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Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)
• De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis
Reglement Stambomen (BRS), zijn met meerderheid van stemmen door de bij
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer)
aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie
verplicht zijn, zijn deze in zwart opgenomen.
• De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de
Raad van Beheer. Conform de wens van de Raad van Beheer controleert
Scandia op naleving van het VFR en zorgt zij voor handhaving.
• Ten tijde van de goedkeuring van dit VFR door de ALV van Scandia heeft de
Raad van Beheer het complete VFR op specifieke relevante punten
gecontroleerd en in zijn geheel goedgekeurd.
• Onder “fokker” wordt verstaan het lid van Scandia die de eigenaar is van de in
het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden.
• Dit VFR met al zijn afzonderlijke delen is gericht op het instandhouden,
bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn,
alsmede de rastypische eigenschappen van het ras. Als zodanig vormt dit
VFR een wezenlijk onderdeel van een breder fokbeleid van Scandia.
• De verantwoordelijkheid voor het fokken en het afleveren van pups ligt geheel
bij de fokker. Scandia alsmede de Raad van Beheer aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij een pup die
betrokken is van een fokker, ook niet als deze zich houdt aan het bepaalde in
dit VFR.
• Wanneer een fokker voldoet aan de artikelen die gelden voor alle rassen én
aan de rasspecifieke artikelen, dan komt een fokker in aanmerking voor het
predicaat “Gefokt volgens het fokreglement van Scandia”. De aanvraag van dit
predicaat geschiedt automatisch door het indienen van alle gegevens
aangaande de dekking en geboorte van het nest door de fokker.
• De beoordeling of het predicaat uitgereikt kan worden ligt bij de
fokbeleidscommissie van Scandia. Zij reikt per pup één predicaat uit. De
fokker is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van correcte en complete
gegevens die een objectieve beoordeling mogelijk maken.
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1. ALGEMEEN

1

1.1.

Dit reglement van Scandia beoogt bij te dragen aan de behartiging van
de belangen van de Finse Spits, Groenlandhond, Jämthund, Karelische
Berenhond, Russisch-Europese Laika, Oost-Siberische Laika, WestSiberische Laika, Laplandse Herdershond, Noorse Buhund, Noorse
Elandhond Grijs, Noorse Elandhond Zwart, Noorse Lundehund,
Norrbottenspets en de Zweedse Lappenhond zoals deze zijn verwoord
in de statuten en het huishoudelijk reglement van Scandia. Dit VFR is
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering (ALV) van Scandia
op 14 April 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen
uitsluitend plaatsvinden met instemming van de ALV.

1.2.

Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging voor de in artikel 1.1
genoemde rassen.

1.3.

Het bestuur van Scandia 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 VFR, terstond hierin door
te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze
wijzigingen niet de goedkeuring van de ALV van Scandia.
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 Scandia hier in gebreke blijft.1

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 KR 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 KR 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.

De laatste versie van het KR kan gevonden worden op de website van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.
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5. GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals
redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.2

Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een 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.

Fokgeschiktheidskeuring:
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. 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 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 8
weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe
eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. 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.
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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.

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.
11 EISEN TOT INFORMATIEVOORZIENING 2
11.1. De fokker dient binnen 3 weken na de dekking alle benodigde
bewijsstukken die aantonen dat voldaan is aan dit VFR, in de vorm van
goed leesbare kopieën per post of via email naar het secretariaat van
Scandia te sturen. Indien KI is toegepast dient dat op dit moment aan
Scandia te worden medegedeeld.
11.2. De fokker dient binnen 10 dagen na de geboorte Scandia op de hoogte
te stellen van het nest.
11.3. Wanneer op basis van de bewijsstukken aangetoond is dat voldaan
werd aan dit VFR, zal Scandia, bij een succesvolle geboorte, een
nestvermelding plaatsen in het eerstvolgende clubblad en op haar
website.
11.4. De fokker dient binnen een week na het chippen de volledige namen
van de pups, hun geslacht en het NHSB-nummer te melden bij
Scandia.
11.5. Scandia zal binnen 3 weken na ontvangst van de pupgegevens, per
pup, een predicaat “Gefokt volgens het fokreglement van Scandia”
uitreiken aan de fokker.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Scandia
op 14 mei 2017.
Voorzitter,

De Secretaris,

Wilma Roem

Iet Roseboom

2

De volgorde en het tijdsbestek van de handelingen vermeld in deze paragraaf lopen gelijk met de
procedure voor het aanvragen van een stamboom bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.
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