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1. ALGEMEEN  

 

1.1 Dit reglement voor de vereniging Basset Griffon Vendéen Club Nederland beoogt bij te 

dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Grand Basset Griffon Vendéen en 

Petit Basset Griffon Vendéen zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de rasvereniging voor de Basset Griffon Vendéen Club Nederland. Dit 

Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de 

Basset Griffon Vendéen Club Nederland op 25-03-2012. Inhoudelijke aanpassingen van dit 

Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene 

ledenvergadering van de Basset Griffon Vendéen Club Nederland.  

 

1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Basset Griffon Vendéen Club 

Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen en Petit Basset Griffon Vendéen. 

 

1.3 Het bestuur van de Basset Griffon Vendéen Club Nederland verplicht zich, de door de 

Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied vastgestelde 

wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit 

Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren in het Verenigingsfokreglement. Dit 

ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van 

recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van Basset Griffon Vendéen Club 

Nederland hier in gebreke blijft.  

 

1.4  Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de 

omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement en het Kynologisch 

reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebeid in Nederland.  

 

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het 

Huishoudelijk reglement en het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland.  

 

1.6  Inschrijving van een nest in de Nederlandse Stamboekhouding ( NHSB) door de Vereniging 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals 

vastgelegd in het Kynologisch Reglement.  

 

1.7 Gedragsregels voor Fokkers  

 

1.7.1 Elk nieuwe fokker is volwaardig lid van de vereniging en meldt zich tenminste 3 maanden 

voor de te verwachten dekking aan bij de fokkersgroep en dient zich kort voor te stellen aan 

de overige fokkers.  

1.7.2  De reeds aanwezige leden bepalen of de nieuwe aanmelder wel/niet wordt toegelaten.  

1.7.3  Een afwijzing wordt met reden omkleed.  

1.7.4  Deelname aan de fokkersgroep wordt voor minimaal een jaar aangegaan.  

1.7.5  Bij het niet naleven van de gedragscode en/of de fokreglement volgt uitsluiting van de  

fokkersgroep.  

1.7.6  Nieuw aangenomen fokkers voor de fokkersgroep betalen éénmalig een jaarlijks door het 

bestuur vast te stellen bedrag (inleggeld) aan de Basset Griffon Vendéen Club Nederland.  

1.7.7  Men dient elkaars mening te respecteren.  

1.7.8  Etiquette wordt streng bewaakt.  

1.7.9  De fokkers dienen zich onvoorwaardelijk aan het Fokreglement van de BGV Club Nederland 

 te houden.  

1.7.10 Fokkers dienen tenminste eenmaal per jaar op een fokkersoverleg aanwezig te zijn 

 georganiseerd door het bestuur van de BGV Club Nederland.  

1.7.11 Overtreders van 1 of meerdere gedragsregels ontvangen maximaal 2 waarschuwingen.  

1.7.12 Indien het betreffende lid zich weigert aan te passen is uitsluiting van de fokkersgroep het  

gevolg.  

1.7.13 Leden dienen zich te onthouden van minachting, beledigende taal of discriminerende 

uitlatingen naar 'derden' (collega-fokkers, bedrijven, stichtingen, verenigingen etc.)  
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1.7.14 Fokkers kunnen ter verantwoording worden geroepen door de leden van de fokkersgroep en 

door het bestuur van de BGV Club Nederland.  

1.7.15 De fokkers dienen geen honden te verhandelen tijdens evenementen van de BGV Club 

 Nederland of te verkopen op websites zoals bijv. algemeen commerciële sites 

 (markplaats.nl o.i.d.)  

1.7.16 Fokkers mogen hun website niet doorlinken naar Nederlandse fokkers van BGV’s die geen 

 lid zijn van de vereniging.  

1.7.17 Indien er wordt geadverteerd in de landelijke vakbladen of internationale vakbladen doet 

ieder lid van de fokkersgroep hier onvoorwaardelijk aan mee.  

1.7.18 De fokkers hebben inzage in de Database van de BGV Club (bijv. afwijkingen, afstamming, 

 keurverslagen, etc.).  

1.7.19 Het is een plicht goede (na)zorg te verlenen aan de puppy kopers en maken gebruik van  

het Puppyinfoboek van de vereniging. Indien men de kennis niet heeft wordt deze door de 

fokker zelf verkregen en verstrekt aan de eigen puppy kopers. Op verzoek kunnen andere 

fokkers of een fokker naar keuze bijstand verlenen waar dat nodig is.  

1.7.20 Fokkers dienen zich actief mee te werken aan de diverse activiteiten van BGV Club 

 Nederland.  

