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BEGRIPSBEPALINGEN 
 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 

Felikat Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten 
"FELIKAT" 
 

Statuten Statuten van Felikat 
 

HB Hoofdbestuur van Felikat 
 

HR Huishoudelijk Reglement van Felikat 
 

FIFé Fédération Internationale Féline: internationale federatie van 
kattenverenigingen waarbij Felikat is aangesloten 

FIFé Breeding and Registration 
Rules 

Reglement bevattende de FIFé-regels voor de stamboekvoering 
 

EMS-systeem Het door de FIFé gebruikte systeem dat aan iedere variëteit een unieke 
code toekent, opgebouwd uit cijfers en letters die fenotypische 
kenmerken representeren. 

Stamboek Stamboek, hulpstamboek, registers 
 

Commissie Stamboekcommissie 
 

Adjunct-secretarissen De functionarissen belast met de dagelijkse werkzaamheden t.b.v. de 
stamboekvoering 
 

Leden Gewone leden, gezinsleden en ereleden van Felikat 
 

Stamboom wordt afgegeven voor Katten die tot een door de FIFé erkend ras en erkende variëteit 
behoren en die geboren zijn uit  tenminste drie generaties (ouders, 
grootouders en overgrootouders) van hetzelfde ras of dezelfde 
rasgroep 
 

Afstammingsbewijs wordt 
afgegeven voor 

 Katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet alle 
bekend zijn of niet alle in een erkend stamboek zijn ingeschreven; 

 Katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet alle 
tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep behoren; 

 Katten van een (nog) niet erkende variëteit die wel tot een door de 
FIFé erkend ras behoren 

 

Registratiekaart wordt 
afgegeven voor 

 Katten die behoren tot een bij de FIFé (nog) niet erkend ras;  

 Katten waarvan de afstamming niet bekend is en die via de 
nieuwelingenklasse voor een erkend ras gekwalificeerd zijn 

 
 

VAR Afkorting van het woord 'variant',  dat betrekking heeft op kortharige kat-
ten die dragers zijn van het gen voor langhaar 
 

Ras De door de FIFé erkende en niet erkende rassen 

Rasgroep Een groep van rassen die elkaars „sister breed‟ zijn in de zin van de Lijst 

van door de FIFé erkende rassen, d.w.z.: rassen die volgens hun 
standaard aan dezelfde eisen hebben te voldoen, behalve voor wat 
betreft de lengte van de vacht en/of het vachtpatroon 
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Deel 1  De organisatie van het stamboek 

 
 
Artikel 1 Het stamboek 
 

1.1  Het stamboek is een gerichte registratie van relevante gegevens van katten, gefokt door of in bezit van 
 leden van Felikat, met het doel het verantwoord fokken en houden van katten te bevorderen. 
 
1.2 Het stamboek is eigendom van Felikat. 
 
1.3 Onder relevante gegevens van een raskat worden verstaan: 

 de fokker 

 de eigenaar 

 de naam waaronder de kat is geregistreerd 

 de geboortedatum 

 het chipnummer 

 de afstamming 

 het geslacht 

 het ras en de variëteit 

 de titels 

 uitslagen van veterinaire onderzoeken die van belang zijn voor het verantwoord fokken van een nest 

 de mate van inteelt 
 
1.4 Bij een verzoek tot inschrijven in het stamboek  kan alle informatie worden verlangd die voor een 

correcte stamboekvoering noodzakelijk is. Indien er reden is om te twijfelen aan de juistheid van 
ontvangen informatie kan inschrijving in het stamboek met opgave van redenen worden geweigerd. 

 
1.5  De eigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij / zij aan het stamboek 

verstrekt. 
 
1.6 Alle fokdieren dienen identificeerbaar te zijn d.m.v. een chip. Het chipnummer wordt op de stamboom 

vermeld. Daarnaast wordt aan iedere  kat een stamboeknummer toegekend. 
 
1.7 Het stamboek geeft aan leden van Felikat op verzoek de volgende documenten af: 
 - stambomen 
 - afstammingsbewijzen 
 - registratiebewijzen 
 - eigendomsoverdrachten en bij export, indien gewenst, transfers 
 - uittreksels uit het stamboek bij import uit andere verenigingen 
 - registratiebewijzen van catterynamen 
 - titelcertificaten 
 Het HB stelt de tarieven vast voor de afgifte van de diverse documenten. 
 
1.8  De persoonsgegevens van leden die bij het stamboek bekend zijn, worden vertrouwelijk  behandeld en 

 kunnen alleen met toestemming van het HB, alsmede met uitdrukkelijke toestemming van het 
 betrokken lid, aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 
1.9  Gegevens over katten kunnen, met inachtneming van art. 1.8, ter beschikking worden gesteld aan leden 

 die daartoe een gemotiveerd verzoek indienen. 
 
1.10  Gewaarmerkte kopieën van stambomen of afstammingsbewijzen worden uitsluitend verstrekt aan de bij 

 Felikat geregistreerde eigenaar van de kat, op diens schriftelijk verzoek. 
 
1.11 De gegevens waarover het stamboek beschikt staan in principe ten dienste van onderzoek dat de 
 bestrijding van erfelijke ziekten en/of de bevordering van de gezondheid en het welzijn van katten 
 tot doel heeft. 
 
1.12 Alle directe en indirecte kosten verbonden aan de diensten van het stamboek zijn voor rekening van de 
 aanvrager cq de afnemer van de diensten. 
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Artikel 2 Het stamboekreglement 

 
2.1 Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en het HR van Felikat stelt het HB een stamboekreglement 
 vast. 
 
