Fokbeleid Nederlandse Bouvier Club
Aangenomen op de algemene ledenvergadering van 18 april 2008.
Intentieverklaring
Het fokbeleid dient erop gericht te zijn de Bouvier in z’n totaliteit te verbeteren en zodanig te fokken
dat interieur en exterieur in harmonie met elkaar zijn en conform de rasstandaard van de Bouvier
des Flandres.
Begripsbepalingen en definities
1.1 Onder fokken wordt verstaan: ieder lid van de Nederlandse Bouvier Club, in deze kortweg ook wel
NBC genoemd, die één of meerdere malen een nestje bouvierpups fokt.
1.2 Heupdysplasie (HD) is een misvorming van de heupgewrichten onder andere door een
aangeboren te ondiepe heupkom (afplatting). Deze afplatting heeft een erfelijke grondslag. Bij het al
dan niet tot uiting komen, kunnen verschillende factoren een rol spelen: onder andere een verstoord
hormonaal evenwicht, hoeveelheid en samenstelling van het voedsel en de mate van beweging
tijdens de groei, de zogenaamde milieufactoren. De mate van HD kan alleen via röntgenfoto’s
aangetoond worden. Zie verder de door de FCI uitgegeven verklaringen.
1.2.1 Elleboogdysplasie (ED) is een ontwikkelingsstoornis van met name het kraakbeen in de
ellebooggewrichten die onder invloed van erfelijk en andere factoren ontstaat. Sommige honden
kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op
latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid. De mate van
ED kan alleen via röntgenfoto’s aangetoond worden. Zie verder de door de FCI uitgegeven
verklaringen.
1.3 Met garantieovereenkomst wordt tevens bedoeld de verkoopovereenkomst en waar gesproken
wordt over verkoopovereenkomst wordt tevens bedoeld de garantieovereenkomst. De
garantie/verkoopovereenkomst is een supplement van de totale fokbeleidvoorwaarden.
1.4 Met reglement wordt bedoeld het in deze gestelde onder de punten 1 tot en met 14, met de
leden daarin vernoemd.
1.5 De voorwaarden ten behoeve van plaatsing op de pupinformatielijst zijn een supplement van de
totale fokbeleidvoorwaarden.
1.6 Alleen A-keurmeesters zijn bevoegd om een rapport te schrijven, voor plaatsing op de
pupinformatielijst.
1.7 ALPHA (ALgemene Persoonlijk-Heids Aanleg) test.
De test is ontwikkeld door de Nederlandse Bouvier Club (NBC) voor bouviers, vanaf 18 maanden, om
zoveel mogelijk van hun natuurlijke aanleg in beeld te brengen. Voor deze test kan en hoeft niet
getraind te worden; een goede aanleg en opvoeding maken dat een goede bouvier met gemak aan
de eisen kan voldoen. De resultaten van de test geven eigenaar, fokker en rasvereniging een beeld
betreffende het karakter van de aanwezige honden.
Regels en regelgeving
2. Dek/Geboorteaangifte (een kopie van de aangifte van Raad van Beheer opsturen naar de
pupinformatie van de NBC)
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2.1 Erfelijke afwijkingen algemeen
Ieder lid van de NBC wiens bouvier gebruikt wordt voor de fokkerij en waarvan gebleken is dat uit
een combinatie met die bouvier pups geboren worden die erfelijke en/of aangeboren ziekten
vertonen welke de gezondheid van de pups benadelen, mag deze combinatie niet meer herhalen. De
fokker stelt het bestuur schriftelijk op de hoogte van de erfelijke en/of aangeboren afwijkingen. Ook
een foutieve kleur valt hieronder, indien het nest pups voor 20% of meer bestaat uit pups met een
foutieve kleur. Zie ook de verkoopovereenkomst en sancties.
3. Leeftijd
Op het tijdstip van dekking moeten van de fokdieren de officiële gezondheidsuitslagen binnen zijn en
voldoen aan de in de reglement onder punt 6 gestelde eisen. De teef mag niet ouder dan 8 jaar zijn.
4. Frequentie
Het is niet toegestaan de teef binnen 10 maanden opnieuw te laten werpen.
