Stamboekreglement
van de Vereniging van Speciale Schapenrassen

Artikel 1. Algemeen
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
De VSS
de Vereniging van Speciale Schapenrassen
De Statuten
de statuten van de VSS
Het Bestuur
het bestuur van de VSS
De ALV
de Algemene Ledenvergadering van de VSS
De stamboekadministrateur
Persoon of rechtspersoon die in opdracht van het
bestuur de administratie in het stamboek en de
bijbehorende registers beheert
De FAC
de Fok Advies Commissie van de VSS
Rasafdeling
groep leden die hetzelfde ras fokken
Rasvertegenwoordiger
contactpersoon tussen rasafdeling en bestuur
2. Dit reglement sluit aan op en is in overeenstemming met de statuten
3. Dit reglement voldoet aan de EU-voorwaarden voor erkende stamboeken, zoals
verwoord in het fokkerijbesluit richtlijn nr. 89/361/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten
(PbEG L 153) en de fokkerijregeling,( Regeling van de Minister van Economische
Zaken van 11 november 2014, nr. WJZ/14075036, houdende regels over het fokken
van vee (Fokkerijregeling)

Artikel 2. Administratie
1. De administratie van de gegevens in het stamboek en de bijbehorende registers
wordt verzorgd door een door het bestuur daartoe aangewezen persoon of
rechtspersoon, hierna genoemd de stamboekadministrateur
2. Het bestuur stelt een adequaat programma voor de stamboekhouding ter beschikking
aan de stamboekadministrateur
3. De aanwijzing van de stamboekadministrateur dient door de ALV te worden
bekrachtigd
4. Het bestuur ziet toe op een correcte administratie door de stamboekadministrateur.
Het bestuur of een daartoe aangewezen persoon uit het bestuur heeft te allen tijde op
haar verzoek toegang tot de stamboekadministratie
5. Op verzoek van het bestuur levert de stamboekadministrateur die informatie uit de
stamboekadministratie aan, welke voor het bestuur van de vereniging van belang is.

Artikel 3. Het stamboek
Het stamboek kent de volgende registers
1. Het ledenregister
In het ledenregister staan de naam en adresgegevens van de leden, de unieke
code(s) voor koppeling met de dieren en met externe databases van het lid

Stamboekreglement VSS. Goedgekeurd door de ALV in haar ledenvergadering van 28-01-2012

Pagina

1

Stamboekreglement
van de Vereniging van Speciale Schapenrassen

2. Het hoofdstamboek
In het hoofdstamboek zijn de zogenoemde volbloed-dieren opgenomen. Een dier
wordt erkend als volbloed als:
- Beide ouders in het hoofdstamboek zijn opgenomen en stamboekwaardig zijn
bevonden
- De ouders afkomstig zijn / onderdeel uitmaken van een geregistreerde kudde
- Eén van de ouders in het hoofdstamboek is opgenomen en stamboekwaardig is
bevonden en de andere ouder in het hulpstamboek is opgenomen met een
rasstatus van 75 %
Dieren in het hoofdstamboek kunnen als status hebben:
a. Stamboekwaardig ( code V). Deze dieren zijn door een erkende inspecteur
beoordeeld op afwezig zijn van zichtbare erfelijke gebreken en voldoen aan de
eisen van het ras, zoals geformuleerd door de rasafdeling in hun rasbeschrijving.
b. Volbloed en/of afkomstig van geregistreerde ouders ( code X) Deze dieren zijn
nog niet beoordeeld door een erkende VSS inspecteur op raseigenschappen en
het afwezig zijn van zichtbare erfelijke gebreken
c. Afgekeurd: ( code A). Deze dieren voldoen volgens de VSS inspecteur niet aan
de raseigenschappen of vertonen erfelijke gebreken.
Noot: deze dieren worden overgeplaatst van het hoofdstamboek naar het register.
3. Het hulpstamboek
Dieren waarvan één of beide ouders niet voldoen aan de eisen voor het
hoofdstamboek kunnen op verzoek van de eigenaar in het hulpstamboek worden
opgenomen, mits:
a. Het dier een bijdrage levert in de tot stand houding en mogelijk verbetering van
het ras binnen de VSS, en
b. De niet geregistreerde ouder(s) aan de raseigenschappen voldoen, hetgeen
aangetoond moet worden door de eigenaar dan wel dat het een doelbewuste
kruising is met een verwant ras in het kader van een door de rasafdeling
goedgekeurd fokprogramma. In geval van twijfel over niet geregistreerde ouder
kan een DNA onderzoek nodig zijn op de kosten van de aanvrager, en
c. De dieren volgens de VSS inspecteur voldoen aan de raskenmerken zolas
omschreven in de rasomschrijving van de rasafdeling, en
d. De dieren geen erfelijke gebreken vertonen
Voor opname van dieren in het hulpstamboek dient de eigenaar een gemotiveerd
verzoek in bij het bestuurslid belast met foktechnische zaken. Deze vraagt advies aan
de rasvertegenwoordiger en legt het verzoek voor aan de FAC voor besluitvorming.
Dieren worden in het hulpstamboek opgenomen met rasstatus H 0%, H50% of H75%,
al naar gelang het aantal geregistreerde of erkende voorouders
Manlijke dieren kunnen alleen in het hulpstamboek worden opgenomen als dit
noodzakelijk is voor het fokdoel in het fokprogramma van de vereniging en-of de
betreffende rasafdeling ( bijv vermijden van een hoge mate van inteelt)
4. Het dierregister
In het dierregister kunnen dieren worden opgenomen die niet aan de eisen van het
hoofdstamboek en hulpstamboek voldoen. Het betreft alleen registratie, de dieren
worden op generlei wijze als stamboekdier erkend. Deze dieren hebben status R.
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Artikel 4. Mutaties
1. Lammeren dienen te zijn geregistreerd binnen 6 maand na de geboorte
Lammeren kunnen alleen worden gemeld door de eigenaar van het moederdier op
het moment van werpen van het moederdier. Geboortemeldingen dienen overeen te
komen met de dekdatum en / of dekperiode zoals die is opgegeven in de
dekregistratie ( zie artikel 5)
a. Lammeren van geregistreerde ouders worden door de eigenaar zelf ingevoerd
middels het online stamboekpakket en de verstrekte gebruikersnaam en het
wachtwoord
b. Foutieve meldingen moeten worden gemeld bij de stamboekadministrateur, die
vervolgens de correctie zal uitvoeren.
Opm. Alle lammeren krijgen automatisch in eerste instantie de status`X`. Na
beoordeling van de VSS inspecteur op raseigenschappen en afwijkingen wordt de
status gewijzigd in ´V` volbloed, H50 of H75 op basis van de status van de ouders of
in `A`, voor afgekeurd.
2. Verkoop van dieren aan een ander lid dienen door de verkoper te worden ingevoerd
in het online stamboekpakket. Deze mutaties dienen binnen 7 dagen na afvoer bij de
verkoper te worden geregistreerd.
3. Afvoer en sterfte van dieren dienen door de eigenaar te worden ingevoerd in het
online stamboekpakket. Deze mutaties dienen binnen 7 dagen na afvoer te worden
geregistreerd.
Noot 1. Indien de eigenaar de lammeren wil aanbieden voor de lammerinspectie,
verdient het aanbeveling de lammeren voor 1 juni op te geven in verband met de
planning van de inspecties.
Noot 2. Als het lid niet in staat is mutaties in het on line stamboekpakket te
registreren, kan er een beroep gedaan worden op de stamboekadministrateur.

