Fokreglement voor de
Stabijhoun

Algemeen deel

Doelstelling:

"Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de
gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het welzijn van het ras".
Artikel 1 - Definities
1.1. De Rasvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, statutair gevestigd
te Hilversum op 26 april 1947 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
0232V000301.
1.2. De ALV: de Algemene Leden Vergadering van de rasvereniging, waarvan de taken en
bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de
Rasvereniging.
1.3. De Raad: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, statutair gevestigd en
kantoor houdend te Amsterdam, aan de Emmalaan 16-18, waarvan de Rasvereniging lid is.
1.4. F.C.1.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie
op kynologisch gebied, waarvan de Raad lid is.
1.5. K.R.: het Kynologisch Reglement van de Raad, waarin de bepalingen zijn opgenomen voor het
fokken van honden, waarvoor stamboomcertificaten worden aangevraagd.
1.6. NHSB: Nederlandse Hondenstamboekhouding, zijnde het Stamboomcertificatenregister, op
basis waarvan door de Raad stamboomcertificaten worden afgegeven.
Artikel 2 - Reikwijdte en begrenzing
2.1 Dit fokreglement is van toepassing op fokkers en dekreu eigenaren van de Stabijhoun, die lid
zijn van de Rasvereniging en stelt de voorwaarden vast waaraan zij dienen te voldoen
2.2. In dit reglement zijn op onderdelen ook de voorwaarden opgenomen die het K. R. van de Raad
stelt aan het fokken met honden.
2.3. De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De
Rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de pup, noch de
fokker, ook niet als deze zich houdt aan het bepaalde in dit reglement.
2.4. Beide ouderdieren moeten tot hetzelfde ras behoren overeenkomstig het bepaalde in het
hoofdstuk Registratie van het K.R. van de Raad. In het geval dat de vaderhond van een in het
buitenland woonachtige eigenaar is, moet deze hond in een door de FCI erkende buitenlandse
stamboekhouding zijn ingeschreven.
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2.5. De fokker en de omstandigheden waaronder wordt gefokt, moeten minimaal voldoen aan de
criteria opgenomen in Bijlage 1.
2.6.De fokker en de dekreu eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen
beschikbare en bekende gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij.
2.7. Als op basis van de gezondheid of het gedrag van één of meerdere nakomelingen
moet worden verondersteld dat (één van) de ouderdieren een (vermoedelijk) erfelijke ziekte of
afwijking heeft of vererft, kan dit ouderdier c.q. deze ouderdieren, na overleg met de
Rasvereniging, door de Raad van de fokkerij worden uitgesloten. Indien het daarbij gaat om een
fokuitsluitende ziekte of afwijking, zoals bedoeld in bijlage 1, kunnen de eigenaren van de
ouderdieren worden verplicht hun honden op die ziekte of afwijking te laten onderzoeken. Voor
de betreffende ouderdieren geldt een fokverbod tot dat door de Raad in overleg met de
Rasvereniging is vastgesteld dat de uitkomst niet tot definitieve uitsluiting leidt.

Rasspecifiek deel
Artikel 3 - Welzijns- en fokkerijeisen
3.1 Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als
mentaal.
3.2 Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan op een wijze dat het inteelt
percentage van deze combinatie, berekend over vier generaties, hoger is dan tien procent.
3.3 De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is slechts tweemaal
toegestaan, onder voorwaarde dat er in het eerste nest van deze combinatie geen
nakomelingen zijn met gezondheidsproblemen en de fokker of de reu-eigenaar uit het tweede
nest zelf een pup wil aanhouden.
3.4 De teef mag ten tijde van de dekking, niet jonger zijn dan 18 maanden (1,5 jaar). De teef mag
niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud wordt.
3.5 De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is slechts
toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit verzoek dient
minimaal één maand vóór de voorgenomen dekking bij de Rasvereniging te worden ingediend.
3.6 De minimale leeftijd van de reu, ten tijde van de dekking, dient tenminste 18 maanden (1,5 jaar)
te bedragen.
3.7 De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 72 maanden (6 jaar). De
geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de
tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft
plaatsgevonden mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.
3.8 Een teef mag slechts twee nesten per vierentwintig maanden voortbrengen met dien verstande,
dat de periode tussen de laatste werpdatum en de daaropvolgende dekking tenminste acht
maanden moet bedragen. Een teef mag gedurende haar leven maximaal vijf nesten krijgen.
3.9 Een reu mag maximaal acht nesten gedurende zijn leven voortbrengen. Dit aantal mag met 4

worden verhoogd (tot 12), mits niet meer dan één keer een gezondheidsprobleem bij zijn
nakomelingen is voorgekomen en tenminste 7 nesten met zijn nakomelingen aan de
fokkersdagen hebben deelgenomen.
3.10 Het is verboden om een dekreu in te zetten in andere dan door de Rasvereniging goed
gekeurde combinaties.
3.11 De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de pups, volgens
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gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld
vaccinatieboekje. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken
(49 dagen).

