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FOKREGLEMENT LEONBERGER CLUB BELGIUM (2016) 
 
ALGEMEEN. 
 
Artikel 1.  
Gefokt wordt uit oogpunt van niet-commerciële doeleinden en op occasionele 
basis 1, met als eerste en belangrijkste bekommernis de gezondheid van de 
Leonberger en het behoud van zijn rastypische kenmerken, karakter en 
temperament.  
 
FOKCOMMISSIE. 
 
Artikel 2.  
Het bestuur benoemt een fokadviescommissie, van ten minste 5 personen, in 
de tekst die volgt afgekort tot "Commissie". 
2. Deze commissie heeft tot taak samen te werken met het bestuur met 

betrekking tot  
  * het fokreglement ; 
  *  de fok ;  
  *  de selectiekeuring. 
 Voorts is de commissie door het bestuur eveneens belast met : 
  *  het begeleiden van de (aspirant-)fokkers en 
  *  het bezoeken van nesten bij de aangesloten  in België 

wonende fokkers.  
3. Bij een geschil kan arbitrage plaatsvinden, indien nodig, door twee 

dierenartsen, één aan te wijzen door de fokker en één aan te wijzen door 
het bestuur. 

 Definitieve beslissingen worden genomen door het bestuur, met 
inachtneming van de arbitrage. 

4. De bij de vereniging aangesloten Belgische fokkers verbinden zich tot de 
toelating van ten minste één lid van de fokcommissie bij het nest. 

5. Van het nestbezoek wordt een rapport uitgebracht aan het bestuur. Een 
afschrift hiervan wordt aan de fokker overhandigd. Elementen uit dit 
rapport zullen deel uitmaken van een gegevensbank waarvoor het 
gebruik ervan, bij afzonderlijk reglement zal worden geregeld. 

6. Ingeval van onreglementair fokken, bericht de commissie aan het 
bestuur. 

7. Bij het nestbezoek zal de commissie voor het desbetreffend reglementair 
gefokt nest een attest afleveren, waaruit blijkt, dat het ouderpaar 
voldoet aan het fokreglement van de L.C.B. en dat het fokken geschied 
is volgens het fokreglement van de LCB.  

 

                                            
1
 “Occasionele kweker” : hij die minder dan drie nesten per jaar kweekt – KB van 18.03.2009 tot 

wijziging van het KB van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren 

en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren– HOOFDSTUK I, art. 2 b) 1°/4) – treedt in 

werking vanaf 1 juli 2013 – aangepast door de algemene ledenvergadering van 27 april 2013. 
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OMSCHRIJVING BEGRIP “FOKKER” EN “DEKREU-EIGENAAR”  
 
Artikel 3  
Onderhavig fokreglement heeft betrekking op 
- de eigenaars van de teven welke ingezet worden voor het produceren van 

nageslacht, t.t.z. de fokkers genoemd, alsook 
- de eigenaars van de reuen welke beschikbaar zijn voor dekkingen, t.t.z. de 

dekreu-eigenaars. 
 
TOELATING TOT DE FOKKERIJ.  
 
Artikel  4. 
Tot de fokkerij wordt uitsluitend toegelaten, een hond, die in het bezit is van 
een geldige stamboom (voor België : uitsluitend LOSH)2, erkend door de F.C.I.; 
die in hoge mate voldoet aan de standaard van de Leonberger, vastgesteld te 
Leonberg(BRD), op 4 juni 1972, met inachtneming van latere wijzigingen en 
tevens: 
 
a. ná 1 juli 1984 van de "Commissie voor heupdysplasie bij de hond" te 

Brussel, de kwalificatie HD/A (A1/2), HD/B (B1/2) of HD/C (C1) heeft 
gekregen, dan wel - in geval van een buitenlandse hond - in het bezit is 
van een door de K.M.S.H. erkende HD-verklaring uit het land van 
herkomst. 
Een hond, die HD/C (C1) beoordeeld werd, mag enkel voor de fok worden 
ingezet in combinatie met een HD/A (A1/2) hond. Een hond die HD/C2 
werd beoordeeld, wordt niet toegelaten voor de fok. 3 4 
 

b. niet lijdt aan oogkatarakt, glaucoom, ektropion of entropion of in het verle-
den hieraan werd geopereerd.  

