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Stamboek reglement v. 11/12/2015

Felis Belgica Stamboekreglement
1. Algemene bepalingen
Art. 1.1.
De wettelijke verplichtingen en FIFe Breeding & Registration Rules zijn integraal van
toepassing. De fokker draagt alle verantwoordelijkheid zichzelf in regel te stellen met de van
kracht zijnde wettelijke verplichtingen
Art. 1.2.
De tarieven van stambomen en andere administratieve handelingen worden vast gelegd door
de algemene ledenvergadering of door de raad van bestuur, die door hun mandaat gemachtigd
zijn dagdaaglijkse beslissingen te nemen in het belang van de vereniging.
2. De commissie
Art. 2.1:
De Stamboek Commissie is verantwoordelijk voor het stamboeksecretariaat, cattery aanvragen
en titelregistraties. In het kader hiervan draagt de commissie zorg voor het stamboek en ziet ze
toe op een correcte handhaving van de bepalingen van het stamboekreglement. Hiervoor
hebben zij onder andere de bevoegdheid tot het (doen) uitvoeren van nestcontroles.
De Commissie is steeds beschikbaar om leden van Felis Belgica te adviseren bij alle aspecten
van het fokken van katten. Onder toezicht van de Stamboek Commissie is het
stamboeksecretariaat verantwoordelijk voor het uitgeven van stambomen, afstammingsbewijzen
en registratiebewijzen aan de hand van de aan hen overgemaakte nestinschrijvingen en
stamboomaanvragen. Ook registratie van catterynamen, invoeren van behaalde titels en het
bijhouden van dekkaterlijsten vallen onder de verantwoordelijkheid van het
stamboeksecretariaat.
Art. 2.2
De commissie wordt samengesteld uit:
- Voorzitter
- Secretaris
- Adjunct titelregistratie
- Adjunct (en) stamboek
Het aantal leden is niet limitatief
3. Registratieprocedure
Art. 3.1:
Om stambomen aan te vragen dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier
(bijlage 1). De melding gebeurt in 2 stappen:
- Deel 1: door te sturen naar het stamboomsecretariaat binnen de 8 dagen na de geboorte
van de kittens;
- Deel 2: door te sturen bij de effectieve aanvraag van de stambomen
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Verplichte testen zijn rasafhankelijk. Hiervoor wordt verwezen naar de FIFe breeding &
registration rules.
In geval van buitendekking, is het dekformulier te ondertekenen door de eigenaar van de
dekkater (bijlage 2)
Art. 3.2:
Registratie van titels dient te gebeuren conform het FIFe reglement. Het aanvraagformulier is
systematisch aan te vullen en met elke aanvraag mee te sturen (bijlage 3)
4. Importeren van stambomen
Art. 4.1:
Het importeren van stambomen gebeurt volgens de FIFe reglementen.
Stambomen van onafhankelijke verenigingingen worden steeds in het RIEX geïmporteerd,
tenzij de stamboekvoorzitter de stamboom als betrouwbaar beschouwd. Dan kan hij beslissen
de kat in het LO te importeren.
Art. 4.2:
Het transferdocument (Bijlage 4) is door de fokker bij overdracht naar een nieuwe eigenaar
systematisch ingevuld terug over te maken aan de stamboeksecretaris.
5. Samenstelling van de stamboeknummers
Art. 5.1:
Livre d’origine (LO):
Nieuwe stamboom:
(BE) FBE LO XX.EMS.YYY.Z
Import:
(BE) FBE LO XX.EMS.CC.YYY.Z
Régistre Initial et expérimental (RIEX):
Nieuwe stamboom:
(BE) FBE RX XX.EMS.YYY.Z
Import:
(BE) FBE RX XX.EMS.CC.YYY.Z
Novice :
(BE) FBE RX XX.EMS.REG.YYY
Waarbij:
XX:
EMS:
YYY:
Z:
CC:

Jaartal van de inschrijving met 2 cijfers
omschrijving van het ras in EMS code
volgnummer nest / import
volgnummer kat per nest
landcode vanwaar de kat wordt geïmporteerd

6. Controles en Sancties
Art. 6.1.
De commissie heeft het recht controles uit te voeren van een aangegeven nest om de
correctheid na te gaan.
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Art. 6.2.
Bij het niet naleven van de aanvraagprocedure of de van kracht zijnde FIFe reglementen, kan
de stamboomcommissie weigeren stambomen af te leveren.
Bij herhaaldelijke inbreuken kan een fokverbod opgelegd worden voor een periode tot 24
maanden of een definitieve schrapping van de geregistreerde cattery.
Het fokken onder een door FIFe geregistreerde cattery naam bij niet-FIFe verenigingen kan een
definitieve schrapping van de geregistreerde catterynaam tot gevolg hebben of een definitieve
schorsing van het lidmaatschap
7. Wijzigingen
Art 7.1.
Elke wijziging aan dit reglement kan door de ALV via een eenvoudige meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden.

Breisemstraat 78, 3300 Tienen - BTW nr. BE 0897 851 596-Tel: +32 (0)495-34.72.64www.Felisbelgica.be

