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REGLEMENT ERKEND FOKKER
1. Algemeen
Ter uitvoering van haar statutaire taak de kwaliteit van de fokkerij in Nederland te bevorderen kent de
Siberian Husky Klub voor Nederland zogeheten erkende fokkers. Ieder lid dat aan de eisen van het
erkend fokreglement voldoet en ook voor het overige verklaart zich hieraan te confirmeren kan het
bestuur verzoeken te worden geregistreerd als erkend fokker.

2. Begrippen
1. Fokker: ieder die ten tijde van de worp eigenaar is van de moederhond.
2. Erkend fokker: ieder die, na toelating, door de vereniging erkend wordt als fokker.
3. Aspirant erkend fokker: erkend fokker die staat van dienst moet bewijzen.
4. Daar waar in onderstaande gevallen “erkend fokker” wordt gebruikt, dient in voorkomende
gevallen “aspirant erkend fokker” gelezen te worden.
5. Daar waar in onderstaande artikelen het persoonlijk voornaamwoord “hij” en/of het
bezittelijke voornaamwoord “zijn” wordt gebruikt, dient in voorkomende gevallen “zij” en/of
“haar” te worden gelezen.

3. Kwaliteitseisen
1. Teneinde opgenomen te worden dient de fokker te beschikken over een officiële, door de Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, geregistreerde kennelnaam.
2. Voor toelating als erkend fokker komen in aanmerking in Nederland woonachtige leden van de
vereniging die minimaal twee jaar aaneengesloten lid zijn van de vereniging. Een uitzondering is
mogelijk indien de aanvrager reeds fokker is van een ander ras. Of in het buitenland reeds een
fokker van de Siberian Husky was.
3. De op de lijst opgenomen fokkers verplichten zich bij verkoop van (een) hond(en) het door de
SHKN vastgesteld verkoopcontract te gebruiken. Eventueel mogen hier toevoegingen in gedaan
worden.
4. De fokker is niet toegestaan binnen een jaar meer dan twee nesten te fokken ongeacht het
aantal geborenen in een nest.
De erkenning als erkend fokker met de daarbij behorende rechten en plichten komt te vervallen
wanneer niet meer wordt voldaan aan de eisen van dit reglement zoals dit op enig moment zal
luiden, op verzoek van de betrokkene of door een besluit als genoemd in artikel 7.

4. Rechten verbonden aan het erkend fokkerschap
Een erkend fokker heeft de navolgende rechten:
1. vermelding van zijn of haar gegevens op de website van de vereniging.
2. vermelding van zijn of haar gegevens in het verenigingsorgaan.
3. gebruikmaken van het predicaat erkend fokker voor publieke uitingen.
4. vermelding van dekking en geboorte op de website van de vereniging.
5. kortingen bij de Raad van Beheer bij het aanvragen van de stambomen van hun pups.
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5. Plichten verbonden aan het erkend fokkerschap
Een erkend fokker heeft de navolgende plichten:
1. naleving van dit reglement en naleving van de plichten als lid, dat wil zeggen zich houden aan
de statuten en reglementen van de vereniging en daarmee ook aan het Kynologisch Reglement
van de Raad van Beheer en de wettelijke regels die in Nederland gelden ten aanzien van het
fokken en houden van honden;
2. na een verzoek daartoe op kortst mogelijke termijn, uiterlijk 10 werkdagen, aan het
bestuur verschaffen van alle noodzakelijke informatie;
3. het persoonlijk bijwonen van fokker-overleg-bijeenkomsten die de vereniging organiseert;
4. het voldoen van een jaarlijkse bijdrage, de hoogte vastgesteld door het bestuur;
5. het in overleg terugnemen van een door hem of haar gefokte hond, die om welke reden dan
ook, niet langer bij de huidige eigenaar kan blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan biedt de
erkend fokker hulp en bemiddeling bij het vinden van een nieuw tehuis;
6. opsturen van bewijsstukken van gezondheidsonderzoeken van honden waarmee gefokt gaat
worden; indien het een buitenlandse reu betreft, ook de kopie stamboom opsturen.
7. het schriftelijk bij het bestuur melden wanneer een teef gedekt is en door wie.
8. het schriftelijk bij het bestuur melden wanneer een teef bevallen is en de hoeveelheid pups.
9. het schriftelijk bij het bestuur melden wanneer als gevolg van een ongewenste dekking een
nest geboren wordt wat niet aan de eisen van het reglement voldoet (evt. geen
stamboomafgifte).
10. inspanning verricht om aanwezig te zijn met pups en (indien mogelijk) ouderdieren op de
Jonge Hondendag.
11. Inspanning verricht om aanwezig te zijn met (een) hond(en) tijdens de
(kampioenschaps)clubmatch.

6. Tegemoetkoming van de vereniging
1. Indien een erkend fokker zijn pupkopers lid / abonnee maakt van de vereniging, krijgen
nieuwe leden / abonnees een eenmalige korting. Het bedrag van deze korting is gelijk aan
het te betalen entreegeld.
2. Indien een erkend fokker een lid / abonnee aanmeldt ontvangt de erkend fokker, al naar
gelang de hoeveelheid nieuwe leden/abonnees, een eenmalige korting van 10% per
aangebracht lidmaatschap.

7. Sancties
1. Bij overtreding van een van de in artikel 5 genoemde plichten zal de overtreder een
waarschuwing krijgen.
2. Wordt een overtreding conform het verenigingsfokreglement geconstateerd, ongeacht op
welk punt, dan zal de overtreder gedurende twee jaar, te rekenen vanaf het definitief
worden van het sanctiebesluit, verwijderd worden van de erkend fokkerslijst en gedurende
deze periode geen gebruik mogen maken van de aan erkenning als erkend fokker verbonden
rechten. Dit houdt in: geen pup- info en generlei vermelding van het fokkerschap, niet door
de vereniging en niet door de fokker.
3. Bij een herhaaldelijke overtreding wordt de erkenning als erkend fokker definitief
ingetrokken.
4. Beroep tegen een sanctiebesluit van het bestuur kan binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit worden aangetekend bij de geschillencommissie van de
vereniging, welke binnen drie maanden een bindende uitspraak zal doen.
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6. Probleemoplossing
De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen
fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere dan een controlerende, verwijzende en
een voorlichtende taak. Ook de dek- of pupprijs is een zaak tussen de onderlinge partijen. Deze dienen
eerst zelf in onderling overleg een oplossing te zoeken voor gerezen problemen. In laatste instantie,
wanneer beide partijen er echt niet uitkomen kan bij een geschil tussen pupkoper en erkend fokker
een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij het bestuur.

7. Slotbepalingen
1. Voor gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien kan het bestuur besluiten. Die
besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende
Algemene Vergadering.
2. Wijzigingen van dit reglement kunnen worden doorgevoerd na een besluit daartoe van
het bestuur, tenzij de wijziging het gevolg is van wijzigingen in het Kynologisch
Reglement.

8. Slot
Dit reglement treedt in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door algemene vergadering van
de vereniging, per 1 januari 2018.
Aldus vastgesteld op 11 juni 2017

De voorzitter,

De secretaris

Mw. G.G. Minnaard- Hulzebos

Mw. A. Voorbach
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