
huidige situatie zou de Raad van Beheer een 
fokker die pups verkoopt van een hond met 
een erfelijke ziekte, voor het tuchtcollege 
kunnen dagen wegens overtreding van het 
Kynologisch Reglement. Dat kan tot maatrege-
len leiden, maar het voorkomt niet dat de pups 
een stamboom krijgen. Als limited registration 
eenmaal is verankerd in het Kynologisch 
Reglement, kunnen zulke pups niet meer 
worden ingeschreven in het Nederlandse 
stamboek. Hoewel dat natuurlijk niet weg-
neemt dat er nog steeds sprake kan zijn van 
tuchtrechtelijke overtredingen.’

Fokverbod om 
     populaties
te verbeteren 
Eind 2019 presenteerde de FCI, de internationale 
koepel van kennelclubs, richtlijnen voor limited 
registration. Dat is een hulpmiddel voor de kynologie 
om greep te houden op de gezonde, rastypische 
fokkerij. Limited registration is in feite een fokver-
bod dat wordt toegepast op honden die kampen met 
gezondheids- en/of gedragsproblemen. Er mag niet 
gefokt worden met deze honden, maar ze mogen 
wel deelnemen aan alle activiteiten in de honden-
wereld, zoals tentoonstellingen. 

Limited registration

Op dit moment is limited registration vooral relevant 
voor honden met bepaalde erfelijke gezondheidspro-
blemen zoals epilepsie. De definitie van limited 
registration volgens de FCI is “niet toestaan voor de 
fokkerij”; het gaat dus om een fokverbod. 
‘De Raad van Beheer is blij met deze FCI-maatregel’, 
aldus verantwoordelijk bestuurslid Els Siebel. ‘Het is 
een belangrijk middel om de gezondheid van stam-
boomhonden naar een nóg hoger niveau te tillen. Met 
de vermelding “fokverbod” op de stamboom weet nu 
iedereen dat er met de hond in kwestie niet gefokt 
mag worden. Mochten er eventueel toch pups geboren 
worden, dan zullen die geen stamboom krijgen. In de 
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Epilepsie
Een hond met limited registration krijgt een volledige 
FCI-stamboom, met dien verstande dat de aanduiding 
“fokverbod” in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) 
wordt geregistreerd, en ook op de stamboom. De aandui-
ding fokverbod is vervolgens beschikbaar in de database 
van de Raad van Beheer en zal worden opgenomen in de 
openbare gegevens op www.dutchdogdata.nl. Els Siebel: ‘Als 
de limited registration in onze algemene vergadering van 16 
oktober aanstaande wordt goedgekeurd, zullen de noodza-
kelijke IT-aanpassingen worden gedaan om dit mogelijk te 
maken. Hoe lang dat duurt valt nu nog niet te zeggen, maar 
het zal dan zeker nog enkele maanden in beslag nemen.’
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‘Voor de goede orde: 
in Nederland krijgen 
honden uit zware 
inteelt nu sowieso 
geen stamboom’



Kennelclub beslist
Zodra bij een hond een erfelijke aandoe-
ning is aangetroffen, is het aan de fokker 
dan wel de nieuwe eigenaar van de hond 
om dit bij de Raad van Beheer te signale-
ren en te laten aantekenen op de stam-
boom. Els Siebel: ‘Het is ook mogelijk dat 
er meldingen over een hond met erfelijke 
gezondheidsproblemen direct bij de 
Raad van Beheer binnenkomen. Daarop 
nemen wij actie om te onderzoeken hoe 
het zit en eventueel tot een fokverbod 
over te gaan. Uiteraard kunnen meldin-
gen voor limited registration ook bij 
rasverenigingen vandaan komen.’ 
De FCI heeft bepaald dat de nationale 
kennelclub – in Nederland is dat de Raad 
van Beheer – kan beslissen het fokver-
bod te registreren. Dat geldt ook voor 
importhonden. 
De fokker van de hond kan bij het 
aanvragen van de stamboom de Raad 
van Beheer vragen een pup met toevoe-
ging “fokverbod” in het stamboek op te 
nemen. De Raad van Beheer beslist 
uiteindelijk. De fokker kan geen fok-
verbod meer aan een stamboom toevoe-
gen nadat de hond is overgedragen aan 
een nieuwe eigenaar. De nieuwe eige-
naar kan de Raad van Beheer vervolgens 
wel vragen de stamboom van zijn hond 
te voorzien van de aanduiding “fokver-
bod”. Ook hier beslist de Raad van 
Beheer uiteindelijk.

Bestuurslid Els Siebel. 

