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Fokker Ondersteuning vervolg

We organiseren infodagen met sprekers over de thema’s die met professioneel 
fokken te maken hebben. Voor actuele informatie over de data en het aanmelden:
kijk op onze website onder Fokker Ondersteuning. 

Nieuwsbrief Raadar Fokker Special
We geven maandelijks een nieuwsbrief uit met informatie over het houden 
van honden. We kunnen ons voorstellen dat je als fokker ook graag die items 
wilt lezen die specifi ek over fokken gaan. Daarvoor brengen we 3 x per jaar 
de Raadar Fokker Special met informatie toegesneden op fokkers uit. 
Je ontvangt de Fokker Special standaard als je fokker bent en je e-mail adres 
bij ons bekend is. 

Voor meer informatie en het aanmelden voor bijeenkomsten zie 
www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning 

Fokker Ondersteuning

Als overkoepelende organisatie voor alles dat met houden 
van honden te maken heeft, vinden wij het verantwoord 
fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. 

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kun je als fokker vaak terecht bij de aangesloten 
rasvereniging(en) van je ras. Mocht er geen rasvereniging zijn van het ras dat je fokt of wil je ook 
graag met fokkers buiten je ras in contact komen of heb je gewoon behoefte aan extra onder-
steuning in je omgeving, dan kun je terecht bij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning.
Er zijn verschillende diensten die we aanbieden voor fokkers.

Fokker Servicelijn
Je kunt ons iedere dag tijdens kantooruren bellen voor (spoed)vragen over het fokken van stam-
boomhonden. Heb je meerdere vragen of wil je uitgebreider met een buitendienstmedewerker 
spreken (eventueel ook buiten kantooruren) dan kun je gebruik maken van de Fokker Servicelijn. Je 
vraagt via een formulier op onze website (www.houdenvanhonden.nl/over-ons/contact-formulier/)
een telefoongesprek aan, geeft aan waar het over gaat,  vult de dag en het tijdstip in dat je terugge-
beld wilt worden (week erna) en we nemen dan contact met je op. Je kunt ook altijd direct contact 
opnemen met de buitendienstmedewerker in je rayon. Bel ons voor zijn/haar telefoonnummer of 
kijk voor de contactgegevens in de ‘algemene gegevens’ van je profi el op www.mijnrvb.nl.

Fokkers helpen fokkers
Een netwerk van fokkers in je regio waar je met vragen terecht kunt. 
We brengen je in contact met fokkers die je kunnen helpen met 
informatie of die in je omgeving wonen waardoor ze je bijvoorbeeld 
kunnen helpen door aanwezig te zijn tijdens de dekking of bij de 
geboorte van het nest. Wij vragen ervaren fokkers zich aan te melden 
om zo hun kennis en ervaring te delen en andere fokkers te helpen.

FokkersCafé
Inloop avonden voor (toekomstige) fokkers op locatie in de regio. De ko�  e staat klaar. De 
buitendienstmedewerker uit de regio is aanwezig samen met een aantal ervaren fokkers om je 
vragen te beantwoorden en je van advies te voorzien. Soms is er ook een dierenarts of specialist 
aanwezig voor vragen op een specifi ek gebied. Je kunt je aanmelden en thema’s en vragen voor-
af insturen. Ook als je geen vragen hebt is het een leuke manier om fokkers met dezelfde passie 
te leren kennen. Entree en ko�  e is gratis. Voor iets lekkers bij de ko�  e wordt gezorgd.

Servicegesprek met je buitendienstmedewerker
Als je een nestje hebt dat nog niet gechipt is en je hebt behoefte aan ondersteuning of je hebt 
meerdere vragen, geef dit dan aan bij je buitendienstmedewerker als hij/zij de afspraak met je 
maakt voor het chippen van het nest. De buitendienstmedewerker maakt dan extra tijd vrij voor je 
afspraak om je vragen te beantwoorden.

