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STAMBOEKREGLEMENT 
 
 
Begripsbepalingen 
 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 
NKFV    Nederlandse Kattenfokkers Vereniging. 
 
RvT Raad van Toezicht op het stamboek van de Nederlandse 

Kattenfokkers Vereniging. 
 
Statuten  Statuten van de Nederlandse Kattenfokkers Vereniging. 
 
Bestuur  Bestuur van de Nederlandse Kattenfokkers Vereniging. 
 
HR Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Kattenfokkers 

Vereniging. 
 
GWR Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NKFV.  
 
Stamboek Stamboek van de Nederlandse Kattenfokkers Vereniging, 

registratiesysteem voor stambomen, waarin tevens opgenomen: 
      Hulpstamboek   Registratiesysteem voor de afstammingsbewijzen 
      Register Registratiesysteem voor katten die noch in het stamboek, 

noch in het hulpstamboek kunnen/mogen worden 
ingeschreven. 

 
Leden  Fokkerleden van de Nederlandse Kattenfokkers Vereniging. 
 
Stambomen worden Katten die tot een door de RvT erkend ras en kleur behoren, 
afgegeven voor en waarvan de eerste drie generaties voorouders in een erkend 

stamboek zijn ingeschreven en behoren tot door de RvT  
erkende rassen en/of kleuren, terwijl deze voorouders ook tot 
eenzelfde rasgroep behoren. 

 
Afstammingsbewijzen  Katten die tot een door de RvT erkend ras en kleur behoren, waarvan 
worden afgegeven voor de voorouders in de eerste drie generaties niet alle zijn ingeschreven 

in een erkend stamboek, terwijl deze voorouders wel tot een zelfde 
rasgroep behoren, of katten waarvan een van beide ouders een 
registratiebewijs heeft. 

 
Experimentele stambomen Katten die tot een door de RvT erkend ras en kleur behoren, 
worden afgegeven voor en waarvan de eerste drie generaties voorouders in een erkend 

stamboek zijn ingeschreven en behoren tot door de RvT erkende 
rassen en/of kleuren, maar waarvan deze voorouders tot verschillende 
rasgroepen behoren. Voor een dergelijke kruising dient vooraf 
schriftelijke toestemming door de RvT verleend te zijn. 

 
Experimentele Katten waarvan de voorouders in de eerste drie generaties niet alle 
afstammingsbewijzen zijn ingeschreven in een erkend stamboek en waarvan de voorouders 
worden afgegeven voor behoren tot verschillende rasgroepen. Voor een dergelijke kruising 

dient vooraf schriftelijke toestemming door de RvT verleend te zijn.  
 
Registratiebewijzen Katten die niet zijn ingeschreven in een erkend stamboek binnen een 
worden afgegeven voor daarvoor vereiste periode. 
 Katten die geboren zijn uit combinaties waarvoor vooraf schriftelijke 

toestemming aan de RVT gevraagd had moeten worden, en waarbij 
dit is nagelaten of niet goed is gebeurd. 
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 Katten die geboren zijn uit een ouderdier waarvoor een NKFV-
fokverbod geldt. 

 
CAC-status Elk ras / variëteit / kleur die vermeld staat op de NKFV CAC-statuslijst 

die vastgesteld wordt door de RvT van de NKFV. 
 
Erkend ras: Elk ras dat erkend is door de RvT van de NKFV. 
 Elk nieuw ras dient voor inschrijving in het stamboek eerst erkend te 

worden door de RvT van de NKFV. 
 
Erkende variëteit/ Elke variëteit / kleur die erkend is door de RvT van de NKFV. 
erkende kleur: Elke nieuwe variëteit / kleur dient voor inschrijving in het stamboek 

eerst goedgekeurd te worden door de RvT van de NKFV. 
 
Fokverbod Een fokverbod wordt in het stamboek en op de stamboekpapieren 

vermeld indien door erkend veterinair onderzoek is gebleken dat de 
kat een aandoening heeft die valt onder de aandoeningen waarvoor 
een fokverbod geldt (zie NKFV Gezondheids- en Welzijnsreglement). 
Voor kittens uit kruisingen waarbij voor een of beide ouderdieren een 
NKFV-fokverbod geldt, worden alleen registratiebewijzen uitgegeven. 

 
Fokbeperking Met een kat met een NKFV-fokbeperking mag alleen gefokt worden in 

combinatie met een door de RvT vastgesteld ras (of rasgroep).  
 Bij overtreding van deze regel krijgen de kittens een registratiebewijs. 
 