Artikel 4 - Gezondheidseisen
4.1. De eigenaren van de ouderdieren dienen ten behoeve van de fokkerij deze ouderdieren te
onderwerpen aan het in artikel 4.2 genoemde onderzoek op erfelijke afwijking. Het onderzoek
dient te worden uitgevoerd door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of
dierenarts en zal aan de hand van een daartoe met de betreffende instantie of dierenarts
overeengekomen onderzoeksprotocol worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport dient vóór
de dag van de dekking te zijn afgegeven. De onderzoeksuitslag wordt naar de Rasvereniging
verzonden.
4.2 Beide ouderdieren dienen te zijn onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie. Dit
onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12
maanden oud is.
Voor de fokkerij gelden de navolgende regels:
a. honden met de FCI -beoordeling HD-A en HB-B mogen gecombineerd worden met
honden met een FCI - beoordeling HD-A, HD-B en HD-C;
b. honden met de FCI- beoordeling HD-D en HD-E mogen niet voor de fokkerij
worden gebruikt.
4.3 Met honden die lijden aan epilepsie, elleboogdysplasie, cryptorchidie of het radius
curvussyndroom mag niet worden gefokt. Daarnaast zijn de overige criteria genoemd in
Bijlage 1 van toepassing.
4.4 Ouderdieren die in twee verschillende nesten één van de in artikel 4.3 genoemde erfelijke
afwijkingen hebben overgedragen, worden uitgesloten van de fokkerij.
4.5 Indien een hond op grond van nestgenoten of ouderdieren een verhoogde kans heeft op
een erfelijke aandoening, kan de vereniging, onder opgave van de redenen, eisen dat het
dier hierop wordt onderzocht door een erkend specialist voordat de hond in de fokkerij wordt
ingezet.
Artikel 5 - Gedragseisen
5.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de
rasstandaard is aangegeven.
5.2 De ouderdieren mogen geen gedrag vertonen, zoals bedoeld in Bijlage 1 onder punt 4.

