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FORMALITEITEN VOOR HET AANVRAGEN VAN STAMBOMEN
(Recht tot opname in LOSH of ALSH)
De officiële naam van de honden geboren in 2014 moet verplichtend beginnen met de letter N (n). De naam op de
stamboom mag bestaan uit minimum drie en maximum negenentwintig karakters. Samengestelde namen (b.v.b
met vermelding van kleur variëteit) evenals koppeltekens zijn toegelaten; vermelding van kennelnaam, geen eigendom van de fokker, is niet toegelaten.
* Een nest moet binnen de 14 dagen na de geboorte bij de KMSH aangegeven worden.
* DNA-testen verplicht van de twee ouderdieren en van minimum één pup per nest (en eventueel meerdere pups volgens de keuze van de fokker).
* De geregistreerde honden waarvan de raszuivere afstamming bewezen is door een afstamming, zowel langs vaders- als langs moederszijde, van minstens drie generaties ingeschreven in het LOSH of in een stamboek erkend
door de FCI en de KKUSH, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test (ingang op 01/01/2009 voor
alle ouderdieren) en de twee ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, minstens één kwalificatie « Goed » behaald
hebben op een Belgische open, CAC- of CAC-CACIB-tentoonstelling onder een Belgische of buitenlandse keurmeester, of op een Rasspeciale onder een Belgische of buitenlandse keurmeester (rasspecialist), of op een door de
K.M.S.H. georganiseerde Attestendag (met een Belgische keurmeester), waarvan bewijs op de hiervoor voorziene
attestkaart, of geslaagd zijn in de Selectie ingericht door de hiervoor erkende Belgische rasclub. De reuen die
in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen (behalen van een “goed” op een tentoonstelling) en genealogische identificatienormen (genetische DNA-afdruk passend met die opgelegd door de KMSH).
(Artikel 14.1.a).
* Indien de « Aanvraag van Stambomen » niet geldig kan gemaakt worden binnen de vier maanden na de geboorte,
stuurt de KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete op te leggen. Indien de
fokker geen gevolg geeft aan deze aanmaning binnen de veertien dagen na datum van betekening ervan, worden de
diensten van de KMSH hem ontzegd tot wanneer hij er gevolg aan geeft. In dit geval heeft de Raad van Bestuur nochtans het recht de reïntegratie van de fokker te weigeren. (Artikel 18.1)
* De stamboom van de moederteef moet geregistreerd zijn op naam van de fokker(s) van het nest op het ogenblik van
de aangifte van het nest.
* De reu moet geregistreerd zijn bij de KMSH De eigenaar(s), op het ogenblik van de dekking, moet(en) de ‘Dek- en
Geboorteaangifte’, ondertekenen. Indien een reu in het buitenland leeft en in het bezit is van een stamboom erkend
door het FCI, dan volstaat een duidelijke kopie van de stamboom.
* Indien de registratie van de ouderdieren niet in orde is, zal het dossier in afwachting geplaatst worden.
* Voor het vermelden van de kennelnaam op de stamboom van de pups moet de aanvraag voor de kennelnaam voor
hun geboorte ingediend worden.
* Stambomen worden enkel afgeleverd indien het nestdossier volledig in orde is en voldoet aan alle bepalingen zoals
voorzien in het fokreglement

A. Dek- en geboorte aangifte (DSN)
Het formulier ‘Dek- en Geboorteaangifte’ moet volledig ingevuld en ondertekend BINNEN DE VEERTIEN DAGEN na
de geboortedatum van de pups bij de KMSH toekomen. Dit formulier kan opgevraagd worden bij de administratie van
de KMSH of kan gedownload worden van de website www.kmsh.be
Alle pups van een nest moeten aangegeven worden en voor iedere pup moet een stamboom aangevraagd worden.
Av. A. Giraudlaan 98, Brussel 1030 Bruxelles  Tel : 02/245.48.40  Fax : 02/245.87.90  www.srsh.be - info@srsh.be  www.kmsh.be info@kmsh.be  T.V.A. BE 409.818.268  Fortis 210-0634049-12  IBAN BE19 2100 6340 4912  BIC GEBABEBB

SOCIETE ROYALE SAINT-HUBERT a.s.b.l.

