FBE - Gezondheids – Welzijn Reglement

Begripsbepaling Fokken
fokdieren
Een kater, die nageslacht verwekt of met die bedoeling wordt
gehouden, wordt geacht een dekkater te zijn.
Een poes, die nageslacht voortbrengt of met die bedoeling wordt
gehouden, wordt geacht een fokpoes te zijn.

kater
Poes

Kittens
Dieren jonger dan 10 maanden.
Katten jonger dan 10 maanden.

Cattery
Een inrichting die zich actief praktiserend bezig houdt met het fokken
van (ras)katten, met als doelstelling het in stand houden en verbeteren
van zowel de gezondheid, het welzijn en het karakter als het uiterlijk
van een kattenras.

Besloten cattery
Een cattery waarvan geen van de katten in direct contact komt met
katten van derden.

Katten fokker
Iemand die één of meerdere dekkaters en /of fokpoezen houdt, vaak
eigenaar van een cattery.

Buitendekk Een dekking die gegeven aan of ontvangen wordt door een kat die
geen deel uit maakt van de eigen cattery.
ing
Algemene bepaling
Artikel 1
1.1

1.2
1.3

1.4
4.5
1.6

1.7

Een kat, waarmee wordt gefokt, dient ten tijde van de dekkingsperiode
gezond te zijn en in een goede conditie te verkeren. Het verdient
aanbeveling vóór de dekking een daartoe geldige
gezondheidsverklaring van de dierenarts te verkrijgen.
Fokdieren dienen vrij te zijn van ernstige zichtbare (erfelijke)
aandoeningen.
Fokdieren mogen geen afwijking(en) hebben, die voorkomen op de lijst
"(erfelijke) aandoeningen", van De vereniging welke op regelmatige
basis wordt vastgesteld en gepubliceerd. Alle fokdieren dienen in het
bezit te zijn van de benodigde papieren en testen, specifiek voor de
problematiek voor het ras en/of de kleur, zoals aangegeven in de
addenda.
De vereniging kan een fokbeperking opleggen.
De vereniging kan een fokverbod opleggen.
De vereniging adviseert fokkers hun fokdieren te laten testen op
bekende (erfelijke) aandoeningen. Een overzicht van de geadviseerde
testen is opgenomen in een Addendum van dit Reglement.
De vereniging kan testen verplicht stellen.
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1.8

Leden dienen er op toe te zien, dat een kat niet voor langere tijd
verstoken blijft van menselijk gezelschap.

Dekkaters
Artikel 2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Een dekkater dient te beschikken over een binnenverblijf en zo
mogelijk ook een buitenverblijf, welke aan de huisvestingsnormen van
de vereniging dienen te voldoen.
Een dekruimte dient te beschikken over voldoende vluchtruimte voor de
kater.
Een kater waarmee gefokt wordt, dient bij buitendekkingen in het bezit
te zijn van een leukemie- en aids test niet ouder dan 1 jaar, die
aangeeft dat de kater vrij is van leukemie en aids.
De vereniging adviseerd op een test die niet ouder dan 6 maanden is
bij buitendekkingen.
Een dekkater dient in het bezit te zijn van een geldige vaccinatie tegen
katten- en niesziekte, niet ouder dan 1 jaar.
Een dekkater dient tevens een geldige dierenartsverklaring te bezitten
dat beide testikels volledig zijn ingedaald.

Fokpoezen
Artikel 3
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

Een poes waarmee gefokt wordt, dient bij buitendekkingen in het bezit
te zijn van een leukemie- en aids-test, niet ouder dan 1 jaar, die
aangeeft, dat de poes vrij is van leukemie - aids.
De vereniging dringt aan op een test van niet ouder dan 6 maanden bij
buitendekkingen.
Een fokpoes dient in het bezit te zijn van een geldige vaccinatie tegen
katten- en niesziekte, niet ouder dan 1 jaar.
De fokker dient er op toe te zien dat in geval van dekking de vaccinatie
nog minimaal 4 maanden geldig is. Dit ter voorkoming van
hervaccinatie tijdens zwangerschap of
gedurende het zogen van de kittens daar dit schadelijke effecten kan
hebben.
Met een fokpoes mogen niet meer dan twee nesten per twaalf
maanden en niet meer dan drie nesten per vierentwintig maanden
worden gefokt, te rekenen vanaf de datum van de
geboorte van het eerste nest.

