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FOKREGLEMENT EURASIER CLUB BELGIË 
 

1. DOELSTELLING 

 

De richtlijnen, geformuleerd in dit fokreglement zijn gericht op en hebben als doel 

het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het 

welzijn, evenals van de rastypische eigenschappen van het ras Eurasier (FCI 

Standaard Nr 291). Desondanks deze richtlijnen, kan een fokker steeds een 

gemotiveerde aanvraag richten tot de fokcommissie om een uitzonderingsmaatregel 

te bekomen. Deze uitzonderingsmaatregel dient eveneens als doel te hebben om het 

ras in stand te houden, het bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter 

en het welzijn, evenals van de rastypische eigenschappen van het ras Eurasier (FCI 

Standaard Nr 291). De fokcommissie verbindt er zich toe steeds aanvraag per 

aanvraag te bekijken in het licht hiervan en indien nodig verder advies te bekomen 

bij een dierenarts, ten einde een wetenschappelijk gefundeerde beslissing te kunnen 

nemen. 

 

2. FOKDIEREN 

2.1.  Algemeen 

 

A. Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door het FCI erkende stamboom. 

B. Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door de KMSH erkende DNA 

registratie. 

C. Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel 

lichamelijk als mentaal. 

D. Een combinatie, waarbij gemeenschappelijke voorouders van het te fokken 

nest eerder dan in de vierde generatie voorkomen, is niet toegelaten. 

E. De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde ouder combinatie) is slechts 

éénmaal toegestaan. Een fokker kan hierop een uitzondering aanvragen mits 
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motivering. De fokcommissie bekijkt of deze uitzondering op basis van de 

motivering kan toegestaan worden.  

F. Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen komen niet in aanmerking voor de 

fok en krijgen geen fok toestemming.  

G. Honden die niet aan de rasstandaard voldoen komen niet in aanmerking voor 

de fok en krijgen geen fok toestemming. In de rasstandaard wordt zowel het 

gedrag als het exterieur omschreven.  

H. Ook op grond van nakomelingen informatie kunnen honden uit de fok gehaald 

worden. 

 

2.2. Exterieur 

 

A. Beide ouderdieren dienen aan de voor het ras geldende rasstandaard te 

voldoen. 

B. Ouderdieren geboren vanaf 01/01/2008 en geregistreerd in België, dienen 

het Certificaat ‘Toelating tot de LOSH-fok’ te kunnen voorleggen. 

C. Ouderdieren  dienen op een aankeuring, specifiek georganiseerd voor het ras 

Eurasier,  uitgevoerd door een erkende keurmeester in rasgroep 5 met 

eventueel specialisatie Eurasier, minimaal de kwalificatie ‘Zeer Goed’ te 

behalen. Deze aankeuring is steeds mogelijk op een clubmatch van een 

Eurasier Vereniging/Club zowel in binnen- als buitenland.  

D. Leden kunnen een aanvraag tot aankeuring doen aan de ECB. Bij voldoende 

aanvragen, kan de ECB een aankeuring organiseren in België. 

E. De foktoelating voor een ouderdier, kan steeds ingetrokken worden, indien 

na een aankeuring fokuitsluitende fouten zouden ontstaan of ontdekt 

worden. De eigenaar is verplicht deze zo snel mogelijk te melden aan de ECB. 

 

2.3. Medisch 

2.3.1. Heupdysplasie (HD) 

 

A. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het 

voorkomen van heupdysplasie.  Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden 
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vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is. De beoordeling 

moet zijn gebeurd door een door de KMSH / FCI erkende instantie. 

B. Tussen honden met de FCI-beoordeling HD-A en HD-B mag elke willekeurige 

ouder combinatie worden gevormd. 

C. Honden met de beoordeling HD-C of HD-D of HD-E mogen niet voor de 

fokkerij worden gebruikt. 

D. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen 

gelden bovenstaande regels.  

E. Voor buitenlandse honden die geen officieel document met beoordeling van 

de heupen hebben, uitgegeven door de vertegenwoordiger van de FCI van het 

betreffende land, wordt een RX gevraagd met protocol dat dient opgestuurd 

te worden aan de fokcommissie van de ECB. 

 

2.3.2. Patella Luxatie (PL) 

 

A. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het 

voorkomen van Patella Luxatie.  Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden 

vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is.  