 Voor honden geboren vanaf 1.1.2009 dient een officieel medisch attest 
 van oogonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts 5ECVO 
 te worden afgeleverd waaruit blijkt dat de hond niet lijdt aan voornoemde 
 afwijkingen. Het onderzoek dient te gebeuren vanaf de leeftijd van 18 
 maanden. 6 
c. niet monorchide of kryptorchide is. 
d. een volledig gebit heeft en geen boven- of ondervoorbijter is.  Een 

genummerde tandkaart moet worden voorgelegd waaruit blijkt dat de 
hond over een volledig gebit beschikt of beschikte. Het ontbreken van 
de M3’s wordt getolereerd. In dit geval mag de hond enkel worden 
gepaard met een partner die een volledig gebit bezit.  

e) Op door de K.M.S.H. of F.C.I. erkende CAC(IB) tentoonstellingen, dan 
wel op speciale Leonberger Clubshows, bij minimaal twee verschillende 

                                            
2
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 14 mei 2005 

3
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2009 

4
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 10 mei 2014 

5
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 8 april 2017 

6
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2009 
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keurmeesters tenminste de beoordeling "zeer goed" in de open klas of 
ermee gelijkgestelde klassen behaald heeft of geslaagd zijn voor het 
leven in de selectiekeuringen georganiseerd door de Leonberger Club 
Belgium met als resultaat tenminste "zeer goed".  

f) in het bezit is van een DNA-kaart die voldoet aan de vereisten gesteld 
door de KMSH. 7 

g)  8De hond dient getest te zijn op LPN1 en LPN2. De eigenaar van de 
hond dient hiertoe een officieel attest voor te leggen. 

 Alleen de honden met de kwalificatie LPN1  N/N (vrij) en LPN 1 D/N 
 (drager) zijn voor de fokkerij toegelaten en wel uitsluitend in deze 
 combinaties : 
 - LPN1 N/N (vrij) x LPN1 N/N (vrij 
 - LPN1 N/N (vrij) x LPN1 D/N (drager) 
 
 Niet toegelaten tot de fok : LPN2 D/N & LPN2 D/D 
 
 Alle fokdieren dienen te worden getest, ook de honden geboren uit 
 ouders die beiden de kwalificatie LPN1 N/N LPN2 N/N hebben. 
 
Ingeval van twijfel uitgebracht door een keurmeester voor de afwijkingen 
bedoeld onder  
- het punt b) voor honden geboren voor 01.01.2009 dient men een dierenarts-lid 
van de officiële oogcommissie te raadplegen. 
- voor de punten c) en d) dient een medisch attest door een dierenarts te 
worden opgemaakt en getekend. 
 
SELECTIEKEURING. 
 
Artikel 5.1 
De selectiekeuringen staan open voor alle honden van het Leonbergse ras 
drager van een Belgische of buitenlandse stamboom, erkend door de FCI, of 
zij behoren tot de Leonberger Club Belgium of niet. 
Deze selectiekeuring dient te voldoen aan de hiertoe door de K.M.S.H. gestelde 
voorwaarden. 
 
Artikel 5.2. 
De vereniging houdt een openbare lijst bij van alle haar ter kennis gebrachte 
reuen en teven waarvan de eigenaars lid zijn van de LCB, die voldoen aan de 
eisen genoemd in artikel 4, alsmede een lijst van alle honden, die in de 
selectiekeuring zijn geslaagd. 
  
DEKKING EN GEBOORTE. 
 
