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Richtlijnen voor de toekomstige en/of fokker: 
 
Moet ik lid zijn bij het N.V.B.K. om een nest te fokken? 

Neen, een fokker hoeft geen lid te zijn van ons verbond om stambomen te bekomen. Men dient wel de regelgeving 
van het NVBK te volgen. 

Moet mijn hond een stamboom hebben om te kunnen kweken? 

Neen, indien één of beide honden niet in het bezit zijn van een stamboom kunnen die aangekeurd worden. Wel 
dient men ervoor te zorgen dat de hond(en) bij de aankeuring geïdentificeerd en geregistreerd zijn bij de DOG ID. 

Let wel: Fokdieren (bepaalde rassen), geboren vanaf 1 januari 2014, dienen bepaalde onderzoeken te laten 
uitvoeren. Zie verder. 

Wat indien de hond geen NVBK stamboom heeft? 

Indien de hond geen NVBK of een erkennende federatie stamboom heeft, kan deze overgenomen worden doch dit is 
niet verplicht, er wordt dan vermeld “NG NVBK” niet geregistreerd. De originele stamboom van een andere federatie 
moet steeds voorgelegd worden aan de nestcontroleur ter controle. Deze stamboom dient naam en adres van de 
huidige eigenaar te vermelden. Indien dit niet is, wordt door het NVBK een kopie genomen en deze wordt dan, na 
nazicht identificatie, op naam geregistreerd. Zie tarieven “op naam plaatsen”. 

Vanaf wanneer mag mijn hond als fokdier gebruikt worden? 

Leeftijd fokdieren: 
De teven mogen niet gedekt worden voor ze 15 maanden oud zijn. Wij adviseren om de reuen niet te laten dekken 
voor ze 12 maanden oud zijn.  
Teven die de leeftijd van 9 jaar overschreden hebben zijn niet meer toegelaten tot de fok.  
 
Nesten: 
Aantal pups: Wij adviseren volgens het aantal tepels van de teef.  
Aantal nesten: Best is één nest per jaar. Indien door omstandigheden een teef tweemaal per jaar een nest werpt, 
dient men een rustperiode van één jaar in te lassen. 

Werkwijze om een nest te fokken. 

Indien er gedekt wordt dient men een dekaangifte aan het Nationaal Secretariaat N.V.B.K. over te maken, dit binnen 
de 18 dagen. Let wel! Indien men geen of laattijdige dekaangifte overmaakt en later toch stambomen aanvraagt, dit 
noemt men “Geboorte zonder of laattijdige dekaangifte”, wordt een vaste som per nest bijgerekend. Zie tarieven.  

Het formulier “dekaangifte” kan men vinden op onze website www.nvbk.org rubriek fokkerij of rechtstreeks via 

Er wordt aangeraden om na te zien of al de nodige documenten van de hond(en) op de juiste eigenaars 
geregistreerd zijn, vooral de identificatie bij de DOG ID dient in orde te zijn. 

Wat gebeurt er na het indienen van een dekaangifte? 
 
Na ontvangst van een dekaangifte wordt er binnen de tien dagen een “Bewijs van dekaangifte” overgemaakt. Dit 
bewijs is eveneens voorzien van alle nodige gegevens om de latere geboorte aan te geven en eventuele stambomen 
aan te vragen.  
De fokker dient het ontvangen bewijs van dekaangifte af te drukken en aan de nestcontroleur te overhandigen. 
 
Let wel: Lees dit formulier aandachtig, eventuele tekortkomingen of noodzakelijkheden worden daar op vermeld! 
 
Wat moet ik doen na de geboorte? 
 
Na de geboorte kan men deze aangeven via onze website, www.nvbk.org rubriek fokkerij.  
De nesten van de fokkers, met een kennelnaam van onze federatie, worden dan gratis op onze website vermeld 
indien deze de betrokken dekking lieten publiceren. 

http://www.nvbk.org/
http://www.nvbk.org/
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Verder dient men contact op te nemen (liefst binnen de 14 dagen) met één der vermelde personen die op het 
formulier “Bewijs van dekaangifte” voorkomen. 

