Fokreglement
Asbl CAMP-VLPB vzw
A

Algemeen

Artikel 1
Dit reglement bevat de gedragsregels voor de in België wonende leden en fokkers van de asbl CAMP-VLPB vzw.
Artikel 2
Gefokt wordt uit oogpunt van niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de Belgische wetgeving,
dat heden van kracht is, met als eerste en belangrijkste gegeven de gezondheid van de Pyreneese Berghond
en het behoud van zijn rastypische kenmerken en karakter.
Artikel 3
De regels en voorschriften van de FCI en de KMSH m.b.t. het fokken dienen zonder meer opgevolgd te worden.
Artikel 4
De fokker dient zich te houden aan de bepalingen vervat in de statuten, het intern reglement en het door de Algemene
ledenvergadering goedgekeurde fokreglement en aan de reglementen van de KMSH of de bevoegde instantie in
geval het een buitenlandse fokker betreft.
Artikel 5
De verantwoording voor het fokken ligt te allen tijde bij de fokker zelf. Dit geldt ook voor dekreu eigenaren.
De club kan nooit aansprakelijk gesteld worden, indien er een beroep op haar gedaan wordt.
Artikel 6
Fokkers dienen het formulier ‘aanvraag tot toetreding als fokker’ ondertekend te bezorgen aan het Bestuur en dienen
minstens 12 maand lid te zijn ( toetredend lid) om vermelding te verkrijgen van kennel met link naar hun persoonlijke
website, dekkingen en geboortes op de club-website en in het clubblad, en om bemiddeling te verkrijgen via de
puppy-info.
De club kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de persoonlijke websites van de fokkers.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om de fokker te schrappen van de fokkerlijst, voor een periode van minimum
één jaar, indien een inbreuk wordt vastgesteld tegen de geest of tegen de belangen van de club.
Het Bestuur zal in dergelijke gevallen de betrokken fokker hieromtrent een schrijven richten en hem acht dagen tijd
geven om orde op zaken te stellen.
Artikel 7
De jaarlijkse bijdrage voor vermeldingen van kennel, dekkingen en geboortes wordt bepaald op :
Belgische fokkers : GRATIS -

Buitenlandse fokkers : 15 EURO

De pupbemiddeling wordt enkel voorbehouden voor Belgische fokkers.

Artikel 8
Een adviespuppyprijs van 1.200,00 EURO wordt voorgesteld; deze kan in een jaarlijks overleg bijgesteld
worden en bekrachtigd worden op de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 9
Wijzigingen en/of aanpassingen in dit reglement zullen te allen tijde goedgekeurd dienen te worden
door de Algemene Ledenvergadering met een 2/3 de meerderheid van de aanwezige stemmen.
Een wijziging dient gemotiveerd, gestaafd door minstens 10 handtekeningen van leden, bezorgd te worden
aan het Bestuur, die het als agendapunt op de volgende Algemeen Ledenvergadering zal plaatsen.
B

Toelating tot de fokkerij

Artikel 1
Tot de fokkerij wordt uitsluitend toegelaten, een hond, die voldoet aan de rasstandaard en in het bezit is van
een door het FCI erkende stamboom.
Artikel 2
Eisen t.a.v. de teef
1.

De teef moet voldoen aan de de rasstandaard.

2.

De eerste dekking mag pas plaatsvinden als de teef de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt en de teef is
onderzocht op Heupdysplasie d.m.v. een officiële foto en uitslag van de officiële HD-commissie en vrij is
van patella, gecertificeerd door een dierenarts.

3.

Bij de laatste dekking mag de teef de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt hebben .

4.

Het aantal worpen is beperkt tot maximum twee per teef in een tijdspanne van twee jaar en tot maximum
twee per jaar. De fokker heeft de keuze bij het bepalen van het tijdstip : hetzij twee opeenvolgende
drachten met één jaar rust, hetzij éénmaal per jaar conform de regels van de KMSH.

Artikel 3
Eisen t.a.v. de reu
1.

De reu moet voldoen aan de rasstandaard.

2.

De reu moet bij de eerste dekking tenminste 18 maanden oud zijn en moet onderzocht zijn op
heupdysplasie d.m.v. een d.m.v. een officiële foto en uitslag van de officiële HD-commissie en
vrij is van patella, gecertificeerd door een dierenarts.

3.

niet monorchide of kryptorchide zijn.

4.

Indien een reu gebruikt wordt, waarvan de eigenaar in het buitenland woont, dient er een kopie
stamboom en HD uitslag opgestuurd te worden naar de Puppyinfo.

Artikel 4
Heupdysplasie – Dysplasie des hanches
Beide ouderdieren moeten onderzocht zijn op HD d.m.v. officiële röntgenfoto’s.
Ten aanzien van Heupdysplasie mag uitsluitend met de volgende combinaties gefokt worden :
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HD C : geldt voor C1 en C2 - Honden met een HD D of HD E uitslag worden uitgesloten voor het fokken.
Artikel 5
Inteelt : De fok tussen broer en zus is verboden.
De fok tussen vader/dochter en moeder/zoon wordt afgeraden, maar bij hoge uitzondering toegestaan,
mits voorafgaandelijke en gemotiveerde melding aan het Bestuur.
C.

