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I

-

DOEL

Artikel 1
Het doel van het stamboek is registratie van geboortedata, afstamming, ras en variëteit van katten, teneinde bij het verantwoord fokken te kunnen beschikken over juiste
gegevens.
Artikel 2
Hiertoe worden bijgehouden de gezamenlijke archiefstambomen, de gezamenlijke archief-afstammingsbewijzen, de gezamenlijke archief-registratiebewijzen, het archiefeigendomscertificaten, het archief cattery-namen en het archief behaalde kampioenschappen.
Artikel 3
Hiertoe worden afgegeven stambomen, afstammingsbewijzen, registratiebewijzen, cattery-registratiebewijzen, eigendomscertificaten en kampioenscertificaten.

II

-

ALGEMEEN

Artikel 4
Het stamboekreglement is eigendom van de Nederlandse Perzen Verenging; waar wordt gesproken over Stamboek, wordt het stamboek van de "Nederlandse Perzen
Vereniging" bedoeld.
Artikel 5
In het stamboek kunnen slechts katten worden ingeschreven die het eigendom zijn van leden.
Waar in dit reglement wordt gesproken van leden worden bedoeld: fokkerleden en ereleden
Artikel 6
Het is de leden van de Nederlandse Perzen Vereniging niet toegestaan gebruik te maken van stamboeken van andere verenigingen.
Artikel 7
Kittens krijgen de catterynaam van de eigenaar van de moederpoes op het moment van de geboorte.
Artikel 8
Wanneer is voldaan aan de GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIKERS (Artikel 24. lid a tot en met u) worden STAMBOMEN afgegeven voor:
a. Katten die behoren tot een door de Nederlandse Perzen Vereniging erkend ras en waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd ineen door de
Nederlandse Perzen Vereniging erkend stamboek en
b. waarvan minstens 3 generaties voorouders tot hetzelfde ras behoren als de betreffende kat.

AFSTAMMINGSBEWIJZEN worden afgegeven voor:
a. Katten, waarvan minder dan 3 generaties voorouders geregistreerd zijn in een door de Nederlandse Perzen Vereniging erkend stamboek;
b. Katten die behoren tot niet door de Nederlandse Perzen Vereniging erkende rassen; maar al wel voorlopig erkend zijn, zullen zolang ze niet officieel erkend zijn,

afstammingsbewijzen blijven ontvangen.
Na erkenning door de Nederlandse Perzen Vereniging van dit ras kunnen de kittens van dit ras direct stambomen krijgen, mits aan de voorwaarden tot het afgeven van
een stamboom wordt voldaan.
c. Katten waarvan minder dan 3 generaties voorouders tot hetzelfde ras behoren als de betreffende ouders;
REGISTRATIEBEWIJZEN kunnen worden afgegeven voor:
a. Katten waarvan één of beide ouders onbekend zijn en waarvan het ras en de variëteit door drie keurmeesters op drie verschillende shows is vastgesteld.
De kat dient bij drie verschillende shows, gehouden door een volwaardig lid van het FNK, in de determinatieklasse ingeschreven te worden.
Per show wordt de kat gedetermineerd door 3 verschillende keurmeesters, waarvan er minimaal 2 uit Nederland afkomstig zijn. Na determinatie zal de kat als het
gedetermineerde ras gekeurd worden. De kat dient 3 maal de kwalificatie ‘U’ behaald te hebben in hetzelfde ras, behaald bij 3 verschillende keurmeesters.
Na overleggen van de keurrapporten wordt de kat in het stamboek opgenomen.

b. Katten, zoals bedoeld in Artikel 13 van dit reglement.
De katten krijgen uitsluitend de voornaam mee, niet de eventuele catterynaam.
Op het registratiebewijs worden geen eventuele ouders vermeld. Over het ras of de variëteit waar toe de kat behoort zal eerst een uitspraak moeten worden gedaan
door middel van een determinatie op een tentoonstelling of clubmatch, georganiseerd door de Nederlandse Perzen Vereniging, door minimaal 2 keurmeesters.
EIGENDOMSCERTIFICATEN worden afgegeven voor elke in het stamboek inschreven kat. Zij gelden als bewijs van eigendom. Stamboekpapieren behoren bij de kat en
dienen bij eigendomsoverdracht afgegeven te worden aan de nieuwe eigenaar. Het is toegestaan dat de fokker van een kat, mits dit schriftelijk met de aanstaande
eigenaar wordt overeengekomen (afschrift naar stamboeksecretariaat) en na voorafgaand toestemming van de stamboeksecretaris, de stamboom of het
afstammingsbewijs van een kitten mag vastgehouden tot na castratie of sterilisatie van de betreffende kat. In dit laatste geval wordt wel een eigendomscertificaat op naam
van de nieuwe eigenaar gesteld. De aanvraag voor het vasthouden van een stamboom of afstammingsbewijs kan uitsluitend gelijktijdig met de aanvraag voor stamboom/
afstammingsbewijs gedaan worden en dient met goede redenen omkleed te zijn.