Artikel 6 - Exterieur eisen en werktesten
6.1 Beide ouderdieren dienen aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen.
Zij dienen tenminste tweemaal op een door de Raad en/of FCI gereglementeerde expositie of
een door de rasvereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch of een
fokgeschiktheidskeuring minimaal de kwalificatie "Zeer Goed" (ZG) te hebben behaald. Deze
beoordelingen dienen te geschieden door twee verschillende Nederlandse keurmeesters, die
bevoegd zijn voor de Stabijhoun.
6.2 Ouderdieren die in het bezit zijn van een C-diploma, welk is afgegeven door de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), behoeven aanvullend slechts éénmaal te voldoen aan
de in 6.1 gestelde exterieur eisen, mits deze kwalificatie behaald wordt boven de 15 maanden
leeftijd.
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6.3 Indien bij het ouderdier sprake is van een zodanige afwijking van de rasstandaard, dat niet
aan artikel 6.1 kan worden voldaan, kan door de fokker om een aankeuring door een
gekwalificeerde keurmeester worden verzocht. Het verzoek dient te worden gericht aan het
bestuur van de rasvereniging, welke zorg zal dragen voor een aankeuring door een door de
Raad gekwalificeerde keurmeester.
6.4 Beide ouderdieren moeten, voordat zij voor de fokkerij worden ingezet, door één van de
door de rasvereniging aangewezen inventarisatoren, worden geïnventariseerd.
6.5 Fokuitsluitend zijn dieren, die de volgende afwijking van de rasstandaard bezitten:
driekleur, tan-aftekening.
Ook met dieren met ondervoorbeet mag niet worden gefokt.
Administratief deel
Artikel 7 - Dektoestemming
7.1 Voor het verkrijgen van dektoestemming van de Rasvereniging voor een Stabijhounteef is
het volgende benodigd:
a. indiening van de dekaanvraag minimaal 3 maanden voor de te verwachten loopsheid;
b. indiening van bewijsstukken, in kopie, HD uitslag en de uitslagen zoals verwoord in de
artikelen 6.1, 6.2 of 6.3.
c. bij gebruik van een buitenlandse reu is een kopie van de stamboom van de reu vereist.
7.2 De dektoestemming van de Rasvereniging heeft een geldigheidsduur van een jaar. Verlenging
met een half jaar is mogelijk. Een verzoek daartoe moet binnen drie maanden voor het
verstrijken van de geldigheidsdatum worden ingediend.
7.3 Bij te verwachten gezondheidsproblemen voor de nakomelingen van de, in de
dektoestemming, gevraagd combinatie, wordt geen toestemming verleend voor die
combinatie.
7.4 Een verleende toestemming kan, op grond van het bekend worden van nieuwe gegevens,
worden ingetrokken.
7.5 De reu eigenaar heeft recht op het dekgeld nadat de dekking heeft plaats gevonden. De
hoogte van het dekgeld wordt vastgesteld door de ALV. Indien uit deze dekking geen dracht
volgt, heeft de fokker recht op een kostenloze dekking door dezelfde reu bij een volgende
loopsheid.
7.6 De fokker is verplicht om per afgeleverde pup een bijdrage te betalen aan de Rasvereniging.
Deze bijdrage wordt vastgesteld door de ALV.
7.7 De fokker heeft recht op bemiddeling van de door hem gefokte pups aan de bij de
Rasvereniging bekende belangstellenden.
7.8 De fokker verplicht zich ertoe om minimaal de helft van de in het nest geboren reutjes en de
helft van de teefjes de Rasvereniging voor bemiddeling aan te bieden. In geval van een
oneven aantal mag naar beneden worden afgerond.
7.9 Het recht op pupbemiddeling door de Rasvereniging vervalt indien de fokker zich niet houdt
aan de bepalingen van dit reglement
7.10 De verkoopprijs, die de fokker voor zijn pups hanteert, mag niet hoger zijn dan de maximale
verkoopprijs zoals die door de ALV is vastgesteld.
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Artikel 8 - Koopovereenkomst
8.1 Het is verplicht om de verkoop van de pups schriftelijk vast te leggen door middel van een
door de Rasvereniging vastgestelde koopovereenkomst.
Artikel 9 - Fokkerscertificaat
9.1 Fokkers, die lid zijn van de Rasvereniging en die met volledige erkenning en toepassing van
de statuten, het huishoudelijk reglement en dit fokreglement, alsmede de daaruit
voortvloeiende aanwijzingen en voorschriften, met de Stabijhoun fokken, kunnen van het
bestuur van de Rasvereniging een Fokkerscertificaat ontvangen.
9.2 Met het Fokkerscertificaat legt het bestuur de erkenning, als bedoeld in artikel 9.1, van de
fokker vast en dit certificaat dient daartoe als bewijs.
9.3 Voor het verkrijgen van het Fokkerscertificaat geldt voorts dat de fokker genoegzaam moet
aantonen dat door hem/ haar tenminste 1 keer eerder een nest is gefokt, waarbij de fokker het
gestelde in artikel 9.1 volledig in acht heeft genomen.
9.4 Het Fokkerscertificaat moet schriftelijk bij het bestuur van de Rasvereniging worden
aangevraagd en alvorens het bestuur een beslissing neemt, wordt advies ingewonnen van
de fokadviescommissie.
9.5 Het Fokkerscertificaat wordt op naam gesteld van de fokker en wordt gewaarmerkt door de
handtekeningen van de voorzitter van de Rasvereniging en de voorzitter van de
fokadviescommissie.
9.6 Het Fokkerscertificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, waarna op aanvraag van de
fokker een nieuwe certificaat zal worden verstrekt.

9.7 Aanvragen voor een Fokkerscertificaat kunnen, met opgave van redenen, worden
afgewezen. De afwijzing kan betrekking hebben op zowel de bepalingen in het
fokreglement als op overwegingen die betrekking hebben op het algemeen belang
van de vereniging.
9.8 Het bestuur van de Rasvereniging kan het Fokkerscertificaat intrekken als artikel 10
ten aanzien van de fokker wordt toegepast. In dat geval dient de fokker het certificaat
bij het bestuur van de Rasvereniging in te leveren.
Artikel 10 - Sanctiebepalingen
Een fokker of dekreu eigenaar die niet, danwel in strijd handelt met dit fokreglement en de
reglementen of bepalingen waarnaar verwezen wordt, krijgt per overtreding de volgende
sancties:
a. Bij de eerst overtreding wordt een officiële waarschuwing gegeven. Deze
waarschuwing heeft een geldigheidsduur van 7 jaar en wordt gepubliceerd in
het verenigingsblad en op de website van de Rasvereniging.
b. Bij de tweede waarschuwing volgt royement van het lidmaatschap van de
rasvereniging. Dit royement wordt gepubliceerd in het verenigingsblad en op de
website van de Rasvereniging.
c. Het Fokkerscertificaat wordt op dat moment ingetrokken.
Artikel 11 - Slotbepalingen
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11.1 In bijzondere gevallen kan het bestuur van de Rasvereniging afwijken van dit
reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en
onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen
onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht.
11.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de
Rasvereniging.
11.3 Tegen beslissingen van de Rasvereniging, waarbij een belanghebbende rechtstreeks
in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar open bij de Geschillencommissie van de
Rasvereniging
Artikel 12 - Inwerkingtreding
12.1 Dit fokreglement treedt in werking nadat de ALV het reglement heeft aangenomen en
publicatie in het verenigingsblad van de rasvereniging heeft plaatsgevonden.