Generatie aanduiding Een F1 aanduiding op de stamboekpapieren wil zeggen dat het hier 

een eerste generatie uit een ongelijksoortige kruising betreft. Een F2 
aanduiding op de stamboekpapieren wil zeggen dat het hier een 
tweede generatie uit een ongelijksoortige kruising betreft. Etc. De 
toevoeging Fxxx zal weggelaten worden zodra drie opeenvolgende 
oudergeneraties bestaan uit een zelfde ras. 

 
Rasgroep Een door de RvT samengestelde groep van verschillende rassen, 

waarvan de katten, ook indien onderling gekruist, voor hun kittens 
stambomen bekomen zonder de toevoeging ‘experimenteel’.  

 
VAR Afkorting van variant. Heeft betrekking op kortharige katten die 

dragers zijn van de (half)langhaarfactor. Een variant mag zonder 
toestemming van de RvT alleen gekruist worden met een andere 
variant of een (half)langhaar uit dezelfde rasgroep.  

 
Rassen / Rasgroepen 
 
 
Rasgroep 1 Perzisch Langhaar en Exotic Shorthair. 
  
Rasgroep 2 Abessijn en Somali. 
 Bij combinatie (half)langhaar met korthaar is de Variant-regel van 

toepassing. 
 
Rasgroep 3 Siamees, Balinees, Oosters Korthaar, Mandarin. 
 Bij combinatie (half)langhaar met korthaar is de Variant-regel van 

toepassing. 
Voorstel: Foreign White mag alleen gekruist worden met Siamees of 
Balinees. Balinees wit mag alleen gekruist worden met Siamees 
(variant) of Balinees. Oosters Korthaar wit mag alleen gekruist worden 
met Oosters Korthaar of Mandarin. Mandarin wit mag alleen gekruist 
worden met Oosters Korthaar (variant) of Mandarin.  

 



RvT 01-01-12 

Rasgroep 4 Tonkanees en Tibetaan. 
 Bij combinatie (half)langhaar met korthaar is de Variant-regel van 

toepassing.  
Kittens worden ingeschreven als: 
- bij Siamese kleurrestrictie: Point 
- bij Tonkanese kleurrestrictie: Mink 
- bij Burmese kleurrestrictie: Sepia. 

 
Rasgroep 5   Burmees, Burmilla, Asian, Bombay en Tiffany. 

Bij combinatie (half)langhaar met korthaar is de Variant-regel van 
toepassing. 

 
Rasgroep 6   Brits Korthaar en Brits Langhaar 
 
De hierna volgende rassen zijn niet ingedeeld in een bepaalde rasgroep en mogen niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de RvT met andere rassen worden gekruist: 
    
Bengaal 
Cornish Rex 
Devon Rex 
Egyptische Mau 
German Rex 
Heilige Birmaan  
Korat 
Noorse Boskat 
Ocicat 

Ragdoll  
Russisch Blauw, Zwart en Wit 
Selkirk Rex 
Singapura 
Sibersiche Kat en  Neva Masquerade 
Sphynx 
Turks Angora 
Turkse Van 
Thai

 
 
Voor katten van de volgende rassen zullen door de RvT alleen registratiebewijzen worden uitgegeven 
totdat veterinair wetenschappelijk aangetoond is dat katten van het ras gekruist kunnen worden met 
katten van hetzelfde ras zonder meer dan gemiddelde kans op aandoeningen die de dekking, dracht en 

partus kunnen bemoeilijken en/of (erfelijke) afwijkingen die kunnen leiden tot afwijkingen of ziektes die ongemak, 

pijn en geestelijk of lichamelijk lijden (bij de nakomelingen) kunnen veroorzaken. (Gezondheid- en 
Welzijnsreglement artikel 3.6) 
 
American Bobtail 
American Curl 
Cymric 
Highland Fold 

Japanese Bobtail 
Manx 
Pixie Bob 
Scottisch Fold

 
  
Raskruisingen 
 
Voor kruisingen binnen de rasgroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 is geen toestemming nodig. Voor kruisingen 
van katten van twee verschillende rassen / rasgroepen is wel toestemming van de RvT nodig. 
 
Regel ras(groep)kruisingen: De RvT zal het uitkruisen van rassen en de doorfok hiervan om weer 

tot een zuiver ras te komen begeleiden door bij kruisingen tussen 
twee rassen (rasgroepen) F1 t/m F xxx achter de rasnaam van de 
kittens te vermelden om hiermee duidelijk aan te geven wat het 
streefdoel moet zijn en hoeveel stappen hiervoor nodig zijn. 