III

-

ORGANISATIE

Artikel 9
Het stamboek wordt bijgehouden door een stamboeksecretaris.
Artikel 10
De stamboeksecretaris kan worden geassisteerd door één of meerdere medewerkers.
Een stamboeksecretaris wordt benoemd en ontheven door het bestuur.
Medewerkers worden benoemd en ontheven door het Bestuur in overleg met de betreffende stamboeksecretaris.
Artikel 11
Het bestuur beslist in gevallen waarin de voorwaarden tot het opnemen in het stamboek niet voorzien en in gevallen die een stamboeksecretaris voorlegt, e.a. in overleg
met de stamboeksecretaris.
Artikel 12
Het bestuur kan permanent of voor incidentele gevallen een stamboekcommissie benoemen, bestaande uit tenminste drie ter zake kundige personen.
Uitspraken van de stamboekcommissie over zaken die aan haar ter beoordeling zijn voorgelegd zijn bindend.
Artikel 13
Fokkerleden, die het voornemen hebben nieuwe rassen of variëteiten te fokken, dienen het bestuur van de Nederlandse Perzen Vereniging voor ze met fokken beginnen
hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. Waarna deze aanvraag eventueel ter behandeling gegeven zal worden bij de FNK (Federatie Nederlandse
Kattenverenigingen).
De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van de Nederlandse Perzen Vereniging en zal binnen een half jaar na aanvraag, aan de aanvrager gemeld worden.
Artikel 14
Het Bestuur behandelt de schriftelijke bij haar binnengekomen verzoeken tot uitzondering van het reglement en geschillen over het opnemen in het stamboek. Het Bestuur
is gehouden het advies van de stamboeksecretaris te vragen over deze onderwerpen. De beslissing van het Bestuur is bindend.

IV

-

TAAK EN BEVOEGHEDEN STAMBOEKSECRETARIS

Artikel 15
Een stamboeksecretaris verwerkt:
a.

register cattery-namen;

b.

meldingen van dekkingen;

c.

geboorte aangiften;

d.

aanvragen van stambomen, afstammingsbewijzen, registratiebewijzen;

e.

eigendomsoverdrachten;

f.

meldingen van aan- en verkopen van katten met stamboekpapieren van andere kattenverenigingen;

g.

behaalde kampioenschappen;

h.

meldingen van castratie en sterilisatie van katten;

i.

meldingen van overlijden van katten.

Artikel 16
Alvorens katten of nesten in het stamboek op te nemen, controleert de stamboeksecretaris alle gegevens op de juistheid ervan, zowel in administratieve- als in genetische

zin.
Artikel 17
Indien wordt getwijfeld aan de juistheid van de ontvangen gegevens, zal de stamboeksecretaris alle inlichtingen kunnen verlangen, welke hij nodig oordeelt voor het op
juiste wijze voeren van het stamboek.
Indien hij blijft twijfelen aan de juistheid der ontvangen gegevens of inlichtingen wordt de aanvraag ter behandeling door gezonden aan het Bestuur.
De stamboeksecretaris kan, desgewenst in overleg met het bestuur en de stamboekcommissie, een reeds afgegeven stamboekpapier nietig verklaren of een inschrijving
niet accepteren, wanneer op grond van het nakomelingschap van de kat, de raszuiverheid in twijfel te trekken is.
Artikel 18
1. De stamboeksecretaris schrijft katten in het Stamboek in door opneming van de volgende gegevens:
a.

naam van de kat en cattery;

b.

stamboeknummer;

c.

ras en variëteit volgens de rassenlijst;

d.

het rasnummer of de rasaanduiding;

e.

kleur;

f.

eventuele bijzondere kenmerken (b.v. chip-nummer);

g.

geslacht;

h.

geboortedatum;

i.

gegevens nestgenoten;

j.

naam en adres fokker;

k.

inschrijfdatum.