5. Röntgenonderzoek
5.1 Alle reuen en teven die gebruikt worden in de fokkerij, dienen officieel op HD te zijn onderzocht.
5.2 Alle reuen en teven die gebruikt worden in de fokkerij die geboren zijn na 1 januari 2007, dienen
officieel op ED te zijn onderzocht.
5.3 Het is verplicht de resultaten van de officiële gezondheidsonderzoeken (erkend door de RvB)
terstond door te (laten) geven aan de Nederlandse Bouvier Club. Zie ook punt sancties.
5.4 Het spreekt vanzelf dat alléén gezondheidsuitslagen vastgesteld door een instantie die erkend
wordt door de F.C.I., voor beoordeling van röntgenfoto’s betreffende heupdysplasie en
elleboogdysplasie, hierop betrekking kunnen hebben.
5.5 De officieel op HD onderzochte hond dient minimaal de leeftijd van 12 maanden te hebben
bereikt. De officieel op ED onderzochte hond dient minimaal de leeftijd van 18 maanden te hebben
bereikt. Zie verder garantie-verkoopovereenkomst.
6. Fokvoorwaarden ten aanzien van gezondheidsonderzoeken
6.1 De minimale eis voor een combinatie is HD B x HD C ( HD TC x HD LP).
6.2 De minimale eis voor een combinatie is ED vrij x ED vrij.
7. Buitenlandse dekreu
Het gebruik van een naar het buitenland verkochte, geëxporteerde of in het buitenland woonachtige
dekreu van Nederlandse afkomst is toegestaan, mits deze reu voldoet aan de regels genoemd in dit
reglement. Het gebruik van een van origine buitenlandse (dus in het buitenland geboren) dekreu is
toegestaan, mits deze hond voldoet aan de criteria gesteld ten aanzien van gezondheidsonderzoeken
in dit reglement. Voldoet de buitenlandse reu aan de criteria voor de pupinformatielijst, dan kan het
nest in aanmerking komen voor plaatsing op deze lijst.
8. Afgifte pups
De pups mogen niet worden afgeleverd voordat ze voldoende zijn ontwormd, gechipt zijn en ingeënt
volgens de geldende wettelijke verplichtingen. De fokker geeft de koper de nodige adviezen met
betrekking tot de (op)voeding van de pup. Het nest dient bij de fokker waar de pups zijn geboren te
liggen en te blijven tot de pups gechipt zijn, een en ander conform de regels van de Raad van Beheer.
Aan de (aspirant)kopers worden gemeld: de gezondheidsuitslagen van beide ouderdieren, evenals
eventuele erfelijke afwijkingen en/of gebreken die op het moment van afgifte bekend zijn. De fokkers
dienen de pups te leveren onder de voorwaarden, zoals deze zijn vastgesteld op de algemene
ledenvergadering d.d. 18 april 2008).
9. Nestcontrole
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Het bestuur van de NBC kan een nestcontrole laten plaatsvinden op ligging en verzorging. De
controle geschiedt door twee personen die de fokker binnen een redelijke termijn op de hoogte
stellen van hun voornemen. De controlerende personen worden aangewezen door het bestuur van
de NBC. De aspirant-koper heeft het recht, alvorens tot aanschaf van een pup over te gaan, de ligging
en verzorging van moeder en pups te inspecteren.
10. Advertenties
De leden van de NBC welke adverteren, dragen er zorg voor dat bij het opgeven van hun
advertentie(s), de informatie welke zij verstrekken juist is. Bijvoorbeeld: behaalde successen,
africhtingscertificaten, gezondheidsuitslagen enzovoort. Het is uitsluitend toegestaan de naam van
de Nederlandse Bouvier Club (NBC) in advertenties te gebruiken indien de bedoelde hond of het
bedoelde nest voldoet aan de bepalingen van de rasstandaard en het fokbeleid. In het Bouvier
Nieuws mag alleen met die honden worden geadverteerd, welke voldoen aan dit fokbeleid. De
gegevens in de advertenties dienen aan de redactie van het Bouvier Nieuws te worden overlegd ter
verifiëring op juistheid.
