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1. ALGEMEEN 
 

1.1. Dit reglement voor de BTTC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij 
te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de Tibetan 
Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging.  

 
1.2. Dit Fokreglement van de BTTC geldt voor alle leden 

woonachtig in België. 
 

1.3. Om gebruik te kunnen maken van de pup informatiedienst moet men 
tenminste 1 jaar lid zijn van de BTTC. 

 
1.4. Wij wijzen erop dat de fokkers zichzelf op de hoogte dienen te stellen 

en te blijven van recente wijzigingen bij K.M.S.H.   
 
2. FOKREGELS voor reuen 
 
 

2.1. Minimum leeftijd reu: 
 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking 
moet tenminste 15 maanden zijn. 

 
2.2. Aantal dekkingen: 

 
Er geldt geen dekbeperking voor de reu. 

 
 

2.3. Cryptorchide : cryptorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

 

2.4. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de 

vereniging voor een dekking een niet in Belgische eigendom zijnde 

reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende 

stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te 

voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging 

gesteld worden. 
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Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient 

de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 
 

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van 
een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend; 

 
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde 

gezondheidsonderzoeken, zoals HD en ECVO onderzoek 
en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te 
zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in 
dit Fokreglement zijn opgenomen; 

 
c. Als DNA testen niet zijn uitgevoerd bij de dekreu, dan kan deze voor 

de fokkerij ingezet worden mits de teef vrij is van de ontbrekende 
DNA test waarop getest kan worden. 

 
2.5. Gebruik Belgische dekreuen van niet leden en leden van andere 

rasverenigingen; kunnen voor de fokkerij ingezet worden waarbij DNA 
testen niet zijn uitgevoerd, mits de teef vrij is van de ontbrekende DNA 
testen van de reu. (cfr bovenstaande artikel 2.4 c.). Voor overige zaken 
is er geen afwijking. 

 
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden 

dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van 

een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze 

dekking de regels van dit Fokreglement alsof het een natuurlijke 

dekking van de dekreu betreft, op voorwaarde dat de teef vrij is van 

alle DNA testen. (cfr bovenstaande artikel 2.4 c.). 

 

3. FOKREGELS voor teven 
 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd 
van 18 maanden heeft bereikt. 

 
3.2. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de 

leeftijd van 9 jaar bereikt heeft. 

 

4. ALGEMENE fokregels 
 

4.1. Verplicht screeningsonderzoek 
 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende 
gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten 
de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op: 

 HD

 ECVO oogonderzoek
 Lensluxatie (PLL)
 Neuronale Ceroid- Lipofuszinose (NCL/CCL)
 PRA rcd4
 PRA 3
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4.2 Fokspecificaties, 

 
 HD, fokdieren dienen onderzocht te zijn op HD, waarbij voor de 

fokkerij uitsluitend de volgende combinaties zijn toegestaan:
HD-A x HD-A is toegestaan, 
HD-A x HD-B is toegestaan, 
HD-A x HD-C is toegestaan, 
HD-B x HD-B is toegestaan. 

 

 Ecvo oogonderzoek, Binnen het jaar vóór dekking dienen beide 
ouderdieren een ECVO oogonderzoek op erfelijke oogaandoeningen te 
hebben ondergaan en dient de uitslag voor alle als erfelijk beschouwde 
oogziekten vrij te zijn, waaronder vrij van Distichiasis. Bij 
aanwezigheid van distichiën is alleen een combinatie toegestaan met 
een partner welke vrij van distichiasis is.

 

 PLL/Lensluxatie, alle Tibetan Terriers welke worden ingezet voor de 
fokkerij dienen op basis van een door de BTTC erkend DNA onderzoek 
getest te zijn op al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat PLL 
veroorzaakt. Uitsluitend gelden de volgende combinaties:

vrij x vrij is toegestaan, 
vrij x drager is toegestaan, 

 

 NCL/CCL, alle Tibetan Terriers welke worden ingezet voor de fokkerij 

dienen op basis van een door de BTTC erkend DNA onderzoek getest 

te zijn op al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat NCL/CCL 

veroorzaakt. Uitsluitend gelden de volgende combinaties:

vrij x vrij is toegestaan,  

vrij x drager is toegestaan. 

