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Fokkerij NVBK STAMBOOMCOMMISSIE
Reglementering bij het fokken:
- Na een dekking stuurt men een dekaangifte naar het Nationaal Secretariaat, uiterlijk binnen de 18
dagen. Na deze is de dekaangifte laattijdig. Dekaangifte kan online en/of per post.
http://www.nvbk.org/fokken/fok_nl.html
- Na ontvangst van deze dekaangifte wordt er een bewijs van ontvangst overgemaakt (formulier “Bewijs
van dekaangifte”). Dit bewijs is voorzien van alle gegevens met betrekking tot de ouderdieren die
geregistreerd zijn in onze database.
- De fokker, die dergelijk bewijs ontvangt moet, nadat de pups geboren zijn, contact opnemen (binnen
de 8 dagen) met één der vermelde personen (nestcontroleur) die op dit formulier voorkomen.
- De gecontacteerde persoon (erkend controleur N.V.B.K.), zal ten gepaste tijde (hondjes moeten
minstens 5 weken oud zijn en allen geïdentificeerd door een erkend dierenarts) een nestcontrole
uitvoeren. Deze nestcontrole gaat samen met het invullen en nazien van alle nodige formaliteiten, dit
tot het bekomen van stambomen. Tevens wordt er van elk betrokken dier een DNA staal afgenomen
alsook van elke pup.
- Hondenrassen die voorkomen op de lijst, samengesteld door de overheid, moeten voldoen aan
bepaalde onderzoeken, dit tot het bekomen van een fokattest.
Lijst, zie http://www.nvbk.org/fokken/fokkencertificaat.pdf
- Alle onregelmatigheden, binnen het kader van de controle, dienen eveneens op dit formulier vermeld
te worden.
- Dit formulier (bewijs van dekaangifte), samen met het geboorteformulier / aanvraag stambomen en
eventuele andere info, wordt dan zo vlug mogelijk, liefst door de controleur zelf, overgemaakt aan het
Nationaal Secretariaat.
- De namen voor de jonge honden kunnen enkel maar ter info ingevuld worden. Het secretariaat beslist
of deze namen officieel zullen toegekend worden. Eigenaars van een kennelnaam mogen wel de
namen kiezen. (Steeds onder voorbehoud).
- Indien op het ogenblik van de nestcontrole, de fokteef niet in het bezit is van een stamboom, moet
deze aangekeurd worden welk kan gebeuren door de controleur zelf. Dit moet dan eveneens op het
formulier vermeld worden.
- Eventuele overname van een stamboom (niet verplicht) moet ook op het formulier aangeduid worden.
- Na ontvangst en controle van alle nodige formaliteiten via het Nationaal secretariaat, zullen de
stambomen worden opgemaakt. Het opstellen en overmaken van de stambomen is weliswaar
afhankelijk van de DNA analyses en/of eventuele aflevering van de fokcertificaten en uiteraard de
betalingen hiervan.
- LET WEL!
Originele stamboom van teef en kopie of originele stamboom van dekreu moet bijgevoegd worden
eveneens wordt nagezien of beide honden geïdentificeerd zijn en ingeschreven staan in de databank van
DOG ID.
Eveneens dienen de stambomen de naam van de rechtmatige eigenaars te vermelden.
Indien een niet NVBK stamboom de naam van de eigenaar niet vermeld wordt een kopie genomen
welke dan op naam wordt geplaatst. (prijs = op naam plaatsen)
Indien de dekaangifte, registratie of aanvraag tot stambomen niet in orde is, word er geen enkele info op
de website vermeld. Betrokkene word op de hoogte gebracht via “bewijs van dekaangifte”.
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Alle pups moeten geïdentificeerd zijn bij de nestcontrole. Zonder bewijs van identificatie kunnen geen
stambomen aangemaakt worden. De identificatie wordt op de stamboom vermeld evenals de DNA
analyse en/of andere info..
Leeftijd fokdieren:
De teven mogen niet gedekt worden voor ze 15 maanden oud zijn. Wij adviseren om de reuen niet te
laten dekken voor ze 12 maanden oud zijn.
Teven die de leeftijd van 9 jaar overschreden hebben zijn niet meer toegelaten tot de fok.
Nesten:
Aantal pups: Wij adviseren volgens het aantal tepels van de teef.
Aantal nesten: Best is één nest per jaar. Indien door omstandigheden een teef tweemaal per jaar een
nest werpt, dient men een rustperiode van één jaar in te lassen.
Aankeuringen
- Honden die aangekeurd worden en de raskenmerken niet benaderen of grove fouten vertonen, worden
geregistreerd in het “Werk Register” en bekomen een WR (werkstamboom). Alle kenmerken en
eventuele fouten dienen vermeld op het aankeuringformulier en zullen vermeld worden op de
werkstamboom.
- Honden die aangekeurd worden en voldoen aan de raskenmerken kunnen eventueel een BR
(stamboom) bekomen. Registratie in het Bijgevoegd Register.
- Honden in het bezit van een volledige afstamming (minimum drie generaties), volledige stamboom,
worden in ons origineel register (OR) opgenomen.
- WR = werkstamboon BR = bijkomend register OR = origineel register
Fokteven, niet in het bezit van een stamboom, moeten bij de nestcontrole aangekeurd worden. Indien
deze nog niet geïdentificeerd zijn moet dit gebeuren alvorens de stambomen worden overgemaakt.