Bijlage 1.
Gronden voor uitsluiting van de fokkerij zoals bedoeld in de artikelen 2.7, 4.3 en 4.4
van het "Fokreglement voor de Stabijhoun".
Artikel 1
Honden waarvoor door de Raad is beslist tot uitsluiting van de fokkerij, op basis van
een gemotiveerd verzoek van de fokker bij de aanvraag tot inschrijving in het
Nederlandse Hondenstamboek. Op het stamboomcertificaat wordt voor de betreffende
hond de aanduiding "fokverbod" opgenomen.
Artikel 2
Van de fokkerij zijn uitgesloten:
 Kreupele honden.
Waarbij door dierenarts of specialist met zekerheid, al of niet na een operatieve
ingreep, is vastgesteld dat de afwijking heupdysplasie, elleboogdysplasie of legg
perthes aan de kreupelheid ten grondslag ligt. Honden met een röntgenologisch
beeld 'elleboogdysplasie graad III', vastgesteld door een FCI erkende
beoordelingsinstantie.
 Beiderzijds dove honden.
Om deze doofheid vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de BAER test.
 Beiderzijds blinde honden.
De blindheid aan beide ogen wordt, onafhankelijk van de oorzaak, vastgesteld
door een dierenarts, lid van het landelijke oogonderzoekspannel.
 Honden met extreme angst en/of agressief bijtgedrag.
Extreem gedrag als hier bedoeld, wordt vastgesteld met een door de Raad
erkende gedragstest op angst of agressief bijtgedrag.
Artikel 3
Een fokker voldoet aan de in artikel 2.5 van het fokreglement voor de Stabijhoun bedoelde criteria,
indien:
 De conditie van de aanwezige honden goed is.
 Er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om loopse teven te scheiden van
reuen.
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De nestomgeving voldoet aan de juiste criteria, namelijk hygiënisch,
voldoende ruim opgezet en een prettige omgevingstemperatuur.
Er voldoende maatregelen genomen zijn om zorg te dragen voor goede
socialisatie van de pups.
De moederhond voldoende ruimte heeft om zich in de kraamkamer te verplaatsen
en daardoor de mogelijkheid heeft om buiten het bereik van de pups te liggen en
zij regelmatig wordt uitgelaten om haar behoefte buiten (bereik van) het nest te
doen.
Het nest op het huisadres van de fokker geboren wordt en de pups daar worden
verzorgd tot zij naar hun nieuwe eigenaren gaan. Indien zich zodanig onvoorziene
omstandigheden voordoen dat de fokker niet aan deze voorwaarde kan voldoen, kan,
na verkregen instemming van de Rasvereniging, geboorte en/of verzorging op een
ander adres plaatsvinden, waarvoor bovenstaande voorwaarden onverkort van
toepassing zijn.

Artikel 4
Een ieder kan de Rasvereniging attenderen op feiten en situaties dat niet voldaan wordt in de
criteria als bedoeld in artikel 3 van deze bijlage.
Artikel 5
Indien de Rasvereniging vaststelt dat niet aan de hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, wordt
de fokker daarvan schriftelijk in kennis gesteld met als eis dat tenminste binnen veertien dagen de
situatie in overeenstemming met de criteria moet worden gebracht.
Artikel 6

Indien de in artikel 5 bedoelde in gebrekestelling betrekking heeft op de conditie van de
hond(en) en de fokker binnen de termijn van veertien dagen een verklaring van een dierenarts
kan overleggen waaruit blijkt dat de hond(en) in een aanvaardbare conditie verkeert (verkeren),
wordt de ingebrekestelling ingetrokken.
Overigens zal door of namens de Rasvereniging na de periode van veertien dagen controle
plaatsvinden op de naleving van de criteria.

7

