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1. ALGEMEEN
1.1.

Dit reglement voor de NIPPON INU, hierna te noemen de vereniging,
beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras
Shiba zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op
30 april 2022. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend
plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van
NIPPON INU.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de
vereniging voor de Shiba.

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene
Vergadering van de Raad van Beheer vastgestelde wijzigingen van het
Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit
Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling
tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 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
de vereniging 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 KR van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het KR van de Vereniging
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.

2. FOKREGELS
Kynologisch Reglement Raad van Beheer: Artikel VIII.2 in samenhang
met regels van de vereniging.
2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader,
haar broer, haar halfbroer, 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 1l KR)

2.2.

Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is een onbeperkt aantal
maal toegestaan.

2.3.

Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de
dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
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2.4.

Aantal dekkingen: De reu mag een onbeperkt aantal nesten per
kalenderjaar voortbrengen met een onbeperkt aantal nesten gedurende
zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende
pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: in bijzondere omstandigheden zal een nest niet ingeschreven
worden in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van
een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige
inseminatie (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: Wanneer een lid van de NIPPON INU
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.
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;
b) De reu moet voldoen aan de voorwaarden die voor dekreuen in dat
betreffende land gelden.

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 VFR alsof het een natuurlijke dekking van deze dekreu
betreft.
Bij het gebruik van het sperma van een overleden dekreu zal voldaan
moeten zijn aan de eisen welke geldig waren bij afname van het sperma.
Mochten er vervolgonderzoeken plaatsgevonden hebben bij deze reu dan
zullen de uitslagen van deze onderzoeken leidend zijn.

2.8.

Met honden die een niet erkende kleur- of haarvariëteit hebben mag niet
worden gefokt met uitzondering van de vachtkleur crème, mits deze
gepaard wordt met een erkende kleur.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
16 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 72 maanden heeft bereikt.

3.3.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag zonder te voldoen aan
aanvullende voorwaarden niet meer worden gedekt na de dag dat zij de
leeftijd van 96 maanden (8 jaar) heeft bereikt. Het dekken van een teef
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tussen de leeftijd van 96 maanden en 108 maanden (9 jaar) is mogelijk
onder de volgende voorwaarden:
- De teef mag voordien niet meer dan 4 nesten gekregen hebben.
- U dient een formulier van de vereniging in te laten vullen en
ondertekenen door de dierenarts waaruit blijkt dat de teef fit genoeg is
om een nest te dragen, werpen en groot te brengen.
3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag dat haar vijfde nest is
geboren.

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat
tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen
termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1.

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve
screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van
Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,
plaats vinden door deskundigen die erkend zijn 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 worden
onderzocht op:
4.2.1. Heupdysplasie: OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen
worden ook geacht geldige uitslagen te zijn, zij dienen op de
volgende wijze geïnterpreteerd te worden:
OFA

BVA

FCI

Excellent-Good

0-10 (niet > 6 per
heup)

A

Fair-Borderline

11-25

B

Mild

26-35

C

Moderate

36-50

D

Severe

51-106

E

4.2.2. Oogafwijkingen (ECVO): Ouderdieren moeten conform het
onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke
oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan
2 jaar. Bij een onderzoek wat gedaan is op of na de leeftijd
van 72 maanden, blijft de laatste uitslag geldig voor de rest
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van het leven. Een aanvullende Gonioscopie is niet verplicht.
4.2.3. Patella luxatie: Voor herbeoordeling van een patella luxatie
onderzoek geldt het volgende: Men dient bij twee
onafhankelijke artsen, die volgens het aangewezen
onderzoeksprotocol werken, een onderzoek te laten doen. De
eigenaar dient vooraf aan het bestuur van de NIPPON INU aan
te geven welke artsen voor de heronderzoeken bezocht gaan
worden en op welke datum deze onderzoeken plaats gaan
vinden.
Als beide onderzoeken dezelfde betere gradatie geven als het
eerste onderzoek, dan wordt deze uitslag door de NIPPON INU
overgenomen. Bij twee betere gradaties die van elkaar
afwijken wordt de minst goede beoordeling van de twee
overgenomen.
In het geval dat beide onderzoeken geen betere gradatie
geven, blijft het eerste onderzoek geldig. 1
4.3.

Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van
onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
• Heupdysplasie met de HD-uitlag E of D.
Indien een ouderdier de uitslag HD C heeft, mag deze alleen gebruikt
worden in combinatie met een ouderdier dat de uitslag HD A heeft.
• Patella luxatie graad 2,3 of 4 aan een of beide knieën.
Indien een ouderdier patella luxatie graad 0/1 of 1/1 heeft, mag deze
alleen gebruikt worden in combinatie met een ouderdier dat de
uitslag patella luxatie vrij(normaal/flexibel)/vrij(normaal/flexibel)
heeft.
• Oogafwijkingen zoals genoemd op het ECVO formulier.
Een ouderdier met de afwijking distichiasis, anders dan “ernstig”,
mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat
distichiasis vrij is.
Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden
ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.
 IridoCorneale Hoek Abn. in de ernstige vorm. Een ouderdier met een
lichte of milde vorm mag ingezet worden voor de fok in combinatie
met een ouderdier dat vrij is.

4.4.

Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van
onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag
niet worden gefokt.
• Agressief of overmatig schuw.
• Niet staande oren.

1

Patella Luxatie: Indien het onderzoek voor Patella Luxatie niet conform het protocol van de Raad van
Beheer wordt uitgevoerd of indien alleen de herbeoordeling van het onderzoek voor Patella Luxatie niet
wordt uitgevoerd conform het protocol van de Raad van Beheer geldt de herbeoordeling zoals genoemd
in artikel 4.2.3.
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• Hangende staart, korte staart.
5. GEDRAGSREGELS
5.1.

Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de
karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2.

Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet
van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1.

Verplichte werkgeschiktheid test: Voor dit ras is een verplichte
werkgeschiktheid test niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1.

Kwalificatie: Beide ouderdieren dienen 2 keer te hebben deelgenomen
aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie
en daar minimaal de kwalificatie ZG (Zeer Goed) of 1 keer ZG en 1 maal
VB (Veel Belovend) op elke expositie te hebben behaald.
7.1.1. Het verplicht behalen van kwalificaties geldt voor ouderdieren
geboren op of na 1 januari 2012.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van
toepassing.

7.3.

Buitenlandse reuen: De reu moet voldoen aan de exterieureisen die
voor dekreuen in dat betreffende land gelden.

7.4.

Aankeuring: Voor honden met een niet erfelijk gebrek, zoals een
ongeluk, die niet in staat zijn de kwalificaties te behalen, of voor honden
van eigenaren die niet graag naar een evenement zoals beschreven in
7.1 gaan dan wel geen mogelijkheid daartoe hebben, geeft Nippon Inu
twee maal per jaar de mogelijkheid tot aankeuring op een
clubevenement wat vooraf gecommuniceerd zal worden. Een verzoek
hiervoor kan bij het bestuur tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het
evenement worden ingediend. Bij een aanvraag tot aankeuring van een
hond die vanwege een gebrek niet kan voldoen aan de eisen dient een
dierenartsverklaring overlegd te worden dat het niet om een erfelijk
gebrek handelt.
De aankeuring wordt uitgevoerd door twee voor het ras gekwalificeerde
keurmeesters. De aan te keuren hond moet op de dag van de
aankeuring minimaal negen maanden oud zijn.
De hond ontvangt de beoordeling “voldoende” indien hij/zij bij een
normale keuring een kwalificatie gekregen zou hebben die in
overeenstemming is met hetgeen in art. 7.1 wordt verlangd. Indien een
hond niet aan de gestelde eis voldoet, ontvangt deze de beoordeling
‟onvoldoende‟ en mag vooralsnog niet voor de fok worden ingezet.
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Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de beoordeling. Indien
de hond met 'onvoldoende' beoordeeld wordt blijft altijd de mogelijkheid
bestaan om de hond 2x op een tentoonstelling uit te brengen om aan de
exterieureis van dit VFR te voldoen.
7.5.

Het tarief van een aankeuring op een evenement wordt door de ALV
vastgesteld. Bij een aanvraag voor aankeuring buiten de door Nippon Inu
aangewezen evenementen zullen de bijkomende kosten voor rekening
van de eigenaar zijn.