Artikel 6.1 
1. De teef moet bij de eerste dekking ten minste 22 maanden oud zijn. 

                                            
7
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2009 

8
 Aangepast op de algemene ledenvergadering van 27 april 2013 (LPN1) en 23.05.2015 (LPN2) 
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 Er mag geen dekking meer plaatsvinden vanaf de leeftijd van 7 jaar (7 
jaar verlopen).9 

2. De reu moet bij de eerste dekking ten minste 22 maanden oud zijn.  
 Er mag geen dekking meer plaatsvinden vanaf de leeftijd van 9 jaar 

(volledige 9 jaar).10 
 
Artikel 6.2 
Een teef mag maximum 1 nest hebben in een tijdsspanne van 11 maanden. 
In geval de teef haar pups verliest tijdens of na de geboorte, moet dezelfde 
periode van 11 maanden worden gerespecteerd. 
  
Artikel 6.3 
De eigenaar van de teef/reu zorgt ervoor, dat zowel de dek- als de 
geboortemelding uiterlijk 14 dagen na het betrokken gebeuren, bij het 
secretariaat en de puppybemiddeling bekend zijn. 
Hierbij worden uitsluitend door de K.M.S.H. of L.C.B. verstrekte formulieren 
gebruikt. 
 
PUPPY-BEMIDDELING.  
 
Artikel 7.1 
1. Het bestuur belast ten hoogste twee van zijn leden met de 

puppybemiddeling. 
2. De puppybemiddeling wordt bij voorkeur niet opgedragen aan een 

fokker. 
3. Om van de puppybemiddeling te kunnen genieten, moet er sprake zijn 
 van een reglementair gefokt nest, moet de eigenaar van de teef ten 
 minste 1 jaar lid zijn, alsook voldaan hebben aan de contributie van  het 
 lopende verenigingsjaar 11 .  

Tevens dient hij/zij tijdens het eerste jaar van zijn/haar lidmaatschap 
voor een eerste maal de fokkersvergadering te hebben bijgewoond.  
De fokker alsook de dekreu-eigenaar blijven ten allen tijde verplicht 
regelmatig aanwezig te zijn op de jaarlijkse door de L.C.B 
georganiseerde fokkersvergadering.  Indien een fokker (of een dekreu-
eigenaar) om zwaarwichtige redenen niet kan verschijnen, zal hij/zij 
zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een derde. 

4. Publicatie kennelnaam en dekreu :  
De kennelnaam wordt gepubliceerd in de publicaties van de club, op 
voorwaarde dat de eigenaar minstens 1 jaar lid is van de LCB en aan 
alle voorwaarden gesteld in dit reglement voldoet. 
De dekreu wordt gepubliceerd in de publicaties van de club, nadat de 
eigenaar minstens 1 jaar lid is van de LCB en aan alle voorwaarden 
gesteld in dit reglement voldoet (o.a. aanwezigheden op de 

                                            
9
 Gewijzigd algemene ledenvergadering 8 mei 1999 (geboortedatum geldig) 

10
 tekstwijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 8 mei 1999 

    
11

 gewijzigd door de algemene ledenvergadering 26 april 1997 



 

 

5 

 

fokkersvergaderingen georganiseerd door de LCB, …). 
 
Artikel 7.2 
 
Onverminderd het bepaalde onder artikel 7.1 van dit reglement, wordt onder 
een reglementair nest mede verstaan, een nest waarvan één der ouders 
toebehoort aan iemand die geen lid is van de L.C.B. doch waarvan de hond in 
orde is met het gestelde in dit reglement. 
 
In geval één der ouders in het buitenland verblijft dient de hond  
1. tweemaal “uitmuntend” of “zeer goed” te hebben behaald in openklas of 

ermee gelijkgestelde klassen op officiële tentoonstellingen, in het bezit te 
zijn van een officiële HD-uitslag en een tandkaart 

of 
2. in orde te zijn met de bepalingen van het Belgisch fokreglement. 
 
