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Stamboekreglement
Het stamboeksecretariaat
Artikel 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het stamboeksecretariaat bepaalt haar standpunt en gedrag in overleg met het bestuur der vereniging en/of
enig andere ter zake deskundige, door het bestuur aan stellen commissie.
Alleen het stamboeksecretariaat is gerechtigd stamboekpapieren af te geven, aan te vullen of wijzigingen,
alsmede cattery's op naam in te schrijven.
Correspondentie betreffende het stamboek wordt gevoerd door de stamboeksecretaris.
Het stamboeksecretariaat is verantwoordelijk voor haar financiën. De penningmeester heeft het beheer
hierover. Het verantwoorden hiervan dient iedere drie maanden te geschieden.
Het stamboeksecretariaat heeft het recht, in overleg met het bestuur, werkzaamheden het stamboek
betreffende, aan derden te delegeren indien zulks noodzakelijk geacht wordt.
Het stamboeksecretariaat wordt benoemd en vervangen door het bestuur.

Catterynamen
Artikel 2.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

De vereniging erkent de, naar het oordeel der vereniging door bonafide zusterverenigingen, afgegeven en
geregistreerde catterynamen.
De eigenaar van een nieuw te registreren catterynaam dient zijn aanvraag te richten aan het
stamboeksecretariaat. Indien de aangevraagde naam ongeveer gelijkluidend is aan een reeds in binnen - of
buitenland geregistreerde naam zal geen toestemming tot inschrijving worden verleend. De aanvrager dient
daarom gelijktijdig met de aangevraagde naam een twee en derde keus voor een catterynaam in te sturen. Bij
de aanvraag dient tevens te worden vermeld of de catterynaam als voorvoegsel of als achtervoegsel gebruikt
dient te worden. Als de catterynaam eenmaal is geregistreerd is verandering hiervan normaal gesproken niet
meer mogelijk. Bij uitzondering en om speciale redenen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
Inschrijving van een catterynaam is pas officieel als de betaling en registratie door de CCR (Centrale Cattery
Registratie) door het stamboeksecretariaat ontvangen is.
De eigenaar van een catterynaam heeft het alleenrecht zijn fokproducten onder zijn catterynaam te laten
inschrijven.
Een catterynaam vervalt bij overlijden of afstand van de eigenaar, met dien verstande dat de vereniging kan
toestaan dat deze naam wordt overgedragen door een natuurlijke erfgenaam, dan wel door de langstlevende
partner van een samenlevingsverband.
De catterynaam wordt gedurende 20 jaar, na het vervallen van deze naam, beschermd.
Het overschrijven van de catterynaam van een andere vereniging naar de NLKV dient schriftelijk bij het
stamboeksecretariaat te geschieden. Tevens dient men zijn oude vereniging hiervan in kennis te stellen.
Geregistreerde cattery's mogen uitsluitend van het stamboek der NLKV gebruik maken. De aanvraag voor
overschrijven van een catterynaam naar onze vereniging dient in het eerst verschijnende verenigingsorgaan
gepubliceerd te worden. Wanneer binnen één maand na publicatie geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen
is de overschrijving een feit. Worden wel binnen de termijn schriftelijke bezwaren ingediend, dan zal de
procedure gevolgen worden zoals beschreven in artikel 2 van het huishoudelijk reglement.

Voornamen
Artikel 3.
Indien een kat eenmaal onder een bepaalde voornaam in het stamboek is opgenomen kan deze niet meer
worden gewijzigd.
De voornaam van de kat en de catterynaam mogen te samen niet meer dan dertig (30) lettertekens inclusief
spaties bedragen.
Erkenning stambomen
Artikel 4.

1.
2.

De vereniging accepteert de stamboekpapieren afkomstig van zusterverenigingen uit binnen- en buitenland.
Zij behoudt zich wel het recht voor bovengenoemde stamboekpapieren eventueel als 'experimenteel' te
beschouwen.

Juistheid stamboekgegevens
Artikel 5.
De juistheid van de stamboekgegevens wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de opgaven gedaan door
de fokker/eigenaar van de kat.
Afstammingbewijzen
Artikel 6.
1.
2.
3.

Deze worden afgegeven voor katten waarvan alleen de ouders geregistreerd zijn (tweede generatie) of
waarvan de ouders en grootouders geregistreerd zijn (derde generatie).
Afstammingbewijzen zijn uitsluitend bewijs van afstamming en niet van raszuiverheid.
Voor paringen van katten uit verschillende ras en kleurgroepen worden alleen afstammingsbewijzen
afgegeven na toestemming van het bestuur, voor de bewuste kruising en met de toevoeging “experimenteel”.

Stambomen
Artikel 7.
1.
2.

3.
4.

