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UITVOERINGSREGELS I.V.M. ARTIKEL III. 14A jo IX.6 KR 
 inzake een aantal brachycefale rassen 

 
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 de onderstaande brachycefale rassen, 
samengevat “Uitvoeringsregels Inschrijving Brachycefale rassen”. Het betreft de volgende rassen: 
 

• Affenpinscher 

• Engelse Bulldog 

• Griffon Belge 

• Griffon Bruxellois 

• Petit Brabançon 

• Japanse Spaniel 

• King Charles Spaniel 

• Pekingees 
 
Artikel 1            The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme 
1. Dit artikel is alleen van toepassing voor het ras Engelse Bulldog. 
2. De Raad van Beheer heeft met de Cambridge University en The Kennel Club een 

licentieovereenkomst afgesloten ten behoeve van de The Kennel Club & University of Cambridge 
Respiratory Function Grading Scheme, waarbij gewerkt wordt met het RFG scheme. 

3. Elk potentieel fokdier moet beoordeeld worden via The Kennel Club & University of Cambridge 
Respiratory Function Grading Scheme. In de bijlage I en II zijn de specificaties over de test en de 
normering (inclusief de toegestane combinaties ouderdieren) opgenomen. 

4. De beoordeling zal plaatsvinden door een praktiserend dierenarts, welke is ingeschreven in een 
landelijk register. Deze dierenarts dient getraind en bevoegd verklaard te zijn om The Kennel Club 
& University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme uit te voeren. De Raad van 
Beheer zal een overzicht met bevoegde dierenartsen op de website www.houdenvanhonden.nl 
plaatsen. 

5. De beoordeling dient vóór de eerste dekking, welke plaatsvindt na inwerkingtreding van deze 
uitvoeringsregels, plaats te vinden. De minimale leeftijd waarop de beoordeling mag plaatsvinden 
is 12 maanden. De beoordeling mag ten tijde van een dekking maximaal 24 maanden oud zijn. 

6. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het 
potentiële fokdier. 

7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse dekreuen, met dien verstande dat 
de controle in het buitenland mag plaatsvinden, mits er aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van 
een onder licentie overeengekomen Respiratory Function Grading Scheme. Indien hier niet aan 
voldaan kan worden, zullen de nakomelingen ingeschreven worden in het Nederlandse 
stamboekhouding met een limited registration. 

8. Indien de Cambridge University wijzigingen in The Kennel Club & University of Cambridge 
Respiratory Function Grading Scheme aanbrengt, zijn deze wijzigingen eveneens van toepassing 
ten aanzien van deze uitvoeringsregels. Bijlage I zal in dat geval worden aangepast en deze 
wijzigingen worden gepubliceerd op de website www.houdenvanhonden.nl. 

 
Artikel 2  BOAS RvB Test 
1. Dit artikel is van toepassing voor de rassen Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit 

Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel en Pekingees. 
2. Elk potentieel fokdier moet een BOAS RvB Test ondergaan. In de bijlage III en IV zijn de 

specificaties over de test en de normering (inclusief de toegestane combinaties ouderdieren) 
opgenomen. 

3. De beoordeling zal plaatsvinden door een praktiserend dierenarts, welke is ingeschreven in een 
landelijk register en een overeenkomst heeft met de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal 
een overzicht met bevoegde dierenartsen op de website www.houdenvanhonden.nl plaatsen. 
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4. Alleen dieren die een voldoende hebben gehaald mogen ingezet worden als fokdier. In bijlage III 
en IV is de normering en beoordeling van de test opgenomen. 

5. De beoordeling dient vóór de eerste dekking, welke plaatsvindt na inwerkingtreding van deze 
uitvoeringsregels, plaats te vinden . De minimale leeftijd waarop de beoordeling mag plaats vinden 
is 12 maanden. De beoordeling mag ten tijde van elke volgende dekking maximaal 24 maanden 
oud zijn. 

6. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het 
potentiële fokdier. 

7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse dekreuen, met dien verstande dat 
de controle in het buitenland mag plaatsvinden, mits er aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van 
het onderzoek uitgevoerd door getrainde dierenartsen volgens het standaardprotocol van de Raad 
van Beheer. 
Indien hier niet aan voldaan kan worden, zullen de nakomelingen ingeschreven worden in het 
Nederlandse stamboekhouding met een limited registration. 

8. Indien de Cambridge University en The Kennel Club & University de Cambridge Respiratory 
Function Grading Scheme beschikbaar maken voor één van de in lid 1 genoemde rasssen, zal de 
test zoals bedoeld in artikel 1 op dat ras van toepassing zijn. De uitvoeringsregels zullen worden 
aangepast en worden gepubliceerd op de website www.houdenvanhonden.nl.  

 
Artikel 3 Overige gezondheidsonderzoeken 

1. Naast het onderzoek genoemd in artikel 1 dan wel artikel 2 moet elk potentieel fokdier 
gecontroleerd worden op de aandoeningen genoemd in bijlage II en IV. 

