwijkingen, progressieve retinale atrofie, epilepsie, cryptorchidisme,

monorchidisme, albinisme, onjuiste vachtkleuren of gediagnosticeerde ernstige heupdysplasie

mag niet worden gefokt.

Criteria voor het afgeven van een fokverbod: 

De FCI schetst de navolgende situaties waarin een fokverbod kan worden opgelegd. 

Registratie van puppy's bij ongezonde ouders  

De Raad van Beheer kan puppy's zich inschrijven in het NHSB met een fokverbod indien deze 

puppy’s nakomelingen zijn van ouders, die lijden aan erfelijke aandoeningen.  

Zware inteelt en zogenaamde ‘matador-fokkerij’ 

Een fokverbod kan ook worden gebruikt om matador-fokken en zware inteelt te voorkomen. Artikel 3 

van de FCI Breeding Strategies, zegt daarover het volgende: 

“Om de genetische diversiteit van het ras te behouden of bij voorkeur uit te breiden, moet matador-

fokken en zware inteelt worden vermeden. Paring tussen broers en zussen, moeder op zoon of vader 

op dochter mag nooit worden uitgevoerd. Als algemene aanbeveling mag geen enkele hond meer 

nakomelingen hebben dan gelijk is aan 5% van het aantal puppy's dat gedurende een periode van vijf 

jaar in de raspopulatie is geregistreerd. De grootte van de raspopulatie moet niet alleen op nationaal 

maar ook op internationaal niveau worden bekeken, vooral bij rassen met weinig individuen.“ 

Honden met erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen  

De fokker en/of eigenaar kan de Raad van Beheer vragen om de aanduiding fokverbod aan de 

stamboom toe te voegen bij een hond, die lijdt aan erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen. 

De Raad van Beheer is, ook zonder verzoek van de eigenaar, bevoegd om een fokverbod op te 

leggen bij een hond, die lijdt aan ernstige erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen. Ook een 

hond die homozygoot is voor een ernstige ziekte met autosomaal recessief of homozygoot/ 

heterozygoot voor een ziekte met een dominante overerving kan met fokverbod worden geregistreerd. 

Honden met diskwalificerende fouten 
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De Raad van Beheer kan, met of zonder verzoek van de fokker en/of eigenaar, een fokverbod 

opleggen bij een hond met een of meer diskwalificerende fouten, zoals bijvoorbeeld een 

diskwalificerende vachtkleur. Als gezegd komt deze bevoegdheid in landen waar de Nationale Kennel 

Club deze bevoegdheid heeft toegekend aan de rasvereniging ook toe aan de rasvereniging. 

 

Overnemen buitenlands fokverbod 

De nieuwe regelgeving van de FCI heeft ook gevolgen voor een onderwerp dat eerder aan de orde 

kwam in de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer, namelijk in hoeverre een in het 

buitenland aan de hond opgelegd fokverbod overgenomen zou moeten/kunnen worden door de Raad 

van Beheer. Het mag duidelijk zijn dat dit geen punt van discussie meer is. Wanneer in een ander land 

door een FCI lid of contractspartner de stamboom van de hond wordt voorzien van de aanduiding 

‘fokverbod’, dan dient de Raad van Beheer zich daar ingeval de hond naar ons land wordt 

geëxporteerd volledig aan te conformeren. Alleen de Nationale Kennel Club in het land alwaar dat 

fokverbod is opgelegd is bevoegd om de stamboom van deze toevoeging te ontdoen. 

 
Basisreglement Fokkerij 
Naast het inbedden van het fokverbod in het KR is het bestuur van mening dat het gewenst is om in 
het KR op te nemen dat fokkers verplicht zijn de nationale wetgeving te volgen. Tevens is 
zorgvuldigheid bij het selecteren van ouderdieren, met betrekking tot screeningsonderzoeken e.d., 
noodzakelijk. Om die reden is aan hoofdstuk VIII KR het Basisreglement Fokkerij toegevoegd, als 
aanvulling op het Basisreglement Welzijn & Gezondheid. Ten behoeve hiervan is ook een aanpassing 
van artikel VI.3 KR opgenomen. 
 