B. Honden met Patella Luxatie, dan wel in het verleden hiervoor geopereerd, 

mogen niet deelnemen aan de fokkerij.  

C. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen 

gelden bovenstaande regels. 

 

2.3.3. Oogonderzoek 

 

A. Beide ouderdieren dienen door een ECVO gecertificeerde oogarts te zijn 

onderzocht op het voorkomen van erfelijke afwijkingen aan de ogen, 

afwijkingen aan de oogleden en aan goniodysplasie, dit volgens het ECVO 

protocol.  

B. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende 

hond 18 maanden oud is. 
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C. Tussen honden die vrij zijn van oogafwijkingen mag elke willekeurige ouder 

combinatie worden gevormd. 

D. Honden die aan een lichte vorm van distichiasis lijden mogen uitsluitend 

worden gepaard met honden die vrij zijn van deze afwijking. 

E. Honden die niet vrij zijn van de andere oogafwijkingen waarop wordt 

onderzocht, worden uitgesloten van de fokkerij. 

F. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen 

gelden bovenstaande regels.  

 

 

2.3.4. Schildklieronderzoek 

 

A. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het 

voorkomen van schildklierproblemen. 

B. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende 

hond 18 maanden oud is. 

C. Hiervoor dient een bloedstaal afgenomen te worden. Er wordt gevraagd om 

via een laboratorium de waardes TGAA, Free T4, T4 en TSH te laten bepalen.  

D. De resultaten van het schildklieronderzoek mogen op het moment van de 

dekking niet ouder dan 1 jaar zijn. Bij honden ouder dan 5 jaar mag dit 

onderzoek maximaal 2 jaar oud te zijn op moment van dekking. Een 

uitzondering hierop kan aangevraagd worden bij de fokcommissie indien de 

teef later dan verwacht loops is.  

E. Honden waarbij de TGAA uitslag positief is, worden niet tot de fok toegelaten 

en/of krijgen geen dek toestemming. De overige waarden Free T4, T4 en TSH 

dienen binnen de door het betreffende laboratorium aangehouden 

referentiewaarden te vallen. Bij honden waar 1 of meer van de waarden, Free 

T4, T4 en TSH buiten de door het betreffende laboratorium aangehouden 

referentiewaarden vallen, zal de fokcommissie een besluit nemen betreffende 

de foktoelating. Eventueel kan op korte termijn een herhalingstest van één of 

meer van de waardes worden gevraagd.  
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2.3.5. Dandy Walker 

 

A. De  fokdieren en/of ouderdieren dienen onderzocht  te zijn het voorkomen 

van het erfelijke Dandy Walker syndroom. Door een genetische test te laten 

uitvoeren, wordt bekend of het ouderdier het recessieve Dandy Walker gen 

heeft en daardoor ‘drager’ van het syndroom kan zijn, of dat het ouderdier 

‘aangedaan’ is. Indien het gen niet aanwezig is, is het dier ‘vrij’. 

 

2.4. Gedrag 

 

A. Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereigenschappen zoals in de 

rasstandaard is beschreven.  

B. Dieren die gedragsstoornissen vertonen worden niet toegelaten tot de fok.  

C. Ouderdieren ondergaan een gedragstest.  

 

2.5. Teven 

 

A. Een teef mag maximum 5 succesvolle dekkingen hebben tussen de leeftijd 

van 24 maanden en 96 maanden.  

B. Een teef mag niet meer worden gedekt nadat haar 25e nakomeling is geboren. 

C. De periode tussen 2 werpdata dient minimaal 12 maanden te bedragen. 

D. De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 72 

maanden (6 jaar).  

E. KMSH laat dekking toe, gedurenden één en dezelfde loopsheid van de teef, 

door meerdere reuen. Indien een fokker de inzet van meerdere reuen wenst, 

dient de fokker dit op voorhand kenbaar te maken bij de dekaanvraag. 

