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BIJLAGE 2 

 

5. Ter goedkeuring: Aanpassingen Verenigings Fok Reglement (bijlage 2) 

Voorstel tot aanpassingen en toevoegingen aan het verenigings fokreglement (VFR) 

 

 

 

2.6.  Fokregels.    

Verwijderen: bij uitzondering: ED 

 

OUD  

 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen 

 Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands 

eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI 

erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te 

voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld 

worden.  

Met uitzondering van: 

• Artikel 7 

• Artikel 4.2.3 

 Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de 

buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI 

land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in 

artikel III.21 lid 2 KR; 

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde 

gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen 

vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging 

in dit VFR zijn opgenomen 

De controle of de buitenlandse dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is 

een verantwoordelijkheid van de fokker. 

 

Reuen die niet zijn ingeschreven in een door de FCI erkende 

stamboekhuishouding mogen niet gebruikt worden. Een uitzondering hierop 

zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Australian Shepherd 

Club of America (ASCA). Voor hen geldt dat deze gebruikt mogen worden 

indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad 

van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen 

die aan buitenlandse reuen gesteld worden. 

 

NIEUW  

 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor 

een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat 

ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken 
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dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de 

vereniging gesteld worden.  

  

 Met uitzondering van: 

• Artikel 7.2  

 

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI 

land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in 

artikel III.21 lid 2 KR; 

Een uitzondering hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek 

van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Voor hen geldt 

dat deze gebruikt mogen worden indien ze voldoen aan het convenant 

hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten 

deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen 

gesteld worden. 

 

a. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde 

gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen 

vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging 

in dit VFR zijn opgenomen 

De controle of de buitenlandse dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet 

is een verantwoordelijkheid van de fokker. 

 

 

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.  

Toevoeging: DNA testen 

 

OUD 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek 

 Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende 

gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren 

vóór de dekking worden onderzocht op: 

• Geen 

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de 

ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op: 

• Heupdysplasie 

• Elleboogdysplasie 

• Erfelijke oogafwijkingen 

• MDRI 

 

NIEUW  

            4.2.   Verplicht screeningsonderzoek. 

  

In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen worden de 

ouderdieren vóór de dekking onderzocht op: 
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• Heupdysplasie (HD) 

• Elleboogdysplasie (ED) 

• Erfelijke oogafwijking 

• DNA testen: MDRI (Multidrug Risestance), HFSF 4, CEA (collie 

eye anomaly), PRA (progressieve retina atrofie) en DM 

(degeneratieve myelopathie) 

 

 

 

4.3. Aandoeningen. 

 4.3.1. Heupdysplasie:     

Verwijdert: de uitslagen HD- en HD TC (verjaart) 

OUD 

4.3.1. Heupdysplasie 

 

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel 

te zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens 
het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, 

Gezondheid en Welzijn (GGW)  

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A 

of B (voor 1 mei 2002, vrij of TC). 

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden 

geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Hier geldt dat 

de uitslag “Excellent” of “Good” moet zijn. Honden met de uitslag “Fair” 
mogen alleen worden gepaard met honden met een uitslag A of 

vergelijkbaar. 

Voor honden die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze 

leidend is. 

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als 

deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling 

van de FIC van de ASCN. 

 

NIEUW  

4.3.1. Heupdysplasie 

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel  

zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, volgens 
het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, 

Gezondheid en Welzijn (GGW)  

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A 

of B. 

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden 

geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Hier geldt dat 

de uitslag “Excellent” of “Good” moet zijn. Ouderdieren met de uitslag 
“Fair” mogen alleen worden gepaard met honden met een uitslag A of 
vergelijkbaar. 