Kittens
Artikel 4
4.1

4.2

Een kitten mag pas afgegeven, tijdelijk uitbesteed, weggegeven of in
ontvangst genomen worden aan/door de nieuwe eigenaar, indien het
goed gezond is, tenminste 1 kg weegt en tenminste 13 weken oud is.
Het kitten heeft een Europees paspoort moet gechipt zijn en een
volledige inenting tegen katten- en niesziekte – Lucose van tenminste 7
dagen oud. Uitzondering hierop is het in ontvangst nemen van dieren,
die tijdelijk worden/zijn uitbesteed omdat de eigen moeder niet in staat
is hen te verzorgen.
Een kitten, dat lijdt aan één van de (erfelijke) aandoeningen, zoals
vermeld op de lijst "(erfelijke) aandoeningen" van De vereniging, mag
niet verkocht worden als fokdier. De fokker dient een verzoek voor een
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fokverbod op de stamboom of het afstammingsbewijs in te dienen bij
de stamboekcommissie. Dit verzoek kan uitsluitend uitgevoerd worden
indien hiervoor bewijs van uw dierenarts wordt overlegd.

Besmettelijke aandoeningen
Algemeen: een lijst met besmettelijke aandoeningen, waarvoor onderstaande
regelgeving van toepassing is vindt u terug in de addenda.
Artikel 5
5.1

5.2

5.3

Leden zijn verplicht bij bestaan of vermoeden van bestaan van enige
voor katten besmettelijke aandoening bij dieren en/of mensen in hun
huishouding onmiddellijk een (dieren)arts te raadplegen en melding
hiervan te doen bij het centrale meldpunt.
Leden zijn verplicht bij gebleken bestaan van een besmettelijke
aandoening in hun huishouding de eigenaren van katten met wie recent
contact is geweest, onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.
Leden zijn verplicht het meldpunt schriftelijk toestemming te geven om
bij de behandelende dierenarts informatie in te winnen met betrekking
tot de gemelde ziektegevallen.

Erfelijke aandoeningen
Algemeen: de GWC zal steeds het testen op erfelijke aandoeningen aanmoedigen, ze kan steeds
testen verplichten voor bepaalde erfelijke afwijkingen en dit per ras , ze zal een lijst ter beschikking
stellen van de door GWC erkende dierenartsen of universiteiten voor de testen HCM-PKD-PL-HD

Sluiting
Arikel 6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

Op of zijn daartoe aangewezen vertegenwoordiger(s) kan het
betrokken lid en de op hetzelfde adres wonende gezins- en jeugdleden
verplichten de cattery te sluiten. Deze beslissing wordt betrokkene per
aangetekend schrijven, eventueel met bericht van ontvangst
meegedeeld.
De sluitingsduur is voor onbepaalde tijd en afhankelijk van de
geconstateerde aandoening en de resultaten van de behandeling.
U dient de voorschriften van de behandelend dierenarts en De
vereniging op te volgen.
Ter voorkoming en het zoveel mogelijk vermijden van de uitbreiding
van de besmetting, is
het de betrokken persoon/personen wiens cattery gesloten is verboden:
a: een kat te verkopen, weg te geven, toe te voegen of tentoon te
stellen
b: zijn/haar kat(ten) een dekking te laten geven en/of te laten
ontvangen
c: indien de aard van de besmetting zodanig is dat de besmetting ook
via personen kan plaatsvinden moeten ook persoonlijke contacten
zoveel mogelijk vermeden worden.
Elke cattery houder is verplicht zijn bescheiden zodanig te beheren, dat
onder andere bekend is aan wie dekkingen gegeven zijn en/of van wie
dekkingen zijn ontvangen, welke
katten uitgezet zijn en welke verkopen er hebben plaatsgevonden. Elke
cattery houder is verplicht het Centrale Meldpunt opening van zaken te
geven omtrent de contacten die
hebben plaatsgevonden gedurende de incubatietijd/vermoedelijke
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6.6