 
Overtreding regels: Bij overtreding van de regel voor ras(groep)kruisingen worden er voor 

de kittens uit deze ongewenste combinaties slechts 
registratiebewijzen afgegeven. Bij twijfel dus altijd contact opnemen 
met de RvT! 
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Hoofdstuk 1: Gedragsregels en sancties 
 
Artikel 1. 
 

a) De gebruikers van het stamboek zijn verplicht zich te houden aan alle binnen de  
RvT geldende regels en reglementen. 

b) De gebruikers van het stamboek zijn verplicht zich strikt te houden aan de  
termijnen die door de RvT voor opgaven en aanvragen bij het stamboek worden 
vastgesteld; 

c) Een poes waarmee wordt gefokt dient op het moment van haar eerste dekking minimaal 
tien maanden oud te zijn. Bij overtreding kan de RvT besluiten om alleen 
registratiebewijzen voor kittens uit het betreffende nest af te geven. 

d) Katten waarvan beide ouderdieren genetisch hetzelfde zijn (volle broer en zus) mogen niet 
onderling gekruist worden. Bij overtreding kan de RvT besluiten om alleen 
registratiebewijzen voor kittens uit het betreffende nest af te geven; 

e) Binnen een periode van 24 maanden mogen niet meer dan drie nesten met een poes               
worden gefokt, waarvan niet meer dan twee nesten in 12 maanden. De periode worden 
bepaald door de geboortedata van de nesten. Bij overtreding kan de RvT besluiten om 
alleen registratiebewijzen voor kittens uit het betreffende nest af te geven en kan een 
fokverbod van maximaal 18 maanden opgelegd worden voor de betreffende poes; 

f) Een poes mag na een (niet succesvolle) dekking tenminste drie weken lang niet ter  
dekking bij een andere kater worden aangeboden; 

g) Fokkerleden dienen bij de RvT stamboekpapieren aan te vragen voor alle kittens van alle 
door hen gefokte nesten. Voor alle kittens uit een nest dienen gelijktijdig stamboek-
papieren aangevraagd te worden; 

h) Alle aanmeldingen voor inschrijving in het stamboek moeten gebeuren middels de 
daarvoor bestemde formulieren met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. 
Niet duidelijk leesbare of niet volledig ingevulde aanvraagformulieren zullen niet in 
behandeling genomen worden; 

i) Een kitten/kat mag pas afgegeven, (tijdelijk) uitbesteed, weggegeven of in ontvangst 
genomen worden aan/door de nieuwe eigenaar indien het goed gezond is, ontwormd is, 
minimaal één kilogram weegt en tenminste dertien weken oud is, zie artikel 4 (overdracht) 
van het Gezondheids- en Welzijnsreglement van de NKFV; 

j) Katten die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar dienen volledig gevaccineerd te 
zijn tegen panleukopenie (kattenziekte) en FCV en FHV (niesziekte). Bij overdracht moet 
het bij de kat behorende, volledig ingevulde vaccinatieboekje, samen met de stamboom 
en het volledig ingevulde eigendomsbewijs overhandigd worden aan de nieuwe eigenaar. 
Dit conform artikel 4 (overdracht) van het Gezondheis- en Welzijnsreglement van de 
NKFV; 

k) Bij overdracht van een kat dient de fokker/eigenaar op het eigendomsbewijs de naam en 
het adres van de nieuwe eigenaar en de datum van overdracht toe te voegen en zijn/haar 
handtekening te plaatsen. Het formulier moet daarna aan de nieuwe eigenaar 
overhandigd worden; 

l) Betalingen aan het stamboek dienen op eigen initiatief van de aanvrager te geschieden, 
binnen de daarvoor geldende termijn, op de hiertoe geopende bankrekening. 

