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ALGEMEEN REGLEMENT 
FOKKERSKAARTEN - 
FOKKERSBOEK - TIJDSCHRIFT 

 
1. Algemeen 

1.1. De fokkerskaarten vormen het bewijs van de registratie van de liefhebbers-fokkers van neerhofdieren, als 
effectieve leden van erkende verenigingen welke zijn aangesloten bij het Vlaams Interprovinciaal Verbond van 
Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN). 
De fokkerskaart is enkel een registratienummer binnen de werking van het Vlaams Verbond, en in uitbreiding ook 
binnen de organisatie van de Belgische kleinveeliefhebberij. 

1.2. Lidmaatschap bij een erkende Vlaamse vereniging is een vereiste tot het bekomen van een Vlaamse 
fokkerskaart. Deze fokkerskaart wordt door de liefhebber aangevraagd bij een Vlaamse vereniging naar keuze 
waarvan hij ook lid is.  Per persoon is slechts één fokkerskaart toegelaten. Individuele bestellingen bij een 
provinciale kring zijn niet toegelaten en blijven zonder gevolg. Bestellingen kunnen enkel worden gedaan door 
natuurlijke personen. Combinatie-aanvragen van meerdere personen zijn niet toegelaten. De aanvrager krijgt zijn 
fokkerskaart via de provinciale kring waartoe de erkende vereniging waar zij is aangevraagd, behoort en dit 
ongeacht zijn woonplaats. 

1.3. De geldigheidsduur van de kaart loopt van 1 juli tot 30 juni, t.t.z. de duur van het tentoonstellingsseizoen waarvoor 
de kaart wordt aangevraagd. De aanvraag dient elk jaar hernieuwd te worden onder de voorwaarden vermeld 
onder punt 7. 

1.4. Een geldige fokkerskaart is een vereiste tot deelname aan keuringen-tentoonstellingen welke vallen onder de 
reglementeringen van het VIVFN, en dit voor leden woonachtig binnen het werkgebied van het VIVFN. Met deze 
kaart kan men deelnemen aan de provinciale wedstrijden van de provincie waar men woonachtig is en waarvan 
nummer in het fokkerskaartnummer vermeld staat. 
Fokkers woonachtig in een gebied waar de fokkerskaart niet verplicht is kunnen zonder fokkerskaart deelnemen 
aan alle keuringen-tentoonstellingen binnen het werkgebied van het VIVFN, behalve aan provinciale wedstrijden. 
Liefhebbers-fokkers kunnen deelnemen aan een keuring-tentoonstelling onder de naam van een vereniging naar 
eigen keuze als men er lid is. Die keuze is niet noodzakelijk verbonden aan de keuze van vereniging waar men de 
fokkerskaart aanvraagt. 

1.5. De organiserende vereniging controleert de fokkerskaartnummers van de deelnemers op hun geldigheid alvorens 
het aanvaarden van een inschrijving. De gegevens worden gecontroleerd met de laatst uitgegeven versie van het 
fokkersboek. Alle gegevens van liefhebbers die niet vermeld staan in het fokkersboek worden overgemaakt aan 
de administratie (schatbewaarder) van het VIVFN ter controle (liefst per mail via info@neerhofdieren.be). Alle 
deelnemers dienen op moment van inkooien in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart, zoniet kunnen ze 
niet deelnemen. Het toelaten van niet-geregistreerde deelnemers door een vereniging evenals het frauduleus 
deelnemen kunnen gesanctioneerd worden. 

1.6. De volgende tekst zal op het aanvraagformulier voorkomen: “Wet van 8 december 1992.  De gegevens komen in 
de databank van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.  De gegevens kunnen 
meegedeeld worden aan de sectoren van het Vlaams Verbond en aan derden.  De betrokkenen kunnen het 
publiek register raadplegen en hebben inzage en correctierecht”. 

2. De volgende gegevens dienen door de aanvrager op het aanvraagformulier vermeld te 
worden: 

2.1. Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.  
2.2. Stamnummer van de liefhebber. Liefhebbers die nog nooit een aanvraag hebben ingediend krijgen een 

stamnummer toegekend door de administratie van het VIVFN.  
2.3. Aanduiding voor eerste kaart van het gezin of bijkomende kaart van het gezin (bij niet-aanduiding wordt de 

aanvraag automatisch als eerste kaart aanzien). In het geval van een bijkomende kaart binnen het gezin dient het 
stamnummer van de eerste aanvrager vermeld te worden. Een bijkomende kaart kan eventueel bij een andere 
vereniging aangevraagd worden maar enkel via hetzelfde thuisadres als de eerste aanvrager. 