 

 PRA rcd4, alle Tibetan Terriers welke worden ingezet voor de fokkerij 

dienen op basis van een door de BTTC erkend DNA onderzoek getest 

te zijn op het al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat PRA rcd4 

veroorzaakt. De volgende combinaties gelden:

vrij x vrij is toegestaan,  
vrij x drager is toegestaan. 

 

 PRA 3, alle Tibetan Terriers welke worden ingezet voor de fokkerij 

dienen op basis van een door de BTTC erkend DNA onderzoek getest 

te zijn op het al dan niet aanwezig zijn van de mutatie dat PRA 3 

veroorzaakt. Dit is gewenst te onderzoeken. De volgende combinaties 

gelden:

vrij x vrij is toegestaan,  
vrij x drager is toegestaan. 
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 Vrij door ouderschap met DNA-profiel,
Dispensatie.  
Dispensatie voor de verplichte DNA onderzoeken NCL/CCL, PLL 

en PRA wordt door het bestuur verleend indien kan worden 

aangetoond dat beide ouderdieren van de hond waarmee gefokt 

gaat worden, vrij zijn van deze aandoeningen. Voor het aantonen 

dient overlegd kunnen worden (kopieën van de testresultaten 

NCL/CCL, PLL en PRA en het ouderschaps-DNA profiel van 

beide ouderdieren).  
De term voor deze dispensatie is de internationaal gebruikelijke 
term: “CLEAR BY PARENTHOOD” 

 
Uitdrukkelijk dient hierbij opgemerkt dat nakomelingen uit een 
combinatie “CLEAR BY PARENTHOOD” ouders, bij het inzetten 
in de fokkerij zelf wel getest dienen te worden. 

 

 Gebruik van buitenlandse dekreu,  
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in 
Belgische eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in 
een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan 
dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen 
zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

 
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, 
dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende 
voorwaarden te voldoen : 

 
 De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek 

van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend,




 De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde 
gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek 
dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze 
door de vereniging in dit Fokreglement zijn opgenomen;



 Mocht in een buitenlands onderzoek een (deel)test niet 
zijn opgenomen welke wel wordt uitgevoerd in de 
Belgische variant, dan dient de teef in ieder geval vrij 
te zijn van de afwijking waar in de Belgische variant op 
wordt getest;

de verplichting tot het uitvoeren van DNA testen 
dient volledig te worden gehandhaafd.

 

4.3 Diskwalificerende fouten: met honden met onderstaande 
diskwalificerende fout (volgens de rasstandaard) mag niet 
worden gefokt: 

 
 de niet erkende kleur chocolade bruin.
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4.4 De BTTC hanteert als uitgangspunt voor de handhaving van een 
gezonde populatie Tibetan Terriers dat het verboden is om te fokken 
met honden welke aantoonbaar lijden aan een ziekte en/of aandoening 
welke de gezondheid van de ouderdieren en/of hun nakomelingen 
schade kan berokkenen. 

 

 

5. EXTERIEUR / Fokgeschiktheidskeuring 
  

Beide ouderdieren moeten minimaal beschikken over een “Attest van conformiteit 
aan de standaard“ behaald op een rasspeciale of open of CAC/IB show of 
aankeuringsdag ingericht door de K.M.S.H. en daar minimaal de kwalificatie G 
(Goed) hebben behaald.  En dit vanaf de leeftijd van 9 maanden.