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze 

leidend is. 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=ofa&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.offa.org%2F&ei=9op6UZGQL7ST0QXJuYG4Dg&usg=AFQjCNFgvqnb4-7OjiWT3SAZ9uBzECExPw&bvm=bv.45645796,d.d2k
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=ofa&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.offa.org%2F&ei=9op6UZGQL7ST0QXJuYG4Dg&usg=AFQjCNFgvqnb4-7OjiWT3SAZ9uBzECExPw&bvm=bv.45645796,d.d2k
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Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als 

deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling 

van de FIC van de ASCN. 

 

 

 

4.3.2. Ogen:      

          Toevoeging: ouderdom cataract  

          Aanpassing tekst: gebruik van ouderdieren met distichiasis 

 

OUD 

 

4.3.2.  Oogonderzoeken 

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO 

aangesloten ophthalmologisten (Zie www.ecvo.org of www.acvo.com). 

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een 

vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen 

instantie geaccepteerd.  

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 

12 maanden op de dag van de dekking) 

De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van: 
• MPP iris-iris 

• Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker) 

• Distichiasis 

“Een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet vrij” mag voor 
de fokkerij worden ingezet mits op het formulier niet is aangevinkt dat er 

sprake is van een ernstige (severe) afwijking en de partner van het 

betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.” 

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze 
normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC 

nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen. 

 

NIEUW 

4.3.2.  Oogonderzoeken 

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO 

aangesloten ophthalmologisten (Zie www.ecvo.org of www.acvo.com). 

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een 

vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen 

instantie geaccepteerd.  

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 

12 maanden op de dag van de dekking) 

De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van: 
• MPP iris-iris 

• Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker) 

http://www.ecvo.org/
http://www.acvo.com/
http://www.ecvo.org/
http://www.acvo.com/
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• Distichiasis* 

 

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis, gradatie ernstig 
(severe)” mag niet ingezet worden voor de fokkerij 

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet-vrij” mag 
worden gecombineerd met een vrije partner” 

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze 
normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC 

nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen. 

 

 

 

 

4.3.3. ED:  

        Wijziging: alle ouderdieren moeten getest zijn op ED (voorheen alleen in  

        Nederland woonachtige ouderdieren) 

 

 

OUD 

4.3.3.  Elleboogdysplasie  

Alle in Nederland woonachtige ouderdieren moeten op een leeftijd van 18 

maanden (of ouder) officieel te zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door 

middel van röntgenfoto’s, volgens het geldende protocol van/erkend door de 
Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)  

 

 

 

Voor honden die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze 

leidend is. 

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als 

deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling 

van de FIC van de ASCN. 

 

NIEUW  

4.3.3.  Elleboogdysplasie  

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 18 maanden (of ouder) officieel 

zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door middel van röntgenfoto’s, 
volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling 

Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)  

 

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze 

leidend is. 
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Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als 

deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling 

van de FIC van de ASCN. 

 

 

 

 

4.3.4.  DNA geheel nieuw artikel toegevoegd: 

 sub.1 nieuw verplichte testen en ingangsdatum 

sub.2 aanpassing uitzondering op 4.3.4. sub. 1 

sub.3 nieuw advies geen lijders te fokken (zie toelichting) 

sub.4 nieuw acceptatie DNA testen regels 

sub.5 wijziging acceptatie DNA test vrij door ouders-grootouders en 

           overgrootouders 

                     sub.6 regels gebruik sperma overleden reuen 

OUD 

4.3.4. MDR1  

Beide ouderdieren* dienen voorafgaand aan de dekking te beschikken over 

een MDRI-uitslag (DNA-test). De uitslag “vrij door ouders” wordt voor 
twee achtereenvolgende generaties geaccepteerd. Daarna is een DNA-test 

verplicht. 

*Alleen ouderdieren die MDRI “vrij” zijn, zoals hierboven beschreven, 
mogen gepaard worden met ouderdieren die geen MDRI uitslag hebben. 

