
Sanctiebeleid voor NSC 

Puntentelling: volgens staffeling. 

Start: in het jaar van de overtreding/constatering tijdens controle, met terugwerkende 

kracht van 1 jaar. 

Geldigheid punten: punten blijven 3 jaar staan 

Ingangsdatum: 1 mei 2021 

 

Verenigingsfokregelement (VFR) overtreding: 

2.1.   Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader,  

haar vader, haar broer, haar half broer,  haar zoon of haar kleinzoon. 

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties,  

zullen niet in het NHSB worden ingeschreven  

(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)     = 6 punten 

 

2.3.  Minimum leeftijd reu: 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking 

 moet tenminste 12 maanden zijn.      = 6 punten 

2.4. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide en monorchide 
 reuen zijn uitgesloten van de fokkerij      = 6 punten 
 
2.8. Kleurverparing is niet toegestaan      = 6 punten 
 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop  

zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt. (1.5 jaar)    = 15 punten 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, 

 mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd  

van 72 maanden heeft bereikt. (6 jaar)      = 6 punten 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren,  

mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd  

van 108 maanden heeft bereikt. (9 jaar)      = 6 punten 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag  

waarop haar vijfde nest is geboren.      = 6 punten 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot  

gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende  

nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit  = 6 punten 

4.2.  Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk  

onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld.  

In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de  

ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op: 

HD bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers.   = 4 punten 



DCM bij de Riesenschnauzers en Middenslagschnauzers.    = 4 punten 

(minimaal 1 vrije ouder per dekking) 

PRA-B(1)  bij de Dwergchnauzers       = 4 punten 

(minimaal 1 vrije ouder per dekking) 

MAC bij de Dwergschnauzers        = 4 punten 

(minimaal 1 vrije ouder per dekking) 

PRA en Cataract (ECVO onderzoek). Dit onderzoek mag  

niet ouder zijn dan 1 jaar voor de dekdatum en geldt voor beide  

ouders van alle variëteiten tot een leeftijd van 7 jaar  

voor beide ouderdieren.         = 4 punten 

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande  
aandoeningen mag niet gefokt worden. (lijders van alle aandoeningen bij alle  
Schnauzers)  
HD-d of HD-e Honden met HD-c mogen alleen gepaard worden met een partner  
met HD-a of HD-b 
PRA   
Cataract  
Dilatative cardiomyopathie (DCM) 
Mycobacterium Avium Complex (MAC) 
PRA-B                                                                                                                     = 15 punten 
 

Lijder reu/teef  x  Lijder reu/teef        = 15 punten 

7.1. (7.1.1. + 7.1.2.) Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal  

twee keer de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend hebben behaald  

op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie.  = 4 punten 

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk  
ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten   
en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort  
voor Gezelschapsdieren. 
De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen  
voorzien te zijn van een unieke ID transponder.`     = 4 punten 
 
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan  
op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht  
aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.    = 4 punten 
 
8.3. Verder verplicht de fokker zich dat: 
a. de pups in goede gezondheid verkeren 
b. de pups een chip van de Raad van Beheer ontvangen hebben 
c. de pups ten tijde van de afgifte op dat tijdstip naast artikel 8.1 alle  
overige noodzakelijke en gebruikelijke entingen hebben ontvangen 
d. de pups goed verzorgd zijn 
e. indien zich bij een pup (erfelijke) gebreken openbaren dit zonder  
voorbehoud aan de aspirant koper zal worden gemeld    = 4 punten 
 

8.7. Zoals op de Algemene Leden Vergadering van november 2005  

is bepaald door de leden,  is de fokker verplicht om 10,00 euro per pup  

aan de NSC te voldoen. 



Hiervoor ontvangt men 8 weken na de geboorte van een nest  

een factuur of zodra de geboortemeldingen via de Raad van Beheer  

bij ons bekend zijn. 

Deze factuur dient binnen 10 werkdagen te worden voldaan.  

Dit is onafhankelijk van het gegeven of het betreffende lid de pups  

wel of niet aanmeldt voor pupbemiddeling.      = 4 punten 

(na 3de betalingsverzoek / zodra incasso dient worden ingezet krijgt men punten) 

 

      

NSC fokkerreglement overtredingen 

Bijhouden van overtredingen met bijbehorende strafpunten gebeurt door het bestuur.   

Zodra het aantal punten voor een officiële waarschuwing is bereikt, zal het bestuur het  

sanctiebeleid uitgevoerd. 

 

CONSEQUENTIES SANCTIEBELEID 

Voor alle leden en met extra consequenties voor NSC-Fokkers: 

Bij niet tijdig betalen (voor 31 januari, mits geen incasso of ander bericht) van het 

lidmaatschapgeld of andere facturen. 

– 5 Euro boete per maand, maximaal 15 euro (3 maanden) daarna wordt men als geschrapt als 

lid of wordt de advertentie verwijderd.  

(een betalingsregeling is en blijft altijd mogelijk)  

– 6 punten:  Officiële Waarschuwing. (blijft 3 jaar geldig) 

Dit houdt in dat bij het niet opvolgen van de gestelde regels een officiële waarschuwing volgt. 

– 15 punten: Berisping en 1 jaar geen NSC Fokker.  

(blijft 3 jaar geldig) 

Puntenvermelding op de Nederlandse Schnauzer website en clubblad met vermelding van 

redenen en de naam van de eigenaar van de hond. 

– 20 punten: Royement, met onmiddellijke ingang  definitief einde NSC-Fokker en lidmaatschap. 

Puntenvermelding op de Nederlandse Schnauzer website en clubblad met vermelding van 

redenen en de naam van de eigenaar van de hond. 

* NSC-Fokker = alle leden die fokken en zijn aangesloten bij de NSC 

* Bij berisping blijft het betalen van het lidmaatschap en pupgeld van kracht 

 

Beroep tegen een sanctiebesluit van het bestuur, kan binnen een maand na ontvangst van de 

kennisgeving van het besluit worden aangetekend bij de geschillencommissie van de NSC, welke 

binnen drie maanden een bindende uitspraak zal doen. 