11. Opmaak garantie- en verkoopovereenkomst
Bij geboorte dient van elke pup die de fokker verkoopt, ook die waarvoor geen plaatsing op de
pupinformatielijst is aangevraagd of die waarvoor geen stamboom wordt afgegeven, een originele
garantie-verkoopovereenkomst van de NBC te worden opgemaakt. Deze moeten binnen zeven (7)
dagen na geboorte van de pups worden aangevraagd bij de penningmeester der NBC onder
gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag per overeenkomst; het bedrag van deze
overeenkomst wordt jaarlijks door het bestuur van de NBC vastgesteld. Het origineel van deze
overeenkomst wordt aan de nieuwe eigenaar van de pup afgegeven. Het derde exemplaar van de
overeenkomst is bestemd voor de NBC en dient binnen zeven (7) dagen na de verkoop van de pups
te worden gezonden aan de pupinformatie van de NBC. Het gebruik van fotokopieën is niet
toegestaan.
12. Verkrijging service voor plaatsing op de pupinformatielijst
Zij die gebruik wensen te maken van plaatsing op de pupinformatielijst, behoren te voldoen aan het
fokbeleid en de punten genoemd in de voorwaarden tot plaatsing op de pupinformatielijst.
13. Sancties
13.1 Voor sancties komen in aanmerking, zij die – handelen in strijd met het gestelde in dit
reglement, - iets doen en/of nalaten hetgeen de controle op de naleving van dit reglement
bemoeilijkt en/of onmogelijk maakt. De sanctionering kan bestaan uit berisping, schorsing voor
bepaalde of onbepaalde tijd zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk of royement der vereniging.
13.2. Sanctie(s) kan/kunnen worden opgelegd door een besluit der NBC, nadat hij/zij waartegen de
sanctie(s) is/zijn bedoeld, door datzelfde bestuur is gehoord. Het besluit wordt genomen door het
bestuur der NBC met meerderheid van stemmen. De sanctie(s) zullen overgaan in kracht van
gewijsde vonnis (waarop geen hoger beroep meer mogelijk is), nadat een beroepstermijn van 30
dagen is verstreken.
13.3 Ieder lid van de NBC heeft het recht om binnen 30 dagen tegen de aan hem/haar opgelegde
sanctie(s) in beroep te gaan bij de commissie van beroep der NBC. Het ingestelde beroep zal een
schorsende werking hebben, totdat de commissie van beroep een besluit heeft genomen.
14. Evaluatie
Dit fokbeleid, de pupinformatievoorwaarden en de verkoopovereenkomst zullen zo nodig elke 5 jaar
geëvalueerd en aangepast worden, en wel zodanig dat de regelgeving en voorwaarden bijgesteld
worden ter verbetering van het ras.
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Indien tussentijdse gegevens ertoe noodzaken dat de voorwaarden en het beleid aangepast dienen
te worden, zal de evaluatie eerder geschieden. Dit op voordracht van een interne commissie welke
de binnenkomende gegevens analyseert en bestudeert. Om een goede bestudering mogelijk te
maken en een breed inzicht te krijgen ten aanzien van gezondheidsonderzoeken het van belang dat
de koper/koopster maximale medewerking verleent door de verkregen hond te laten röntgenen. Zie
ook garantie-overeenkomst betreffende de aansprakelijkheidstermijn. Garantie- en
verkoopovereenkomst tussen fokker en koper. Voor koper kan in deze overeenkomst ook koopster
gelezen worden. De fokker verklaart in de overeenkomst zich te hebben gehouden aan het fokbeleid
en, indien van toepassing, de pupinformatievoorwaarden van de NBC zoals vastgesteld op de
algemene ledenvergadering van 18 april 2008. De fokker verplicht zich, voor elke pup die hij
verkoopt, gebruik te maken van de verkoopovereenkomst die door de NBC tegen betaling wordt
verstrekt. Het spreekt vanzelf dat alleen originele overeenkomsten, als bedoeld in dit reglement,
mogen worden gebruikt.
Geschillen
De fokker verplicht zich bij eventuele geschillen met kopers betreffende erfelijke en/of aangeboren
afwijkingen dan wel erfelijke en/of aangeboren ziekten welke de gezondheid van de pup benadelen,
welke door officieel daartoe bevoegde personen en/of instanties zijn vastgesteld, zich als
verantwoordelijk persoon op te stellen. De koper is verplicht, indien hij/zij de fokker aansprakelijk
stelt met betrekking tot bovengenoemde punten, dit schriftelijk en onderbouwd met bewijsmateriaal
aan de fokker kenbaar te maken.