 

sub.1 nieuw verplichte testen en ingangsdatum 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 

1. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende DNA-testen verplicht voor 

ouderdieren die in Nederland zijn geboren op of na 1 januari 2019: MDRI, 

HSF4, CEA, PRA en DM. 

sub.2 aanpassing uitzondering op 4.3.4. sub. 1 

 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 
2. Ouderdieren die niet over de onder 4.3.4.1 aangegeven DNA testresultaten 

beschikken mogen alleen gepaard worden met dieren die op die 

onderzoeken “vrij” zijn getest. 

sub.3 nieuw advies geen lijders te fokken (zie toelichting)  

 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 
3. Het bestuur geeft het dringende advies geen nieuwe lijders te fokken. 

Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. 
Dragers kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. 
Vrije ouderdieren kunnen met iedere hond worden gecombineerd.  

sub.4 nieuw acceptatie DNA testen regels 

 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 

4. Met ingang van 1 januari 2020 worden voor ouderdieren die in Nederland 

zijn geboren op of na 1 januari 2019 slechts DNA-uitslagen geaccepteerd 
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waarbij door controle van de microchip door een bevoegde dierenarts of 

instantie onomstotelijk vaststaat dat de test is uitgevoerd bij de in het 

certificaat genoemde hond. In de uitslag dient het chipnummer en de 

geregistreerde naam van het ouderdier te zijn vermeld. 

sub.5 wijziging acceptatie DNA test vrij door ouders-grootouders en overgrootouders 

 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 

5. Uitslagen: “vrij via (voor)ouders” worden vanaf 1 juni 2020 niet meer 

geaccepteerd.  

 

sub.6 regels gebruik sperma overleden reuen 

 

GEHEEL NIEUW VOORSTEL: 

6. Bij het gebruik van sperma gelden de regels zoals ten tijde van de datum van 

het opgeslagen sperma. 

 

 

 

4.3.5. Epilepsie:  

Aanpassing regels uitsluiting van fokkerij 

Acceptatie diagnose 

 

OUD 

4.3.5 Epilepsie 

 Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij 

worden ingezet. 

 

NIEUW 

4.3.5 Epilepsie 

Lijders, ouders en nestgenoten van lijders worden uitgesloten van de 

fokkerij.  

 

Alleen een schriftelijke diagnose wordt geaccepteerd. Het onderzoek dient 

door een dierenarts of specialist en/of diplomate van het ECVN (European 

College of Veterinary Neurology) te zijn verricht. 

 

 

 

4.3.6. Gebit:  

gehele artikel verwijdert. 

OUD 

4.3.6 Gebit 

Ouderdieren waarbij maximaal 2 premolaren ontbreken, mogen alleen 

gepaard worden met een partner die een compleet gebit heeft.  

Dat  de betreffende partner beschikt over een compleet gebit kan aangetoond 

worden door middel van een schriftelijke dierenartsverklaring of door het 

exterieurformulier van de inventarisatiedag georganiseerd door de ASCN. 

 

GEEN NIEUW VOORSTEL VERWIJDERT 
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4.5. merle x merle:  

tekstueel aangepast met het woord merle 

OUD 

4.5.  Merle 

 De ouderdieren mogen niet beiden de kleur merle hebben. 

 

NIEUW 

4.5.   Merle x Merle 

  De ouderdieren mogen niet beiden het merle-gen hebben. 

 

 

 

4.6. nbt x nbt: geheel nieuw artikel toegevoegd 

 4.6.1. verbod NBT x NBT en ingangsdatum 

4.6.2. beide ouderdieren met NBT of gecoupeerde staart verplicht DNA test 

brachyurie 

 

GEHEEL NIEUW ARTIKEL 

4.6.  NBT x NBT 

4.6.1. De ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden 

(genetisch) natural bobtail zijn.  

 

4.6.2. Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart 

wordt gefokt, dient van beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene 

C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail) te worden overlegd waarbij door 

controle van de microchip door een bevoegde dierenarts onomstotelijk 

vaststaat dat de test is uitgevoerd bij het in het certificaat genoemd dier.  

 

 

 

4.8. Gegevens gezondheidsonderzoek 

Aanpassing: meer gegevens openbaar genoemd in 4.2. verplichte 

onderzoeken. 

