Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format
Verenigingsfokreglement
Eerste Gezelschapshonden Club Nederland

Franse Krulhaar
F.C.I. Nr. ---

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)


De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.



De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis
Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de
Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze
artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.



Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging,
afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze
tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan
de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.



Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het
zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om
een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij.
Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden
volstaan met de vermelding van „niet van toepassing‟ of „geen‟.



Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement
opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd
zijn met het KR, toevoegen.



De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.



De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor
handhaving van het Verenigingsfokreglement.



Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan
maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer
levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/
paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De
Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke
relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en
paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.
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1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland,
hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging
van de belangen van het ras Franse Krulhaar zoals deze zijn verwoord
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit
Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering van de vereniging op .. ……… 2021. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met
instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging voor de Franse Krulhaar, woonachtig in Nederland.

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.

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.

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.

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 halfbroer, 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 5 maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 12 maanden zijn.

4.

Aantal dekkingen:
De reu heeft geen gelimiteerd maximum geslaagde dekkingen per
kalenderjaar en ook geen totaal maximum 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.
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. Moet de reu voldoen aan de eisen van het fokreglement van het
land van inschrijving en verblijf. De controle of de dekreu aan de
eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van
de fokker.

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 Verenigingsfokreglement alsof het een
natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
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3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
16 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.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde
teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

3.5.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED
onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, 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:
 Patella Luxatie (toy, dwerg- en middenslag Franse Krulhaar)
 HD (voor de standaard Franse Krulhaar)
 Erfelijke oogafwijkingen (voor Toy, Dwerg- en Middenslag Franse
Krulhaar)
 DNA - PRA onderzoek en fokken (voor Toy, Dwerg en Middenslag).
Tenminste één van de ouderdieren moet verplicht DNA-A getest zijn
voor de fokkerij.
 A x A geen fokrestricties
 A x B geen fokrestricties
 Met C is het niet toegestaan te fokken
 Honden geboren uit twee “vrije” ouders zijn automatisch ook “vrij”
en behoeven geen optigen test. Bij inzet van honden uit de 3e
generatie “vrij” dienen deze weer verplicht getest te worden.
Geldigheidsduur resultaat onbeperkt
 VON WILLEBRAND DISEASE Type 1(voor de standaard Franse
Krulhaar)

4.3.

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van
onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

