Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Verenigingsfokreglement
Flatcoated Retriever Club

voor het ras: Flatcoated Retriever

1.

ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de Flatcoated Retriever Club hierna te noemen de
vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van
het ras Flatcoated Retriever 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 2 juni 2017. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met
instemming van de algemene ledenvergadering van de Flatcoated
Retriever Club.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
Flatcoated Retriever Club

1.3.

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.

1.4.

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.

1.5.

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.

1.6.

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.

1.7.

DEFINITIES:

1.7.1. De Rasvereniging:
de bij de Raad aangesloten rasvereniging, genaamd de Flatcoated
Retriever Club statutair gevestigd te Duiven op 2 september 1972.
a. Flatcoated Retriever Club (hierna te noemen FRC): de vereniging met
die naam, opgericht op 2 september 1972.
b. Begeleidingscommissie van de FRC in zake het fokken (hierna te
noemen BC FRC): de commissie, ingesteld door het bestuur van de
FRC, aan wie de uitvoering van het fokbeleid van de FRC binnen het
raamwerk van het onderhavige reglement is gedelegeerd.
c. Fokdag: de door de BC FRC georganiseerde periodiek te houden

Format VerenigingsFokReglement (VFR)

2/11

Besluit AV 24 mei 2012

Raad van Beheer

d.

e.

f.

g.

h.
i.

beoordeling op exterieur en gedrag van:
1. De nesten Flatcoated Retrievers, die door leden zijn gefokt en
waarvan de ouderdieren tenminste hebben voldaan aan de
basiseisen zoals vermeld in artikel 4 van dit VFR.
2. Import reuen en teven.
3. Overige Flatcoated Retrievers.
Pupinfo: de info die de FRC aan aspirant-pupkopers verstrekt over
nesten Flatcoated Retrieverpups waarvan de ouders voldoen aan de
eisen gesteld in artikel 4 van dit VFR.
Puppytest: de test die de BC FRC bij een nest Flatcoated Retrievers
uitvoert op de leeftijd van ca. 7 weken, die een aantal
basiseigenschappen van een individuele pup in kaart brengt met
als hoofddoel om de fokker in staat te stellen bij de plaatsing van de
pups goed te “matchen” met de beoogde pupkopers.
Fokdagtest: de test die de BC FRC uitvoert op de fokdag op de
leeftijd van ca. 1.5 à 2 jaar met als doel te zien of een fokcombinatie
op gedragsgebied een gelukkige combinatie is geweest.
Retrievertest: de test die een groot aantal eigenschappen van
een volwassen hond in kaart brengt, met als primair doel een
fokadvies uit te brengen.
Flatcoatkoerier: officieel orgaan van de FRC.
ZooEasy: Database van de Flatcoated Retriever Club.

1.7.2. Fokker:
Degene die Eigenaar is van de moederhond ten tijde van de worp.
1.7.3. Dekreu-eigenaar:
De eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de FCI erkende
buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef gedekt heeft
c.q. zal gaan dekken.
1.7.4. Fokuitsluitende ziekten, afwijkingen of handelingen:
Ziekten, afwijkingen of handelingen op grond waarvan de nakomelingen
van de betreffende hond het recht op een Stamboomcertificaat wordt
ontzegd.
1.7.5. Dekking:
Een dekking wordt aangemerkt als een voor de werking van dit
reglement relevante gebeurtenis.
1.7.6. Nest:
Situatie waarbij een teef uit èèn dracht èèn of meer volgroeide of
onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze
levend of dood zijn geboren.
1.7.7 Fokplannest:
Een nest dat voldoet aan alle artikelen van dit VFR
1.7.8 Meldingsnest:
Een nest dat voldoet aan alle artikelen van dit VFR met uitzondering van
artikel 6 en/of 7.
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2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de FRC.
2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader,
haar broer, 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)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties
niet toegestaan:

2.1.1. Half broer/half zus.
2.2.

Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste
12 maanden (1 jaar) zijn.