 

OUD 

4.7. Gegevens gezondheidsonderzoeken 

 Resultaten van gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden 

opgenomen in het rasdatabestand van de ASCN.  

 

NIEUW 

4.8. Gegevens gezondheidsonderzoeken 

 Resultaten van verplichte (zie 4.2) gezondheidsonderzoeken zijn openbaar 

en worden opgenomen in het ras-data bestand van de ASCN.  

 

 

 

 

5. Gedragsregels 
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5.3. toegevoegd: Mogelijkheid uitsluiting fokkerij op gedrag tijdens 

inventarisatiedag en herbeoordeling  

 

OUD 

5. GEDRAGSREGELS 

5.1. Karaktereisen 

 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de 

rasstandaard zijn beschreven.  

 

5.2. Op dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een 

buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals door de Raad van 

Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn 

vastgelegd in het Verenigingsfokreglement 

 

5.3.  Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden 

gefokt.  

 

NIEUW 

5.   GEDRAGSREGELS 

5.1.Karaktereisen  

     beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in 

     de FCI-rasstandaard zijn beschreven. 

5.2  Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.  

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de 

Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en 

schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement. 

 

5.3.  Met Ouderdieren die tijdens een inventarisatie, georganiseerd door de 

rasvereniging, tijdens de exterieurkeuring agressief of angstig gedrag hebben 

vertoond en daardoor als fokuitsluitend zijn beoordeeld, mag niet worden 

gefokt. De eigenaar van een dier dat tijdens een inventarisatie een 

fokuitsluiting heeft gekregen, mag eenmaal om een herbeoordeling 

(inventarisatie) verzoeken.  

 

 

 

 

8. Regels afgifte pups, welzijn pups 

 8.1.  toegevoegd Titterbepaling  

 8.4.  toegevoegd oogonderzoek pups 

 8.5.   verwijdert stukje tekst ARF 

OUD 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

8.1. Ontwormen en enten 

 De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de 
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pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de 

dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De 

pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien 

te zijn van een unieke ID transponder. 

 

8.4.  De fokker draagt zorg voor: 

• Socialisatie en goed huisvesting van de pup(s); 

• Een goed voedingsschema voor de koper van de pup: 

• De pups binnen 7 weken na de geboorte gechipt moeten zijn 

• De pups binnen 8 weken na de geboorte in een door de overheid erkende 

database geregistreerd zijn. 

 

8.5. De fokker dient als eerste persoon aanspreekbaar te zijn voor de koper van 

de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde 

ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in 

de combinatie baas - hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing 

alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing. Fokker en 

eigenaar kunnen hiervoor gebruik maken van het ARF (Australian Shepherd 

Rescue Fund). 

 

 

NIEUW 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

 

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

    ontwormen en inenten (of titerbepaling) 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 ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van  

    een unieke IDtransponder. 

 

 8.4.    De fokker draagt zorg voor: 

• Een goede verzorging, socialisatie en huisvesting van de pup(s); 

• Een goed voedingsschema voor de koper van de pup; 

• Het chippen van de pup(s) binnen 7 weken na de geboorte; 

• Het oogonderzoek van de pup(s) middels het ECVO-oogprotocol voor 

pups voorafgaand aan de overdracht van de pup en deelt de uitslag van 

dit onderzoek met de pupkoper. 

• Registratie van de pup(s) in een door de overheid erkende database voor 

de leeftijd van 8 weken. 
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8.5.       De fokker is aanspreekbaar voor de koper van de pup en staat deze met raad 

en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker  

 zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas - hond en  

 eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in  

 het zoeken naar een oplossing. 

 

 

 

9. Slot en overgangsbepaling. 

9.3. wijziging tekst inhoudelijk en tekstueel dispensatie aanvraag.  