2. De stamboeksecretaris geeft aan de katten, die worden inschreven een Nederlandse Perzen Vereniging nummer, met uitzondering van de katten, die reeds een
nummer van een ander stamboek hebben.
Het Nederlandse Perzen Vereniging nummer bestaat uit de letters "NPV" gevolgd door 4 cijfers, die het jaar en de maand van geboorte aangeven en vervolgens een
aantal cijfers die het volgnummer aanduiden.
Door het plaatsen van de letter A of R vóór het nummer wordt aangegeven of het respectievelijk een afstammingsbewijs of registratiebewijs betreft.
3. De stamboeksecretaris schrijft nesten in door alle katers en poezen van één nest te vermelden op één document, de zogenaamde
archiefstamboom/archiefafstammingsbewijs. Hierop worden vermeld de catterynaam, het ras en de variëteit en per kitten de naam, geslacht, het rasnummer en verdere
gegevens (naam, rasnummer en stamboeknummer) van de ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootmoeders (van deze laatste alleen rasnummer en
naam), de geboortedatum van het nest en naam en adres van de fokker.
4. Voor registratie van katten wordt door de stamboeksecretaris een zogenaamde archiefregistratie aangemaakt. Hierop worden vermeld de naam van de kat (zonder
catterynaam), het ras en de variëteit, het geslacht, het rasnummer en verdere bijzonderheden, zoals vermoedelijke ouders (deze worden niet vermeld op het
registratiebewijs) of land van herkomst (bij import), (vermoedelijke) geboortedatum en naam en adres van de fokker.
5. De stamboeksecretaris maakt van de in lid 3 genoemde documenten tenminste één afschrift ten behoeve van een schaduwarchief dat door een door het Bestuur aan te
wijzen persoon moet worden bijgehouden. Ten behoeve van de stamboeken van andere verenigingen kunnen extra kopieën worden gemaakt.
Uitgaande van deze documenten wordt voor elke kat individueel één originele stamboom, afstammingsbewijs of registratiebewijs gemaakt.

Artikel 19
Het stamboeksecretariaat werkt mee aan de centrale registratie van catterynamen.
Artikel 20
Het bestuur van de Nederlandse Perzen Vereniging publiceert in samenwerking met de andere verenigingen in Nederland, een lijst van erkende rassen en variëteiten, een
zogenaamde CAC-lijst van de FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen).
De stamboeksecretaris hanteert de lijst bij het afgeven van stambomen.
Artikel 21
Desgevraagd geeft de stamboeksecretaris advies aan leden omtrent combinaties van dekkingen en informatie over aankoop van kittens.
Tevens wordt een dekkaterlijst bijgehouden.
Artikel 22
De stamboeksecretaris zal aan het einde van het verenigingsjaar een beknopt jaarverslag opstellen over het afgelopen stamboekjaar, en tenminste één maand voor de
Algemene Vergadering voorleggen aan het Bestuur.

V

-

UITZONDERINGEN

Artikel 23
Op alle hierna volgende regels, verbodsbepalingen of verplichtingen (behalve financiële) zijn uitzonderingen mogelijk.
De uitzonderingen dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij het Bestuur. Het bestuur zal na overleg met de stamboeksecretaris, de beslissing schriftelijk aan de
betrokkene mededelen.

VI

-

GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIKERS

Artikel 24
Gebruikers van het stamboek zijn gehouden:
a.

een catterynaam aan te vragen;

b.

bewijzen van dekking op te zenden binnen 4 weken na de dekking, ook indien formulieren van andere organisaties worden gebruikt waarop andere termijnen kunnen

worden genoemd;
c.

geboorteaangifte op te zenden binnen 1 week na de geboorte, ook indien formulieren van andere organisaties worden gebruikt; .

d.

doodgeboren of jonggestorven kittens eveneens te melden aan het stamboeksecretariaat;

e.

het inschrijfformulier voor een nest op te zenden binnen 3 maanden na de geboorte, ook indien formulieren van andere organisaties worden gebruikt;

f.

elk nest, ook wanneer geen stamboekpapieren worden aangevraagd, aan het stamboeksecretariaat te melden;

g.

