Graag stellen wij u op de hoogte van het goede nieuws dat de Raad van Beheer akkoord is gegaan
met het nieuwe outcross plan van aanpak tussen de Petit Brabançon, de Griffon belge en de Griffon
bruxellois.
Het huidige convenant is geldig tot en met 31 december 2014. Dit convenant was tijdelijk door de
Raad verlengt tijdens het opstellen van het nieuwe plan van aanpak.
Het nieuwe plan van aanpak gaat dus in per 1 januari 2015.
De Raad van Beheer kon het huidige convenant niet automatisch verlengen, vanwege nieuw beleid.
Door vorige convenanten met de Raad van Beheer worden de drie rassen de Petit Brabançon, de
Griffon Belge en de Griffon Bruxellois al jaren gekruist. Ondanks de verschillende FCI-nummers
worden de 3 rassen als 1 ras gezien met 3 variëteiten. De FCI gebruikt ook dezelfde rasstandaard
voor de drie rassen. Door het jarenlang kruisen zijn de rassen zo met elkaar verweven dat er
inmiddels sprake is van één rasspecifieke genenpool.
Door de verschillende FCI nummers ziet de Raad van Beheer dit helaas als out-cross kruisingen
tussen deze rassen. Maar dankzij een gedegen plan van aanpak en veel inspanning van onze kant en
van betrokken fokkers heeft het bestuur van de Raad van Beheer bij wijze van uitzondering het plan
goedgekeurd.
Dit betekent dat het vanaf 1 januari 2015 mogelijk blijft om deze kruisingen te doen en dat er
stambomen voor deze kruisingen worden afgegeven.
Let op: Wel gaat de werkwijze voor het verkrijgen van stambomen voor deze kruisingen per 1 januari
2015 veranderen. U dient voorafgaand aan de dekking toestemming te vragen voor de combinatie bij
de rasvereniging. De formulieren hiervoor worden binnenkort op onze website gepubliceerd.
U krijgt dan van de rasvereniging een formulier met toestemming voor het gebruik van de dekreu.
(Het is mogelijk om voor meerdere reuen toestemming aan te vragen).
Bij uw dekaangifte naar de Raad dient u dit formulier met toestemming mee te sturen. Alléén dan
worden de pups ingeschreven in het NHSB. Deze toestemming moet zowel door leden als door nietleden bij de rasvereniging aan worden gevraagd.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het outcross plan goedgekeurd onder de volgende
voorwaarden:
- De Raad van Beheer behoudt de mogelijkheid om te besluiten dat outcross niet meer zijn
toe gestaan wanneer:
1) Bij de evaluatie niet blijkt dat het ingezette beleid bijdraagt aan de doelstelling
2) Gevaarlijke honden ontstaan
-

-

Inschrijving van de nakomelingen uit outcross vindt, bij wijze van uitzondering op het
huidige beleid, plaats in het hoofdstamboek van het NHSB (dus niet Bijlage G-0). Deze
uitzondering is gemaakt, omdat de Griffons in feite één ras zijn en inschrijving in het
hoofdstamboek al jaren plaatsvindt. Alle nesten komen immers voort uit een outcross
combinatie.
Er zullen geen extra personen, vanuit de Raad van Beheer, aan de selectieprocedure
worden toegevoegd. Ook dit betreft een uitzondering, gebaseerd op dezelfde gronden.

Op dit moment zijn er (nog) geen aanvullende eisen gesteld voor het verkrijgen van de toestemming.
Het doel van het plan van aanpak is geweest om de kruisingen te blijven toe te staan en dat
inschrijving in het NHSB zal blijven plaats vinden. De Raad van Beheer had hier in eerste instantie een

volledige andere mening toebedeelt en ging niet akkoord met inschrijving in het NHSB en ook mocht
er met een pup uit een out-cross niet weer out-cross gefokt worden. Wij hebben het plan van aanpak
dan ook op de agenda van het Bestuur van de Raad van Beheer moeten krijgen om bij wijze van
uitzondering toestemming te krijgen voor inschrijving in het NHSB ( en niet in de bijlage) en dat ook
outcross pups weer gekruist kunnen worden.
Een niet lid hoeft bij de aanvraag voor een outcross-combinatie niet te voldoen aan de gestelde eisen
van het VFR en voor het verkrijgen van de toestemming wordt ook geen rekening gehouden met het
Kynologisch Reglement.
Wel is afgesproken dat er elke 3 jaar een evaluatie plaatst vindt. Door een 3 jaarlijkse evaluatie
kunnen we waar nodig (in overleg met de Raad van Beheer en onze leden) aanpassingen doen. Er
zouden dus in de toekomst mogelijk aanvullende eisen voor wat betreft de gezondheid gestelt
kunnen worden, maar op dit moment is dat dus niet aan de orde.
Pups geboren uit een outcross-combinatie waar geen toestemming voor is gegeven, worden niet
ingeschreven het NHSB.
Onze niet leden die de laatste jaren actief fokken zullen wij opsporen via de nestlijsten die wij
ontvangen van de Raad van Beheer. Deze fokkers zullen door ons worden voorzien van informatie.