 

OUD  

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot 

het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de 

belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is 

bevoegd bij unanieme stemming om bij wijze van uitzondering dispensatie 

te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, behalve bij 

overtreding van artikel 4.2, 4.3, 4.5, 4.6,  van dit fokreglement, waarop 

artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is. Bij het al dan niet verlenen 

van dispensatie die schriftelijk moet worden aangevraagd bij het bestuur, 

worden de redenen van het besluit vermeld in het eerstvolgende clubblad 

(Aussie Post). 

 

NIEUW 

9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het 

toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de 

belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bij 

unaniem besluit bevoegd om dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle 

leden van dit reglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing 

is, met uitzondering van de navolgende artikelen: 

       4.3.5. (epilepsie) 

       4.5 (merle x merle) 

       8.1 t/m 8.6 (afgifte pups en welzijn) 

           Een goed gemotiveerd verzoek om dispensatie, zo mogelijk voorzien van 

bewijsstukken die het verzoek ondersteunen, wordt door het bestuur enkel in 

behandeling genomen nadat daartoe tenminste vier weken voorafgaand aan de 

beoogde combinatie door de fokker een schriftelijk verzoek aan het bestuur is 

verzonden. Een voorwaarde voor de verlening van de dispensatie is dat het bestuur 

de onderliggende motivatie onder vermelding van de geregistreerde naam van de 

hond, publiceert in het eerstvolgende clubblad. 
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Toelichting horende bij 4.3.4 sub.3 

 
 

 

 

 

Toelichting bij het dringende advies van het bestuur van de ASCN om geen nieuwe lijders 

te fokken. 

  

Geen enkele fokker is er op uit om zieke dieren te fokken, toch worden er soms 

combinaties gemaakt waarbij nakomelingen lijder kunnen worden van bepaalde 

aandoeningen.  

 

Op dit moment wordt op “slechts” een aantal aandoeningen getest. Met de huidige 
ontwikkelingen in de genetica zullen we in de toekomst op steeds meer aandoeningen gaan 

testen. Het zal dus ook steeds lastiger worden om combinaties te maken waarbij geen 

nieuwe lijders worden gefokt. Maar dat zou wel het streven moeten zijn.  

 

In de afgelopen jaren hebben we kennis genomen van rechtszaken waarbij fokkers zijn 

veroordeeld voor het fokken van dieren met een erfelijke afwijking. Er zijn fokkers 

veroordeeld die überhaupt geen onderzoek hebben verricht en er zijn fokkers veroordeeld 

die wel onderzoek hebben verricht maar nieuwe lijders hebben gefokt, ook al waren de 

pupkopers daarvan bij de koop op de hoogte. 

 

Daarnaast stelt de Wet Dieren in art. 2.6 een verbod op het fokken of het voor de fok 

gebruiken van: 

Dieren die beschikken over een bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de 

gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kan aantasten. 

 

In art. 3.4 lid 2 sub b van het Besluit houders van dieren lezen we dat bij het fokken voor 

zover mogelijk wordt voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden 

doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen. 

 

Het achterwege laten van onderzoeken terwijl die onderzoeken wel voor handen zijn, maakt 

dat een fokker geen verhaal heeft bij de rechter. Je had “het” immers kunnen weten als je 
wel onderzoek had gedaan. Het bewust fokken van nieuwe lijders is in de rechtszaal 

evenmin goed te motiveren.   
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Het bestuur van de ASCN wil de gezondheid van het ras bevorderen. Om die reden 

adviseert zij fokkers van de Australian Shepherd om bovengenoemde redenen dringend om 

te voorkomen dat nieuwe lijders worden geboren maar komt op dit moment nog niet met 

een fokverbod op dat gebied omdat het van belang is de incidentie van lijders, dragers en 

vrije honden in beeld te hebben alvorens een stringent fokbeleid in te stellen.  

 

Het komende jaar hoopt het bestuur een beter beeld te hebben over de verhoudingen vrije 

dieren/dragers en lijders. Aan de hand daarvan kan het VFR dan worden aangescherpt. 

 

 