De fokker is bevoegd tot het laten verrichten van een nieuw onderzoek bij onzekerheden omtrent de
ernst of de mate waarin de afwijking zich openbaart. Dit kan echter alleen door daartoe eveneens
bevoegde personen en/of instanties. Indien de fokker in het gelijk wordt gesteld, dan zijn de
gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien de erfelijke en/of aangeboren afwijking dan wel
erfelijke en/of aangeboren ziekte niet door officiële, daartoe bevoegde personen en/of instanties is
vastgesteld, dan is de fokker niet verplicht tot het vergoeden van de schade die door de koper is
geleden. Dit is ook het geval indien de fokker niet schriftelijk in kennis is gesteld.
Indien de erfelijke en/of aangeboren afwijking of de erfelijke en/of aangeboren ziekte is vastgesteld
door daartoe bevoegde personen en/of instanties, dient de fokker de kosten die voortvloeien uit
deze ziekte of afwijking te vergoeden. De vergoeding kan nimmer de aanschafprijs van de hond te
boven gaan.
Einde overeenkomst
De garantiebepalingen gesteld in de verkoopovereenkomst worden geacht te zijn beëindigd op de
dag dat de betrokken bouvier de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt, of zoveel eerder dan de
koper zijn hond heeft gebruikt voor de fokkerij. Als bewijs van het bereiken van overeenstemming
omtrent de verkoopvoorwaarden, vastgesteld door de NBC, wordt de verkoopovereenkomst door de
fokker en de koper ondertekend.
Beide partijen behouden een eensluidend afschrift van de overeenkomst. De rechten van de koper,
voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn niet overdraagbaar.
Vergoeding
De vergoeding die de fokker moet betalen, kan, indien de koper daarmee akkoord gaat, ten tijde van
de afhandeling van de schadeclaim, bestaan uit het verstrekken van een pup van betere kwaliteit,
met dezelfde verkoopovereenkomst als hierboven is omschreven. De koper kan de fokker nimmer
verplichten de bedoelde pup terug te nemen. Is de kwaal echter bekend bij de koper ten tijde van de
overdracht van de pup en is daaromtrent een overeenkomst afgesloten, dan kan de koper zich in een
later stadium niet meer beroepen op deze kwaal of afwijking.
Het spreekt vanzelf dat deze afwijkende overeenkomst op de verkoopovereenkomst dient te worden
vermeld met de omschrijving van de bedoelde kwaal of afwijking en de eventuele tegenprestatie van
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de fokker. Speculatieve kwalen of afwijkingen kunnen hieronder niet worden begrepen. Indien er een
aanvullende garantieregeling wordt bedongen of er gelden bijzondere verkoopvoorwaarden, dan
zijn deze ondergeschikt aan deze algemene verkoopovereenkomst van de NBC.
Voorwaarden voor plaatsing op de pupinformatielijst
De voorwaarden voor plaatsing op de pupinformatielijst zijn een supplement van het fokbeleid der
NBC. Zij die gebruik wensen te maken van plaatsing op de pupinformatielijst behoren te voldoen aan
het fokbeleid der NBC en de hierna genoemde punten. Voor plaatsing op de pupinformatielijst dient
de fokker een vergoeding van 3.40 euro per pup over te maken aan de penningmeester van de NBC.
Het bedrag kan zonodig jaarlijks worden bijgesteld en dient uitsluitend als dekking in de kosten ter
uitvoering van het fokbeleid in zijn totaliteit. De pups worden pas op de lijst geplaatst, indien aan de
financiële verplichtingen is voldaan. Voor iedere pup die op de lijst staat, wordt door de NBC een
verkoopovereenkomst verstrekt. Conform punt 11 van het fokbeleid dient er een
garantie/verkoopovereenkomst te worden opgemaakt. De fokker dient minimaal twee jaar lid te zijn
van de NBC en de contributie, over het jaar waarin de plaatsing op de pupinformatielijst geschiedt,
dient te zijn voldaan.
