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STAMBOOMCOMMISSIE NVBK
Richtlijnen bij het fokken:
- Indien er gekweekt wordt stuurt men een dekaangifte naar het Nationaal Secretariaat, uiterlijk binnen
de 18 dagen. Na deze is de dekaangifte laattijdig.
- Bij ontvangst van deze dekaangifte zal er een bewijs van ontvangst overgemaakt worden (formulier
“Bewijs van dekaangifte”). Dit bewijs is eveneens voorzien van alle nodige gegevens om de latere
geboorte (achterzijde bewijs van dekaangifte is “Geboorte aangifte”) aan te geven en eventuele
stambomen aan te vragen.
- 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 gepaard met het invullen en nazien van alle nodige formaliteiten, dit
tot het bekomen van stambomen.
- Alle onregelmatigheden, binnen het kader van de opleiding, dienen eveneens op dit formulier vermeld
te worden.
- Dit formulier (bewijs van dekaangifte/geboorteaangifte), samen met 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 opgemaakt worden en na betaling binnen de 3 weken overgemaakt worden.
- 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)
Alle pups moeten geïdentificeerd (indien wettelijk verplicht) zijn bij de nestcontrole. Zonder bewijs van
identificatie kunnen geen stambomen aangemaakt worden. De identificatie wordt op de stamboom
vermeld.
Er dienen bewijzen van identificatie bijgevoegd te worden. Stickers alleen zijn niet voldoende.

Aankeuringen
- Honden die aangekeurd worden en de raskenmerken niet benaderen of grove fouten vertonen,
bekomen een WR (werkstamboom). Registratie in het Werk Register. Alle kenmerken en eventuele
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fouten dienen vermeld op het aankeuringformulier.
- 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 BR, kunnen een OR (volledige stamboom) bekomen op het ogenblik dat de
ouders, grootouders en overgrootouders officieel geregistreerd zijn bij het N.V.B.K. of een erkennende
federatie en voldoen aan alle nodige normen qua ras.
- 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 wettelijk 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.
- Honden die kweken waarvan beide ouders in het bezit zijn van een OR, bekomen automatisch OR 's
voor de nakomelingen indien alle ouders en voorouders geregistreerd zijn bij het N.V.B.K. of een
erkennende vereniging. Indien 1 ouder of voorouder geregistreerd is bij een andere niet erkende
federatie zal een BR overhandigd worden met de vermelding N.G. – N.V.B.K. (niet geregistreerd
N.V.B.K.)
- Honden die kweken waarvan één der ouders een OR en de andere een BR bezitten bekomen BR 's voor
de nakomelingen. Op het ogenblik dat de voltallige generaties (3) bij het N.V.B.K. of erkennende
federatie 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) bij het N.V.B.K. of erkennende
federatie bekend zijn, kunnen die OR 's bekomen.
- Honden die kweken waarvan één der beide ouders in het bezit zijn van een WR, kunnen enkel
werkstambomen verkrijgen voor de nakomelingen. Honden die een werkstamboom bezitten kunnen
die laten overnemen voor een BR indien zij aan alle voorwaarden voldoen (leeftijd vanaf 12 maand).
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.
Indien er DNA testen worden uitgevoerd zullen deze 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, 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
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voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Alle opmerkingen, ook eventueel door dierenarts, worden vermeld op formulier en stamboom.
Alle prijzen die van toepassing zijn staan steeds vermeld op de formulieren.
NA het uitvoeren van de nestcontrole is ieder bijkomende stamboom laattijdig en bedraagt de prijs (zie
tarieven).
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.
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 voorzitter stamboomcommissie.
0496 28 70 88 – nvbk1@telenet.be
Namen jonge honden: beginletter voor het jaar
2014 = R
2015 = S
2016 = T
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2017 = U

2018 = V

