Procedure registratie van Border Collies met een ISDS – certificaat in het
Nederlandse Hondenstamboek
Inleiding
Er zijn twee manieren om een hond met alleen een ISDS-registratie in te laten schrijven in het
Nederlandse Hondenstamboek (NHSB).
De eerste is de koninklijke weg, waarbij de hond eerst wordt ingeschreven in de
stamboekhouding van het land waar de hond is geboren. Dit moet dan wel een
stamboekhouding zijn die door de F.C.I. is erkend.
Voorwaarde voor inschrijving is dat de kennelclub van het betreffende land de ISDS
(International Sheep Dog Society) registratie erkent. Momenteel geldt dit voor zover ons
bekend, alleen voor Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland),
Noorwegen, Denemarken en Oostenrijk.
Op de website van de Raad van Beheer (www.raadvanbeheer.nl) wordt onder de
achtereenvolgende kopjes “Rashonden”, “Stamboomaanvraagprocedure” en “Importeren van
een rashond” aangegeven hoe de aanvraag voor inschrijving in het NHSB in zijn werk gaat en
welke documenten daarvoor nodig zijn.
Langs deze weg wordt de hond direct ingeschreven in het hoofdstamboek.
Het (ca. 40 euro goedkoper) alternatief is inschrijving in Bijlage G-0 van de
stamboekhouding.1) Bij inschrijving in Bijlage G-0 duurt het tenminste drie generaties
voordat de nakomelingen (via de Bijlagen G-1 en G-2) uiteindelijk in het hoofdstamboek
terechtkomen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn dezelfde als bij
inschrijving in het hoofdstamboek.
Mocht u de hond willen laten inschrijven in Bijlage G-0 NHSB, dan volgt hier de daarvoor
geldende procedure:
Vereisten voor registratie van een hond in Bijlage G-0 NHSB
Indien een hond alleen een ISDS certificaat heeft, is er een mogelijkheid om de hond op te
laten nemen in bijlage G-0 van het NHSB (Nederlandse Hondenstamboek).
Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend als de hond is geboren
a. in een land waarvan de stamboekhouding door de F.C.I. wordt erkend en
b. de kennelclub van dat land de ISDS-registratie erkent, zoals dat in Groot-Brittannië
het geval is!
Nederland behoort in ieder geval niet tot die landen. In Nederland geboren Border Collies met
alleen een ISDS-certificaat kunnen dus niet ingeschreven worden in het NHSB.
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In 2009 zijn er problemen ontstaan met honden die zijn ingeschreven in een Bijlage stamboom.
Inschrijving in een Bijlage stamboom werd door de FCI niet beschouwd als een volwaardige
stamboekinschrijving en deze honden mochten niet meer meedoen aan onder auspiciën van de FCI
georganiseerde wedstrijden.
Dit voorjaar (2010) is onder druk van Zwitserland de FCI van dit standpunt afgestapt.

Voor inschrijving is vereist dat de hond beschikt over een door de Border Collie Club
Nederland (BCCN) gewaarmerkte “drie generatiestamboom”.
Zowel leden als niet-leden kunnen hiervoor terecht bij Commissie Fokkerij &
Hondenregistratie (CFH).
De CFH controleert de aanvraag op de door de Raad van Beheer gestelde voorwaarden voor
inschrijving, d.w.z.
- of het geboorteland voldoet aan bovengenoemde voorwaarden;
- of de hond komt uit een nest dat voldoet aan de fokvereisten voor leden van de BCCN
(voor zover dat is na te gaan)
Benodigde informatie
Voor het aanvragen van een drie generatiestamboom zijn de volgende gegevens nodig:
- een kopie van het ISDS-certificaat;
- de adresgegevens van de eigenaar; het ISDS-certificaat dient op naam te staan van
diegene die de 3 generatiestamboom aanvraagt. Is hij/zij de eerste eigenaar van de
hond dan staat zijn/haar naam voor op het bewijs; is hij/zij de tweede/derde
eigenaar dan staat deze naam aan de achterzijde van het ISDS-certificaat.
Losse adresgegevens gelden dus niet.
- als het land van herkomst een ander land is dan Groot-Brittannië, Ierland,
Noorwegen, Denemarken of Oostenrijk een bewijs dat de kennelclub van dat land
de ISDS-registratie erkent, net zoals dat in de genoemde landen het geval is.
De aanvraag met de bijbehorende informatie dient opgestuurd te worden naar het secretariaat
van de CFH:
- via de post naar CFH p/a Strijbeekseweg 59, 4856 AA Strijbeek.
- via e-mail naar cfh@bccn.nl.
Als niet alle benodigde informatie aanwezig is wordt het verzoek niet in behandeling
genomen.
Verschuldigde vergoeding
Voor het maken van een drie generatiestamboom wordt een vergoeding gevraagd.
Voor leden van de BCCN bedraagt die vergoeding € 15,- .
Voor niet-leden € 50,Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer 4839164 ten name van
Border Collie Club Nederland, Boxtel onder vermelding van Bijlage G-0, naam hond en ISDS
nummer hond.
Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de drie generatiestamboom per post
naar de eigenaar verstuurd.

Laatste stap in de procedure: aanvraag indienen bij Raad van Beheer
Met deze drie generatiestamboom en het originele ISDS-certificaat kan vervolgens de
eigenaar bij de Raad van Beheer een aanvraag indienen voor het overschrijven van de hond
naar Bijlage G-0 van het NHSB.
Let op! De eigenaar is dus zelf verantwoordelijk voor het doen registreren bij de Raad van
Beheer.
Als de hond aangemeld is bij de Raad van Beheer, ontvangt de aanvrager een acceptgiro van
de Raad voor het inschrijven van de hond in Bijlage G-0. Zodra de betaling ontvangen is zal
de Raad van Beheer een afspraak maken met de aanvrager voor de identificatie van de hond
via een controle van de chipgegevens. Of als dat nog niet is gebeurd, de hond te laten chippen
(Dit mag alleen gebeuren door een medewerker van de Raad van Beheer. Als de hond in het
land van herkomst nog niet is gechipt, deze NIET door een dierenarts laten chippen) Als het
allemaal klopt, kan men binnen enkele weken een stamboom verwachten ter bevestiging van
de inschrijving in Bijlage G-0.
De BCCN heeft geen bemoeienis met het proces bij de Raad van Beheer. Voor meer
informatie hieromtrent, zie de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl.
Slotopmerking
De procedure kan dus enige weken in beslag nemen. Houd hier rekening mee indien er
fokplannen zijn met de hond. De CFH accepteert namelijk alleen honden met een NHSB
stamboom op de keuringen. Daarnaast is een NHSB stamboom vereist voor officiële
gezondheidsonderzoeken (bijvoorbeeld heuponderzoeken) . Kortom zorg er altijd voor dat de
hond zo snel mogelijk ingeschreven wordt.
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