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 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 eerste enting en de overdracht aan
de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van nesten 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.

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. Een besluit op
basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de
vereniging gecommuniceerd.

9.4.

Sancties: Indien een lid één van de voorwaarden genoemd in dit VFR
reglement overtreedt, is het bestuur gerechtigd maatregelen tegen het
lid te nemen zoals in dit artikel staat beschreven.
a) Sancties gezondheidseisen (zie artikel 4 t/m 7) en de door Nippon Inu
verzwaarde welzijnseisen van het Kynologisch Reglement van de
Raad van Beheer (zie artikel 2.8).
De mate van overtreding wordt beoordeeld aan de hand van een
puntensysteem. Per overtreding krijgt het lid 1 punt.
- 1 tot 6 punten bij een eerste overtreding: Het lid krijgt een
schriftelijke berisping met daarin de overtreding en het toegekende
aantal punten. Fokkers die op de fokkerslijst staan worden voor de
duur van 1 jaar van de fokkerslijst verwijderd.
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- 2 tot 6 punten bij of na een tweede overtreding: Het lid ontvangt
van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met daarin de
overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt
gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte
overtreding(en).
Fokkers die na een eerste overtreding weer opgenomen zijn op de
fokkerslijst, worden na een tweede overtreding van het VFR voor de
duur van 2 jaar van de fokkerslijst verwijderd.
- 7 of meer punten bij of na een tweede overtreding: Het lid wordt
opgezegd als lid van de vereniging. De opzegging wordt gepubliceerd
in het clubblad met naam van het lid en de reden van opzegging.
Een door het bestuur opgezegd lid is gerechtigd om na 3 jaar
wederom lid te worden van de vereniging met een proeftijd van 3
jaar. Elke overtreding die in de proeftijd plaats vindt zal
onherroepelijk leiden tot opzegging van het betreffende lid.
Als na de uitgerekende datum de teef geen pups geworpen heeft zal
de fokker weer op de fokkerslijst genoteerd worden. De fokker kan
dit aantonen door een screenshot te sturen van de status van de
dekmelding in “Mijn RvB” waar “teef leeg gebleven” gemeld is.
Een fokker die van de fokkerslijst verwijderd is kan geen rechten
laten gelden op fokkersvoorzieningen van Nippon Inu.
b) Sancties welzijnseisen, zie artikel 2 en 3.
Overtredingen van het Basisreglement Welzijn en Gezondheid
(hoofdstuk 8 Kynologisch Reglement Raad van Beheer) worden door
de Raad van Beheer voorgelegd aan het Tuchtcollege. Een
veroordeling door het Tuchtcollege kan aanleiding zijn tot opzegging
van het lidmaatschap van de onderhavige fokker. Tevens zullen
fokkers die op de fokkerslijst genoteerd staan daarvan verwijderd
worden. Een tweede veroordeling door het Tuchtcollege leidt tot
opzegging van het lidmaatschap van de onderhavige fokker. De
opzegging wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid
en de reden van opzegging.
10. INWERKINGTREDING
10.1.

Dit Verenigings Fok Reglement treedt in werking nadat het reglement is
goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de
artikelen 10 HR en VIII. 5+6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van NIPPON INU op 30 april
2022.

Aanhangsel VFR behorende bij artikel 9.3:
In alle gevallen waarbij de geldende regels van het Verenigings Fok
Reglement van Nippon Inu omzeild worden, bijvoorbeeld door overdracht
van een in het NHSB ingeschreven reu met een erfelijke afwijking naar het
buitenland, waarna deze reu als ‘buitenlandse reu’ een Nederlandse teef
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dekt, of onvolledige dan wel foutieve informatie wordt verstrekt aan het
bestuur betreffende een dek- of geboortemelding zoals het achterhouden
van gezondheidsuitslagen, zal dit leiden tot sancties conform art. 9.4 VFR.
Waar in dit artikel gesproken wordt over “vereniging” wordt bedoeld het
bestuur van de vereniging.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van NIPPON INU op 5
oktober 2019.
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