
Wijzigingen/Aanvulling Verenigings Fok Reglement 

4.3.3 Ogen 

De officiële uitslag van/erkend door de Raad van Beheer /FCI/ECVO (niet  ouder dan 
12 maanden op de dag van de dekking en verkregen op een leeftijd van 12 maanden 
of ouder) dient van beide ouderdieren te zijn: ‘vrij’ van Cataract, Retina Dysplasie 
(RD) en Retinadegeneratie (PRA), Entropion, Ectropion en Distichiasis’                                                                                                                                                                                            
Indien een hond eenmaal de uitslag ‘Entropion niet vrij’, ‘Ectropion niet  vrij’, ‘Retina 
Dysplasie (RD)* niet vrij’ of ‘Distichiasis niet vrij’ heeft gekregen, blijft deze uitslag 
‘niet vrij’ gelden, ook als de hond op een  latere datum ‘vrij’ is verklaard. 

In het geval van twee niet gelijkluidende onderzoeksuitslagen (prcd- PRA en 
cataract), blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het 
NL-ECVO-panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend en geldt als 
de definitieve geldige uitslag. 

*Met een hond met de uitslag “(multi)focaal niet vrij” mag onder aanvullende  
voorwaarden gefokt worden, zie punt 4.3.4. (verplichte) DNA testen, OSD (Retina 
Dysplasie) RD  

 

4.3.4.  (verplichte) DNA testen  

Uitslagen van verplichte DNA testen worden geaccepteerd op voorwaarde dat 
aangetoond kan worden dat de identiteit van de honden, ten tijde van het  
afnemen van het bloed, de swab of ander materiaal waaruit de DNA-test is  
gedaan, gecontroleerd is door een dierenarts, door de Raad van Beheer of door 
de NLV (getuigenverklaring). 

Eigenaar van de hond  wordt geacht uitslagen van DNA testen, ter controle van 
VFR na inzet voor de fok van het betreffende dier, aan de NLV te melden. 

 

Prcd-PRA 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 
tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: 
prcd-PRA vrij/normaal bekend is.  

 

OSD (Retina Dysplasie (RD) ook wel RD-OSD) 

Het is toegestaan te fokken met een ouderdier, dat de uitslag: ‘Retina Dysplasie 
(Multi)focaal’ heeft, mits is aangetoond door middel van een DNA-test, dat deze hond 
‘vrij’ is van de Oculo Skeletale Dysplasie (OSD) –mutatie. De partner van dit fokdier 
dient eveneens door middel van een DNA-test aantoonbaar ‘OSD-mutatie vrij’ te zijn 

en bovendien een geldige ooguitslag ‘RD vrij’ te hebben.   

Indien één van de ouderdieren op het ECVO oogonderzoek RD(multi)focaal niet vrij 
is, is alleen de combinatie met DNA uitslag  
Normaal/vrij x Normaal/vrij toegestaan  
 

 



 

EIC                                      

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van 
tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-test: 
EIC vrij/normaal bekend is.                                                                                                              

HNPK                  

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren,  als 
van tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde         
DNA-test :HNPK vrij/normaal bekend is.                                                                                         

SD2 

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee  ouderdieren, als   
van tenminste één van beide ouderdieren een uitslag van een gevalideerde DNA-
test: SD2 vrij/normaal bekend is                                                                                                                      

                                                            

11.    SANCTIES 

Het lidmaatschap van de NLV kan worden beëindigd door: 

- Opzegging, volgens artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten  

- Ontzetting (royement), volgens artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten wanneer een lid: 

• handelt in strijd met de Statuten, de reglementen of met besluiten van de 

vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

• de Algemene Regels van het NLV-fokreglement heeft overschreden; 

• medewerking weigert aan DNA-onderzoek teneinde de betrouwbaarheid van 
DNA-testen en ouderschap te controleren. 
                                                                                                                                       

De royementsbepalingen zijn  van toepassing op eigenaren van Labrador Retrievers 
die lid zijn van de NLV. 

 
Voorts kan het bestuur aan overtreders van de regelgeving een officiële 
waarschuwing geven dan wel een lid schorsen volgens artikel 6. Lid 1 sub a, van de 
Statuten. 
 
Zie voorts de bepalingen in de Statuten van de NLV 
 
 
Nota bene: 
“leden van de NLV die, ter beoordeling van het bestuur, een overtreding hebben 
begaan van zeer ernstige aard, zullen in elk geval worden ontzet (geroyeerd) als lid 
van de NLV”.                                                                                                                           

 

Publicatie overtreding reglement 



Indien een fokker en/of dekreu-eigenaar in strijd handelt met door de vereniging 
vastgestelde Basisregels, die gelden voor de fokkerij, zal:                                                                                                                                                              
- Bij  een eerste overtreding een officiële waarschuwing uit gaan 

- Bij een tweede overtreding wordt het betreffende lid voor een jaar uitgesloten van 
door de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de 
Kampioenschapsclubmatch, JPC aktiviteiten, AC aktiviteiten) en/of faciliteiten (te 
denken valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’ , plaatsing kennelnaam op 
“fokkers in de buurt”, plaatsing van een reu op de “NLV-dekreuenlijst”) en zal worden 
overgegaan tot publicatie in de Labrador Post van de namen van de fokdieren en de 
begane VFR overtreding.  

- Bij daaropvolgende overtreding(en) zal worden overgegaan tot schorsing, dan wel 
opzegging of ontzetting (royement) en publicatie van de fokdieren, fokker en 
dekreueigenaar in de Labrador Post.  

Voor gemaakte VFR-overtredingen staat een verjaringstermijn van tien jaar”.       

 

                                                                                                                                                             

 

 

 