Infodagen professionele fokkerij
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is een intensief proces. Voor fokkers die 
dit professioneel willen doen gelden aanvullende bepalingen vanuit de wetgeving. Ook aan kennis 
worden (extra) eisen gesteld. Welke opleiding voldoet? Wat kun je verwachten van controle door 
de overheid? Wat betekent het op fi nancieel of belasting gebied? Hoe kun je met dezelfde passie 
en op een verantwoorde manier toch professioneel (blijven) fokken? Wat is er voor nodig en wat 
komt er allemaal bij kijken?
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Fokken stamboompups

Je bent van plan om een nest stamboompups te gaan fokken. Dan kom je vroeg of laat met de 
Raad van Beheer in contact. De Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie in Nederland die 
alle stamboompups in Nederland registreert in het o�  ciële Nederlands Honden Stamboek (NHSB). 

Verantwoord fokken van gezonde en sociale honden is niet eenvoudig. Je dient rekening te houden
met factoren zoals beschikbare tijd (voor begeleiding dekking & geboorte, socialisatie pups, 
gesprekken pupkopers, nazorg, etc.) en fi nanciële middelen (voor kosten dekking, onderzoeken, 
voeding, stamboom, dierenartskosten, etc.). 
Bij de keuze van de ouderdieren dien je onder andere rekening te houden met verwantschap en 
inteelt, met eventuele (erfelijke) aandoeningen, met (mogelijk extreme) uiterlijke kenmerken en 
met (sociaal) gedrag. Als fokker ben jij verantwoordelijk voor de keuze die je maakt voor de ouder-
dieren van je nest.

Een stamboom bij je pups krijg je niet zomaar. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal regels en 
voorwaarden en een vaste procedure volgen. 

De belangrijkste regels en de procedure voor het online aanmelden van je nestje stamboompups 
worden in deze folder weergegeven. Het is raadzaam om als fokker lid te worden van een bij de 
Raad van Beheer aangesloten rasvereniging. Informeer ook altijd bij de rasvereniging(en) naar de 
regels van het Verenigingsfokreglement.

Voor sommige rassen gelden aanvullende rasspecifi eke regels voor de stamboomafgifte.
Pups krijgen alleen een stamboom als de ouders aan de regels voor dat ras voldoen. 

Uiteraard dien je ook te voldoen aan de wettelijke regels en criteria die de overheid stelt.
Informeer jezelf dus ruim voordat je van plan bent een nestje te gaan fokken. De regels voor het 
fokken kun je vinden op www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond.  

Online Account

Als eigenaar van een stamboomhond kun je een account aanmaken op www.mijnrvb.nl.
Via dit account kun je jouw gegevens inzien, wijzigingen doorgegeven, resultaten van onderzoeken 
en titels toevoegen, en ook een dek- en geboorteaangifte doen als je een nestje fokt.

Registratie fokkers bij overheid

De overheid stelde in de loop van 2021 een registratieplicht in voor alle fokkers.
Dit geldt ook voor een particuliere fokker die één keer een nestje fokt. 

Je registreert je via een UBN-nummer. Dit nummer kan je aanvragen 
via de volgende link: www.rvo.nl/hond-kopen; hiervoor heb je 
jouw DigiD code nodig. Kies voor de optie ’huisdierlocatie’ 
en geef na het inloggen met DigiD aan dat je geen bedrijfs-
matige fokker bent. Het UBN nummer en het relatienum-
mer van de RVO heb je nodig om in te vullen bij de 
Databankhonden. Bij www.mijnrvb.nl voeg je het UBN 
nummer toe in jouw account onder jouw profi el-
gegevens. Bij www.databankhonden.nl vul je dit 
nummer en het RVO-relatienummer ook in onder 
jouw profi elgegevens.

 Je teef wordt gedekt door de reu van
  je keuze. 

   Binnen 3 weken na de dekking doe je via  
 je account dekaangifte op www.mijnrvb.nl.

Wat moet je bij de hand hebben?

