
Geachte leden, 

 

Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de 

Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende: 

 

Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om het verbod op 

het fokken met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod 

leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte honden, daar waar de gezondheid van 

veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de fokkerij 

geschikte honden staat daarmee op gespannen voet met het beleid dat de Raad van Beheer voor 

staat, namelijk dat gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de aanduiding NEK wel 

gewoon op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond 

met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet de stamboom als een 

afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.  

  

De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken 

over ‘eliminating faults’ (zoals 'improper coat colors'), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in 

de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat om het erkennen 

van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel 

diskwalificerend is, zal hier in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.  

  
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken met Niet Erkende Kleuren 

gezondheidsproblemen bij het ras kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer 

voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te 

willen gaan maken van die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is dit 

convenant van toepassing op alle honden die worden ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten 

overvloede merken wij op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de betrokken 

rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen. 

 

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te dienen om een convenant af te sluiten zal 

de afschaffing NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR)  ingaan per 1 januari 2015.  

 

Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden! 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf 

directie 

 


