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BELGISCHE   KATTENLIEFHEBBERS VERENIGING  ‘94    V.Z.W. 
 
STAMBOEKREGLEMENT  
 
1. A. Voor opname in de dekkaterlijst, kunnen alleen die katers aangeboden worden, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen :  
1* ze moeten een stamboom of een derde generatie afstammingsbewijs hebben.  
2* Eigenaars die gebruik maken van de dekkaterlijst dragen zelf volledig de verantwoordelijk 
voor hun dekkater.  
 
B. De eigenaars van dekkaters dienen passende verblijven voor de dekkaters te hebben. 
Eigenaars zijn verplicht de vereniging een eventuele kontrole hierop toe te staan.  
 
C. De eigenaar van de kat is verplicht een behaald kampioenschap te melden door kopies van 
de originele oorkondes met de behaalde kwalifikaties te zenden naar het daartoe bestemde 
registratieadres.  
 

2. A. De vereniging erkent de, naar het oordeel der vereniging, door bonafide zusterverenigingen 
afgegeven en geregistreerde catterynamen.  

 
B. De eigenaar van een nieuw te registreren catterynaam dient zijn aanvraag te richten naar het 
stamboeksekretariaat. Indien de gevraagde catterynaam ongeveer gelijkluidend is aan een reeds 
in binnen- of buitenland geregistreerde naam, zal geen toestemming tot inschrijving worden 
verleend. De aanvrager dient daarom gelijktijdig met de aangevraagde catterynaam een tweede 
en derde keus naam in te sturen. Als de catterynaam eenmaal is geregistreerd  is verandering 
hiervan enkel mogelijk bij dubbel gebruik.  
 
C. Inschrijving van een catterynaam is pas officieel als de betaling hiervoor door het 
stamboeksekretariaat ontvangen is. De eigenaar van een catterynaam heeft het alleenrecht zijn 
fokprodukten onder zijn catterynaam in het stamboek te doen inschrijven. Het is echter niet 
toegestaan fokproducten van derden onder zijn/haar catterynaam in te laten schrijven zonder  
schriftelijke toestemming van de eigenaar. 
 
D. de catterynaam vervalt bij:  
1* Schriftelijke afstand van de eigenaar.  
2* Het opheffen van de cattery . 
3* Het overlijden van de eigenaar, mits verdere huisgenoten er geen gebruik van wensen te 
maken.  
4* Een catterynaam wordt gedurende twintig (20) jaar beschermd, na het vervallen van deze 
naam.  
5* Het gebruik van een catterynaam kan door het bestuur worden geblokkeerd na misbruik.  
 

3. A. Het stamboeksekretariaat bepaalt haar standpunt en gedrag  in overleg met het bestuur van  
de vereniging en/of enig ander ter zake deskundige, door het bestuur aan te stellen kommissie.  

 
B. Alleen het stamboeksekretariaat is gerechtigd stamboekpapieren af te geven, aan te vullen of 
te wijzigen, alsmede cattery's op naam in te schrijven.  
 
C. Correspondentie betreffende het stamboek wordt gevoerd door het stamboeksekretariaat. 
Het stamboeksekretariaat heeft het recht in overleg met het bestuur, werkzaamheden het 
stamboek betreffende aan derden te delegeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht.  
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4.  A. De afgegeven stamboekpapieren behoren bij de op de binnenzijde ervan genoemde kat. De 

juistheid van de inhoud van de stamboom wordt uitdrukkelijk afhankelijk  gesteld, van de 
juistheid van   de verstrekte opgaven en verklaringen van de fokker/eigenaar. In geval van 
twijfel kan het stamboeksekretariaat, na controle op juistheid van dek- en geboorte-opgave de 
inschrijving weigeren, desgewenst in overleg met het bestuur.  
 
B. Stamboekpapieren van de "Belgische Kattenliefhebbers Vereniging ‘94" krijgen een 
nummer, voorafgegaan van de letters B.K.V94.  
C. Wijzigingen in stamboekpapieren kunnen en mogen slechts door het stamboeksekretariaat 
worden aangebracht. Iedere wijziging moet bekrachtigd worden door de handtekening van het 
stamboeksekretariaat.  
 
D. Stambomen worden uitgegeven voor katten van een algemeen erkend ras, en waarvan 
minstens  4 generaties voor de kat bekend EN geregistreerd zijn. Bovendien dienen de  laatste 
3 voorouders tot dezelfde rasgroep te behoren. 

  
* Experimentele stambomen worden uitgegeven voor katten, waarvan minstens de 3 
generaties voor de kat bekend en geregistreerd zijn en/of waarvan de laatste 3 voorouders 
niet tot de zelfde rasgroep behoren. Dit geldt eveneens voor toegelaten kruisingen. 
*  In alle andere of extreme gevallen beslist  de stamboekcommisie, eventueel in overleg 
met het bestuur van de vereniging. 
  

E.  Het maximum aantal toegelaten nesten per poes bedraagt 3 nesten per 2 jaar.  
Aanvragen tot inschrijving moeten binnen vier (4) maanden na de geboorte der kittens, op 
daartoe bestemde formulieren worden ingediend door de eigenaar van de poes, onder 
voorwaarde dat die fokkerlid is bij de vereniging en een geregistreerde catterynaam heeft. Bij 
twijfel heeft de fokker de mogelijkheid de geboorte binnen de 4 maanden aan te kondigen en 
kan dan stambomen aanvragen tot de kittens de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt mits op 
voorhand de helft van de prijs bij te betalen. Het stamboeksekretariaat kan in overleg met het 
bestuur, een reeds ingeschreven stamboom nietig verklaren of een inschrijving niet accepteren, 
wanneer op grond van het nakomelingschap van de kat, de raszuiverheid in twijfel te trekken 
is.  
 
F. De fokker moet de nodige medewerking verlenen ter controle van de juistheid van de dek- 
en geboorteaangifte. Zonder medewerking wordt de inschrijving geweigerd.  
 
G. Het bestuur bepaalt het model van de diverse stamboekpapieren. In gevallen waarin niet is 
voorzien beslist de voorzitter, desgewenst in overleg met het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