 De chipnummers van beide ouderdieren.  
 Je kunt het beste in het systeem zoeken  
 op chipnummer. 
 Stamboomnummer (NHSB) van de teef. 
 Dit staat op de stamboom vermeld.      
 Stamboomnummer van de reu.
  Als het om een buitenlandse reu gaat ook 
 een kopie/scan van de buitenlandse FCI  
 stamboom.
 DNA-profi el van de ouderdieren indien nog
  niet bekend bij de Raad van Beheer.
 Zorg ervoor dat de evt. benodigde 
 resultaten van gezondheidsonderzoeken 
 en testen op tijd bekend zijn bij de 
 Raad van Beheer. 
 Kopie/scan van behaalde kampioenschap-
 pen en titels, indien nog niet bekend bij de  
 Raad van Beheer.
 Bij kunstmatige inseminatie: 
 dierenartsverklaring KI.
 Indien je lid bent van een rasvereniging, 
 vermeld dit dan alvast bij je profi elgegevens  
 voor de eventuele pups geboren worden.

Voor sommige rassen gelden aanvullende 
regels, kijk hiervoor op de website en informeer 
bij de rasvereniging(en).

  Controleer het overzicht van je 
 ingevulde gegevens goed voordat
  je deze verzendt.

  Als de dekaangifte is goedgekeurd zie je  
 dat terug in je account en pas dan kun je  

 geboorteaangifte doen.

Gefeliciteerd, er zijn pups geboren! 
We hopen dat pups en moederhond
allemaal gezond zijn.

 Binnen 10 dagen na de geboorte  
 van je pups geef je deze door via de  
 geboorteaangifte in je account. 

 De geboorteaangifte kun je starten 
 door in het blokje ‘nesten’ op de 
 3 puntjes voor het nest te klikken.

 Ook als de teef leeg gebleven is 
 (als er geen pups zijn) of als de pups  
 tijdens/snel na de geboorte 
 overleden zijn, geef je dit door.

 Je vult het geslacht (reu/teef) en de
 namen van de pups in zonder ken-
 nelnaam als je een kennelnaam hebt.
 De namen worden pas gekoppeld
  aan een specifi eke pup als de 
 buitendienstmedewerker langskomt 
 voor het chippen (na ca. 5-7 weken).

 Je vult de gevraagde gegevens 
 verder in o.a. DNA-afname en evt.
 onderzoeken die nog nodig zijn.
 Let wel, je moet de geboortemelding 
 bevestigen omdat je anders niet op  
 de betaalpagina terechtkomt en dan  
 wordt de melding niet afgerond.

 Je betaalt per iDeal, per creditcard  
 of op rekening (je hebt dan 14 
 dagen extra tijd om te betalen). 
 De factuur kan je terugvinden in 
 je account op je profi elpagina.

 De namen van de pups en 
 toegevoegde documenten worden 
 gecontroleerd.

 Als er namen afgekeurd worden, 
 ontvang je hierover bericht.
 Tip: reageer dan snel, dan voorkom 
 je vertraging.
 Je kunt de namen en het geslacht
 van de pups nog zelf wijzigen in de
  nestomgeving tot het bezoek van  
 de buitendienstmedewerker.

Geboorte aangifte
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Dekaangifte

 Als de pups tussen 5 en 7 weken oud zijn, komt
  de buitendienstmedewerker langs. Je ontvangt  
 een e-mail met de datum en het tijdstip waarop  
 de buitendienstmedewerker langskomt.

Zorg dat je voor die tijd je UBN nummer geregeld  
 hebt bij de RVO en dit bij je profi elgegevens in je
 account hebt ingevuld.

 Als je graag extra tijd wilt om vragen te stellen aan
  de buitendienstmedewerker, geef dit dan vooraf bij
  de buitendienstmedewerker aan. Hij/zij maakt graag
  tijd vrij om je goed te informeren en te ondersteunen.

 De buitendienstmedewerker komt langs,   
 controleert het nest, brengt bij elke pup
  een chip in en neemt bij elke pup DNA af.*

 Van elke pup wordt de kleur en eventueel
  de variëteit genoteerd. Op dat moment wordt
 de naam gekoppeld aan een specifi eke pup.