Deze worden afgegeven voor katten waarvan met in begrip van het kitten ten minste drie generaties of meer
voorouders geregistreerd zijn en tot hetzelfde ras- en/of kleurgroep behoren.
Stambomen met de toevoeging 'experimenteel' worden afgegeven voor katten waarvan drie generaties of
meer voorouders geregistreerd zijn doch waarvan een ouder, grootouder of overgrootouder niet tot dezelfde
ras- en/of kleurgroep behoort.
Voor het fokken met witte katten zijn er beperkingen, voor informatie hierover neemt u dan contact op met het
stamboeksecretariaat.
Voor toegestane kruisingen van ras en kleurgroepen, zie artikel 16.
Er is een verbod op de kruising particolour maal point bij de Pers en Exotic; bij de Brits Korthaar en
Brits Langhaar; bij de Oosters Korthaar/ Mandarin en de Siamees/Balinees

Uitzonderingsbepalingen
Artikel 8.
1.

2.

Voor nesten geboren uit poezen en/of katers welke stambomen bezitten waarop voorouders voor komen
welke niet gefokt zijn in dezelfde rasgroep zullen wel stamboekpapieren (zonder 'experimenteel') afgegeven
worden, mits de fokker van deze nesten zich vanaf de aanmelding van zijn/haar lidmaatschap, wat deze
katten betreft, gehouden heeft aan de in dit reglement onder punt 17 genoemde toegestane kruisingen.
Voor kruisingen tussen een langharige en kortharige kat kan men, indien dit van tevoren bij het
stamboeksecretariaat is aangevraagd, in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor afstammingsbewijzen
'experimenteel' als men aantoont dat deze kruising geschiedt om enig ras te creëren of te verbeteren.

Voorwaarden voor aanvraag van stamboekpapieren
Artikel 9.
1.
2.
3.

In het stamboek der vereniging kunnen slechts die katten worden ingeschreven waarvan de fokker/eigenaar
lid is van de vereniging en ook zijn catterynaam bij de vereniging heeft ondergebracht.
Stamboekpapieren moeten binnen vier maanden na de geboorte worden aangevraagd, overleggende een
volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Tevens dient te worden meegestuurd een fotokopie van de stamboom van de kater en poes.

Nestcontrole
Artikel 10.
1.

Vanaf het tijdstip van de geboorte tot het tijdstip dat afgifte der stamboekpapieren plaatsvindt, is nestcontrole
mogelijk. De fokker dient zijn medewerking hieraan te verlenen. Controle is alleen toegestaan door een
daartoe door de stamboeksecretaris, gemachtigd arts, keurmeester of een ander ter zake deskundig persoon.
Dit geschiedt in overleg met de fokker. De kosten van deze controle zijn voor rekening van het
stamboeksecretariaat.

2.

Indien de fokker dit wenselijk acht kan hij/zij zelf om nestcontrole verzoeken. Dit verzoek dient bij het
stamboeksecretariaat te worden ingediend. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

Voorwaarden voor de afgifte van stamboekpapier
Artikel 11.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Betaling van stamboekpapieren dient te geschieden binnen vier maanden na de geboorte van de kittens
waarvoor deze zijn aangevraagd. Betalingen dienen alleen te geschieden middels toegestuurde brief of email
met betaalgegevens op naam van de vereniging.
Stamboekpapieren zullen pas door het stamboeksecretariaat verstuurd worden na ontvangst van het
verschuldigde bedrag.
Kosten verbonden aan de afgifte van stamboekpapieren worden geregeld op de (jaarlijkse) algemene
vergadering.
De fokker dient alle gewenste gegevens, die voor de juiste inschrijving in het stamboek van belang zijn, te
verstrekken.
Bij twijfel aan de juistheid van de verstrekte gegevens, kan de stamboeksecretaris weigeren de inschrijving te
verrichten. Beroep tegen deze beslissing dient te geschieden bij het bestuur der vereniging.
Stamboekpapieren worden alleen afgegeven aan de fokker. Als fokker geldt de eigenaar van de poes ten tijde
van de geboorte, in bijzondere gevallen kan hiervan eventueel op schriftelijk verzoek van de fokker, worden
afgeweken.
Stamboekpapieren worden eerst afgegeven nadat gebleken is dat de opgave, voor zover te controleren,
correct is. Mocht achteraf blijken dat er toch een onjuiste opgave is gedaan, dan behoudt de vereniging zich
het recht voor de ten onrechte afgegeven papieren ongeldig te verklaren en terug te eisen.

Invulling en ondertekening van stamboekpapieren
Artikel 12.
1.
2.

3.