6.7
6.8

6.9

besmettingsperiode. Hierna kan de DWC van De vereniging
beoordelen of en in hoeverre er passende maatregelen dienen te
worden genomen.
Tevens is dit reglement van toepassing op verblijfplaatsen van katten
welke gedurende de incubatietijd/vermoedelijke besmettingstijd de
inmiddels gesloten cattery hebben verlaten.
De veterinaire regels zijn van toepassing op alle katten die aanwezig
zijn in de cattery, dus ook op logées of pensionkatten.
De vereniging heeft de bevoegdheid een cattery weer open te
verklaren. Dit besluit zal ook schriftelijk aan de betreffende persoon
worden medegedeeld.
De voorschriften zoals bedoeld in artikel 6.3 zullen worden vervat in
Protocollen welke als Addendum aan dit Reglement zijn toegevoegd en
welke regelmatig worden herzien op
basis van de stand der zaken in de Veterinaire Wetenschap.

Huisvesting en verzorging
Artikel 7
7.1

7.2

7.3

Artikel 8
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

8.6
8.7

De meest ideale situatie voor het houden van katten is een normale
huisvesting in de woning, waarbij de kat deel uitmaakt van het dagelijks
huiselijk verkeer. In deze situatie dient iedere kat over een ruimte van
ten minste 4m2 te beschikken.
Deze ruimte(s) dienen te beschikken over vers drinkwater en
voldoende voedsel en attributen om verveling tegen te gaan, zoals
krab- en klimpalen en speeltjes.
De voorkeur gaat tevens uit naar een situatie waarin de dieren niet
gebonden zijn aan één ruimte, maar zich vrijelijk kunnen bewegen van
de ene naar de andere ruimte. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van het dier zich van de
andere in huis aanwezige dieren af te scheiden, waarmee het niveau
van stress aanzienlijk gereduceerd wordt.
De vaste verblijfplaats van één opgesloten kater dient tenminste 6m2 te
zijn en ten minste 1.80m hoog.
De vaste verblijfplaats dient tevens daglicht hebben, met bij voorkeur
zon en de mogelijkheid aan de kat bieden naar buiten te kijken.
In de ruimte dient vers drinkwater, voldoende voedsel en attributen
aanwezig te zijn om verveling tegen te gaan, zoals een krab- en
klimpaal en speelgoed.
De ruimte moet eenvoudig zijn schoon te houden en moet voorzien zijn
van een kattenbak en dagelijks ververst drinkwater.
Een buiten ren mag en kan (aanbevolen) tenzij aangetoond kan
worden dat dit buiten het kader van de ruimtelijke mogelijkheden van
de woning ligt.
De houder dient erop toe te zien dat de kater niet voor langere tijd
verstoken blijft van menselijk en dierlijk gezelschap.
De ruimte dient regelmatig schoongemaakt, doch minimaal 1 x per
week ontsmet te worden met een daartoe bestemd product.
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Artikel 9
9.1
9.2
9.3

Artikel 10
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

Poezen worden nooit gehouden in een gesloten verblijf, tenzij
quarantaine maatregelen hierom vragen of wanneer zij kittens heeft.
Een kittenkooi dient te voldoen aan de standaardafmetingen van
minimaal 0,70m X 0,70m X 1,20m.
Ook indien de poes kittens heeft dient zij niet permanent in de
kittenkooi gehouden te worden. Van tijd tot tijd dient zij de mogelijkheid
te hebben zich vrij te bewegen tussen de andere in huis aanwezige
dieren en mensen.
Er dient te allen tijde een mogelijkheid tot afzondering van
ziektegevallen te zijn.
Daar deze afzondering slechts plaatsvindt in noodsituaties kan deze
ruimte van beperktere afmetingen c.q. omvang zijn dan een
permanente verblijfplaats. De ruimte dient minimaal
4m2 te zijn en min 2m hoog. Ook deze ruimte dient voorzien te zijn van
vers drinkwater en attributen die verveling tegen gaan.
Een in quarantaine geplaatst dier mag niet verstoken blijven van
menselijk gezelschap.
Voor een quarantaine ruimte dienen extra hygiënische maatregelen in
acht genomen te worden.
Quarantaine maatregelen worden in overleg met de dierenarts en De
vereniging, of een daartoe door De vereniging aangewezen persoon of
personen, genomen