 Het kan zijn dat de buitendienstmedewerker  
 een uitgebreide locatiecontrole doet om te 
 controleren of de pups in een hondvriendelijke  
 omgeving opgroeien.

Tijdens de nestcontrole is het belangrijk dat:
  De moederhond aanwezig is.
  Het volledige nest aanwezig is.
  De stamboom van de moederhond 
  getoond wordt.

Indien kennelnaam/lid rasvereniging: 
      Kennelregistratie getoond wordt.
     Bewijs lidmaatschap rasvereniging
   getoond wordt.

 De buitendienstmedewerker laat een 
 informatiepakket achter.

 Als fokker ben je wettelijk verplicht een geboorte-
 melding te doen bij een erkende databank, 
 bijvoorbeeld de Databankhonden. Dit staat los
 van de registratie in het NHSB (dus in MijnRvB) en
  geldt ook als alle pups al verkocht zijn. Via je 
 account bij www.mijnrvb.nl is het mogelijk de 
 geboortemelding op de Databankhonden te doen. 
 Zodra de chipper is geweest kan je, via de 3 stipjes 
 voor het nestkenmerk,rechtstreeks naar de Data-
 bankhonden gaan. Doe dit zo snel mogelijk, in 
 ieder geval voordat je naar de dierenarts gaat.

*  De DNA-afstamming van alle pups wordt door het 
laboratorium gecontroleerd. Als er iets niet klopt
ontvang je daarover bericht. 

 De fokker kan op elk moment via zijn 
 account de digitale bijlage bij de stamboom  
 van de pups met alle gegevens van de voor-
 ouders, titels en resultaten van onderzoeken  
 downloaden en aan de pupkoper sturen. 

 Als de pup een nieuwe eigenaar heeft 
 schrijft de fokker de pup via zijn account 
 over naar de nieuwe pupeigenaar.  

 De pupkoper moet daarvoor een account
 aanmaken op mijnRvB.nl. De nieuwe eige-
 naar ontvangt via e-mail een bericht waar-
 mee hij de overdracht van de hond accep- 
 teert. De pup wordt daarmee overgeschreven
  naar het account van de pupeigenaar. 

 De fokker meldt de pups af in de databank
 waar deze staan aangemeld.

 De nieuwe eigenaar registreert de hond
 bij een erkende databank. Dit is wettelijk
 verplicht en staat los van de registratie in
 het NHSB/op www.mijnrvb.nl. Dit kan 
 eenvoudig bij www.databankhonden.nl.

 De fokker ontvangt een aantal weken na
  het chippen de stambomen van het nest
 per post. De fokker zorgt ervoor dat de 
 stamboom bij de pupkoper komt. De stam- 
 boom hoort bij de (eigenaar van de) hond.

 Het DNA-profi el en het registratiebewijs 
 zijn digitaal beschikbaar bij de hond in 

www.mijnrvb.nl. 

 Het is voor iedere nieuwe pupkoper raad-
 zaam om een puppycursus te volgen bij 
 een hondenschool / kynologenclub, bij 
 voorkeur met erkende kynologisch 
 instructeurs. Verwijs je pupkopers voor 
 meer informatie naar:

www.houdenvanhonden.nl/puppycursus.

Pups naar het buitenland:
 Voor pups die naar het buitenland geëxpor-
 teerd worden, is een ‘export pedigree’ nodig. 
 Dit gebeurt automatisch als je bij verkoop 
 van de pup kiest voor ‘verkoop naar het 
 buitenland’.  
 Let op de regelgeving in het buitenland 
 (importeisen): leeftijd, vaccinaties, etc. 

 De fokker ontvangt de factuur voor de export 
 pedigree. Na betaling ontvangt de nieuwe 
 eigenaar via de e-mail de export pedigree. 
 Betaal op tijd, dat voorkomt vertraging.

Nestcontrole, 
chippen & DNA-afname

Stambomen, 
DNA-profiel & nazorg
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