er voor te zorgen dat een moederpoes niet meer dan 3 nesten voortbrengt in een tijdvak van 2 jaar, gerekend vanaf de geboorte van het eerste nest van de drie.
Mocht er binnen genoemd tijdsbestek meerder nesten voorkomen, dan wordt de aanvraag voor stamboekpapieren voor de betreffende nesten geweigerd;

h.

aankopen of het op andere wijze verkrijgen van katten aan het stamboeksecretariaat op te geven door het aanvragen van een eigendomscertificaat;

i.

bij elke overdracht het eigendom van een kat de aanvraag eigendomsoverdracht "(achterkant eigendomscertificaat) c.q. een aanvraagformulier voor
eigendomscertificaat" in te vullen en zo spoedig mogelijk na de overdracht te zenden aan de met de eigendomsregistratie belaste medewerker van het
stamboeksecretariaat. De nieuwe eigenaar ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuw eigendomscertificaat op zijn/haar naam;
geen kittens af te leveren vóór zij 13 weken oud zijn;

j.
k.

uitsluitend gezonde kittens af te leveren, geboren uit ouders die geen erfelijke afwijking(en) hebben, voor zover de kennis op dat moment in Nederland reikt. De
kittens dienen geënt te zijn tegen katteziekte en niesziekte. Het niet voldoen aan dit reglement, kan een grond zijn voor opzegging lidmaatschap/ontzetting volgens
Artikel 7 van de Statuten;

I.

het overlijden van een kat aan het stamboeksecretariaat binnen 3 maanden te melden, onder vermelding van overlijdensdatum en oorzaak en de stamboekpapieren
op te zenden om deze ongeldig te laten maken, waarna ze desgewenst retour aan de eigenaar worden gezonden;

m. behaalde kampioenschappen te melden door de oorkonden met de behaalde kwalificaties te zenden aan de daarmee belaste medewerker van het stamboek van de
Nederlandse Perzen Vereniging, zonder verwerking van deze gegevens kunnen geen titels van de kat op de stamboekpapieren van de nakomelingen vermeld
worden;
n.

castratie of sterilisatie van hun kat aan het stamboeksecretariaat te melden;

o.

mede te werken aan alle vormen van onderzoek of nestcontrole ten huize van de fokker van het nest, die de juistheid van stamboekgegevens ten doel hebben;

p.

de vastgestelde kostenvergoedingen voor de stamboekpapieren binnen één maand na aanvrage te betalen. Vóór de ontvangst van de betaling zal het
stamboeksecretariaat een aanvraag niet in behandeling nemen;

q.

niets aan de uitgereikte stamboekpapieren te veranderen;

r.

vergissingen van het stamboeksecretariaat in stamboekpapieren binnen 30 dagen bij het Stamboeksecretariaat te melden. De vergissing wordt dan gratis hersteld.

s.

geen namen van katers en poezen uit zijn/haar cattery bij herhaling te gebruiken tot 20 jaar na de geboorte van de betreffende kat;

t.

de verblijfplaats van poezen en katers te laten voldoen aan de minimumeisen ten aan- zien van lucht, licht, ruimte, hygiëne en bewegingsvrijheid, zulks ter
beoordeling door het bestuur. Het niet voldoen aan redelijke minimum eisen kan een grond zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap/ontzetting volgens Artikel 7
van de Statuten.

u.

aangeboren lichamelijke afwijkingen aan de stamboeksecretaris door te geven.

Artikel 25
Wanneer inschrijving na drie maanden maar voor zes maanden na de geboortedatum van de kittens wordt aangevraagd, dient een verzoek hiertoe, met redenen
omkleed, te worden gericht aan het bestuur, die dan binnen 1 maand over uw verzoek zal beslissen.
Stambomen die na die zes maanden worden aangevraagd, zullen niet meer worden afgegeven.
Artikel 26
Wanneer door fouten of vergissingen in de opgave veranderingen moeten worden aangebracht door het stamboeksecretariaat, wordt het tarief opnieuw berekend.
Voor niet in het tarief opgenomen handelingen kan een door het Bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Wijzigingen in stamboekpapieren kunnen en mogen slechts door het stamboeksecretariaat, zonodig in overleg met het bestuur, worden aangebracht.