4.3.1. Beide ouderdieren van de variëteiten Toy, dwerg en Middenslag dienen
vóór de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van Patella
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Luxatie. De knie-test is éénmalig en wordt uitgevoerd op een leeftijd
van minimaal 12 maanden door een bevoegde dierenarts, welke een
getekende verklaring afgeeft.
4.3.2. Beide ouderdieren van de variëteiten Toy, dwerg en Middenslag dienen
tweezijdig vrij (A-A) te zijn van Patella Luxatie
Geldigheidsduur resultaat: onbeperkt.
4.3.3. Beide ouderdieren van de variëteit Standaard dienen vóór de dekking
te zijn geröntgend op het voorkomen van heupdysplasie. De uitslag van
dit onderzoek is éénmalig en wordt uitgevoerd op een leeftijd van
minimaal 12 maanden
 HD A
Vrij
 HD B
Overgangsvorm
 HD C
Licht positief
 HD D
Positief
 HD E
Positief optimal
4.3.4. Waarbij voor de fokkerij de volgende combinaties gelden:
 HD-A x HD-A is toegestaan,
 HD-A x HD-B is toegestaan,
 HD-A x HD-C is toegestaan,
 HD-B x HD-B is toegestaan.
Alle andere combinaties zijn niet toegestaan.
Geldigheidsduur resultaat: onbeperkt
4.3.5. Bezwaarprocedure
4.3.6. Herbeoordeling
Als u het niet eens bent met het beoordelingsresutaat dan kunt u
binnen 6 weken na registratiedatum (deze vindt u op het certificaat),
schriftelijk een herbeoordeling aanvragen. Dit kan ook per e-mail via
het adres: beoordelingen@raadvanbeheer.nl
De kosten van de herbeoordeling zijn vastgelegd in het
tarievenbesluit.
Zodra wij uw betaling binnen hebben, zal de foto aan een
onafhankelijke deskundige worden voorgesteld. Procedureel is
vastgelegd dat de herbeoordeling plaats vindt op basis van de set
röntgenfoto‟s die reeds bij de afdeling GGW aanwezig is.
Voor de goede orde moeten wij u erop wijzen dat de beoordeling en
interpretatie van de röntgenfoto‟s veterinair een specifieke taak is. De
Raad van Beheer, afdeling GGW, vraagt daarom het oordeel van een
onafhankelijke radioloog, die ingeschreven staat in het
specialistenregister van de KNMvD en die geen deel uitmaakt van het
GGW-panel.
De afdeling GGW zal de bezwaarprocedure coördineren. Zij zal er zorg
voor dragen dat de foto van uw hond aan de deskundige worden
voorgelegd.
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Wij moeten u er op wijzen dat de afdeling GGW de uitslag van de
deskundige, ongeacht het resultaat, in haar registratie zal opnemen. Bij
een gewijzigde uitslag krijgt u naast een schriftelijke bevestiging van de
uitslag van de herkeuring tevens een nieuw certificaat thuisgestuurd.
Indien mocht blijken dat de uitslag beter uitvalt ten aanzien van de
Nederlandse beoordeling (HD A, HD B, HD C, HD D, en HD E) dan zal
het geldende tarief (-/- €14,00 administratiekosten) aan u worden
teruggestort.
4.3.7. Het herhalen van HD-onderzoek
Iedere eigenaar kan na verloop van minimaal 1 jaar opnieuw een HDonderzoek laten verrichten. De uitslag, die daarbij tot stand komt, zal de
eerdere gegeven uitslag vanaf dat moment gaan vervangen.
Herhaling van het onderzoek heeft in het algemeen slechts zin bij
honden, welke op een leeftijd van 1 à 1½ jaar werden onderzocht, en
waarbij een lichtpositieve uitslag op grond van een slechte aansluiting,
met al dan niet een daar bijbehorende lage Norbergwaarde tot stand
kwam, terwijl er geen botafwijkingen werden vastgesteld.
4.3.8. Bij de Toy, Dwerg en Middenslag geldt dat beide ouderdieren vóór de
dekking slechts ingezet mogen worden voor de fokkerij indien ze een
geldige uitslag hebben waarin ze zijn vrijverklaard van de volgende
(erfelijke) oogafwijkingen:
DNA - PRA onderzoek en fokken. (Voor Toy, Dwerg- en Middenslag)
middels een DNA-test
PRA-normering:
A = vrij
B = drager
C = lijder
4.3.9 PRA spiegelen (voor Toy, Dwerg en Middenslag) geldt dat beide
ouderdieren vóór de dekking aan een ECVO-oogonderzoek dienen te
worden onderworpen. Ze mogen slechts ingezet worden voor de
fokkerij indien ze een geldige uitslag hebben waarin ze zijn vrijverklaard
van deze (erfelijke) oogafwijkingen:
PRA-normering:
Vrij
Niet vrij
Het onderzoek naar PRA moet hebben plaatsgevonden binnen een
periode van 24 maanden voorafgaand aan de dekking en de verklaring
omtrent de uitslag mag op dat moment niet ouder zijn dan 24 maanden.
Geldigheidsduur resultaat: 2 jaar.
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4.3.10 Waarbij voor de fokkerij de volgende combinaties gelden:
 Vrij x vrij is toegestaan,
 Vrij x drager is toegestaan,
Alle andere combinaties zijn niet toegestaan.
4.3.11 PRA spiegelen (voor Standaard Franse Krulhaar) geldt dat beide
ouderdieren vóór de dekking aan een ECVO-oogonderzoek dienen te
worden onderworpen. Ze mogen slechts ingezet worden voor de
fokkerij indienze een geldige uitslag hebben waarin ze zijn
vrijverklaard van deze (erfelijke) oogafwijkingen:
PRA-normering:
Vrij
Niet vrij
Het onderzoek naar PRA moet hebben plaatsgevonden binnen een
periode van 24 maanden voorafgaand aan de dekking en de verklaring
omtrent de uitslag mag op dat moment niet ouder zijn dan 24 maanden.
Geldigheidsduur resultaat: 2 jaar.
4.3.12 Waarbij voor de fokkerij de volgende combinaties gelden:
 Vrij x vrij is toegestaan,
 Vrij x niet vrij is toegestaan,
Alle andere combinaties zijn niet toegestaan.
4.3.13 VON WILLEBRAND DISEASE Type 1 (voor de standaard Franse
Krulhaar)DNA-test op afgenomen wangslijm of bloed door een
erkende dierenarts, onderzocht in een erkend instituut.
4.3.14 Von Willebrand Disease en fokken
Één van de ouders dient vrij getest te zijn als drager indien beide
ouderdieren vrij zijn dan hoeven nakomelingen niet getest te worden
voor de fokkerij. Bij inzet van honden in de 3e generatie voor de fokkerij
dienen deze honden weer getest te worden.
4.3.15 Lijders aan epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij.
4.4.

4.5.

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van
onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt.
 Elke hond die duidelijk fysieke of gedragsabnormaliteiten toont


Compleet gedepigmenteerde neus



Verdwerging zoals; ronde schedel, puilende ogen

Aandachtspunten
 Extreme uiterlijkheden in hoofd en lichaam zoals;
verdwergingsverschijnselen, tranende ogen en kromme voorbenen.
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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: Niet van toepassing

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

9.

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 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

10.

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 VFR,
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.

INWERKINGTREDING
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10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van

inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement
is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de
artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Eerste
Gezelschapshonden Club Nederland op 28 …… 2021
De voorzitter,
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