2.4.

Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten
in Nederland met een onbeperkt totaal aantal 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 dekreu te voldoen aan de eisen die voor
dekreuen in dat betreffende land gesteld worden. De controle of de
dekreu aan de eisen van dit VFR 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.

2.8.

FOKKER
Voor alle fokkers geldt het navolgende:
a. De fokker blijft steeds verantwoordelijk voor zijn / haar fokprogramma.
b. De fokker dient bij het fokplan minimaal één dekreu voor te stellen,
indien mogelijk met motivatie.
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c. De fokker is verplicht om bij elk nest vóór de geboorte, maar bij
voorkeur vóór de dekking, het daarvoor bestemde fokkerij- formulier
in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids) gegevens moeten
worden overlegd voor zover deze nog niet bekend zijn in de FRC
database ZooEasy.
Na controle of de combinatie voldoet aan de in dit Verenigings
Fokreglement gestelde eisen zal het geplande nest binnen 2 weken
op de nestenlijst van de FRC website worden geplaatst.
Indien de combinatie reeds is gepubliceerd op de nestenlijst van de
FRC website zal het dekbericht bericht zo snel mogelijk worden
geplaatst.
d. Alleen fokkers die bij het fokken van een nest voldoen aan de in dit
Verenigings Fokreglement gestelde eisen, mogen in de media hun
lidmaatschap van de FRC vermelden.
e. De fokker die een nest fokt waarvan de combinatie voldoet aan de in
dit Verenigings Fokreglement gestelde eisen is verplicht het nest op
de leeftijd van ca. zeven weken de FRC puppytest te laten
ondergaan, als bedoeld in artikel 1.7.e mits er geen sprake is van
extreme weersomstandigheden, ziekte van de pup/pups of
overmacht. In een zo vroeg mogelijk stadium dient in dat geval
overleg plaats te vinden met de BC FRC.
f. De fokker is verplicht te verschijnen op fokdagen met de
ouderhonden en een zo compleet mogelijk nest, mits er geen sprake
is van extreme weersomstandigheden, ziekte van de hond/honden of
overmacht.
In een zo vroeg mogelijk stadium dient in dat geval overleg plaats te
vinden met de BC FRC.
De fokker is verplicht het nest te laten beoordelen op zowel exterieur
als gedrag (Fokdagtest). Indien de pupkoper hieraan niet wenst mee
te werken kan de fokker hierop niet worden gesanctioneerd.
2.9.

PUPINFO
a. De BC FRC publiceert op de nestenlijst op de website van de FRC:
www.flatcoatedretrieverclub.nl adressen van fokkers met (te
verwachten) nesten die zijn gefokt met een fokplan / melding waarvan
de combinatie voldoet aan het VFR en registratie in het NHSB wordt
aangevraagd.
b. De BC FRC verwijst potentiële kopers slechts door en is op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor het fokproduct van de fokker.
c. De vermelding van het nest op de nestenlijst betekent geen waarborg
voor kwaliteit en biedt geen garantie voor plaatsing van de pups.
d. De BC FRC verstrekt algemene informatie in zake rasstandaard,
kenmerken en fokresultaten van de Flatcoated Retriever.

2.10. AFDRACHTEN
a. Er wordt geen bijdrage betaald voor de behandeling van een fokplan.
b. De fokker draagt per nest € 75,- af aan de FRC, te voldoen uiterlijk
binnen drie maanden na de geboortedatum, door overmaking op de
rekening van de BC FRC.
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c. De fokker draagt € 5,00 af voor iedere pup die de leeftijd van 8 weken
bereikt heeft ten bate van het FRC fonds voor het
gezondheidsonderzoek.
d. De eigenaar van de dekreu draagt € 5,00 af als bijdrage aan het
gezondheidsonderzoek. Dit bedrag wordt aan de FRC betaald via de
fokker door overmaking op de rekening van de BC FRC.
3.