2. De beoordeling zal plaatsvinden door een praktiserend dierenarts, welke is ingeschreven in een 
landelijk register. De Raad van Beheer zal een overzicht met voor deze specifieke controle 
getrainde en aangewezen dierenartsen op de website www.houdenvanhonden.nl plaatsen. 

3. De beoordeling dient vóór de eerste dekking, welke plaatsvindt na inwerkingtreding van 
uitvoeringsregels (DNA-onderzoek uitgezonderd), plaats te vinden. De geldigheidsduur van het 
betreffende onderzoek wordt beschreven in bijlage II en IV.  

4. De kosten voor de controle komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële 
fokdier. 

5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse dekreuen, met dien verstande dat 
de controle in het land van herkomst mag plaatsvinden. Hiervoor dient de fokker een door de 
Raad van Beheer ter beschikking gesteld standaardformulier te gebruiken. 
Indien de buitenlandse dekreu niet gecontroleerd kan worden, zullen de nakomelingen 
ingeschreven worden in het Nederlandse stamboekhouding met een limited registration. 

 
Artikel 4  Inschrijving in het NHSB 

1. Naast de in artikelen 1, 2 en 3 genoemde eisen voor inschrijving voor de honden van de 
betrokken rassen in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) zijn ook de voorwaarden voor 
inschrijving zoals 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.  

3. Indien gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsregel(s), ten aanzien van buitenlandse 
dekreuen (zoals genoemd in artikel 1.7, 2.7 en 3.5), worden de nakomelingen ingeschreven in de 
Nederlandse stamboekhouding met limited registration (fokverbod) 

4. Ten behoeve van inschrijving in het NHSB dient de fokker de uitslagen van de in artikelen 1, 2 en 
3 genoemde onderzoeken met de dekaangifte mee te sturen, dan wel via het onlinesysteem 
digitaal aan te leveren. Tenzij de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde dierenarts de benodigde 
uitslagen via MijnRvB heeft ingevoerd. 

5. De regels met betrekking tot limited registration (fokverbod), zoals vastgelegd in het Kynologisch 
Reglement zijn van toepassing op zowel het opleggen als doorhalen van de limited registration. 

 
Artikel 5  Nulmeting 
1. Er zal een nulmeting plaatsvinden, behorende bij deze uitvoeringsregels, welke centraal 

georganiseerd wordt door de Raad van Beheer, indien mogelijk in samenwerking met de voor het 
betrokken ras aangesloten rasverenigingen. 

2. Voor deze nulmeting worden zoveel mogelijk honden uitgenodigd die een afspiegeling zijn van de 
populatie, waardoor een goed beeld ontstaat van de gezondheid van het ras. 
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Artikel 6 Resultaten gezondheidsonderzoeken 
1. De voor het betrokken ras aangesloten rasverenigingen ontvangen periodiek, tenminste 3x per 

jaar, van de Raad van Beheer de uitslagen van de gezondheidsonderzoeken, zoals bedoeld in de 
artikelen 1, 2 en 3, mits de rasverenigingen daarvoor een overeenkomst met de Raad van Beheer 
hebben afgesloten. 

2. De resultaten van de gezondheidsonderzoeken worden bijgehouden en gepubliceerd in Dutch 
Dog Data. 

 
Artikel 7 Overgangsbepaling 

1. De nesten die na 18 mei 2020 en vóór de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels bij de 
Raad van Beheer zijn aangemeld zonder dat de ouderdieren daarbij voldeden aan de op dat 
moment geldende criteria voor inschrijving in het NHSB kunnen een limited registration 
stamboom ontvangen. De pups uit deze nesten worden op verzoek van de fokker met een 
limited registration ingeschreven in het NHSB. Wanneer de ouderdieren óf de pups aan de 
voorwaarden zoals gesteld in deze uitvoeringsregels voldoen wordt deze limited registration 
doorgehaald. 

2. Dekkingen die zijn gedaan na 18 mei 2020 en vóór de inwerkingtreding van deze 
uitvoeringsregels kunnen alsnog in behandeling worden genomen, mits de ouderdieren voldoen 
aan de voorwaarden zoals vastgelegd in deze uitvoeringsregels. 

3. Indien ouderdieren ten tijde van de dekking voldoen aan de criteria die golden vanaf 18 mei 
2020, maar niet aan de voorwaarden van deze uitvoeringsregels, kan tot 1 juni 2022 dekaangifte 
worden gedaan. De nakomelingen worden ingeschreven in het NHSB, zonder limited 
registration.  

 
Artikel 8 Slotbepaling 
1. Deze uitvoeringsregels treden in werking op 1 juni 2022. 
2. Alle dekkingen op of na 18 mei 2020 moeten voldoen aan de bepalingen van deze 

uitvoeringsregels.  
3. Minimaal één keer per jaar zal het bestuur van de Raad van Beheer deze uitvoeringsregels 

evalueren, waarbij advies van de Commissie Gezondheid zal worden ingewonnen. Bij deze 
evaluatie wordt bekeken of de welzijnsproblemen van de betrokken rassen zijn teruggedrongen, 
dan wel nadere maatregelen noodzakelijk zijn. 