2.4. De gefokte diergroepen, soorten, rassen, variëteiten, en dit met de juiste benaming.  Alsook het aantal mannelijke 
en vrouwelijke fokdieren per ras, variëteit en kleurslag. 

2.5. Het aanvraagformulier moet door de aanvrager persoonlijk worden gedateerd en ondertekend. 

3. De volgende routing en timing zullen strikt worden toegepast: 

3.1. Wie zijn fokkerskaart wenst te hernieuwen, dient gebruik te maken van de gepersonaliseerde voorgedrukte 
formulieren die het VIVFN via de verenigingen ter beschikking stelt. In geval van verlies kan een blanco officieel 
formulier gebruikt worden waarop duidelijk het stamnummer dient vermeld te worden. 

3.2. Keurmeesters ontvangen in januari een speciaal aanvraagformulier (geel papier) via het secretariaat van het 
VIVFN. Keurmeesters worden gelijkgesteld met de 1

e
 aanvraag van het gezin. 

3.3. Nieuwe leden-fokkers kunnen een aanvraagformulier bekomen bij de door hen gekozen vereniging of op de 
website van het Vlaams Verbond.  

3.4. Vóór 1 februari zenden de aanvragers (ook keurmeesters) het formulier naar hun vereniging. 
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De vereniging waar het formulier toekomt, stempelt dit af en vermeldt het 
verenigingsnummer. De vereniging doet ook controle op de door de liefhebber ingevulde 
gegevens en corrigeert waar nodig. Verenigingsnummers zijn unieke stamnummers en 
worden toegekend door de administratie van het VIVFN. 

3.5. Vóór 15 februari zenden de verenigingen de aanvragen naar de provinciale kring waar ze 
zijn aangesloten. 

3.6. Vóór 25 februari zenden de provinciale kringen de aanvraagformulieren integraal door aan de centrale verwerking 
van het VIVFN. De betaling van de aanvragen dient pas te gebeuren op het ogenblik dat de vereniging hiervoor 
een rekening krijgt via de provincie.  

3.7. Vóór 1 juli verzendt het VIVFN de fokkersboeken rechtsreeks aan de eerste aanvragers in het binnenland. De 
boeken voor de buitenlandse aanvragers worden verzonden aan de aanvragende vereniging.  Voor 1 september 
stelt het VIVFN de fokkerskaarten en de voorgedrukte formulieren ter beschikking aan de verenigingen.  

3.8. Het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” wordt door het Vlaams Verbond vzw per post verzonden op het adres van de 
hoofdfokkers (15,00 € & 18,00 €) en dit voor de nummers: juni, september, december, maart. 

4. Richtlijnen voor de aanvragers 

4.1. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor wat hij wel of niet opgeeft. Wanneer er een foutieve interpretatie door 
de invoerder van de gegevens voorvloeit uit onduidelijkheid of onvolledigheid, is deze laatste daarvoor niet 
verantwoordelijk. De officiële lijsten met juiste ras- en kleurslagnamen zijn consulteerbaar op de website. Bij twijfel 
of bij onvolledige opgave door de fokker zal deze NIET gecontacteerd worden. 

4.2. Indien er wijzigingen zijn of fouten ontdekt worden in persoonlijke gegevens duidt de aanvrager de wijzigingen of 
aanpassingen best aan met fluo. 

4.3. Onleesbaar of onduidelijke rasgegevens worden niet opgenomen. 
4.4. Een niet erkend ras dat bekend is in het buitenland of in erkenningprocedure is in België wordt opgenomen met *. 
4.5. Een ras dat noch in België, noch in het buitenland erkend is, wordt niet opgenomen. 
4.6. Een niet toegelaten soort park- & watervogels wordt opgenomen met * voor zover het gaat om een 

vertegenwoordiger van de galliformes, columbiformes, of anseriformes. Andere opgaven worden niet aanvaard.  
4.7. Een niet erkende kleurslag wordt opgenomen met * wanneer het gaat om een bestaande kleurslag of een nieuwe 

variant van een bestaand tekeningpatroon. Wanneer het gaat om een onbekende naam wordt dit niet 
opgenomen. 