4.

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
24 maanden (2 jaar) 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 (6 jaar) 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 (8 jaar) heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde
nest is geboren.

3.5.

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.

3.6.

De geboorte dient in principe 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 verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.

GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om: door de Raad van
Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,
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.

4.1.1. De ouderdieren dienen op de datum van het onderzoek een leeftijd van
minimaal 12 maanden te hebben.
4.1.2. In het buitenland geregistreerde reuen mogen slechts voor de fokkerij
worden gebruikt, indien zij voldoen aan de voor het betreffende land
geldende gezondheidseisen. In het geval van gezondheidsonderzoeken
met gelijkwaardige beoordelingscriteria overrulen de reglementen van de
FRC de buitenlandse regels.
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:
a. Heupdysplasie (HD)
b. Patella Luxatie (PL)
c. Oogafwijkingen
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4.3.

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

4.3.1. Heupdysplasie: De volgende combinaties zijn toegestaan:
a. Tussen honden met de beoordeling A of B mag iedere willekeurige
oudercombinatie worden gevormd.
b. Honden met de NL FCI-beoordeling C1 of C2 mogen uitsluitend
worden gepaard aan honden die de NL FCI-beoordeling A1, A2, B1 of
B2 hebben.
c. Indien een teef de beoordeling HD C heeft, mag er twee keer met
haar gefokt worden, mits zij aan alle andere regels van het VFR
voldoet. De HD-uitslag van de partner moet HD A of HD B zijn.
d. Indien een reu de beoordeling HD C heeft, mag hij tweemaal per
kalenderjaar voor een dekking worden gebruikt, mits hij aan alle
andere regels van het VFR voldoet. De HD-uitslag van de partner
moet HD A of HD B zijn.
e. Honden met een slechtere NL FCI beoordeling dan HD C mogen niet
voor de fok worden ingezet.
f. In Nederland wonende honden dienen in Nederland beoordeeld te zijn
met uitzondering van importhonden die eerder in het buitenland
beoordeeld zijn. Daarvan geldt de officiële buitenlandse FCI
beoordeling.
g. In het buitenland geregistreerde reuen mogen slechts voor de fokkerij
worden gebruikt, indien zij voldoen aan de voor het betreffende land
geldende gezondheidseisen. De teef dient dan op de niet onderzochte
gezondheidseisen van de reu zelf vrij te zijn en in het geval van HD
minimaal de HD uitslag A of B te hebben.
4.3.2 Patella Luxatie: ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol
van de Raad van Beheer zijn onderzocht op Patella Luxatie door voor dit
onderzoek erkende dierenartsen en/of specialisten voor
gezelschapsdieren.
`

De volgende combinaties zijn toegestaan:
a. Honden die “vrij” zijn beoordeeld, mogen deelnemen aan de fokkerij.
b. Honden die “graad 1” zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden
gepaard aan honden die “vrij” zijn.
c. In het buitenland geregistreerde reuen, waarvan geen uitslag bekend
is, mogen uitsluitend worden gepaard aan “vrije” teven.