Een en ander moet blijken uit de ter beschikking gestelde relevante gegevens 
aan de vereniging.   
Ingeval het betrokken nest zich in België bevindt dient nestbezoek als bedoeld 
onder artikel 2, lid 4 van dit reglement, toegelaten te worden door de fokker. 
 
 
VERKOOP EN AFLEVERING. 
 
Artikel 8.1 
Ten minste 7 dagen vóór de aflevering dient de pup een jeugdinenting te 
hebben ontvangen tegen hondeziekte (carré), infectieuze hepatitis en 
parvovirose. 
 
Artikel 8.2 
Voor de aflevering dient de pup minimaal tweemaal ontwormd te zijn en 
dienen eventueel aanwezige wolfsklauwen te worden verwijderd in de eerste 
levensdagen van de pup en dit afhankelijk van zijn fysieke conditie. 12 
 
Artikel 8.3 
Bij aflevering bedraagt de leeftijd van een pup tussen 7 en 8 weken bij een 
minimum gewicht van 7 kg., dient de pup getatoeëerd en/of gechipt en 
officieel ingeschreven te zijn volgens de richtlijnen van de KMSH. 
 
Artikel 8.4 
De enige officiële stambomen zijn die, welke afgegeven worden door de 
K.M.S.H., zij worden gratis in het bezit gesteld van de koper. 
 
Artikel 8.5 
Tussen de fokker en de koper van de pup wordt een contract gesloten. De 

                                            
    

12
 gewijzigd door de algemene ledenvergadering 8 mei 1999 
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door het bestuur opgesteld adviescontract kan hiertoe gebruikt worden. 
 
 
Artikel 8.6 
De Algemene Ledenvergadering beveelt een jaarlijkse puppy-prijs en een 
jaarlijkse dekprijs aan. 
 
 
Artikel 8.7 13 
 
De fokker verbindt zich ertoe 1 jaar lidmaatschap voor zijn puppykopers die 
nog geen lid zijn van de club en residerend in België, aan te bieden. 
 
DISPENSATIES. 
 
Artikel 9. 
1. Op schriftelijk verzoek van de fokker, kan het bestuur - de commissie 

gehoord - met meerderheid van stemmen besluiten ontheffing te 
verlenen van maximaal één van de hierboven vermelde artikelen of 
gedeelten daarvan met uitsluiting van de artikelen 6.1.1. en 6.2. 14.  Het 
schriftelijk verzoek dient minstens zes weken vóór de voorziene 
dekdatum te worden gericht aan het secretariaat van de L.C.B. 15 

 
STRAF- EN SLOTBEPALINGEN. 
 
Artikel 10.1 
Bij niet naleving van dit reglement, kan het bestuur bij wijze van straf 
besluiten tot : 
 
a. het doen of nalaten van publicaties in het clubblad of andere bladen en 

internet, waarvoor de L.C.B. verantwoordelijkheid draagt en/of het niet 
verlenen van puppybemiddeling voor om het even welke pup ter wereld 
gebracht bij de fokker, en dit voor een (on)bepaalde duur. 

b. het verwijderen voor (on)bepaalde duur van de fokkers- en/of 
dekreuenlijst. 

c. uitsluiting als lid van de vereniging voor (on)bepaalde duur, indien de 
fokker opnieuw onreglementair fokt en/of indien dit naar de mening 
van het bestuur het aanzien van de vereniging schaadt. 

 
Artikel 10.2 
Dit reglement werd goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van de 
L.C.B., op zaterdag 22 april 1995, te Leuven en zal in werking treden na 

                                            
13

 gewijzigd door de algemene ledenvergadering van 21 mei 2016  

    
14

 gewijzigd door de algemene ledenvergadering 8 mei 1999 

    
15

 gewijzigd door de algemene ledenvergadering 9 mei 1998 
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publicatie in het clubblad. 
 