Alle door de vereniging uitgegeven stamboekpapieren zullen zoveel mogelijk alle gegevens, zoals naam, titel,
kleur, variëteit en stamboeknummers bevatten.
Kampioenstitels e.d. behaald op binnen- en buitenlandse tentoonstellingen moeten onder overleggen van
fotokopieën van de betreffende certificaten aan het stamboeksecretariaat worden gemeld, waarna deze
zoveel mogelijk in de stamboekpapieren zullen worden vermeld.
Stamboekpapieren wordt door het stamboeksecretariaat ondertekend, met uitzondering van die
stamboekpapieren die afgegeven worden voor katten geboren ten huize van de stamboeksecretaris.
Deze dienen te worden ondertekend door de voorzitter of een ander bestuurlid.

Verandering van eigenaar
Artikel 13.
Stamboekpapieren horen bij de daarop met name genoemde katten. Bij verandering van eigenaar dienen
deze aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd.
Wanneer kittens of katten van eigenaar veranderen moeten zij verplicht een geldige inenting hebben tegen
katteziekte en niesziekte en minstens de leeftijd van 13 weken hebben bereikt.
Eigendomsbepaling
Artikel 14.
1.

2.

Stamboekpapieren blijven eigendom van de vereniging. Bij overlijden van een kat dienen deze bescheiden
binnen een maand aan het stamboeksecretariaat te worden teruggezonden. Indien zulks verzocht wordt,
kunnen deze na ongeldigheidverklaring weer aan de eigenaar van de kat worden geretourneerd.
Voor weggelopen en zoekgeraakte katten geldt het bovenstaande eveneens met dien verstande echter dat
de bescheiden binnen drie maanden aan het stamboeksecretariaat gezonden moeten worden.

Duplicaten
Artikel 15.
Bij zoekraken of verlies van stamboekpapieren bestaat de mogelijkheid een duplicaat te verkrijgen tegen
betaling van het normaal voor deze papieren geldende tarief. Op deze papieren zal worden aangegeven dat
het hier om een duplicaat gaat. Bij afgifte van een duplicaat vervalt de geldigheid van het origineel.
Rasgroepen
Artikel 16.
Stamboekpapieren / afstammingsbewijzen zullen door de vereniging worden afgegeven indien de katten
gefokt zijn binnen onderstaande rasgroepen:
Groep 1: alle perzische langharen en alle exotic shorthair.

Groep 2: alle halflangharen, mits binnen de rasgroep,
Groep 3: alle kortharen, mits binnen de rasgroep
Er is een verbod op de kruising particolour maal point bij de Pers en Exotic; bij de Brits Korthaar en Brits Langhaar;
bij de Oosters Korthaar/ Mandarin en de Siamees/Balinees.
De regels zoals vastgelegd in het Landelijk overleg Orgaan zullen in eerste instantie worden opgevolgd, hoewel het
bestuur altijd het recht behoud om bij bestuursbesluit een andere beslissing te nemen.
Erkenning variëteiten
Artikel 17.
Alle rassen, kleuren, of variëteiten die op de door de gezamenlijke verenigingen vastgestelde kleurenlijst vermeld
staan, zijn erkend.
Erkenning van nieuwe rassen, kleuren of variëteiten, die niet op de kleurenlijst staan, kan slechts geschieden, nadat
de fokker(s) c.q. de aanvrager(s) heeft/ hebben voldaan aan de navolgende eisen:
1.
2.
3.

4.

De regels voor erkenning gevolgd zijn van het landelijk overleg orgaan van alle Nederlandse Verenigingen, is
een landelijk overlegorgaan niet (meer) van toepassing dan worden de hiernavolgende regels gehanteerd.
Er moet een standaard voor worden opgesteld.
Er moeten in Europa minstens twintig (20) exemplaren van het te erkennen ras, kleur of variëteit bewijsbaar
aanwezig zijn. Deze twintig (20) exemplaren moeten alleen een stamboom of afstammingsbewijs bezitten
van een door het bestuur erkende vereniging.
Hierna kan erkenning volgen, doch het bestuur behoudt zich het recht voor, om na gedegen vergadering
erkenning te weigeren.

Ter dekking mogen slechts die katers worden aangeboden die over een afstammingbewijs derde generatie
beschikken en welke bewezen nakomelingen te kunnen verwekken. Tevens dienen zij op een tentoonstelling
minimaal de kwalificatie 'uitmuntend' behaald te hebben.
Fokpoezen en dekkaters
Artikel 18.
1.
2.

Ter bescherming van de moederpoes zullen niet meer dan drie nesten per twee jaar van deze poes in het
stamboek ingeschreven worden.
Ter dekking mogen slechts die katers worden aangeboden die over een afstammingsbewijs derde generatie
beschikken en welke bewezen nakomelingen te kunnen verwekken.

Slotbepaling
Artikel 19.
1.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Aanvullingen en/of veranderingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door het bestuur in overleg
met een ter zake deskundige