F. De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. 

G. Kunstmatige inseminatie wordt niet toegestaan indien het de eerste dekking 

van de reu en/of de teef betreft en wordt voorts slechts toegestaan na 

verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit verzoek 

dient minimaal één maand voor de voorgenomen dekking te worden 

ingediend.  
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H. Het laatste nest van een teef dient verwekt te zijn voor de leeftijd van 96 

maanden (8 jaar). Voor het fokken met teven vanaf 84 maanden (7 jaar) en 

ouder kan door de fok adviseurs een schriftelijke dierenartsverklaring 

verlangd worden, aangaande de conditie van de teef en of zij in staat geacht 

kan worden zonder problemen een nest groot te brengen. 

I. De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Uiteraard dient men voor 

het welzijn van de pups en teef in te grijpen indien nodig (bv. keizersnede). 

Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel 

van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet 

meer voor de fokkerij worden ingezet.  

 

2.6. Reuen 

 

A. Een reu mag maximaal 5 nesten gedurende zijn leven voortbrengen. 

B. De dekking waaruit de 25e nakomeling wordt geboren, is de laatste 

toegestane dekking. 

C. Een reu is slechts inzetbaar vanaf de leeftijd van 24 maanden. 

D. Het inzetten van een dekreu in een vereniging buiten de ECB is slechts 

toegelaten mits schriftelijke goedkeuring van beide verenigingen. 

E. Kunstmatige inseminatie wordt niet toegestaan indien het de eerste dekking 

van de reu en/of de teef betreft en wordt voorts slechts toegestaan na 

verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek.  Dit verzoek 

dient minimaal één maand voor de voorgenomen dekking te worden 

ingediend.  

 

 

3. PUPS 

3.1. Aflevering 

 

A. De pups dienen minimaal de leeftijd van 8 weken te hebben voordat zij 

mogen overgedragen worden aan nieuwe eigenaars.  

B. Bij aflevering dienen de pups in goede gezondheid te verkeren. 
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C. De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van 

de pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de 

dierenarts ingevuld EU-vaccinatieboekje. 

D. De fokker is verplicht de pups op te laten groeien in huiselijke omgeving. 

E. De fokker is verplicht de pups zo goed mogelijk te socialiseren. 

F. De pups dienen gechipt te zijn, op een wijze erkend door de KMSH. 

G. Alle in België geboren pups dienen geregistreerd te zijn bij DOG-ID. 

H. De fokker is verplicht de toekomstige eigenaar, deugdelijk voor te lichten 

over de opvoeding van en de omgang met een Eurasier. 

I. De fokker is verplicht de toekomstige eigenaar er op te wijzen dat: De 

Eurasier verenigingen aangesloten bij de IFEZ (Internationale Federatie voor 

Eurasier Fok) zich afzetten tegen het houden van Eurasiers in kleine ruimten 

en kennels. Dat Eurasier verenigingen een bench principieel zien als een niet 

geëigend middel om een Eurasier in huis op te sluiten of op te voeden. Door 

het gebruik van een bench laten opvoedingsproblemen noch 

relatieproblemen zich oplossen. 

 

3.2. Pupbemiddeling 

Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling dient de fokker een 

schriftelijke fok toestemming verkregen te hebben van de ECB. 

 

4. MEDISCHE AANKEURINGEN 

 

A. De fokker motiveert de pupkopers om medische onderzoeken uit te voeren, 

dit ten behoeve van de opvolging van de gezondheid van het ras.  

B. Per levende Eurasier pup zal door de fokker een bedrag van € 300,00  gestort 

worden op rekening van de ECB. Dit bedrag dient als borg voor de medische 

onderzoeken. De fokker ontvangt deze € 300,00 borg van de pupkoper bij 

aflevering van de pup. De ECB volgt verder de uitvoering van de medische 

onderzoeken door de pupkoper op.  
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C. Dit borgbedrag zal betaald worden door de koper van de pup bovenop de 

prijs van de pup.  

D. Honden die na datum van dit fokreglement geboren zijn en medisch gekeurd 

worden krijgen na  aanlevering van deze resultaten aan de ECB , een 

borgbedrag per onderzoek retour: 

- 150 € retour gestort van de ECB (voor de HD resultaten) 

- 50 € retour gestort van de ECB (voor de PL resultaten) 

- 50 € retour gestort van de ECB (voor de oogonderzoek resultaten)  

- 50 € retour gestort van de ECB (voor de schildklier resultaten)  

De niet uitgekeerde borg  bedragen vervallen aan de ECB als de hond op de 

leeftijd van 4 jaar niet aan de voorwaarden uit punt 4.D voldoet.  