 

 

6. ALGEMENE Verplichtingen 
 

6.1. Men moet vóór de dekking beschikken over de officiële 
onderzoeksresultaten en uitslagen tentoonstellingen. 

 
6.2. De eigenaar van de teef dient alle nodige papieren van elk nest per mail of 

per post op te sturen naar : Christel Nies – Smeendijk 11 - 2531  
Vremde – christel.nies@gmail.com zoals  : 
 
Alle onderstaande documenten dient men op te sturen tot 14 dagen 
na de dekking met vermelding van de dekdatum : 
 

 Kopie van de stamboom 

 Kopie Heupdysplasie resultaat 

 Kopie oogtestresultaat (resultaat niet ouder dan 1 jaar ) 

 Kopie van de NCL, PLL, Rcd4 en PRA3 DNA resultaten 

 Kopie van het “Attest van conformiteit aan de standaard”  

 Kopie van certificaat van ouderschaps DNA 

 Kopie van vrij/clear verklaring van de ouders van de fokhond indien die 
vrij is door genetische ouderschapsbepaling 

 
Eventuele ziektes onmiddellijk meedelen aan de rasvereniging 
(meldingsplicht). 
Nadat alle nodige papieren binnengekomen en gecontroleerd zijn door het 
bestuur zal het aangemelde nest doorgegeven worden aan de 
verantwoordelijke van de  pup informatiedienst. 
De geboortedatum alsook het aantal pups (teven en reuen) dient zo snel 
mogelijk na de geboorte te worden doorgeven. 
 

6.3. Elke fokker dient  alle nesten aan de rasvereniging door te geven . 
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6.4. Voldoet een fokcombinatie niet aan de bovenstaande gestelde 
voorschriften (zie punten 2 & 3), dan dient altijd dispensatie te worden 
aangevraagd vóór de dekking.  Aan de gezondheidseisen dient ten allen 
tijde worden voldaan, hiervoor wordt geen dispensatie verleend.  De 
dispensatie is voor één bepaalde hond éénmalig.  Een fokker mag 
maximaal éénmaal per 3 jaar dispensatie aanvragen. Het bestuur doet 
melding van de dispensatie in het clubblad. Een nest waarvan dispensatie 
aangevraagd werd heeft geen recht op de pup informatiedienst. 

 
6.5. Indien de eigenaar van het nest geen gebruik meer wenst te maken  van 

de pup informatiedienst of indien het ganse nest verkocht is, verbindt de 
fokker zich ertoe om de rasvereniging/pup informatiedienst zo snel 
mogelijk in te lichten.  

 
6.6. Leden/fokkers dienen een jaarlijkse bijdrage van 25 € voor de pup 

informatiedienst te betalen (tesamen met het lidgeld ) ongeacht het aantal 
gefokte nestjes van dat jaar.  Voor dit bedrag krijgt men ook een 
vermelding op de fokkerslijst op de  website van de club.  Voorwaarde om 
op deze fokkerslijst te komen is echter dat de nestjes moeten voldoen aan 
de regels van het fokreglement. 
De gelegenheidsfokkers ( die maar éénmalig een nestje fokken ) betalen 
deze 25 € in het jaar dat ze hun nestje hebben. 

 
6.7. Indien bij een fokker meerdere nesten gelijktijdig (= binnen 9 weken) 

aanwezig zijn, waarvan tenminste één nest niet in aanmerking komt voor 
het doorgeven aan de pup informatiedienst, kan voor alle aanwezige 
nesten geen gebruik gemaakt worden van de bemiddeling. 

 
6.8. Indien er over de door de pupinformatiedienst verstrekte adressen van 

fokkers klachten zijn, dient  het bestuur alle partijen grondig te horen 
waarna zij zal besluiten of al dan niet verder gebruik kan worden gemaakt 
van de diensten van pup informatiedienst.  De klachten moeten schriftelijk 
worden ingediend bij het secretariaat.  

 
6.9. Indien een fokker meermaals niet voldoet aan alle bovenstaande regels 

kan dit een schorsing tot gevolg hebben.  Volgens artikel 13 van de 
statuten van de vereniging zal de fokker zich kunnen verantwoorden op de 
eerstvolgende Algemene ledenvergadering waarbij na stemming een 
uitsluiting uit de vereniging kan volgen. 