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS v.z.w.

***

***

Pour l’amélioration des races canines en Belgique

Tot verbetering van de hondenrassen in België

B. Identificatie
Alle pups dienen geïdentificeerd te worden.
De elektronische chip wordt ingeplant door de dierenarts-identificeerder, die instaat voor de registratie bij de ABIECBVIRH en de aflevering van een Europees paspoort. Problemen met de chip vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende dierenarts. De chip moet voldoen aan de ISO-normen voorzien in het KB van 28 mei
2004. De fokker bepaalt wanneer de chip ingeplant wordt.
De fokker moet één kleefvignet per pup, met gebruikt chipnummer en barcode, aan de dierenarts vragen en kleven in de daartoe voorziene ruimte op het formulier ‘Aanvraag stambomen’.

C. Formulier ‘Aanvraag Stambomen’
Van zodra de factuur voor de DNA-analyse betaald is, krijgt de fokker het formulier ‘Aanvraag Stambomen’ samen
met de factuur voor betaling van de stambomen evenals de afname kits voor de DNA-staalafname van alle pups.
De stambomen moeten betaald worden door middel van bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekening Fortis BE 19
2100 6340 4912 met vermelding van de gestructureerde mededeling.
Het formulier “aanvraag van stambomen” moet binnen de vier maanden na de geboortedatum van de pups ingediend worden.

D. DNA-procedure (verplicht)
DNA-testen, op basis van een monduitstrijkje, dragen ertoe bij de authenticiteit van de afstamming vermeld op de
LOSH - stambomen wetenschappelijk te waarborgen.
DNA-testen die reeds uitgevoerd werden voor 01/07/2008 door een erkend laboratorium (ISAG 2006) na staalafname
door een dierenarts, worden aanvaard door de KMSH mits het laboratorium Progenus waarmee KMSH een samenwerkingscontract afsloot, in het bezit wordt gesteld van de DNA-code. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk
zowel voor de administratieve als de financiële gevolgen die hieruit voortvloeien.
Enkel de analyses gedaan door het laboratorium Progenus, na staalafname volgens de procedure hieronder, worden
aanvaard.
Stap 1:
De fokker vermeldt op het formulier “Aangifte van Dek en Geboorte” het aantal stalen die moeten geanalyseerd worden:
- één pup verplicht
- + bijkomende aantallen door de fokker gekozen (facultatief)
Aandacht: enkel de geteste pup(s) zal/zullen een stamboom met vermelding “DNA Certified” ontvangen.
Stap 2:
De analyses moeten betaald worden door middel van het bijgevoegd overschrijvings-formulier op rekening Fortis BE
19 2100 6340 4912 met vermelding van de gestructureerde mededeling.
Na ontvangst van de betaling ontvangt de fokker, de afnamekits, het aanvraagformulier stambomen en de betreffende
factuur.
Van zodra de stalen werden afgenomen dienen deze ten laatste de daarop volgende dag door de dierenarts aan de
KMSH gestuurd te worden. De KMSH zal hiervoor een reeds voorgefrankeerde omslag aan de fokker bezorgen.
Bij ontvangst stuurt KMSH één willekeurig gekozen staal en de door de fokker aangeduide staalafnames naar het
laboratorium Progenus.
Alle problemen voortvloeiend door de afname van het staal valt onder de bevoegdheid van de uitvoerende dierenarts.
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Stap 3:
Het laboratorium Progenus bevestigt de genetische verwantschap tussen de twee ouderdieren en de pup(s) aan de
KMSH alvorens de stambomen worden afgeleverd. De nieuwe DNA-codes worden gearchiveerd door het laboratorium Progenus en door de KMSH; de twee supplementaire stalen worden bewaard door het laboratorium Progenus. De
niet geanalyseerde stalen worden bewaard door de KMSH.