De gecontacteerde persoon (erkend controleur N.V.B.K.), zal na afspraak een nestcontrole uitvoeren (hondjes 
moeten minstens 5 weken oud zijn en moeten reeds geïdentificeerd zijn.  

Deze nestcontrole gaat gepaard met het invullen en nazien van alle nodige formaliteiten en de afname van DNA-
speekseltesten van alle pups en eventueel de ouderdieren, dit tot het bekomen van stambomen.  

Indien er fokcertificaten noodzakelijk zijn dient men deze voor te leggen aan de nestcontroleur of een kopie aan het 
NVBK over te maken. 

Indien de stamboom van een ouderdier niet op naam geregistreerd is zal de nestcontroleur dit vermelden en in orde 
laten maken. 

Wanneer krijg ik mijn stambomen? 

Indien alle formaliteiten en resultaten, DNA en/of dergelijke zoals vermeld ontvangen en in orde zijn, en de 
betalingen geboekt zijn worden de stambomen afgeleverd per gewone post, steeds aan de fokker. 

Het afleveren van de stambomen is uiteraard ook afhankelijk van de ontvangst van de labo resultaten welk ongeveer 
een drietal weken in beslag kan nemen. 

Stambomen of registratie certificaten? 

Indien de gebruikte fokdieren niet aan de voorwaarden voldoen worden enkel registratie certificaten afgeleverd en 
geen stambomen. Deze certificaten vermelden alle gegevens over betrokken hond.  

Honden in het bezit van dergelijk certificaat zijn niet tot de fok toegelaten alvorens ze aan alle nodige testen en/of 
onderzoeken hebben voldaan. 

Mijn hond heeft geen stamboom of een stamboom zonder afstamming. 

Indien de hond aangekeurd werd of reeds een stamboom bezit zonder afstamming kunnen de afstammelingen enkel 
vermeld worden mits DNA-analyses.  

Indien er geen DNA-analyse voorhanden is worden geen afstammelingen vermeld op dergelijke stambomen. 

Is een kennelnaam verplicht? 

Neen, een kennelnaam is niet verplicht. 

Kan ik een eigen kennelnaam aanvragen en hoe werkt dat? 

Ja men kan een kennelnaam aanvragen. Dit kan rechtstreeks via onze website, rubriek fokkerij. 

De eigenaar van een kennelnaam kan zelf de namen kiezen voor zijn jonge honden en kan ook stambomen bekomen 
aan een mindere prijs. Zie prijslijst N.V.B.K. 

Alle honden die geboren worden uit de teven, die op naam geregistreerd zijn van de eigenaar van een kennelnaam, 
kunnen effectief de kennelnaam dragen.  

Aankeuringen of aangekochte honden kunnen dat niet. 

Waar en wanneer moet ik een erkenningsnummer fokker aanvragen bij de overheid. 

Zodra men twee nesten per jaar fokt dient men een erkenningsnummer aan te vragen evenals je als fokker uw 
honden wil verkopen via advertenties of andere media, heb je dit nodig. Meer info of een aanvraag kan je doen bij 
de overheid via de link www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/erkenning 

Verdere info kan men steeds bekomen bij de coördinator fokkerij/stamboomcommissie:  

gerpa@telenet.be of tel. +32 (0)496 287088 

mailto:gerpa@telenet.be
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www.health.fgov.be 

Het is verboden 

• honden te verhandelen die:  
o minder dan 7 weken oud zijn  
o niet volgens de wettelijke voorschriften geïdentificeerd zijn (honden)  
o niet in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs (honden)  
o een niet-toegelaten  ingreep ondergaan hebben ; behalve wanneer de ingreep plaatsvond voor het 

verbod van kracht was  
o De kweker mag de teven niet meer dan twee keer per jaar laten jongen  
o Kweek door kruising van verschillende rassen is verboden 

Meer info:   www.health.fgov.be 


