Extra Convenant voor de Engelse Bulldog
Zoals jullie al weten hebben beide rasverenigingen een aanvraag ingediend bij de RvB om het fokken
met honden met niet erkende kleuren te kunnen verbieden.
Tot onze grote vreugde kunnen wij jullie mededelen dat deze aanvraag met gegronde reden is goedgekeurd en wij nu over zouden kunnen gaan tot het aanvragen van het convenant. Nu al dit
voorwerk is gedaan door beide besturen van de rasverenigingen wacht ons enkel nog onze ALV om
jullie goedkeuring te krijgen om dit convenant te tekenen. Hieronder vinden jullie alvast het concept
van het extra convenant zoals het eruit zal zien.
Voor alle duidelijkheid: op onze ALV van 24 april 2016 zal dit convenant dus ingevuld en getekend
worden na instemming van de algemene vergadering.
Wij hopen u met deze feitelijke informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
m.v.g.
Het bestuur EBCN

CONVENANT UITSLUITEN VAN FOKKEN MET NIET ERKENDE KLEUR/HAARVARIËTEIT
Ondergetekenden:
De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland” statutair gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, aan de Emmalaan 16-18, hierna
te noemen: “De Raad van Beheer”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur, dr.
drs. I.D. de Wolf
en
De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid …………………………….. statutair gevestigd te
…………………, hierna te noemen: “de Rasvereniging”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter………………………, en de secretaris, ………………..
Tezamen (De Raad en de Rasvereniging) hierna te noemen: “Partijen”.

overwegende dat:
-

de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 20 juni 2015 – wederom – besloten heeft
het fokken met niet erkende kleuren (NEK) of niet erkende haarvariëteiten (NEH) toe te staan,
maar de mogelijkheid tot het sluiten van een convenant om fokken met NEK/NEH uit te sluiten,
te verruimen,

-

de mogelijkheid tot het sluiten is verruimd in die zin dat van de niet-erkende kleur of vacht het
vermoeden bestaat dat deze gezondheidsproblemen met zich meebrengt, dan wel dat de kleur
of vacht vermoedelijk voorkomt uit rasonzuiverheid,

CONVENANT UITSLUITEN VAN FOKKEN MET NIET ERKENDE KLEUR
-

de Rasvereniging te kennen heeft gegeven dat de kleur/haarvariëteit ………… voor het ras ………..
mogelijk gezondheidsproblemen met zich meebrengt / voortkomt uit rasonzuiverheid [keuze
maken],

komen het volgende overeen:
1. Tot 1 januari 2015 was in artikel VI.23A lid 1 van het Kynologisch Reglement (KR) een verbod
opgenomen om te fokken met honden waarvan op de Stamboom de toevoeging staat ‘niet erkende
kleur’ of ‘niet erkende haarvariëteit’. Dit verbod is afgeschaft.
2. Binnen het ras …………. Is de kleur/haarvariëteit …………………… niet erkend, dan wel gewenst, omdat
deze kleur mogelijk gezondheidsproblemen met zich meebrengt / voortkomt uit rasonzuiverheid
[keuze maken].
3. Wanneer gefokt wordt met de in artikel 2 genoemde kleur/haarvariëteit, in die zin dat een fokker
daarvoor een dekaangifte indient bij de Raad van Beheer, dan zal de Raad van Beheer deze
dekaangifte niet in behandeling nemen en derhalve geen stambomen afgeven voor het betrokken
nest.
4. Na inwerkingtreding van dit convenant wordt het iedere vijf jaar geëvalueerd.
5. Dit convenant gaat in op …………………… 2016 en een geldigheidsduur heeft van minimaal 5 jaar. Dit
convenant eindigt indien deze in overeenstemming van partijen wordt aangepast, dan
wel als één der partijen het convenant schriftelijk beëindigt. In dit laatste geval geldt een
opzegtermijn van drie maanden.

Amsterdam, …………… 2016
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