Voor bovenstaande geldt dat aanpassing van het Kynologisch Reglement noodzakelijk is. Deze 
aanpassingen treft u onderstaand aan met het verzoek van het bestuur van de Raad van Beheer om 
deze wijzigingen goed te keuren.    
 
Voorgestelde aanpassingen Kynologisch Reglement  
Voorgesteld om het KR als volgt aan te passen: 
 
Artikel I.4 KR (oud)  
1.  In dit reglement wordt verstaan onder:  
[…]  
  
Artikel I.4 KR (nieuw)  
1.  In dit reglement wordt verstaan onder:  
Fokverbod: een vermelding op de stamboom, zoals bedoeld in sub aa, waaruit blijkt dat het niet is 
toegestaan om de betrokken hond in te zetten voor de fokkerij; 
Bescheiden: documenten die als bewijs dienen dat de betrokken hond aan de voor het ras gestelde 
nadere voorwaarden ten aanzien van de fokkerij voldoet; 
 
Uitleg: Dit fokverbod is een vertaling van de ‘limited registration’, zoals door de FCI beschreven. Het is 
belangrijk eerst de definitie op te nemen; in een ander artikel zal de uitwerking worden opgenomen 
(zie hieronder). 
Tevens is een definitie voor het begrip Bescheiden opgenomen.  
  
Artikel III.14 KR (oud)  
1. De inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding wordt geweigerd, indien:  

a.  inschrijving op grond van Afdeling 1 niet mogelijk is;  
b.  de Raad van Beheer van oordeel is, dat de juistheid van de bij of naar aanleiding van 

de dekaangifte en/of de geboorte-aangifte en/of het verzoek tot inschrijving verstrekte 
gegevens onvoldoende vaststaat;  

c.  de Fokker en/of de Eigenaar van de vaderhond naar het oordeel van de Raad van 
Beheer onvoldoende medewerking verleent aan een onderzoek naar de juistheid van 
de onder b bedoelde gegevens;  

d.  de Raad van Beheer van oordeel is dat de raszuiverheid van de betrokken hond 
ondanks de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding 
onvoldoende vaststaat;  
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e.  de betrokken hond niet vanwege de Raad van Beheer of een door de F.C.I. erkende 
buitenlandse instantie is geïdentificeerd;  

f.  de Fokker ten tijde van de worp de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;  
g.  de betrokken hond niet in eigendom aan een natuurlijk persoon toebehoort;  
h.  de betrokken hond in het buitenland is geboren en niet is ingeschreven in een in het 

land van geboorte bijgehouden en door de F.C.I. erkende stamboekhouding; 
i.  de betrokken hond in Nederland is geboren en reeds in een door de F.C.I. erkende 

buitenlandse stamboekhouding is ingeschreven;  
j.  de inschrijving in strijd zou zijn met een door het Tuchtcollege opgelegde straf;  
k.  vervallen;  
l.  de betrokken pups zijn geboren uit een combinatie zoals genoemd in artikel VIII.2;  
m.  vervallen  
n.  geconstateerd is dat de betrokken Fokker dit reglement heeft overtreden. Wanneer de 

overtreding betrekking heeft op titel 2 van Hoofdstuk VI zal de Raad van Beheer het 
verzoek tot inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding aanhouden tot het 
moment dat het Tuchtcollege uitspraak heeft gedaan;  

o.  de afstamming van het in te schrijven nest, waarvoor de Fokker conform de artikelen 
III.21 en III.22 dek- en geboorteaangifte heeft gedaan, niet is vastgesteld door middel 
van een DNA onderzoek.   

2. In afwijking van het eerste lid onder h behoeft de inschrijving niet geweigerd te worden, indien   
a. in het land van geboorte geen door de F.C.I. erkende stamboekhouding wordt 

bijgehouden en de hond geboren is uit ouders die in een door de F.C.I. erkende 
stamboekhouding zijn ingeschreven. Voorwaarde voor inschrijving in de Nederlandse 
stamboekhouding van deze honden is dat zij voorafgaand aan de inschrijving eerst 
een afstammingsonderzoek ondergaan;  

b. het een Nederlands ras betreft, het land van geboorte wel een erkende FCI 
stamboekhouding bijhoudt, maar registratie niet mogelijk is omdat het betrokken ras 
aldaar niet erkend wordt.  