Kwalificaties
1. De ouderdieren dienen minimaal tweemaal Zeer Goed (ZG) te hebben behaald. Deze kwalificaties
kunnen behaald worden op nationale- of internationale tentoonstellingen, op een clubmatch onder
twee verschillende A-keurmeesters.
2. De ouderdieren met een IPO of een gelijkwaardig certificaat dienen minimaal éénmaal Zeer Goed
(ZG) te hebben behaald.
3. Ouderdieren met een KNPV-certificaat of een certificaat van de Nederlandse Bond voor de
Diensthond dienen minimaal eenmaal Zeer Goed (ZG) te hebben behaald.
Deze kwalificaties kunnen behaald worden op nationale- of internationale tentoonstellingen, op een
clubmatch of tijdens een combinatie-wedstrijd onder een A-keurmeester.
Gezondheidsonderzoeken
Ten aanzien van het röntgenen gelden de bepalingen uit het fokbeleid der NBC beschreven onder
punt 5. Fokvoorwaarden ten aanzien van heupdysplasie. De ouderdieren dienen minimaal gekoppeld
te worden met uitslag: HD B x HD C (HD TC X HD LP). Ook van toepassing zijn de punten 6.2 en 6.3
van het fokbeleid. Fokvoorwaarden ten aanzien van elleboogdysplasie. De ouderdieren dienen
minimaal gekoppeld te worden met uitslag: ED.vrij x ED vrij.
Alpha (ALgemene Persoonlijk-Heids Aanleg) test
De test is ontwikkeld door de Nederlandse Bouvier Club (NBC) voor bouviers, vanaf 18 maanden, om
zoveel mogelijk van hun natuurlijk aanleg in beeld te brengen. Voor deze test kan en hoeft niet
getraind te worden; een goede aanleg en opvoeding maken dat een goede bouvier met gemak aan de
eisen kan voldoen. De resultaten van de test geven eigenaar, fokker en rasvereniging een beeld van
zaken betreffende karakter van de aanwezige honden. Alle reuen en teven die gebruikt worden in de
fokkerij die geboren zijn na 1 januari 2007 moeten geslaagd zijn voor deze test. De keurmeesters die
de test afnemen, zijn officiële gedragskeurmeesters van de RvB.
Dek- en geboorteaangifte
Gelijktijdig met de volledig ingevulde dek- en geboorteaangifte (kopie van de RvB) dient de fokker
een fotokopie van de stambomen van beide ouderdieren, een fotokopie van de behaalde
kwalificaties en de gezondheids -uitslagen van de ouderdieren binnen 21 dagen na de dekking op te
sturen naar het adres van degene die de pupinformatie verzorgt ook als het nest niet in aanmerking
komt voor de pupinformatielijst.
Wettelijke eigenaar
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Ten tijde van de dekking moet de teef minimaal vijf maanden op naam staan van de wettelijke
eigenaar.
Met wettelijke eigenaar wordt bedoeld, hij/zij die de teef op zijn/haar naam heeft staan op het
moment van het werpen der pups, waar hij/zij plaatsing op de pupinformatielijst voor aanvraagt.
Pupinformatielijst
Na plaatsing op de pupinformatielijst blijft het nest op de lijst vermeld tot de pups de leeftijd van 9
weken hebben bereikt. Op verzoek van de fokker is verlenging van deze plaatsing mogelijk tot de
pups 18 weken oud zijn.
Wordt er geen verzoek tot verlenging ontvangen, dan wordt het nest van de lijst gehaald als de pups
9 weken oud zijn. De fokker verplicht zich degene die plaatsing op de pupinformatielijst verzorgt, in
kennis te stellen wanneer de pups, die op de lijst staan, verkocht zijn.
De fokker, gebruikmakend van de plaatsing op de pupinformatielijst, verplicht zich ten overstaan van
de NBC alleen die pups via de pupinformatie te verkopen welke daarvoor waren opgegeven.
Het bestuur der NBC heeft het recht met opgave van redenen de pups voor de plaatsing op de
pupinformatielijst te beëindigen of te weigeren. Deze redenen moeten betrekking hebben op de
voorwaarden tot plaatsing op de pupinformatielijst, op het fokbeleid, of op de ligging en verzorging
van de moederhond en de pups. Deze maatregel sluit een mogelijke sanctie niet uit.
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