Dekking en geboorte

Artikel 1
De eigenaar van de teef meldt de dekking aan puppy-info door middel van het formulier
“Melding dekking” , hetzij per e-mail, hetzij per post ; + kopie stamboom, HD-uitslag en patella-uitslag
indien nog niet in bezit van de club.
Artikel 2
Binnen de twee weken na de geboorte van de pups meldt de fokker het nest en aantal geboren pups aan puppy-info
door middel van een kopie van de dek-en geboorteaangifte bij de KMSH, of kopie van de dek-en geboorteaangifte
bij de bevoegde instantie van het land, indien het een buitenlandse fokker betreft.
Elke geboorte dient verplicht gemeld te worden aan Puppy-info.
Artikel 3
Het is aanbevolen niet meer dan 1 nest te tegelijk hebben.
Artikel 4
Een dekking en geboorte wordt pas door de club in het clubblad en op de website vermeld, indien de
fokker aan de hogervermelde voorwaarden van dit fokreglement heeft voldaan, beperkt tot maximaal
2 nesten per kalenderjaar. Belgische fokkers verkrijgen dan ook pupbemiddeling. Indien men vermeld is als
fokker aangesloten bij de club en er een dekking heeft plaats gevonden niet volgens het Belgisch fokreglement,
zal men overgaan tot Art.1 van “G-STRAF EN SLOTBEPALINGEN”

D

De fokker

Artikel 1
De fokker (verkoper) draagt zorg voor:
•

de ontworming van de pups

•

de noodzakelijke puppy entingen

•

een volledig door de dierenarts ingevuld Europees dierenpaspoort

•

pups getatoeëerd of gechipt zijn en geregistreerd

•

socialisatie en goede huisvesting van de pups

•

een goed voedingsschema voor de koper van de pup

•

officiël ingeschreven te zijn (aanvraag stamboom) volgens de richtlijnen van de KMSH

•

bij aflevering bedraagt de leeftijd van de pup 8 weken

•

een minimale gezondheidsgarantie te bieden ten gunste van de koper, overeenkomstig art. 28/1
van het KB van 18/03/2009 (Ziekte van Carré, Parvovirose, Hepatitis contagiosa canis )
en op de koopvernietigende gebreken volgens het KB van 24/12/1987
(Heupdysplasie / cryptorchidie en netvliesatrofie).

Artikel 2
De fokker is als eerste aanspreekbaar en staat de koper van de pup bij in de opvoeding. Hij zal bij problemen
die zich voordoen in de combinatie hond/eigenaar of gezondheid een zo grootmogelijke medewerking verlenen.
De in dit reglement opgenomen regels ontslaan de fokker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 3
Onder eigenaar van de teef wordt verstaan de verkoper en de fokker. Indien meer personen als eigenaar, als
fokker of als verkoper kunnen worden aangemerkt, dan rusten op elk hunner de uit dit fokreglement
voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 4
Door de club wordt aan de fokkers een tweetalige folder ter beschikking gesteld ter promotie
van de club. De fokker verbindt zich ertoe om aan de kandidaat-kopers deze folder te overhandigen.
E

Dispensatie

Artikel 1
Het bestuur is bevoegd om bij wijze van dit reglement van uitzondering en na grondige bestudering
dispensatie te verlenen van het bepaalde van dit reglement, behalve bij overtreding punt B artikel 4
van dit fokreglement. Dispensatie moet door de fokker schriftelijk aangevraagd worden.
F

Geschillen

Artikel 1
Alle informatie met betrekking tot de fokkers, fok, dek- en geboorteberichten worden bezorgd aan puppy-info
en zullen worden behandeld volgens alle relevante reglementeringen. Bij twijfel of geschil zal het voorval

voorgelegd worden aan het Bestuur, dewelke de gepaste beslissing omtrent de zaak zal nemen.
Artikel 2
Bij geschil over een beslissing van het Bestuur kan de fokker zich in eerste instantie wenden
en om verantwoording verzoeken bij het Bestuur; Indien om gegronde redenen er geen consensus
bereikt wordt kan de fokker verzoeken om het geschil, als agendapunt conform de statuten, voor te leggen
op de volgende Algemene Ledenvergadering, die bij gewone meerderheid van stemmen een beslissing zal nemen.
G

Straf- en slotbepalingen

Artikel 1
Bij niet naleving van dit reglement, kan het Bestuur bij wijze van straf besluiten tot:
1.

Het doen of nalaten van publicaties in het clubblad of andere bladen en internet,
waarvoor de CAMP-VLPB verantwoordelijkheid draagt en / of het niet verlenen van pupinfo
voor om het even welke pup ter wereld gebracht bij de fokker, en dit voor (on)bepaalde duur.

2.

Het verwijderen voor (on)bepaalde duur van de fokkerslijst.

3.

Uitsluiting als lid van de vereniging voor (on)bepaalde duur, indien de fokker opnieuw onreglementair
fokt en/of indien dit naar de mening van het Bestuur het aanzien van de vereniging schaadt.

Artikel 2
Dit reglement werd goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van de CAMP-VLPB
op 13/03/2022 te Everberg.