1.7.21 Loyaliteit naar de fokkersgroep en de Basset Griffon Vendéen Club Nederland is 

vanzelfsprekend. Fokkers kunnen derhalve alleen als fokker geregistreerd staan bij de BGV 

Club Nederland en binnen deze club hun fokactiviteiten ontplooien.  

 

 1.8  DATABANK  

 

 1.8.1  Fokkers melden alle dekkingen (ook indien er geen nest uit geboren wordt) binnen 3 weken 

 aan de databank.  

1.8.2 Fokkers melden de geboorte van een nest met daarin alle geboren pups; ook eventueel 

overleden pups binnen 10 werkdagen aan de databank.  

1.8.3  Fokkers melden t.b.v. databank de namen, stamboomnummers, chipnummers, export en 

eigenaren van puppen binnen 3 maanden na de geboorte aan de databankbeheerder.  

 1.8.4  Geïmporteerde honden dienen binnen 3 weken met een kopie van de stamboom gemeld te 

 worden.  

 1.8.5  De fokkers melden alle voorkomende afwijkingen (bijv. knikstaarten, langpoot,gebitsfouten, 

niet ingedaalde testikels, etc.), gebreken en/of ziektes bij hun dieren c.q. nakomelingen aan 

de databank. De gegevens worden beschikbaar gemaakt in een databank t.b.v. de fokkers 

van de Basset Griffon Vendéen Club Nederland. Fokkers wordt dringend geadviseerd de 

databank te raadplegen alvorens een dekking te laten plaatsvinden.  

1.8.6  Het doorspelen van informatie van deze databank aan derden buiten de BGV Club 

Nederland kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de meerderheid van de fokkers 

en met toestemming van het bestuur.  

 

2.  FOKREGELS  

  KR: Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels rasvereniging (RV).  

 

2.1 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon 

 of haar kleinzoon.  

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 

ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1)  

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:  

2.1.a  Een combinatie van ouderdieren mag het inteeltcoëfficiënt van 15 % berekend over 10 

 generaties niet overschrijden.  

2.1.b  Een hond die lijdt aan epilepsie is uitgesloten van de fokkerij.  

2.1.c  Een combinatie waarin epilepsie zich heeft geopenbaard mag niet worden herhaald.  

2.1.d  Een ouderdier dat in 2 verschillende combinaties één kind of meer met epilepsie heeft 

 gegeven wordt van de fokkerij uitgesloten.  

2.1.e  Broers en zusters uit een nest waarin epilepsie zich heeft geopenbaard dienen tenminste 3 

 jaar oud te zijn voordat ze voor de fokkerij mogen worden ingezet.  

2.1.f  Honden die 1 nakomeling hebben met epilepsie of nestgenoten van een hond met epilepsie,  
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dienen alleen gepaard te worden aan honden uit een lijn waarin zich geen epilepsie heeft  

voorgedaan.  

2.1.g  Nakomelingen van lijders van epilepsie mogen alleen voor de fokkerij worden ingezet indien 

 ze zelf minimaal de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt en ze mogen uitsluitend gepaard 

 worden aan honden uit een lijn waar nog geen epilepsie zich heeft voorgedaan.  

 

2.2  Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is twee maal toegestaan.  

 

2.3  Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet 

 tenminste 18 maanden zijn.  

 

2.4  Aantal dekkingen:  

 

Voor de PBGV geldt dat een reu 3x per 24 maanden mag worden ingezet voor de fokkerij 

totdat de pup(s) uit het eerste nest de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt. Daarna mag de 

reu een onbeperkt aantal nesten voortbrengen tenzij dit is in strijd is met art. 2. t/m 2.1.g. 

en 4.3  

 

Voor de GBGV geldt dat een reu 1x per kalender mag worden ingezet voor de fokkerij totdat 

de pup(s) uit het eerste nest de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt. De reu mag slechts één 

maal per jaar worden ingezet voor de fokkerij totdat de pup(s) uit het eerste nest de leeftijd 

van 3 jaar hebben bereikt. Daarna mag de reu een onbeperkt aantal nesten voortbrengen 

tenzij dit is in strijd is met de bepalingen in art. 3 & 4 & 5  

 

Als geslaagde dekking geldt een dekking waar minimaal één levende pup is voortgekomen 

 en ingeschreven in het NHSB.  

 

NB1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB ( 

artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.  

 

NB2:  indien sperma wordt gebruikt van de reu voor KI, telt dit mee als een ‘dekking’.  

 

2.5  Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de 

fokkerij.  

 

2.6  Gebruik buitenlandse dekreuen: voor het gebruik van buitenlandse reuen gelden de  

regels die in het land waar de hond woonachtig is, worden gesteld aan de fokdieren.  