VII

-

DEKKATERS

Artikel 27
Een kater kan op de dekkaterlijst worden geplaatst als hij voldoet aan de volgende 4 eisen:
1. een stamboom of afstammingsbewijs 3e generatie heeft;
2. in de open klasse op een tentoonstelling de kwalificatie UITMUNTEND heeft behaald, ofwel heeft bewezen nakomelingen te kunnen verwekken die op een
tentoonstelling de kwalificatie UITMUNTEND behalen;
3. door de aanwezigheid van levende en welschapen nakomelingen het vermogen tot vaderschap heeft bewezen. Is dit niet het geval, dan kan hij op de dekkaterlijst
worden geplaatst met een sterretje.
4. Beide testikels aanwezig zijn in het scrotum van de kater en hij jaarlijks minimaal eenmaal wordt getest op FELV (leukemie) en F.I.V. (kattenaids).
De eigenaar dient een kopie van deze testen mee te sturen met de opgave.”
Katers, die niet voldoen aan één of meer punten, genoemd in het voorgaande, kunnen gedurende een door het Bestuur te bepalen tijd op de dekkaterlijst worden
geplaatst. Indien een kater gedurende twee jaren geen nakomelingen (meer) heeft verwekt, zal hij na deze periode van de lijst worden afgevoerd.
De eigenaar van de dekkaters dienen passende verblijven voor de katers te hebben. Eigenaars zijn verplicht de vereniging een eventuele controle hierop toe te staan.
De dekkaterlijsten worden periodiek door het stamboeksecretariaat opgesteld.
Deze lijsten kunnen al of niet in samenwerking met andere verenigingen worden gepubliceerd. Voor het opnemen van een kater in de lijst zal de eigenaar toestemming
moeten verlenen. Bij elke uitgifte van een nieuwe dekkaterlijst beslist de stamboeksecretaris over het handhaven van katers op deze lijst.

VIII

-

RASSEN

Artikel 28
Rasgroepen:
Tot een rasgroep behoren rassen, die dezelfde bouw hebben maar verschillen in haarlengte of aftekening. Binnen een rasgroep mag gekruist worden met behoud van
stambomen.
Rasgroepen:
1

Siamees, Oosters Korthaar, Balinees en Mandarin

2

Abessijn, Somali

3

Perzisch Langhaar, Exotic

4

Burmees, Asian, Bombay, Burmilla, Tiffanie

5

Tonkanees, Tibetaan

6

Rus blauw, Nebelung

Geen rasgroepen, maar wel uitzonderingen:
1

Scottish Fold en de Highland Fold

Deze mogen niet onderling gekruist worden, maar alleen met de Brits Korthaar.
De Scottish Fold en de Highland Fold mogen gekruist worden met de Brits Korthaar en de kittens krijgen een afstammingsbewijs met daarop vermeld Scottish
e
e
Fold/Highland Fold 1 generatie of Scottish Straight/Highland Straight 1 generatie. Ook als het een kruising betreft met een kat met langhaar, voortkomend uit de Brits

Korthaar fok.

2

Selkirk Rex

De Selkirk Rex (HLH en KH) mag tot 2015 gekruist worden met de Brits Korthaar en de kittens krijgen een afstammingsbewijs met daarop vermeld Selkirk Rex KH/HLH 1e
e
generatie of Selkirk Straight KH/HLH 1 generatie.

Ook als het een kruising betreft met een kat met langhaar, voortkomend uit de Brits Korthaar fok.
Kruisingen buiten de rasgroepen:
Fokkerleden, die het voornemen hebben een kruising buiten de rasgroepen te doen, dienen van tevoren schriftelijk toestemming aan te vragen bij het bestuur.
Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een uitgebreide toelichting met de reden hiervoor.
Artikel 29
Beperkingen:
Witte katten:
Kruisingen van witte katten onderling zijn niet toegestaan vanwege de vergrote kans op doofheid.
Met een witte kat mag alleen gefokt worden als de kat gechipt is en in het bezit is van een BAER-test waaruit is gebleken, dat de kat met beide oren kan horen.
Voor de eerste dekking moet de fokker een kopie van de BAER-test opsturen naar de stamboeksecretaris.
Fokverbod
Indien een kitten een lichamelijke afwijking vertoont of drager kan zijn van een lichamelijke afwijking, kan op verzoek van de fokker of op beslissing van de
stamboeksecretaris, op de stamboom vermeldt worden: “FOKVERBOD”.
Particolour x colourpoint
Voor de rassen Perzisch Langhaar en Exotic, Brits Korthaar, Scottish Fold, Scottish Straight, Highland Fold, Highland Straight, Siamees, Oosters Korthaar, Mandarin en
Balinees geldt: de kruising particolour met colourpoint is niet toegestaan.
Colourpointkittens, die een particolour ouder hebben krijgen een fokverbod op de stamboom.