Indien voor de leeftijd van 4 jaar de medische onderzoeken niet zijn 

uitgevoerd, en de borg daardoor niet wordt uitgekeerd, behoort/komt de 

borg aan de ECB toe en kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt. 

E. De bedragen vermeld onder punt 4.D worden eveneens niet uitgekeerd 

indien de ECB deze onderzoeken organiseert en bekostigd. 

F. Niet uitgekeerde borg bedragen dienen door de ECB besteed te worden aan 

het verzamelen van data in het belang van de opvolging van het ras. 

 

5. FOKKERS/EIGENAARS 

5.1. Fokkers 

 

A. Tussen twee nesten bij dezelfde fokker op hetzelfde adres dienen 6 weken te 

zitten.  

B. Leden van de ECB dienen te fokken conform de regels van de ECB, waarbij 

zeer veel aandacht wordt geschonken aan de gezondheid en het karakter van 

de hond. 

C. Het is voor leden niet toegestaan te fokken volgens de regels van andere 

verenigingen of buiten de ECB om. Dit geldt voor eigenaren van zowel teven 

als reuen. 
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D. De fokker is verplicht ziekten of afwijkingen (zowel erfelijk als aangeboren 

als later ontstaan) van fokdieren en nakomelingen voor zover bij hem 

bekend, te melden aan de rasvereniging. 

E. Het is toegestaan, in overleg met de ECB, enkele pups zelf te bemiddelen. 

Deze bemiddelingswens  dient voor de geboorte van de pups bij de ECB 

bekend te zijn door middel van een schriftelijke verzoek. 

F. De fokker dient 8 weken na de geboorte een bedrag van € 50,00 per levend 

geboren pup te betalen aan de ECB voor geleverde diensten.  

 

6. FOKCOMMISSIE 

6.1. Fok toestemming 

 

A. Leden die wensen te fokken met hun teef dienen 4 maanden voor de dekking 

fok toestemming aan te vragen bij de commissie fok en gezondheid van de 

ECB door middel van een ingevuld en ondertekend formulier, aan te vragen 

bij de fokcommissie. Bij voorkeur maken zij hun intentie zo vroeg mogelijk 

kenbaar. 

B. Indien men voldoet aan de fokregels van de ECB kan men hulp krijgen bij het 

zoeken naar passende dekreuen. Men kan zelf een voorstel doen voor een 

combinatie of er kan overleg gepleegd worden met de fokcommissie over 

passende dekreuen. 

C. Een afgegeven fok toestemming van de ECB is geldig voor een periode van 6 

maanden na de dagtekening. Daarna moet opnieuw een fok toestemming 

worden aangevraagd. 

D. Een ieder die zijn reu ter beschikking stelt om te dekken, is verplicht om bij 

de fokcommissie na te gaan of voor de betreffende teef een fok toestemming 

is afgegeven, en of deze nog geldig is. 

E. De fokcommissie kan, behalve op grond van het niet voldoen aan de 

fokregels, ook op grond van de nakomelingen geen fok toestemming geven 

voor een combinatie, ondanks dat deze verder aan alle richtlijnen voldoet. 

F. De fokcommissie kan bij twijfel vragen om bijkomende onderzoeken uit te 

laten voeren.  
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6.2. Taak fokcommissie 

A. De leden moeten onafhankelijk kunnen werken. 

B. De fokcommissie controleert de uitvoering van het fokreglement. 

C. Zij behandelt gevallen die niet of niet duidelijk in het fokreglement 

omschreven zijn. 

D. De fokcommissie kan, bij uitzondering, voor de eerder genoemde regels 

dispensatie verlenen, indien het ras hierdoor niet wordt geschaad. 

E. Dek overeenkomsten dienen door meerdere fokcommissie-leden te worden 

ondertekend. 

F. De fokcommissie adviseert het bestuur bij de oplegging van sancties aan de 

leden, de fokdieren of de kennel. 

 

7. IFEZ-CERTIFICATEN 

Indien de fokker aan alle voorwaarden van dit fokreglement voldoet, krijgen de  

 pups het IFEZ-Certificaat. 