4.3.3. Oogafwijkingen: ouderdieren moeten conform het ECVO
onderzoeksprotocol zijn onderzocht op oogafwijkingen waarbij de
volgende eisen gelden:
a. Het onderzoek naar PRA en Cataract moet hebben plaatsgevonden
binnen een periode van 12 maanden (1 jaar) voorafgaand aan de
dekking.
b. Beide ouderdieren moeten vrij zijn van PRA. Er mag niet gefokt
worden met nakomelingen van lijders aan erfelijke PRA.
c. Beide ouderdieren moeten vrij zijn van Cataract. Voor Cataract
Punctata geldt een uitzonderingsregel; een dier dat lijdt aan Cataract
Punctata mag worden gebruikt voor de fokkerij mits deze gepaard
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wordt aan een partner die hiervan vrij is. Van het ouderdier dat lijdt
aan Cataract Punctata moet minimaal één eerdere ooguitslag
aanwezig zijn waarbij de hond vrij is van Cataract Punctata.
d. Er mag niet gefokt worden met ouderdieren die geopereerd zijn aan
erfelijke afwijkingen van of rond de oogbol.
4.3.4. Epilepsie:
a. Niet fokken met epilepsie lijders.
b. Niet fokken met directe nakomelingen van lijders.
c. Niet meer fokken met ouderdieren die 2 of meer nakomelingen
hebben met epilepsie in verschillende nesten.
d. Niet fokken met dieren die 2 of meer nestgenoten hebben met
epilepsie
e. Combinaties van ouderdieren die epilepsie gaven niet herhalen
f. Epilepsie verklaring van de eigenaar is voldoende bij de melding. Dit
hoeft geen verklaring van de dierenarts te zijn. Na de eerste melding
ontvangt de eigenaar een standaard vragenlijstje.
g. Er worden door de BC FRC geen namen van honden die aan
epilepsie lijden doorgegeven aan de aanvrager van fokadvies. De
fokker van de hond die lijdt aan epilepsie wordt wel op de hoogte
gesteld. Er wordt alleen aangegeven in welke generatie de lijder zit.
h. Het epilepsiebeleid wordt gebaseerd op meldingen van twee of meer
verschillende honden met epilepsie en niet meer op een enkele
melding.
4.3.5. Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken,
zowel lichamelijk als mentaal.
4.4

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van
onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag
niet worden gefokt:
 Met honden in de kleurvarianten geel, black and tan en brindle
mag niet worden gefokt.

4.5.

Alle verplichte onderzoeksuitslagen van buitenlandse honden die in
Nederland voor de fokkerij worden ingezet dienen naar de BC FRC
verzonden te worden.

4.6.

De uitslagen van alle verplichte gezondheidsonderzoeken dienen bekend
te zijn bij de BC FRC vóór de geboorte van de pups.

4.7.

Indien de eigenaar van de teef geen lid is van de FRC, maar wel in
Nederland woonachtig is, is de eigenaar van de dekreu, die wel lid is van
de FRC, verplicht deze dekking te melden bij de BC FRC. De eigenaar
van de dekreu dient er tevens zorg voor te dragen dat de teef op het
moment van dekking voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 2, 3, 4 en 5
van dit VFR. De eigenaar van de dekreu dient dit aan te tonen door een
kopie van de betreffende uitslagen aan het secretariaat van de BC FRC
te sturen.
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5.

GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen
zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.1.1. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet
worden gefokt.
5.2.

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

5.2.1. Indien de hond een dergelijke gedragstest ondergaat zal dit de
Retrievertest (gedrag/jachtaanlegtest) zijn.
6.

7.

WERKGESCHIKTHEID
6.1.

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

6.2

Om in aanmerking te komen voor een fokplannest dienen beide in
Nederland geregistreerde ouderdieren, indien zij niet in het bezit zijn van
een jachtwerkdiploma /C diploma, de Retrievertest
(gedrags/jachtaanlegtest) te ondergaan.

EXTERIEURREGELS
7.1

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 (twee) keer hebben deelgenomen
aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie
(CAC CACIB) en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie
hebben behaald onder tenminste twee verschillende keurmeesters.

7.1.1 Het bepaalde in het vorige lid is vereist voor in Nederland geregistreerde
ouderdieren om in aanmerking te komen voor een fokplannest.
7.1.2. Indien bij het ouderdier sprake is van een zodanige afwijking van de
rasstandaard, dat niet op normale wijze aan artikel 7.1 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 van Beheer gekwalificeerde
keurmeester.
7.1.3 Fokcombinaties die niet voldoen aan artikel 6.2 en/of 7.1 van dit VFR
worden als meldingsnesten gepubliceerd op de nestenlijst op de website
van de FRC.
7.1.4. Beide ouderdieren dienen in het algemeen aan de voor het betreffende
ras geldende rasstandaard te voldoen.
7.1.5. Een leverkleurige hond uit een combinatie lever X lever mag alleen
gepaard worden aan een zwarte partner die eventueel lever draagt.
7.2.
8.