4. Indien nadere maatregelen en/of andere wijzigingen noodzakelijk zijn gebleken, kunnen deze 
voorwaarden in deze uitvoeringsregels door het bestuur van de Raad van Beheer worden 
aangepast. 

 
Artikel 9  Bijlagen 
De aan deze uitvoeringsregels toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze 
uitvoeringsregels: 

I. The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme 

II. Overige gezondheidsonderzoeken en toegestane combinaties van ouderdieren & 
voorwaarden voor de Engelse Bulldog 

III. Beoordeling BOAS RvB Test 
IV. Overige gezondheidsonderzoeken en toegestane combinaties van ouderdieren & 

voorwaarden voor de rassen Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, 
Japanse Spaniel, King Charles Spaniel en Pekingees 

 
 
Aldus besloten te Amsterdam, op 6 april 2022 
 
Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
 
 
..............................     ................................. 
H. Hoenderken      J. Broersma 
Voorzitter      Secretaris  
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Bijlage I – pdf Assessment Form Bulldog/Pug/French Bulldog  
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Bijlage II – Overige onderzoeken voor de Engelse Bulldog en toegestane combinaties van 
ouderdieren & voorwaarden 
 
Overige onderzoeken: 
 
De eigenaar geeft voorafgaand aan het onderzoek aan of de hond een medische ingreep heeft 
ondergaan die het uiterlijk of de functie kan beïnvloeden. Indien dit verzwegen wordt, vindt geen 
inschrijving van nakomelingen in het NHSB plaats. Bij de beoordeling van de hond zal het ondergaan 
van de medische ingreep meegewogen worden. 
 
Dierenartsonderzoek naar:  

• Patella Luxatie 

• Trichiasis van de neusplooi 

• Distichiasis met irritatie aan het hoornvlies  

• Sluiting van de oogleden 
 
De geldigheid van dit onderzoek is 24 maanden. 
 
Toegestane combinaties ouderdieren: 
 
BOAS Functional Grading  
 
Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie 
 

 
 
 
Patella Luxatie 
 
Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie 
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Overige onderzoeken c.q. voorwaarden: 

• Wanneer een teef twee keer een keizersnede heeft ondergaan mag zij niet meer gedekt 
worden. 

• Wanneer een potentieel ouderdier een medische ingreep heeft ondergaan aan de ogen, 
neusplooi of bovenste luchtwegen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij. 

• Agressieve en/of overmatig angstige honden zijn uitgesloten van de fokkerij 

• Wanneer een potentieel ouderdier is gediagnostiseerd met één van onderstaande 
aandoeningen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij: 
- Trichiasis van de neusplooi 
- Distichiasis met irritatie aan het oog 

o Vorm van distichiasis zonder irritatie aan het hoornvlies is niet fokuitsluitend 
- Niet volledig kunnen  sluiten van de oogleden 
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Bijlage III – Beoordeling BOAS RvB Test 

 
 

 

Het Algemeen Onderzoeksreglement van de Raad van Beheer is van toepassing.  

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/algemeen-onderzoeksreglement-2016.pdf   
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Bijlage IV – Overige onderzoeken voor de de rassen Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon 
Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel en Pekingees en 
toegestane combinaties van ouderdieren & voorwaarden 
 
Overige onderzoeken: 
 
De eigenaar geeft voorafgaand aan het onderzoek aan of de hond een medische ingreep heeft 
ondergaan die het uiterlijk of de functie kan beïnvloeden. Indien dit verzwegen wordt, vindt geen 
inschrijving van nakomelingen in het NHSB plaats. Bij de beoordeling van de hond zal het ondergaan 
van de medische ingreep meegewogen worden.  
 
Dierenartsonderzoek naar:  

• Patella Luxatie 

• Trichiasis van de neusplooi 

• Distichiasis met irritatie aan het hoornvlies  

• Sluiting van de oogleden 
 
De geldigheid van dit onderzoek is 24 maanden 
 
Toegestane combinaties ouderdieren: 
 
 
BOAS RvB Indeling 
 
Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie 
 

 
 
Patella Luxatie 
 
Groen = toegestane combinatie, rood = niet toegestane combinatie 
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Overige onderzoeken c.q. voorwaarden: 

• Wanneer een teef twee keer een keizersnede heeft ondergaan mag zij niet meer gedekt 
worden. 

• Wanneer een potentieel ouderdier een medische ingreep heeft ondergaan aan de ogen, 
neusplooi of bovenste luchtwegen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij. 

• Agressieve en/of overmatig angstige honden zijn uitgesloten van de fokkerij 

• Wanneer een potentieel ouderdier is gediagnostiseerd met één van onderstaande 
aandoeningen is hij/zij uitgesloten van de fokkerij: 
- Trichiasis van de neusplooi 
- Distichiasis met irritatie aan het oog 

o Vorm van distichiasis zonder irritatie aan het oog is niet fokuitsluitend 
- Niet volledig kunnen  sluiten van de oogleden 

 
 
 
 