Stambomen bij het fokken
- Kruisen van rassen zijn, volgens diensten dierenwelzijn, verboden (vb. Hollandse herder X Mechelse
herder) Bij voorstelling van dergelijke honden kan enkel een WR toegestaan worden ter opvolging.
Kruisen van rassen binnen een variëteit kan eventueel, indien dit ten goede komt aan de gezondheid
en/of verbetering van het ras.
- Gefokte honden waarvan beide ouders in het bezit zijn van een volledige afstamming (minimum drie
generaties) , worden dan opgenomen in het origineel register en bekomen automatisch OR 's.
- Gefokte honden waarvan één der ouders geen volledige afstamming heeft of hebben, worden
opgenomen in het bijkomend register en bekomen BR 's voor de nakomelingen. Op het ogenblik dat
de voltallige generaties (3) bekend zijn, kunnen die OR 's bekomen. Zie voorgaande alinea.
- Honden die kweken waarvan beide ouders in het bezit zijn van een BR, bekomen automatisch BR 's
voor de nakomelingen. Op het ogenblik dat de voltallige generaties (3) bekend zijn, kunnen die OR 's
bekomen.
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- Honden die kweken waarvan één der beide ouders in het bezit zijn van een WR, kunnen enkel
werkstambomen verkrijgen voor de nakomelingen.
De identificatie gegevens van de honden zal op de stamboom vermeld worden. Gelieve dit dan klaar en
duidelijk te vermelden op het in te vullen formulier en de nodige kopie of originele identificatie bewijzen
bij te voegen.
De DNA analyses worden uitgevoerd en zullen eveneens op de stamboom vermeld worden. Let wel,
stambomen met DNA kunnen niet afgeleverd worden binnen de 3 weken. Dit is afhankelijk van het
laboratorium die deze onderzoeken doet.
Andere testen, evenals heupen en ellebogen enz. , zullen eveneens op de stamboom vermeld worden,
uiteraard na voorlegging van de nodige formaliteiten.
Teven die kunstmatig bevrucht worden of via spermabanken, kunnen stambomen bekomen mits
voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Alle noodzakelijke onderzoeken kunnen uitgevoerd worden door een dierenarts naar keuze. Deze dient
dan eveneens het gezondheidsattest in te vullen. http://www.nvbk.org/fokken/Gezondheidsattest.pdf
Alle uitslagen, foto’s en dergelijke dienen overgemaakt te worden aan het NVBK. (liefst digitaal en per
mail). RX opnames worden doorgestuurd naar een beoordeler, die ons op zijn beurt de uitslag kenbaar
maakt. Het NVBK stelt dan een fokattest op welk samen met het gezondheidsattest overgemaakt wordt
aan de eigenaar.
Alle opmerkingen, ook eventueel door dierenarts, worden dan gratis vermeld op de stamboom. Let wel,
enkel op de stambomen van het NVBK.
Alle prijzen die van toepassing zijn staan steeds vermeld op de formulieren.
Er dienen steeds stambomen voor het volledig nest aangevraagd te worden.
VIER maand na geboorte kunnen geen stambomen meer uitgeschreven worden voor betrokken nest.
Honden moeten dan aangekeurd worden doch krijgen geen afstamming meer op hun aangekeurde
stamboom, behalve mits controle en/of afname van DNA.
Afstamming vermelden van gelijk welke hond, na aankeuring, kan enkel via DNA afname.
Aanvraag Duplicaat stamboom
Voorwaarden tot het bekomen van een duplicaat:
1. Stamboom dient geregistreerd te zijn bij het NVBK.
2. De eigenaar van de hond moet het duplicaat schriftelijk aanvragen samen met de reden.
3. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat hij de eigenaar is van betrokken hond en moet zich ertoe
verplichten, indien hij de originele stamboom terug in zijn bezit krijgt, het duplicaat terug te bezorgen
aan het NVBK.
4. De kosten voor het duplicaat dienen op voorhand betaald te worden, zie tarieven.
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Bijkomende info.
Tuchtmaatregelen Fokker
De fokker ( Zowel de eigenaar van de teef als deze van de reu) die zich schuldig maken aan
onrechtmatige praktijken, kunnen na onderzoek en verhoor gestraft worden.
a - tijdelijke schorsing van 6 maand tot een jaar ( om te fokken bij het NVBK)
b – levenslange schorsing tot fokken bij het NVBK.
Opgepast: Het is hier wel de persoon die geschorst word en niet de hond waarmee de feiten zouden
gepleegd zijn. Beroep is steeds mogelijk bij de Raad van Bestuur.

Bij klacht, vaststelling en/of vermoeden van onjuiste gegevens en/of lichamelijke letsels of afwijkingen
bij honden, kan door het NVBK bepaalde onderzoeken verplicht worden opgelegd, alvorens
stambomen af te leveren. Deze onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door officiële instanties of
dierenartsen.
Voor bijkomende inlichtingen of twijfel, contacteer coördinator stamboomcommissie.
0496 28 70 88 – nvbk1@telenet.be
Namen jonge honden: beginletter voor het jaar
2017 = U
2018 = V
2019 = W
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2020 = X

2021 = Y