Stap 4:
Na ontvangst van de gegevens van de pup(s) door de KMSH, stuurt het laboratorium Progenus een officiëel attest
van de DNA-code naar de eigenaar van de hond, samen met een “genetische identiteitskaart” van de hond, die zorgvuldig moeten bewaard worden door de eigenaar. Zoals de stamboom, moeten deze documenten de hond verplicht
volgen bij verandering van eigenaar.
Voor de dekreuen die in België verblijven maar die niet aan de fokker toebehoren:
- het DNA-attest moet door de eigenaar van de dekreu bekomen worden volgens dezelfde procedure als
voor een nest. (zie hoger)
Voor de dekreuen die in het buitenland verblijven en die al een genetische DNA-code ISAG 2006 hebben voor
01/07/2008:
- de eigenaar van de fokteef voegt verplicht een kopie van het attest van de genetische DNA-code compatibel “ISAG 2006”, dat hem overgemaakt wordt door de eigenaar van de dekreu, bij de “Aangifte van Dek
en Geboorte”. Het gaat hier wel om de numerieke DNA-code, en niet om de lettercode die op de DNAidentiteitskaart vermeld staat.
Voor de dekreuen die in het buitenland verblijven en die nog geen genetische DNA-code ISAG 2006 hebben voor
01/07/2008:
- de staalafname moet verplicht gedaan worden door een erkende dierenarts. De analyse van de DNAcode van de dekreu moet compatibel zijn met “ISAG 2006”; indien dit niet het geval is wordt de DNAcode niet aanvaard en moet een nieuwe DNA code (ISAG 2006) bepaald worden.
- een DNA-analyse door laboratorium Progenus wordt aangevraagd door middel van het formulier “Aanvraag DNA-analyse voor honden die in het buitenland verblijven” Het benodigde afnamemateriaal wordt
na betaling van het factuiur toegestuurd.
Sinds 2010 moet de genetische DNA-code (ISAG 2006) van de dekreu en de moederteef gekend zijn op het moment
dat de dek- en geboorteaangifte wordt ingediend.

E. Fokrichtlijnen
Alle voorttelers moeten in het bezit zijn van een door de Internationale Kynologische Federatie (F.C.I.) erkende stamboom. Gelieve op te merken dat de enige geldige belgische stambomen deze zijn die door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus uitgegeven worden.
De aangifte van het nest moet binnen de 14 dagen na de geboorte gebeuren.
Leeftijd der voorttelers
De teven mogen niet gedekt worden voor ze 15 maanden oud zijn; de reuen mogen niet dekken voor ze 12
maanden oud zijn.
Honden die de leeftijd van 10 jaar overschreden hebben (teven) zijn niet meer toegelaten tot de fok.
Aantal welpen
Wij raden aan : zoveel als de teef tepels heeft.
Aantal nesten
Maximum één maal per jaar. Indien de geboorteperiode moet verplaatst worden, voorzien onze reglementen
dat een teef een maximum van twee nesten per jaar mag hebben en daarna een rustperiode van één jaar in
acht moet houden.
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Naam van de pups
De officiële naam van de pups moet verplichtend bestaan uit minimum drie en maximum negenentwintig karakters. De KMSH zich behoudt de recht om de naam te veranderen als deze reeds bestaat voor een hond van
hetzelfde ras.

F. Tarieven
- Onderstaande tarieven zijn uitsluitend geldig in het kader van een nestdossier;
- Alle prijzen zijn BTW inbegrepen;
Aard kosten

Detail

Totaal

Administratieve kosten

Vast bedrag per nest

€ 26,17
ste

1 pup
+ bijkomende pup(s)

€ 40,40
€ 35,35

Per pup

Zonder kennelnaam

€ 55,92

Per pup

Met kennelnaam

€ 49,88

DNA
Stamboom

Registratie van een reu die in het buitenland woont en gebruikt door een fokker in België € 16,19
Vernieuwing van stamboom

Per pup

€ 32,38

Duplicaat van een stamboom

Per pup

€ 161,89

Kennelnaam

€ 283,30

G. Importhonden
De tatoeage en/of microchip van alle importhonden moet in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld op de
exportstamboom of een identificatiedocument erkend door de bevoegde overheid in het land van herkomst. Een importhond zonder voorafgaande officiële identificatie in het land van herkomst zal niet in de registers opgenomen worden.

H. Info Baby Dog
Om opgenomen te worden in het gegevensbestand ‘Info Baby Dog’, dat op onze website gepubliceerd wordt, moet de
fokker op voorhand de facturen voor de DNA-analyses.

(01.01.2014)
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