Registratie NHSB
Zoals gezegd kunnen nakomelingen van een hond met een 
fokverbod niet worden geregistreerd in het NHSB en krijgen zij 
geen stamboom. Dat wordt anders als de Raad van Beheer het 
fokverbod heeft ingetrokken of als (in het geval van een impor-
thond of buitenlandse dekreu) de nationale kennelclub van het 
land van herkomst die het fokverbod heeft ingesteld, besluit dit 
in te trekken. 
De FCI heeft bepaald dat rasverenigingen die in sommige landen 
(zoals Duitsland) in opdracht van de nationale kennelclub 
honden registreren en stambomen afgeven, bevoegd zijn deze 
fokverboden op te leggen dan wel in te trekken. ‘Die situatie 
kennen wij hier niet’, aldus Els Siebel. ‘In Nederland is de afgifte 
van stambomen geheel voorbehouden aan de Raad van Beheer.’
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WANNEER EEN FOKVERBOD?
De FCI noemt een aantal situaties waarin limited registration kan 
worden opgelegd. Hieronder hier de belangrijkste:

• Ongezonde ouders
De Raad van Beheer kan pups met de aantekening “fokverbod” in 
het NHSB inschrijven als ze nakomelingen zijn van ouders met 
erfelijke aandoeningen.

• Zware inteelt en “matador-fokkerij”
Een fokverbod kan ook worden ingezet om matador-fokkerij (het 
veelvuldig gebruik van bepaalde kampioensreuen – red.) en zware 
inteelt te voorkomen en zo de genetische diversiteit van het ras te 
behouden of liever nog: uit te breiden. Paring tussen broers en 
zussen, moeder op zoon, of vader op dochter mag sowieso nooit 
worden uitgevoerd. In het algemeen mag geen enkele hond meer 
nakomelingen hebben dan gelijk is aan vijf procent van het aantal 
pups dat in een periode van vijf jaar in de raspopulatie is geregis-
treerd. De grootte van de raspopulatie moet op nationaal én 
internationaal niveau worden bekeken, vooral bij rassen met 
weinig individuen. Voor de goede orde: in Nederland krijgen 
honden uit zware inteelt nu sowieso geen stamboom. 

• Erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen
De fokker en/of eigenaar kan de Raad van Beheer vragen de 
aanduiding “fokverbod” aan de stamboom toe te voegen van een 
hond die lijdt aan erfelijke aandoeningen of functionele beperkin-
gen. Ook zonder verzoek van de eigenaar is de Raad van Beheer 
bevoegd aan zo’n hond een fokverbod op te leggen. Een hond met 
één of twee genen die een ernstige ziekte bij de hond kunnen 
veroorzaken, kan met fokverbod worden geregistreerd. Zo kan hij 
de desbetreffende ziekte ook niet meer doorgeven.  

• Diskwalificerende fouten
Met of zonder verzoek van de fokker en/of eigenaar kan de Raad 
van Beheer een fokverbod opleggen aan een hond met een of meer 
diskwalificerende fouten, zoals een diskwalificerende vachtkleur.
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kan alleen worden ingetrokken door de nationale kennel-
club die dat fokverbod heeft opgelegd. In Nederland is 
dat dus de Raad van Beheer.’

Overnemen van een buitenlands fokverbod
Wanneer een FCI-lid of contractpartner in een ander land 
de stamboom van de hond voorziet van de aanduiding 
‘‘fokverbod’’, dan moet de Raad van Beheer zich daar bij 
import in Nederland volledig aan conformeren. Alleen 
de nationale kennelclub in het land van herkomst is 
bevoegd deze toevoeging in te trekken. Hier wordt alleen 
van afgeweken als blijkt dat de desbetreffende nationale 
kennelclub een kennelijke vergissing heeft gemaakt, 
zoals bedoeld in artikel 20.5 FCI Standing Orders. 

Intrekken fokverbod
Omgekeerd kan de eigenaar van een in ons land 
gefokte hond de Raad van Beheer ook vragen de 
aanduiding “fokverbod” te verwijderen, als daar 
een geldige reden voor is. Els Siebel: ‘Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als in een later 
stadium blijkt dat er een verkeerde diagnose is 
gesteld. Soms wordt de hond dan opnieuw 
onderzocht en kan er een andere niet-erfelijke 
oorzaak gevonden worden. Zeker bij een kleine 
populatie kan het dan voor de genetische 
variatie belangrijk zijn om toch weer te gaan 
fokken met de hond.’ Daarnaast kan een fok-
verbod wegens “functionele beperkingen” op 
verzoek van de eigenaar worden ingetrokken. 
Bijvoorbeeld als de bedoelde beperkingen 
gedurende het leven van de hond niet meer 
gezien worden. Hetzelfde geldt voor “diskwalifi-
cerende fouten”. Tot slot is het ook mogelijk dat 
een limited registration wegens ongezonde 
ouderdieren wordt ingetrokken, omdat onder-
zoek aantoont dat de jonge hond bij nader inzien 
wel degelijk gezond is. Siebel: ‘Een fokverbod 

Door limited registration in te voeren werkt de kynologie op termijn aan een gezonde populatie.
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De aanpassingen van het Kynologisch Reglement 
(KR) die nodig zijn om limited registration een 
reglementaire basis te geven, worden in de 
Algemene Vergadering van de Raad van Beheer 
van 16 oktober 2021 behandeld. 