 
Artikel 2 
 

a) Alle overtredingen van regels worden door het stamboeksecretariaat ter beoordeling aan 
de RvT voorgelegd; 

b) Zolang de overtreding in behandeling is bij de RvT, worden door het stamboeksecretariaat 
geen administratieve handelingen verricht ten behoeve van de betreffende aanvraag. De 
aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, evenals naderhand van de 
beslissing van de RvT. De RvT kan in voorkomende gevallen besluiten de aanvraag af te 
wijzen, c.q.inschrijving in het stamboek te weigeren, waartegen de aanvrager bij het 
bestuur beroep kan aantekenen. 
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Deel 1: FUNCTIE VAN HET STAMBOEK 
 
Hoofdstuk 1: procedure aanvraag stamboekpapieren 
 
Artikel 1 
 

a) De aanvraag moet goed leesbaar in blokletters ingevuld worden. 
b) Bij elke aanvraag dient een kopie van een geldige lidmaatschapskaart meegestuurd te 

worden. 
c) De aanvraag moet volledig ingevuld worden, inclusief kleur en tabbypatroon van de 

kittens. 
d) Van elk ouderdier dat geen RvT-stamboom heeft, dient bij iedere aanvraag een leesbare 

kopie van de stamboom meegestuurd te worden. 
e) Van een wit ouderdier dient een kopie van de BAER-test met elke aanvraag meegestuurd 

te worden. 
f) Niet volledig ingevulde of niet complete aanvragen worden retour gezonden. 
g) Fouten, gemaakt door onduidelijk schrijven, zijn voor rekening van de aanvrager. 

 
 

DEEL 2: STAMBOEKVOERING 
 
Hoofdstuk 1: Inschrijving in het stamboek 
 
Artikel 1 
 

a) Inschrijving van een kat in het stamboek geschiedt overeenkomstig het genotype van de 
kat. In gevallen waarin qua fenotype verwarring kan optreden, zal de stamboeksecretaris 
het fenotype aan het genotype op de afstammingspapieren toevoegen; 

b) Katten kunnen in het stamboek worden ingeschreven indien zij tot een door de RvT 
erkend ras en kleur behoren en de eerste drie generaties voorouders in een erkend 
stamboek zijn ingeschreven en behoren tot door de RvT erkende rassen en/of  kleuren. 
Voor katten die in het stamboek worden ingeschreven worden stambomen of 
experimentele stambomen afgegeven. 
- Stambomen worden afgegeven aan die katten die voldoen aan bovenstaande     

bepalingen en van wie de voorouders in de eerste drie generaties alle behoren tot 
dezelfde rasgroep. 

- Experimentele stambomen worden afgegeven aan alle katten die voldoen aan 
bovenstaande bepalingen, maar wier voorouders in de eerste drie generaties behoren 
tot verschillende rasgroepen. Om experimentele stambomen te verkrijgen dient de 
RvT schriftelijke toestemming te hebben gegeven voor de ongelijksoortige kruising.  
Indien drie opeenvolgende generaties met een experimentele stamboom zijn gekruist 
met fokzuivere katten behorende tot dezelfde rasgroep, worden de nakomelingen van 
de vierde generatie ingeschreven als behorende tot het in aanmerking komende ras, 
zij krijgen dan een stamboom zonder de toevoeging ‘experimenteel’. Het gaat hier om 
de achterachterkleinkinderen uit de ongelijksoortige combinatie; 

c) Katten die niet voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving in het stamboek, kunnen 
worden ingeschreven in het hulpstamboek. 
Dit betreft: 
- katten van een (nog) niet door RvT erkend ras en/of kleur 
- katten waarvan de voorouders in de eerste drie generaties niet alle zijn ingeschreven 

in een erkend stamboek 
Voor katten die in het hulpstamboek worden ingeschreven worden afstammingsbewijzen 
of experimentelen afstammingsbewijzen afgegeven. 
- afstammingsbewijzen worden afgegeven voor katten die voldoen aan één van 

bovenstaande bepalingen en wier voorouders in de eerste drie generaties alle 
behoren tot dezelfde rasgroep. 

- Experimentele afstammingsbewijzen worden afgegeven voor katten die voldoen  
aan één van bovenstaande bepalingen, maar wier voorouders in de eerste drie 
generaties niet alle tot dezelfde rasgroep behoren of waarvan voorouders in de eerste 
drie generaties onbekend zijn. Om experimentele afstammingsbewijzen te verkrijgen 
dient de RvT schriftelijke toestemming te hebben gegeven voor de ongelijksoortige 
kruising; 
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d) Katten die ook niet voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving in het hulpstamboek, 
kunnen in het register worden ingeschreven; 

e) Bij inschrijving in het register worden de naam, kleur/tekening/patroon en de haarlengte 
van de kat vermeld. 