3. Een besluit tot weigering van een inschrijving wordt met opgave van redenen aan de 
verzoeker meegedeeld.  

  
Artikel III.14 KR (nieuw)  
1. De inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding wordt geweigerd, indien  

a. inschrijving op grond van Afdeling 1 niet mogelijk is;  
b. de Raad van Beheer van oordeel is, dat de juistheid van de bij of naar aanleiding van 

de dekaangifte en/of de geboorte-aangifte en/of het verzoek tot inschrijving verstrekte 
gegevens onvoldoende vaststaat;  

c. de Fokker en/of de Eigenaar van de vaderhond naar het oordeel van de Raad van 
Beheer onvoldoende medewerking verleent aan een onderzoek naar de juistheid van 
de onder b bedoelde gegevens;  

d. de Raad van Beheer van oordeel is dat de raszuiverheid van de betrokken hond 
ondanks de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding 
onvoldoende vaststaat;  

e. de betrokken hond niet vanwege de Raad van Beheer of een door de F.C.I. erkende 
buitenlandse instantie is geïdentificeerd;  

f. de Fokker ten tijde van de worp de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;  
g. de betrokken hond niet in eigendom aan een natuurlijk persoon toebehoort;  
h. de betrokken hond in het buitenland is geboren en niet is ingeschreven in een in het 

land van geboorte bijgehouden en door de F.C.I. erkende stamboekhouding;  
i. de betrokken hond in Nederland is geboren en reeds in een door de F.C.I. erkende 

buitenlandse stamboekhouding is ingeschreven;  
j. de inschrijving in strijd zou zijn met een door het Tuchtcollege opgelegde straf;  
k. niet voldaan is aan de in artikel III.14A genoemde voor het ras vastgestelde nadere 

voorwaarden;  
l. de betrokken pups zijn geboren uit een combinatie zoals genoemd in artikel VIII.2;  
m. het nakomelingen betreft van één of meer ouderdieren waarvoor een Fokverbod is 

opgelegd;  
n.  geconstateerd is dat de betrokken Fokker dit reglement heeft overtreden. Wanneer de 

overtreding betrekking heeft op titel 2 van Hoofdstuk VI zal de Raad van Beheer het 



Algemene Vergadering 28 november 2020 
Agenda 
 

 
5 van 7 

verzoek tot inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding aanhouden tot het 
moment dat het Tuchtcollege uitspraak heeft gedaan;  

o. de afstamming van het in te schrijven nest, waarvoor de Fokker conform de artikelen 
III.21 en III.22 dek- en geboorteaangifte heeft gedaan, niet is vastgesteld door middel 
van een DNA onderzoek.   

2. In afwijking van het eerste lid onder h behoeft de inschrijving niet geweigerd te worden, indien   
a. in het land van geboorte geen door de F.C.I. erkende stamboekhouding wordt 

bijgehouden en de hond geboren is uit ouders die in een door de F.C.I. erkende 
stamboekhouding zijn ingeschreven. Voorwaarde voor inschrijving in de Nederlandse 
stamboekhouding van deze honden is dat zij voorafgaand aan de inschrijving eerst 
een afstammingsonderzoek ondergaan;  

b. het een Nederlands ras betreft, het land van geboorte wel een erkende FCI 
stamboekhouding bijhoudt, maar registratie niet mogelijk is omdat het betrokken ras 
aldaar niet erkend wordt.  