8. NESTBEZOEKEN  

 

A. Het nestbezoek kan slechts uitgevoerd worden door ECB erkende 

commissieleden. 

B. Eigen nesten, dienen door andere commissieleden te worden gecontroleerd. 

C. De fokker is verplicht het formulier betreffende het nestbezoek volledig in te 

(laten) vullen en te retourneren aan de fokcommissie binnen de 7 dagen na 

overdracht van het nest aan de kopers. 

D. De fokker dient dit formulier ook volledig ingevuld te kopiëren, en bij 

overdracht mee te geven aan de pup eigenaren. 

E. Tevens is de fokker verplicht om eventueel door de dierenarts vastgestelde 

afwijkingen/fouten aan de koper mee te delen. 

F. De fokker/eigenaar is verplicht om het stamboomnummer door te geven aan 

de ECB, zo snel mogelijk na ontvangst van de stamboom. 
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8.1. Samenstelling nestbezoek commissie 

 

A. Deze commissie bestaat uit leden, waarin zowel fokkers als niet fokkers  

      vertegenwoordigd zijn.  

 

 

8.2. Taak nestbezoek commissie 

 

A. Het nestbezoek dient te gebeuren door een afvaardiging van de 

fokcommissie. 

B. Een nest wordt gecontroleerd op de leeftijd van 6 à 7 weken. 

A. De controleurs bekijken of de pups in huiselijke omgeving kunnen opgroeien           

en goed gesocialiseerd worden. 

B. Zij zien erop toe dat ook de teef goed verzorgd wordt. 

C. De bevindingen worden verwerkt en opgenomen in het formulier dat ter           

hand gesteld wordt aan de ECB. 

D. De controleurs nemen foto’s van de individuele pups. 

 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van de pups ligt bij de fokker. De 

rasvereniging ECB aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele 

gebreken bij een pup. Ook als de fokker zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement. 

 

10.OVEREENKOMSTEN en ADVIESPRIJZEN 

 

10.1. Dekking 

 

A. De adviesprijs voor een dekking bedraagt 10% van de pup prijs, per levende 

pup op 3 weken leeftijd. Dit dekgeld wordt doorgaans betaald na aflevering 
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van de pups. Deze vergoeding is steeds af te spreken tussen de eigenaar van 

de teef en eigenaar van de reu.  

B. De ECB adviseert om een dekovereenkomst op te stellen, waarin o.a. de 

dekprijs of dekvergoeding opgenomen is met betalingsmodaliteiten zoals 

tijdstip van betaling, wat bij geen pups, e.a.  

C. Een model dekovereenkomst kan aangevraagd worden bij de fokcommissie. 

 

10.2. Pups 

 

A. De minimale adviesprijs voor een pup is vastgesteld op € 1200,00  voor een 

huishond vermeerderd met € 300,00 borg voor medische onderzoeken. De 

fokker beslist welke prijs hij/zij hanteert en kan deze verhogen om geen 

verlies te maken. De fokker ontvangt de € 300,00 borg bij aflevering van de 

pup en stort deze door naar de rekening van de ECB. 

B. De ECB adviseert om een koopovereenkomst op te stellen. Een model 

koopovereenkomst kan aangevraagd worden bij de fokcommissie.  

C. Indien een pup langer dan 8 weken bij de fokker blijft, kunnen extra kosten 

doorgerekend worden aan de pupkoper. 

 

11.WIJZIGINGEN 

 

A. Wijzigingen aan dit fokreglement dienen te gebeuren zoals omschreven in 

het huishoudelijk reglement Art 13.1. 

B. Deze wijzigingen mogen echter nooit in strijd zijn met de reglementen van de 

KMSH en de FCI, en dienen door deze nadien te worden aanvaard. 
 

12.SANCTIES 

 

A. Leden die handelen in strijd met de fokregels krijgen geen fok toestemming. 

Dit geldt voor eigenaren van zowel teven als reuen. 

B. Zij kunnen door het bestuur van de ECB niet als fokker worden erkend.  
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C. Tevens kan het bestuur van de ECB overgaan tot ontzetting uit het 

lidmaatschap, zoals geregeld in de statuten en eventueel het huishoudelijk 

reglement. 

 

Namens, 

Bestuur van de ECB 
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