f) Voor een kat met een registratiebewijs geldt altijd een fokbeperking of fokverbod. 
g) Stambomen, afstammingsbewijzen en registratiebewijzen zijn genummerd op volgorde 

van inschrijving. Alle bewijzen beginnen met de letters RVT. Afstammingsbewijzen 
hebben  de letter A als toevoeging, registratiebewijzen hebben de letter R als toevoeging; 

h) Bij inschrijving van een kat van een andere vereniging behoudt die kat het oorspronkelijke 
registratienummer; 

i) Inschrijving in het stamboek of hulpstamboek dient te geschieden binnen vier maanden na  
geboorte van het nest. Als geboortedatum van het nest wordt de geboortedatum van het 
laatste kitten aangehouden; 

j) Bij dekkingen van een poes door meer dan één kater,  kunnen dezelfde formulieren  
worden afgegeven als bij enkele dekkingen. Hierbij gelden echter de volgende bepalingen: 
- Voor kittens waarvan genotypisch duidelijk is wie de vader is, worden zonder meer de 

voor de kat geldende formulieren afgegeven; 
- Voor kittens die genetisch gezien door beide katers verwerkt zouden kunnen zijn moet 

een door de fokker bekostigd DNA-onderzoek overlegd worden, waaruit duidelijk blijkt 
wie de vader is; 

k) De catterynaam is persoonsgebonden. Catterynaam en vastgestelde plaatsing van de 
catterynaam voor/achter de eigennaam kan niet gewijzigd worden; 

l) Elke combinatie eigennaam catterynaam mag maar éénmaal gedaan worden; 
m) De combinatie eigennaam en catterynaam mag inclusief spaties en toevoegingen niet 

meer dan 30 lettertekens bedragen. 
 
Artikel 2. 
 

Indien blijkt dat de kleur van een kat niet overeenkomt met de kleur waarmee hij in het 
stamboek staat ingeschreven, is wijziging alleen mogelijk indien de nieuw in te schrijven kleur 
genetisch mogelijk is. Wijziging van kleur kan alleen als de kat gedetermineerd is door de RvT 
of door een erkende keurmeester. Alleen keurmeesterverklaringen op keurrapporten die zijn 
uitgegeven nadat de kat in de determinatieklasse van een door de NKFV erkende 
Nederlandse vereniging was ingeschreven, worden geaccepteerd.  

 
Hoofdstuk 3: Fokverbod. 
 
Artikel 1. 
 

De RvT heeft het recht bepaalde katten een fokverbod op te leggen conform bepalingen in het 
NKFV Gezondheids- en Welzijnsreglement. Op de stambomen/afstammingbewijzen van 
dergelijke katten komt de vermelding: “Fokverbod”. Voor kittens geboren uit een ouderdier met 
een fokverbod zal alleen een registratiebewijs afgegeven worden. 

 
Hoofdstuk 4: Bijzondere kruisingen binnen een rasgroep 
 
Artikel 1. 
 

a) Nakomelingen uit kruisingen tussen (half)langharige en kortharige katten, nakomelingen 
uit kruisingen tussen kortharige katten en varianten, de kortharige nakomelingen uit 
kruisingen tussen (half)langharige katten en varianten, alsmede de kortharige 
nakomelingen uit kruisingen tussen varianten onderling, worden ingeschreven als variant. 
De rasaanduiding is dan de naam van het kortharige ras, gevolgd door het woord variant. 
Weghalen Op de stamboekpapieren van varianten wordt de aantekening VAR geplaatst, 
gevolgd door de generatieaanduiding (m.u.v. Exotic Shorthair x Pers). 

b) De (half)langharige nakomelingen uit kruisingen tussen (half)langharige katten en 
varianten en de (half)langharige nakomelingen uit kruisingen tussen varianten onderling, 
worden ingeschreven als behorende tot het in aanmerking komende (half)langharige ras. 
Indien twee achtereenvolgende generaties varianten, zijn gekruist met fokzuivere 
kortharige katten van dezelfde rasgroep, worden de nakomelingen van de derde generatie 
ingeschreven als behorende tot het in aanmerking komende kortharig ras zonder de 
toevoeging variant. 
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Het gaat hier om de achterkleinkinderen uit de oorspronkelijke ongelijksoortige 
combinatie. 

c) Indien de langhaarfactor achteraf wordt aangetoond dan wordt de kortharige 
rasaanduiding alsnog gevolgd door het woord variant. 

 
 
Wijzigingen op het stamboekreglement zullen in de Kattenwereld, op de pagina Raad van Toezicht 
worden gemeld.  
Fokkers kunnen, in geval van wijzigingen die al wel in de Kattenwereld zijn gepubliceerd maar nog niet 
in dit reglement zijn opgenomen, aan bovenstaande lijst geen rechten verlenen. 
 
Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 