Artikel 5. Dekregistratie
1. De dekregistratie wordt door de houder ingevuld in het stamboekpakket. Ten tijde van
de dekking of de dekperiode dient zowel de ram als de ooi(en) op naam van de
houder te staan. In het geval van een gehuurde ram of ingeschaarde ooien van
derden, dienen de dieren ( tijdelijk) te worden overgeschreven op naam van de
houder, dan wel dient een door de verhuurder en huurder getekende
huurovereenkomst te zijn.
2. Voor de dekregistratie moet in ieder geval worden opgegeven de periode dat de ram
bij de ooi(en) was ingeschaard. Indien bekend dient de dekdatum te worden
opgegeven.
Noot. Als een ram en/of ooi van het bedrijf wordt afgevoerd, dient vooraf de
dekregistratie te zijn ingevuld. De dekregistratie kan namelijk alleen worden ingevuld,
door de op dat ogenblik geregistreerde houder van de dieren.
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Artikel 6. Importdieren
1. Voor opname in één der registers dient aan dezelfde eisen te worden voldaan als
welke gelden voor in Nederland geboren dieren. Voor registratie van importdieren
in één van de registers moeten de benodigde bescheiden worden toegestuurd
aan de stamboekadministrateur, die deze controleert en de verdere registratie en
afwerking verzorgt.
2. Om mogelijke insleep van ziektes te voorkomen worden geïmporteerde dieren
alleen binnen de VSS geaccepteerd als er bij de dieren de correcte
exportcertificaten / gezondheidsverklaringen overlegd kunnen worden.
3. Geïmporteerde dieren worden na overleggen van het originele stamboekbewijs
( afstamming met voorouders dan wel kudderegistratie, uitgegeven door het
stamboek in het land van herkomst), opgenomen in het hoofdstamboek. Zij krijgen
de status V, wanneer uit de stamboekbewijzen blijkt dat de dieren in het land van
herkomst stamboekwaardig zijn bevonden. Als deze stamboekwaardigheid niet
kan worden aangetoond, krijgen de dieren status x en kunnen ze voor inspectie
op stamboekwaardigheid worden aangeboden.
4. Als de originele stamboekbewijzen ontbreken of niet éénduidig aan het
betreffende dier kunnen worden gekoppeld, bestaat de mogelijkheid de dieren in
het hulpstamboek op te nemen onder de voor het hulpstamboek geldende
voorwaarden.
5. Bij drachtige ingevoerde ooien dient een dekverklaring dan wel een kopie van het
afstammingsbewijs van de vader van de te verwachte lammeren overlegd te
worden.
6. In twijfelgevallen beslist de FAC
7. Indien een lid van de VSS dieren ter registratie aanbiedt van een Nederlands of
buitenlands ras, dat nog niet onder de verantwoordelijkheid van de VSS valt,
bepaald de FAC of dit ras voldoet aan de eisen van de VSS
8. Het bestuur is gerechtigd om, met opgaaf van redenen, importdieren van
inschrijving in één der registers uit te sluiten.

Slotbepaling
In zaken betreffende de stamboekadministratie waarin dit reglement niet voorziet, besluit het
bestuur.
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