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1.

ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Nederlandse Bouvier Club, hierna te noemen de
vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen
van het ras Bouvier des Flandres zoals deze zijn verwoord in de
statuten als Rasspecifiek Fokreglement en het huishoudelijk reglement
van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd
door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 11 december
2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van
de Nederlandse Bouvier Club.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging voor de Bouvier des Flandres

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene
Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch
Reglement (KR), die betrekking hebben op dit verenigingsfokreglement,
terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel
1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te
zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur
van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities
gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch
Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.

1.6.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)
door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het
Kynologisch Reglement.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader,
haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet
in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid
1l KR)

2.2.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 4 maal toegestaan.
2.2.1 Mits uit de voorgaande combinatie met dezelfde ouderdieren, geen
pups geboren zijn met een erfelijke ziekete en/of afwijking.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 18 maanden zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar
verrichten met een totaal van maximum 50 geslaagde dekkingen
gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende
pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan
van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige
inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.

Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn
uitgesloten van de fokkerij.

2.6.

Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging
voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke
wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding,
wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de
gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de
buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een
FCI-land of een land dat door de FCI is erkend, conform het
gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen
vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de
vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
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2.7.

Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden
dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van
een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze
dekking de regels van dit Vereniging fokreglement alsof het een
natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
24 maanden heeft bereikt.

3.2.

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden
gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde
nest is geboren.

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat
tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef
geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van
Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,
plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van
Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken
opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.

Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de
ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

4.2.1 Heupdysplasie: Ouderdieren moeten voor de dekking worden
onderzocht op heupdysplasie. De ouderdieren dienen op de datum
van het onderzoek een leeftijd van minimaal 12 maanden te hebben,
waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan:
◾ HD A x HD A, HD A x HD B, HD A x HD C en HD B X HD B
4.2.2 Oogafwijkingen: Ouderdieren moeten zijn onderzocht op erfelijke
oogafwijkingen. Bij de dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1,5
jaar. Bij 4 onderzoeken die gedaan zijn met minimale tussenpozen van
1 jaar, of bij een onderzoek wat gedaan is op of na de leeftijd van 72
maanden, blijft de laatste uitslag geldig voor de rest van het leven.
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4.2.2.1 Ouderdieren moeten zijn onderzocht door middel van een Gonioscopie
op ICAA (IridoCorneale Hoek Abnormaliteit). Het onderzoek dient
gelijktijdig plaats te vinden met het ECVO-onderzoek of indien niet
mogelijk, voordat de ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij. Het
onderzoek dient elke 3 jaar te worden herhaald.
4.2.3 Elleboogdysplasie: Ouderdieren moeten voor de dekking worden
onderzocht op elleboogdysplasie. De ouderdieren dienen op de datum
van het onderzoek een leeftijd van minimaal 12 maanden te hebben,
waarbij alleen de volgende combinatie is toegestaan:
◾ ED vrij x ED vrij
4.3.

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van
onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
◾ HD-uitslag C, tenzij gecombineerd met HD A
◾ HD-uitslag D en hoger
◾ ED-uitslag graad 1, 2 of 3 mogen niet ingezet voor de fokkerij
◾ Alle erfelijke oogaandoeningen vastgesteld bij het standaard ECVO
onderzoek.
◾ ICAA: PLA ernstig (severe)
◾ ICAA breedte(width) gesloten- ernstig (closed-severe)
◾ Elke ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als
chronisch en/of erfelijk beschouwd worden
◾ ICAA: PLA mild en moderate, mag worden ingezet voor de fokkerij.
Advies is: gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.
◾ ICAA breedte(width) nauw-middelmatig (narrow-moderate), mag
worden ingezet voor de fokkerij.
Advies is: gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.

4.4.

Diskwalificerende fouten: Honden waarvan is vastgesteld dat zij niet
voldoen of sterk afwijken van/aan de rasstandaard en bepalingen zoals
vastgesteld is in dit reglement
◾ Honden met extreme angst en/of agressief bijtgedrag

4.5.

DNA registratieplicht
Van de ouderdieren moet het DNA profiel zijn vastgelegd. Het
vastleggen van het DNA profiel dient plaats te vinden volgens de DNA
registratie van de Raad van Beheer.
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5. GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de
karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2.

Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet
van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1.

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
M.b.t. de dek- en geboortemelding in clubblad en/of website.
7.1.

Kwalificatie:

7.1.1 Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen
aan een door Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie
en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed(ZG) op elke expositie te
hebben behaald onder twee verschillende FCI
gekwalificeerde/aangestelde exterieurkeurmeester, bevoegd tot het
keuren van de Bouvier des Flandres.
7.1.2 De ouderdieren met een IGP- of gelijkwaardig certificaat dienen
minimaal één maal Zeer Goed (ZG) te hebben behaald. Deze
kwalificaties mogen worden behaald op een combinatiewedstrijd onder
een FCI gekwalificeerde/aangestelde exterieurkeurmeester, bevoegd
tot het keuren van de Bouvier des Flandres.
7.1.3 De ouderdieren met een KNPV-certificaat of een certificaat van de
Nederlandse Bond voor de Diensthond, dienen minimaal één maal Zeer
Goed(ZG) te hebben behaald. Deze kwalificatie kan worden behaald op
een combinatiewedstrijd onder een FCI gekwalificeerde/aangestelde
exterieurkeurmeester, bevoegd tot het keuren van de Bouvier des
Flandres.
7.2.

Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van
toepassing.
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8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1.

Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk
ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire
inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en
ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij
aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van
een unieke ID transponder.

8.2.

Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd, dan
op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.

De fokker geeft de verkoper de benodigde adviezen m.b.t. de
(op)voeding van de pup.

8.4.

Bij aflevering dienen de pups gezond, goed gesocialiseerd, ontwormt
en geënt te zijn. De pups dienen in goede conditie te verkeren met
schone ogen, vacht, oren en vrij van ongedierte.

8.5.

Pups met enig lichamelijk gebrek en/of duidelijke afwijking van de
standaard mogen alleen worden verkocht als de koper volledig van dit
gebrek en/ of afwijking schriftelijk op de hoogte is gebracht d.m.v. de
verkoopovereenkomst.

8.6.

De fokker maakt bij aflevering van de pups (en/of oudere honden)
gebruik van de verkoopovereenkomst van de vereniging of van een
eigen verkoopovereenkomst waarin in elk geval het
verenigingsfokreglement van de vereniging als bindend is opgenomen.

8.7.

De koop en verkoop van pups (en/of oudere honden) is een transactie
tussen koper en verkoper (fokker) en geschiedt buiten
verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard ook.

8.8.

Het nest dient bij de fokker, waar de pups zijn geboren, te liggen en te
blijven tot de pups gechipt zijn, conform de regels van de Raad van
Beheer.
N.B. Mocht het nest, door onvoorziene omstandigheden, na de
geboorte, op een ander adres komen te liggen, dienen zowel de Raad
als de vereniging hiervan direct van op de hoogte gesteld te worden.

8.9.

De fokker is verplicht nestbezoek/controle toe te staan door het bestuur
en/of commissieleden van de rasvereniging en/of afgevaardigden van
instellingen die vanuit het bestuur toestemming hebben gekregen. De
gekozen dag en tijdstip vinden plaats in overleg met de fokker en in de
tijdsperiode van de pupleeftijd tussen de 6 en 8 weken.
De aspirant-koper heeft het recht, alvorens tot aanschaf van een pup
over te gaan, de ligging en verzorging van moeder én pups te
controleren.
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9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit
een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking
treedt.

9.2.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die
zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben
plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te
zijn inbegrepen.

9.3.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking
tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit
verenigingsfokreglement, indien de belangen van het ras daardoor
worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen
omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4

De verantwoordelijkheid voor het naleven of doen naleven van dit
fokreglement berust bij ieder lid van de Nederlandse Bouvier Club van
wie zijn/haar bouvier bij het tot stand komen van een dekking betrokken
is.

9.5

Dek- en geboortemeldingen kunnen op verzoek gepubliceerd worden in
het clubblad en/of op de website van de vereniging.
Alleen die meldingen welke voldoen aan het Verenigingsfokreglement
komen in aanmerking voor publicatie in het clubblad en/of op de
website van de vereniging.
De Nederlandse Bouvier Club promoot geen meldingen welke niet aan
het Verenigingsfokreglement voldoen.

9.6

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur
van de vereniging.

10. INWERKING TREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR en treed
in werking na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer.
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11. SANCTIEBEPALING
Indien een fokker de in dit Verenigingsfokreglement opgestelde regels, de
regels van de F.C.I en Raad van Beheer op Kynologische gebied inbegrepen,
overtreed zal het bestuur na het plegen van hoor en wederverhoor overgaan
tot het opleggen van een in relatie staande sanctie tot de overtreding.
◾ Schriftelijke waarschuwing
◾ Publicatie in het clubblad.
◾ Schorsing voor een periode van maximaal 1 jaar
◾ Geldboete tot een maximum van € 750 per overtreding
◾ Ontzetting uit het lidmaatschap
◾ Aangifte bij bevoegde instanties (bij overtreding wettelijke reglementen)
◾ Een combinatie van bovengenoemde sancties.
11.1. Indien de overtreder weigert het opgelegde boetebedrag te betalen,
volgt ontzetting uit het lidmaatschap terwijl de verplichting om de boete
te betalen onverkort van kracht blijft.
11.2. Opgelegde sancties worden per aangetekende brief aan het
betreffende lid mede gedeeld.

12. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
12.1. Verkoopovereenkomsten zijn gratis te downloaden vanaf de site van de
vereniging. De verplichte afdracht per overeenkomst komt hiermee te
vervallen.
12.2. Bijdrage algemene kosten à € 3,00 per pup.
12.3. Elk lid is verplicht om elke dekking en geboorte te melden, digitaal of
schriftelijk. Hierbij moet worden verstrekt:
▪ Kopie van de dekaangifte bij de Raad
▪ Contactgegevens
▪ Foto's van beide ouderdieren
▪ Indien het om honden gaat met buitenlandse gezondheidsuitslagen,
moeten ook daarvan kopieën worden verstrekt.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bouvier
Club op 11 december 2019:
De Voorzitter,

De Secretaris,

Het getekende exemplaar is aanwezig in het archief, van het secretariaat,
van de Nederlandse Bouvier Club

Verenigingsfokreglement Nederlandse Bouvier Club

9/9
www.bouvierclub.nl

11 december 2019