Artikel 30
Erkende rassen zijn de rassen zoals bedoeld in Artikel 20 en 28 van dit reglement.

IX

-

CATTERYNAMEN

Artikel 31
In het archief kunnen slechts catterynamen worden opgenomen, die eigendom zijn van leden. Het is de leden niet toegestaan een catterynaam te laten registreren bij
andere kattenverenigingen. Mocht dit wel het geval blijken, dan kan dit een grond zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap/ontzetting volgens Artikel 7 van de
Statuten.
Artikel 32
Een catterynaam wordt aangevraagd bij de cattery-registratie door het opgeven van 3 verschillende namen in volgorde van voorkeur.
De toegestane catterynaam mag geen verwarring geven met reeds bestaande cattery-namen en dient te worden goedgekeurd door de Centrale Cattery Registratie.
Ten bewijze van inschrijving in het archief van catterynamen wordt aan de aanvrager een cattery-registratiekaart verstrekt.
De vergoeding voor de catterynaam wordt vastgesteld door het Bestuur.
Artikel 33
De catterynaam mag uitsluitend door de eigenaar worden gebruikt voor door hem zelf gefokte katten.
Meerdere personen kunnen gezamenlijk één catterynaam bezitten, mits zij op eenzelfde adres gehuisvest zijn.
Op één adres kunnen meerdere catterynamen van verschillende eigenaren worden toegestaan voor verschillende rasgroepen of rassen.
Hiervoor is schriftelijke toestemming vereist van de vereniging en alle eigenaren dienen lid te zijn van de Nederlandse Perzen Vereniging.
Let wel: Per persoon kan er slechts één catterynaam aangevraagd worden.
De catterynaam is slechts overdraagbaar met toestemming van het Bestuur.
De catterynaam en de naam van de kat mogen samen niet meer dan 30 lettertekens bevatten.
Een spatie wordt als één letterteken geschouwd.
De catterynaam mag voor of achter de naam van de kat worden geplaatst. deze plaatsing is definitief en kan alleen door herregistratie gewijzigd worden.
Na vervallen van een catterynaam mag deze niet binnen 20 jaar opnieuw worden uitgegeven.
Artikel 34
Een catterynaam vervalt door:
a. overlijden van de laatst overgebleven eigenaar van de cattery;

b. schriftelijk afstand door de laatst overgebleven eigenaar van de cattery;
c. het opheffen van de cattery.
Het gebruik van een catterynaam kan door het Bestuur worden geblokkeerd na misbruik.

