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Secretaris NVSW

Van: VFR - Raad van Beheer <vfr@raadvanbeheer.NL>

Verzonden: donderdag 7 december 2017 13:29

Onderwerp: Mailing 1170- Aanpassing 12 maanden regel

Bijlagen: Format Verenigingsfokreglement 01012018.doc

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer 

Mailing nr. 1170 

  

Geacht bestuur, 

 

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel 

wordt aangepast.  

  

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR 

gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR 

zal gaan luiden: 

 

“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.”  

 

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten 

nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden 

met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van 

de geboorte.  

 

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 

december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het 

gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op 

attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om 

het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in 

werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden 

aangepast. 

 

Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via vfr@raadvanbeer.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Roelof Nuberg| secretaris 

 

………………………………………………………………. 

Raad van Beheer  -  houden van honden 

 

T 020 664 44 71 | vfr@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl 

Steun je onze campagne ‘zoek de verschillen’ al? www.puppyverschillen.nl 
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