Beleid op Veterinaire terrein
Arikel 11
11.1

11.2

Het beleid ten aanzien van de zaken betreffende het welzijn van de
katten in FELIS BELGICA en de veterinaire zaken binnen FELIS
BELGICA, is gericht op het naleven van de wetgeving van de Belgische
overheid op dat gebied, de door de FIFe. voorgestelde voorschriften en
het beleid van FELIS BELGICA in deze.
Om dit beleid uit te voeren wordt door het bestuur een commissie
ingesteld, de gezondheids en welzijn commissie GWC

Samenstelling van de GWC
Artikel 12
12.1

De GWC bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, een
secretaris en een praktiserend dierenarts. inclusief de ingevolge art. 12
HHR door het bestuur uit zijn midden benoemde portefeuillehouder indien er
in de GWC vacatures zijn, zoekt de commissie één of meer kandidaten voor
de vacante functie en geeft deze namen aan het bestuur op. Het bestuur
benoemt de door de commissie voorgestelde kandidaat(en), tenzij daartegen
ernstige en gegronde bezwarenbestaan.

12.2

Het bestuurslid belast met veterinaire zaken is tevens lid van de GWC

Wraking van de GWC
Artikel 13
13.1

Een lid bij wie een onderzoek ingesteld wordt kan elk der leden van de
GWC wraken; hetzelfde geldt voor de drie GWC leden indien hij/zij van
mening is dat de aangelegenheid door hem/haar niet onpartijdig
behandeld kan worden.
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13.2

13.3
13.4

Wraking dient te geschieden door middel van een aangetekend
schrijven met bericht van ontvangst, dan wel een poststuk met
ontvangstbevestiging en dient met redenen omkleed te zijn. Dit
schrijven dient binnen een week nadat aan een lid schriftelijk bekend
gemaakt wordt, dat de GWC een onderzoek gaat instellen, aan de
secretaris van de vereniging gezonden te worden.
Het bestuur besluit ten aanzien van de wraking.
Wraking heeft geen schorsende werking.

Taakstelling van de GWC
Artikel 14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Het adviseren van het bestuur inzake veterinair beleid.
Voorlichting geven en/of doen geven betreffende kattenwelzijn en
veterinaire zaken.
Behandeling van klachten betreffende veterinaire zaken en
kattenwelzijnszaken.
Controle van Cattery’s op verzoek van de eigenaar, op initiatief van de
GWC of op verzoek van het bestuur.
Zorgdragen voor de veterinaire keuring bij evenementen. De GWC is
belast met het uitnodigen van de dierenartsen. Tijdens een
tentoonstelling zal één der commissieleden aanwezig zijn om toe te
zien op naleving van het reglement voor veterinaire zaken.

Geheimhouding
Artikel 15
15.1

15.2

15.3

De leden van de GWC hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien
van veterinaire bevindingen omtrent katten van de leden van FELIS
BELGICA.
Indien de GWC het noodzakelijk acht om instanties/medewerkers van
FELIS BELGICA te informeren, omtrent het bestaan van een
besmettelijke ziekte bij katten van een lid, is dit toegestaan..
De GWC dient bij het verstrekken van deze informatie melding te
maken van het feit dat voor wat betreft deze informatie een (afgeleide)
geheimhoudingsplicht geldt. Zodra een
cattery op grond van het gestelde in artikel 6.8 van dit reglement open
verklaard wordt, dient dit door de GWC aan bovengenoemde
instanties/medewerkers meegedeeld te worden.

Disciplinaire maatregel
Artikel 16
16.1

In geval een lid zich onttrekt aan de door de GWC opgelegde
maatregelen is de GWC verplicht dit te melden aan het bestuur. Het
bestuur kan eventueel aanvullende disciplinaire
maatregelen opleggen, conform de betreffende bepalingen in de
Statuten en de diverse reglementen.

slotbepaling
Artikel 17
17.1

In alle gevallen betreffende veterinaire zaken en kattenwelzijnszaken
waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur bevoegd besluiten te
nemen en/of maatregelen te treffen.
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