3. Een besluit tot weigering van een inschrijving wordt met opgave van redenen aan de 
verzoeker meegedeeld.  

4. Het in lid 1 sub k bedoelde Fokverbod kan worden opgelegd en ingetrokken door de 
organisatie die de originele stamboom afgeeft. Een verzoek tot het opleggen of intrekken van 
het Fokverbod kan tevens ingediend worden door de Fokker, bij de geboorteaangifte, dan wel 
door de Eigenaar. De Raad van Beheer beslist of het verzoek gehonoreerd wordt. Een 
Fokverbod dat door een buitenlandse door de FCI erkende stamboekhouding is opgelegd, 
wordt in de Nederlandse stamboekhouding overgenomen. Alleen de betreffende buitenlandse 
stamboekhouding kan besluiten het Fokverbod in te trekken. 

  
Uitleg:  Voor de volledigheid is weigeringsgrond k toegevoegd, waarin verwezen wordt naar de 
convenanten conform artikel III.14A KR. 
Weigeringsgrond m is toegevoegd, om ervoor te zorgen dat het fokverbod (limited registration) ook 
daadwerkelijk gehandhaafd kan worden. 
Verder is een extra lid 4 toegevoegd om uitleg te geven wie het fokverbod kan opleggen dan wel 
intrekken. 
 
Artikel III.21 KR (oud)  
[…]  
1. Het in het eerste lid bedoelde formulier moet volledig ingevuld zijn door degene die ten tijde van 

de dekking als Eigenaar van de teef in de Nederlandse stamboekhouding is geregistreerd, 
alsmede door degene die ten tijde van de dekking als Eigenaar van de dekreu in de Nederlandse 
stamboekhouding of de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding geregistreerd is. Op het 
formulier dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:   

a.  de volledige naam en het adres van de Fokker;  
b. datum van de dekking;  
c. Ras en eventueel Variëteit;  
d. volledige naam en het registratiekenmerk van de vader- en moederhond;  
e. volledige naam en het adres van de Eigenaar van de reu;  
f. de verklaring van de Fokker, dat de teef slechts door één reu is gedekt;  
g. de naam van de Rasvereniging, waarvan de Fokker lid is;  
h. eventueel de kennelnaam en het registratienummer van de kennelnaam van de  

fokker.  
[…]  
  
Artikel III.21 KR (nieuw)  
[…]   
2. Het in het eerste lid bedoelde formulier moet volledig ingevuld zijn door degene die ten tijde van 

de dekking als Eigenaar van de teef in de Nederlandse stamboekhouding is geregistreerd, 
alsmede door degene die ten tijde van de dekking als Eigenaar van de dekreu in de Nederlandse 
stamboekhouding of de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding geregistreerd is. Op het 
formulier dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld, dan wel met de 
dekaangifte worden meegestuurd:   

a. de volledige naam en het adres van de Fokker;  
b. datum van de dekking;  
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c. ras en eventueel Variëteit;  
d. volledige naam en het registratiekenmerk van de vader- en moederhond;  
e. volledige naam en het adres van de Eigenaar van de reu;  
f. de verklaring van de Fokker, dat de teef slechts door één reu is gedekt;  
g. de naam van de Rasvereniging, waarvan de Fokker lid is;  
h. eventueel de kennelnaam en het registratienummer van de kennelnaam van de 
  fokker;  
i. indien een convenant conform artikel III.14A is afgesloten, de voor het specifieke ras 

vereiste Bescheiden, waaruit naar het oordeel van het Bestuur genoegzaam blijkt dat 
de ouderdieren voldoen aan de voor het betreffende ras in het convenant gestelde 
eisen/fokvoorwaarden.  

[…] 
 
Uitleg: Allereerst zal met de nieuwe IT lid 2 worden aangepast. De aanhef verandert en sub f en g 
komen te vervallen. Tevens wordt sub aangepast (fokker wordt eigenaar van de teef).  
In dit voorstel wordt een nieuwe sub toegevoegd (zonder omnummering sub i genoemd), waarin de 
verplichting is opgenomen om – als nadere regels zijn gesteld voor een bepaald ras – de benodigde 
bescheiden met de dekaangifte mee te sturen. 
 