 

2.7  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker  

voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan  

gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een 

 natuurlijke dekking van dekreu betreft.  

 

3.  WELZIJNSREGELS.  

  KR Artikel VIII.1 KR in samenhang met regels rasvereniging (RV).  

 

3.1  Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft  

bereikt.  

 

3.2  Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop 

zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.  

 

3.3 Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag 

waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  

 

3.4  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren 

 bereikt.  
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3.5  Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een  

vorige nest van die teef.  

 

3.6  Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een 

vorig nest van die teef.  

 

4.  GEZONDHEIDSREGELS  

 

4.1  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren  

moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek,  

plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de 

Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 

onderzoeksprotocollen.  

 

4.2 Verplicht screeningsonderzoek.  

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen 

het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking op worden onderzocht:  

 

Grand Basset Griffon Vendéen:  

- Niet van toepassing  

 

Petit Basset Griffon Vendéen:  

- Lensluxatie, Glaucoom, Cataract  

 

4.3  Erfelijke aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van bovenstaande  

aandoeningen ( art. 2.1a t/m 2.1.g en 4.2) mag niet worden gefokt.  

4.3.a Bij de Petits Bassets Griffons Vendéens dienen de fokdieren onderzocht te worden op  

oogafwijkingen tot de leeftijd van 7 jaar. De onderzoeksuitslagen worden in kopie naar de  

databank gestuurd.  

4.3.b  Indien aan de hand van een inventarisatie van de nakomelingen wordt vastgesteld dat er 

ernstige gebreken of ziektes voortkomen uit de vaderlijn dan wel de moederlijn dan mogen 

zij (vader en/of moeder en/of nakomeling) voor de verdere fok niet meer te worden ingezet.  

 

4.4 Diskwalificerende fouten: met honden die één of meer van diskwalificerende fouten hebben  

die in de rasstandaard (zie de rasstandaard) genoemd worden mag niet worden gefokt.  

 

5.  GEDRAGSREGELS 

 

5.1  Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de  

rasstandaard zijn beschreven.  

 

5.2  Verplichte gedragstest: Voor de Grand Basset Griffon Vendéen en de Petit Basset Griffon  

Vendéen is een verplichte gedragstest niet van toepassing.  

 

6.  WERKGESCHIKTHEID  

 

 6.1  Voor de Grand Basset Griffon Vendéen en de Petit Griffon Basset Vendéen is een verplichte  

werkgeschiktheid niet van toepassing.  

 

 6.2  De BGV Club Nederland organiseert bijeenkomsten waar de werkgeschiktheid van de 

 honden kunnen worden getest. De BGV Club Nederland wil het gebruik van de honden voor 

 hun oorspronkelijke taak ( jachthond) bevorderen en deelname van fokdieren aan diverse 

 testen en/of proeven op dit gebied is gewenst.  
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7.  EXTERIEURREGELS 

 

7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal een keer hebben deelgenomen aan een 

door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de 

kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald.  

7.1.1  Indien 7.1. niet van toepassing is, moet het beoogde ouderdier gekeurd zijn op de  

afstammelingenkeuring van de Basset Griffon Vendéen Club Nederland.  

 

7.2  Fokgeschiktheidskeuring: Een fokgeschiktheidskeuring is niet van toepassing.  

 

8.  REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS  

 

8.1  Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van 

de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts 

ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering 

adequaat zijn ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID 

transponder.  

 

8.2  Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 

weken. Tussen de enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 

dagen  zitten.  

 

8.3  De fokkers maken gebruik van een eensluidend verkoopcontract van de Basset Griffon 

Vendéen Club Nederland.  

 

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  

 

9.1  Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit 

een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.  

 

9.2  Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of 

voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder 

de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.  

 

9.3  Het niet houden aan het fokreglement of het niet houden aan de etiquette  

gedragsregels kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de fokkersgroep en/of  

ontzetting van het lidmaatschap.  

 

9.4 In niet voorziene gevallen beslist in eerste instantie de meerderheid van de  

fokkers van de BGV Club Nederland en in laatste instantie het bestuur van de  

BGV Club Nederland.  

 

10.  INWERKINGTREDING  

 

10.1  Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op het tijdstip zoals dit is bepaald door de 

ALV op 06-04-2014 van de Basset Griffon Vendéen Club Nederland en nadat het reglement 

is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform artikelen 10 HR en 

VII.5+6 KR.  

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Basset Griffon Vendéen Club 

Nederland op 06-04-2014.  

 

De voorzitter,       De secretaris  

 

Naam:        Naam:  

 

Handtekening:       Handtekening:  
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