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1.

Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk
ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire
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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.

8.2.1. Indien er twijfel over de gezondheid van de pup bestaat, mag de pup niet
worden afgeleverd, anders dan in overleg met nieuwe eigenaar en
dierenarts.
8.3.

9.

Koopovereenkomst: wordt dringend geadviseerd om de verkoop van de
pup/hond schriftelijk vast te leggen door middel van de FRC
koopovereenkomst. Naast de FRC koopovereenkomst kan een aparte
overeenkomst (los) bijgevoegd worden. De inhoud hiervan mag niet in
strijd zijn met hetgeen in de FRC koopovereenkomst staat.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
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 FRC 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 FRC
gecommuniceerd.

9.4.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van
Beheer in overleg met het bestuur van de rasvereniging.

9.5.

Tegen beslissingen van de FRC waarbij een belanghebbende
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open
bij de Beroepscommissie van de FRC overeenkomstig het bepaalde in
artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement van de FRC.

9.6.

Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen
voordoen draagt de FRC, na instemming van de Raad van Beheer, zorg
voor aanvulling van dit VFR.

9.7.

Zowel door de Raad van Beheer als door de FRC kunnen ten aanzien
van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De door de FRC
voorgestelde aanpassingen worden ter goedkeuring aan de Algemene
Ledenvergadering van de FRC en aan de Raad van Beheer voorgelegd.

9.8.

Sanctiebepalingen:

9.8.1. Het is verboden bij aanvraag-, aanmeldings-, inschrijvingsprocedures en
alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen of waarnaar
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verwezen wordt onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te
verzwijgen.
9.8.2. De ouderdieren van elk nest dat door een lid van de FRC wordt gefokt
dienen op het moment van dekking te voldoen aan de gezondheids en
welzijnsregels van het VFR. Indien hieraan niet is voldaan, volgt een
schriftelijke waarschuwing aan de fokker en/of de dekreueigenaar. Bij
een tweede overtreding binnen drie jaar volgt ontzetting uit het
lidmaatschap, conform artikel 7.1 sub d van de Statuten. De periode van
ontzetting is drie jaar.
Tevens vindt bij elke overtreding publicatie plaats in de Koerier waarbij
ook de ouderdieren van het nest zullen worden aangegeven.
N.B. - Als er een uitslag van een gezondheidsonderzoek mist op het
moment van dekking en dit onderzoek wordt alsnog verricht vóór
de geboorte van de pups en de uitslag voldoet aan het VFR, dan
wordt volstaan met bovenstaande sanctie.
- Als de uitslag niet aan VFR voldoet volgt onmiddellijk royement.
- Als niet wordt voldaan aan de welzijnsregels en/of de pups krijgen
geen stamboom dan volgt ook onmiddellijk royement.
Dit wordt door het bestuur afgehandeld.
9.8.3. Weigering FRC Puppytest:
- Het volgende nest komt niet op de nestenlijst
- Fokker wordt verwijderd van de Fokkerslijst voor een periode van 1
jaar
- Publicatie in de Koerier van:
- Het feit (weigering FRC puppytest)
- De naam van de fokker en vermelding dat deze vanwege de
beschreven overtreding is verwijderd van de fokkerslijst voor
een periode van 1 jaar
- In het geval van een recidief wordt dit wederom vermeld in de
Koerier
Dit wordt door de BC afgehandeld.
10.

INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking 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 Flatcoated Retriever Club
op 2 juni 2017
De Voorzitter,

De Secretaris,

J. van Linde (a.i.)

J. van der Leek
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