4.8. De vermeldingen 'alle kleurslagen' of 'meerdere/diverse kleurslagen' worden niet opgenomen. In dit geval wordt, 
net zoals bij het niet vermelden van de kleurslag, niets opgenomen. Uitzonderingen op het niet vermelden van de 
kleurslag zijn rassen die slechts in één kleurslag voorkomen en wilde park- & watervogels.   

4.9. De aantallen mannelijke en vrouwelijke fokdieren dienen vermeld te worden op het aanvraagformulier. Wanneer 
deze niet vermeld zijn, wordt het ras niet opgenomen. Rassen waarvan niet minstens een koppel wordt 
opgegeven worden niet vermeld. De opgegeven aantallen worden nooit doorgegeven aan derden en worden 
uitsluitend gebruikt om in een globale statistiek van in Vlaanderen aanwezige fokdieren te verwerken. 

5. Richtlijnen voor de verenigingen 

5.1. De secretaris (of de verantwoordelijke binnen de vereniging aangeduid) controleert de adresgegevens op 
volledigheid, indien er wijzigingen zijn (nieuw adres, tel nr..) duidt hij dit aan (fluo), ontbrekende gegevens 
vervolledigt hij voor zover mogelijk. 

5.2. De secretaris controleert het stamnummer of vult het in (te controleren in laatst verschenen versie van het 
fokkersboek). 

5.3. De secretaris vult duidelijk het juiste verenigingsnummer in + stempel. 
5.4. Wanneer het een nieuwe aanvraag betreft (1ste maal fokkerskaart), wordt dit bovenaan het aanvraagformulier op 

een duidelijke manier aangegeven. 
5.5. De secretaris controleert de rasgegevens op volledigheid. Wanneer enkel de rassen vermeld zijn en geen 

kleurslagen probeert hij deze te achterhalen en vervolledigt hij. Ook de kolommen met aantallen mannelijke en 
vrouwelijke fokdieren dienen aangevuld indien ze ontbreken (i.v.m. de inventarisatie van het VIVFN). 

5.6. Wanneer de formulieren doorgestuurd worden naar de provincie, voegt hij een gedateerd overzicht (in dubbel 
exemplaar bij van zijn vereniging in tabelvorm + een financieel overzicht: genummerde lijst van de aanvragers + 
bij iedere aanvrager of het om een eerste of tweede kaart gaat (15,00 € (of 18,00 €) of 3,00 €) + totaal te betalen 
bedrag. Deze lijst wordt later geverifieerd met de lijst opgesteld door het programma (controle mogelijk op fouten 
bij het ingeven). Een standaardformulier is bijgevoegd bij dit reglement of men gebruikt het elektronisch formulier 
dat ter beschikking staat op de website. Wanneer nagekomen aanvraagformulieren verstuurd worden, dient 
telkens een aangepaste en vervolledigde lijst meegestuurd te worden (steeds de recente datum vermelden!). 

6. Afrekening 

De prijs voor de fokkerskaart + het repertorium + het tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” is 15,00 €  voor de 1e aanvraag 
per gezin (18,00 € voor geadresseerden buiten België).  Voor meerdere aanvragen per gezin is volgende regeling van 
toepassing: 

 1e aanvraag = 15,00 €  (18,00 € voor buitenland) = fokkerskaart + repertorium + tijdschrift. 

 2e aanvraag gezinslid = 3,00 €  = enkel fokkerskaart (geen repertorium en geen tijdschrift).  

De aanvragers betalen deze som voor 1 februari aan de vereniging bij dewelke ze de kaart hebben aangevraagd. De 
keurmeesters betalen hun fokkerskaart samen met de keurmeesterbijdrage (totaal 35,00 €) rechtstreeks aan het 
V.I.V.F.N. vzw op rekeningnummer 733-1451650-75, vóór 1 februari. Dus niet via de vereniging. 

Op het ogenblik dat de opmaak van het fokkersboek klaar is, verstuurt het VIVFN een gedetailleerde onkostennota 
naar de provinciale schatbewaarders met een opgave van het verschuldigde bedrag per vereniging en een individueel 
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overzicht per vereniging van de aangevraagde kaarten. De provinciale schatbewaarder bezorgt 
deze gegevens binnen termijn van één week aan de betrokken verenigingen. De verenigingen 
controleren de lijsten en storten het totale verschuldigde bedrag binnen termijn van één week 
aan de provinciale kring dat het verschuldigde totaalbedrag in één keer doorstort op rekening 
van het VIVFN.  