Artikel III.28 KR (oud)  

1. Indien naar het oordeel van de Raad van Beheer aan de raszuiverheid van een hond 
getwijfeld moet worden of indien anderszins feiten bekend worden op grond waarvan de 
inschrijving van een hond in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd had moeten worden 
indien deze feiten ten tijde van de inschrijving bekend zouden zijn geweest, dan wordt de 
inschrijving doorgehaald.  
2. De inschrijving wordt eveneens doorgehaald, indien de Eigenaar van de hond dat verzoekt. 
De Stamboom onderscheidenlijk het afstammingsbewijs moeten bij het verzoek worden 
overgelegd.  

  
Artikel III.28 KR (nieuw)  

1. Indien naar het oordeel van het Bestuur aan de raszuiverheid van een hond getwijfeld moet 
worden of indien anderszins feiten bekend worden, waaronder verzwijging van ziekten en/of 
erfelijke aandoeningen, op grond waarvan de inschrijving van een hond in de Nederlandse 
stamboekhouding geweigerd had moeten worden indien deze feiten ten tijde van de inschrijving 
bekend zouden zijn geweest, dan wordt de inschrijving doorgehaald.  
2. De inschrijving wordt eveneens doorgehaald, indien de Eigenaar van de hond dat verzoekt. 
De Stamboom onderscheidenlijk het afstammingsbewijs moeten bij het verzoek worden 
overgelegd.  

  
Uitleg: De mogelijkheden om de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding door te halen, 
worden uitgebreid. Niet gewenst is als later blijkt dat ziekten en/of erfelijke aandoeningen zijn 
verzwegen, de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding gehandhaafd blijft.  
  
Artikel VI.3 KR (oud) 

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

  
Artikel VI.3 KR (nieuw)  



Algemene Vergadering 28 november 2020 
Agenda 

7 van 7 

1. Het is verboden de voorwaarden en bepalingen uit hoofdstuk VIII (Basis Reglement Welzijn en
Gezondheid en Basisreglement Fokkerij) 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 kan brengen.
4. Het is verboden honden te kruisen waarvan bij beide als kleur(variëteit) een variant van merle
op de Stamboom staat vermeld.

Uitleg: Aan het eerste lid hiervan wordt nu toegevoegd dat het ook verboden is het voorgestelde 
nieuwe Basisreglement Fokkerij te overtreden.  

Hoofdstuk VIII 
Titel 4 Basisreglement Fokkerij 

Artikel VIII.9 KR (nieuw) 
Ten aanzien van fokken met honden dienen Eigenaren en Fokkers de nationale wetgeving 
hieromtrent te volgen. 

Artikel VIII.10 KR (nieuw) 
1. Bij het fokken staat het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de nakomelingen
voorop.
2. De Fokker dient bij het plannen en het fokken van een nest zodanig vooronderzoek te (laten)
doen en/of maatregelen te nemen dat voor zover mogelijk wordt voorkomen dat ernstige afwijkingen
en ziekten  worden doorgeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen.
3. De Fokker dient bij het plannen en het fokken van een nest eveneens zodanig vooronderzoek
te (laten) doen en/of maatregelen te nemen dat voor zover mogelijk wordt voorkomen dat uiterlijke
kenmerken met schadelijke gevolgen voor welzijn en gezondheid niet worden doorgegeven.
4. Daarnaast dient de Fokker bij het plannen en het fokken van een nest zodanig vooronderzoek
te (laten) doen en/of maatregelen te nemen dat voor zover mogelijk wordt voorkomen dat ernstige
gedragsafwijkingen bij de nakomelingen worden voorkomen.

Uitleg: Gewenst is om in het KR op te nemen dat fokkers verplicht zijn de nationale wetgeving moeten 
volgen. Tevens is zorgvuldigheid bij het selecteren van ouderdieren, met betrekking tot 
screeningsonderzoeken e.d., noodzakelijk.  

Gevraagd besluit  
Het bestuur van de Raad van Beheer adviseert om bovengenoemde aanpassingen van het 
Kynologisch Reglement goed te keuren.  

Datum inwerkingtreding: met de nieuwe ICT, dan wel op 1 januari 2021 (afhankelijk van de datum van 
livegang).