X

-

KAMPIOENSCHAPPEN

Artikel 35
Bij het stamboek kunnen slechts worden geregistreerd die behaald zijn door katten van leden.
Het is de leden niet toegestaan een kampioenschap te laten registreren bij andere kattenverenigingen.
Indien er op 1 showdag twee titelcertificaten zijn behaald, is er slechts een geldig voor registratie.
Artikel 36
Een kat kan als KAMPIOEN (CH = Champion) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude au Championat (CAC) behaald heeft onder 3
verschillende keurmeesters.
Een kat kan als PREMIOR (PR) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude au Premior (CAP) behaald heeft onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als INTERNATIONAAL KAMPIOEN (INT.CH) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d' Aptitude au Championat International de
Beauté (CACIB) behaald heeft in 2 verschillende landen onder 2 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als INTERNATIONAAL PREMIOR (INT.PR) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude au Premior International de Beauté
(CAPIB) behaald heeft in 2 verschillende landen onder 2 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN (GR.INT.CH) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d' Aptitude au Grand Championat
International (CAGCI) behaald heeft in 2 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als GROOT INTERNATIONAAL PREMIOR (GR.INT.PR) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude au Grand Premior
International (CAGPI) behaald heeft in 2 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als EUROPEES KAMPIOEN (EUR.CH) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude Championat Europe (CACE) behaald heeft in
3 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als EUROPEES PREMIOR (EUR.PR) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude Premior Europe (CAPE) behaald heeft in 3
verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als GROOT EUROPEES KAMPIOEN (GR.EUR.CH) geregistreerd worden wan- neer deze kat 4 maal een Certificat d'Aptitude au Grand Championat Europe
(CAGCE) behaald heeft in 4 verschillende landen onder 4 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als GROOT EUROPEES PREMIOR (GR.EUR.PR) geregistreerd worden wan- neer deze kat 4 maal een Certificat d' Aptitude au Grand Premior Europe
(CAGPE) behaald heeft in 4 verschillende landen onder 4 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als WERELDKAMPIOEN (M.CH) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude Championat Mondiale (CACM) behaald heeft in 3
landen, waarvan 1 land in een ander werelddeel onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als WERELDPREMIOR (M.PR) geregistreerd worden wanneer deze kat 3 maal een Certificat d'Aptitude Premior Mondiale (CAPM) behaald heeft in 3 landen,
waarvan 1 land in een ander werelddeel onder 3 verschillende keurmeesters.
De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop tentoonstelling gehouden is. Wanneer niet aan de eis van 2 c.q. 3 keurmeesters voldaan is moet de
betreffende tentoonstelling het certificaat laten contrasigneren door een andere (bevoegde) keurmeester van dat ras of die variëteit.
Artikel 37
Het aanvragen van een kampioenschapcertificaat geschiedt door opzending van kopieën van beide zijden van de originele oorkondes aan de kampioensregistratie.
Indien gewenst wordt gelijk met het kampioenschapcertificaat een kampioenslint verstrekt; de prijs hiervan wordt door het Bestuur vastgesteld.
Aan de achterzijde van dit lint wordt de naam van de kat vermeld.
Artikel 38
Voor het opnemen van een kater/poes in het kampioenschapregister kan een vergoeding worden gevraagd, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering op
voorstel van het Bestuur wordt vastgesteld.
Artikel 39
Het stamboeksecretariaat kan inzage vragen van kampioenschapcertificaten, uitgegeven door andere verenigingen.
Artikel 40
Wanneer een titel niet opgenomen is in het kampioenschapregister, wordt deze niet vermeld op de stambomen/afstammingsbewijzen met uitzondering van een titel
behaald bij een andere erkende vereniging. U dient dan wel een kopie van deze registratie mee te zenden met de aanvraag van de stambomen.

XI
Artikel 41

-

GELDMIDDELEN EN FINANCIELE ADMINISTRATIE

Het stamboeksecretariaat ontvangt de kostenvergoedingen van de gebruikers van het stamboek, zoals deze door het Bestuur zijn vastgesteld.
Het verricht de betalingen, die nodig zijn voor het functioneren van het stamboek volgens het mandaat dat het hiertoe van de penningmeester van de vereniging heeft
gekregen. Aan het eind van iedere maand wordt rekening en verantwoording gegeven aan de penningmeester.
Dezelfde procedure zal worden gevolgd bij het aftreden en benoemen van stamboeksecretarissen.

XII

-

VERBODSBEPALINGEN EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Artikel 42
Wanneer gebruikers van het stamboek door slordigheid of onzorgvuldigheden de goede werking bemoeilijken, kan het Bestuur op voordracht van de stamboeksecretaris
een schorsing van het gebruik van het stamboek voor de betreffende gebruiker uitspreken.
Deze schorsing zal de gebruiker per aangetekend schrijven worden medegedeeld.
Niet naleving van de bepalingen van dit Reglement door leden van de Nederlandse Perzen Vereniging wordt beschouwd als een in Artikel 7 lid 4 sub a van de Statuten
bedoeld handelen dat kan leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap.

XIII

-

SAMENWERKING MET STAMBOEKEN VAN ANDERE VERENIGINGEN

Artikel 43
In het belang van het fokken van katten op zo breed mogelijke basis, worden in het algemeen stambomen en andere documenten van andere vakkundig geleide
stamboeken erkend. Bij twijfel aan de juistheid zal de stamboeksecretaris niet direct tot aanvaarding van de gegevens overgaan.
Een onderzoek zal tevoren elke twijfel moeten opheffen. De stamboeksecretaris doet dit in overleg met het Bestuur.

XIV

-

INWERKINGTREDING

De datum van inwerkingtreding van dit stamboekreglement is 1 september 2006.
Hiermee vervalt het stamboekreglement d.d. 1 januari 1997.