7. Laattijdige aanvragen 

Nieuwe fokkers welke hun aanvraag te laat inzenden bekomen nog een fokkerskaart aan dezelfde voorwaarden als 
hiervoor beschreven.  Zij ontvangen een fokkerskaart en een fokkersboek via hun provinciale kring en de 
tussenkomende vereniging.  Zij ontvangen eveneens de reeds verschenen nummers van Het Vlaams Neerhof van de 
lopende periode (voor zover beschikbaar), die door het Vlaams Verbond na betaling worden toegestuurd. 

Laattijdige aanvragen (= na het versturen van de afrekening aan de verenigingen) worden door de vereniging 
rechtsreeks verstuurd aan de schatbewaarder van het VIVFN. Pas na ontvangst van de betaling wordt het nummer 
toegekend. 

Laattijdige aanvragen van nieuwe liefhebbers/aanvragers die nog instappen in het registratiesysteem, krijgen hun 
fokkersboek en tijdschrift(en) gratis toegestuurd. Liefhebbers die reeds over een stamnummer beschikken en hun 
aanvraag laattijdig indienen betalen steeds 5,00 € extra voor de administratie- en verzendingskosten van hun 
fokkersboek en tijdschrift(en).  

Keurmeesters die hun bijdrage niet tijdig betalen zullen 5,00 € administratiekosten per herinnering aangerekend 
worden. 

8. Het nummer van de fokkerskaart is samengesteld als volgt: 

16  2  035  0526 
 

  = 4 cijfers, het vast stamnummer van de fokker. 
 = 3 cijfers, het vast nummer van de door de fokker aangeduide vereniging. 
 = 1 cijfer, het nummer van de provincie waar de fokker woonachtig is. 
 = 2 cijfers, het jaartal  

De nummers van de provinciale verbonden zijn: 
Antwerpen = 0  Waals-Brabant = 1 
Limburg = 2  Henegouwen = 3 
Oost-Vlaanderen = 4  Luik = 5 
Vlaams Brabant = 6  Luxemburg = 7 
West-Vlaanderen = 8  Namen = 9 

De posities voor het jaartal en de provincie worden automatisch gegenereerd door de administratie van het VIVFN;  het 
jaartal op basis van de betaling, de provincie op basis van de postcode van de gemeente waar de aanvrager 
woonachtig is. De posities voor de vereniging worden door haar secretariaat ingevuld. 

Buitenlanders hebben onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld, de mogelijkheid om een fokkerskaart aan te 
vragen. De positie voor de provincie voorzien, zal automatisch worden ingevuld met de eerste letter van hun land.  

9. Het fokkersboek zal volgende gegevens bevatten: 
9.1. Naam, adres, telefoonnummer, van de fokkers, gefokte diersoorten, rassen. 
9.2. Namen en adressen van de aangesloten verenigingen. 
9.3. Kalender van de keuringen-tentoonstellingen van het betrokken jaar. 
9.4. Nuttige adressen organisatie + adressen van de officiële keurmeesters. 
9.5. Het reglement fokkerskaarten. 
9.6. Een aanvraagformulier voor het volgend jaar. 
9.7. Model-inentingsbewijzen voor elke diergroep. 
9.8. Lijsten met ring- en kooimaten. 

10. Losse verkoop fokkersboeken / abonnementen 
Het fokkersboek wordt aan derden of aan verenigingen te koop aangeboden aan 7 € + 3,50 € verzendingskosten. 
Scholen kunnen geen fokkerskaart aanvragen maar krijgen één gratis fokkersboek bij het afsluiten van een 
abonnement. (Meerdere abonnementen geeft geen recht op bijkomende gratis fokkersboeken). Bestellingen van 
bijkomende fokkersboeken en of losse abonnementen gaan rechtstreeks naar de schatbewaarder van het VIVFN en 
worden niet doorgegeven tezamen met de fokkerskaartaanvragen. 
 
Alles wat in dit reglement niet is voorzien wordt beslist door de raad van bestuur van het Vlaams Interprovinciaal 
Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw. 
 
Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van 
Neerhofdieren vzw te Overijse op 31mei 2016. 
 

 

Kris Borgers Andy Verelst 
secretaris voorzitter G-01 