2.2 Het stamboekreglement geeft structuur aan de registratie van katten ter ondersteuning van het 
 verantwoord fokken en houden van katten door de leden.  
 
2.3 Het stamboekreglement bevat geen bepalingen die strijdig zijn met de wet of met de Statuten en het HR 
 van Felikat. 
 
2.4 Het stamboekreglement zal periodiek worden aangepast aan de veranderingen van de Breeding and 
 Registration Rules van de FIFé. Indien Felikat dit wenselijk acht zullen waar nodig de FIFé-regels met 
 eigen regelgeving worden aangevuld.  
 
 
Artikel 3 De stamboekcommissie 

 

3.1 De stamboekcommissie is een permanente commissie van advies en bijstand, benoemd door het HB, 
 met tenminste drie leden. 

3.2 De stamboekcommissie geeft leiding aan de stamboeksecretariaat, ziet toe op een correcte 
 stamboekvoering, en geeft advies inzake stamboekaangelegenheden aan het HB en de leden. 
 

3.3 De stamboekcommissie oefent haar taken en bevoegdheden uit namens en op gezag van het HB. 
Tegen alle door de stamboekcommissie genomen besluiten kan bij het HB beroep worden ingesteld. 

3.4 De voorzitter van de stamboekcommissie wordt in functie benoemd. 

3.5 De stamboekcommissie vergadert periodiek en zo vaak als de leden dit nodig oordelen. Geldige 
 besluiten vereisen de aanwezigheid van tenminste 3 commissieleden en worden met eenvoudige 
 meerderheid van stemmen genomen. 

3.6 De leden van de stamboekcommissie verdelen in onderling overleg hun werkzaamheden.  

3.7 De stamboekcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
a. draagt zorg voor een goede gang van zaken bij het stamboeksecretariaat en ziet toe op een correcte 

handhaving van de bepalingen van het stamboekreglement; 
b. informeert het HB bij overtredingen van het stamboekreglement; 
c. ziet toe op de werking van het stamboekreglement in de praktijk en doet zonodig voorstellen voor 

aanvulling of verbetering; 
d. brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan het HB over alle stamboekaangelegenheden; 
e. is beschikbaar voor advies en voorlichting aan de leden over alle aspecten van het fokken van 

katten; 
f. kan nestcontroles (laten) uitvoeren; 
g. brengt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag uit aan het HB; 
h. kan zich indien nodig door (externe) deskundigen laten bijstaan of informeren; 

i. is verantwoordelijk voor het beheer van het stamboekarchief van Felikat. 

3.8  Tenminste één maal per jaar organiseert de stamboekcommissie een gezamenlijke bijeenkomst van alle 
 medewerkers van het secretariaat en de stamboekcommissie, alsmede de portefeuillehouder 
 stamboekzaken van het HB. 

3.9 Het doel van de bijeenkomst is het evalueren van de werking van het stamboek in de voorafgaande 
 periode. 
 

3.10 Een onvolledige commissie behoudt haar bevoegdheden. 

 

 

Artikel 4 Het stamboeksecretariaat 

 

4.1 Het stamboeksecretariaat geeft uitvoering aan de dagelijkse werkzaamheden die samenhangen met de 
stamboekvoering. 
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4.2 Het stamboeksecretariaat bestaat uit een lid van de stamboekcommissie en tenminste één adjunct-
secretaris. 

4.3 Het stamboeksecretariaat heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
 a.  onderhoudt de dagelijkse contacten met de leden inzake alle vragen betreffende het stamboek; 

b. registreert en archiveert de relevante gegevens van katten, gefokt door of in bezit van de leden; 
c. geeft stambomen, afstammingsbewijzen en registratiebewijzen af aan de hand van 
 binnenkomende nestinschrijvingen en stamboomaanvragen; 
d. onderhoudt een archief van stambomen, afstammingsbewijzen, registratiebewijzen en verdere 
 bescheiden; 
e. registreert en archiveert de door katten behaalde titels, en geeft de bijbehorende certificaten af; 
f. registreert en archiveert, in samenwerking met de catteryregistratie van de FIFé, de 
 catterynamen van de leden en geeft de bijbehorende registratiebewijzen af; 
g. geeft transferbewijzen af voor katten die bij andere verenigingen in Nederland of in het 
 buitenland zullen worden geregistreerd; 
h. meldt geconstateerde onjuistheden m.b.t. de stamboekvoering en genetische gegevens aan de 
 commissie; 
i. doet voorstellen tot het doen uitvoeren van controles; 
j. maakt aan het einde van het verenigingsjaar een overzicht van de aantallen nesten en 
 afgegeven stambomen, opgesplitst naar ras. 

 

Artikel 5 Gedragsregels 

5.1 De leden zijn verplicht zich te houden aan alle binnen Felikat geldende regels en reglementen  
betreffende het stamboek.  

5.2 De leden zijn verplicht alle katten waarmee zij fokken en/of showen en alle door hen gefokte kittens bij 
het stamboek te laten registreren. 

5.3 Indien een lid van Felikat een gezamenlijke huishouding voert met tenminste één persoon die katten 
heeft laten registreren bij een andere organisatie met een vergelijkbaar doel als Felikat, kan de 
stamboekcommissie, indien zij van oordeel is dat dit de oplossing van een gerezen probleem kan 
dienen, van het lid van Felikat een actueel overzicht verlangen van alle in de gezamenlijke huishouding 
aanwezige katten. 

5.4 De leden dienen iedere dekking en herdekking van een poes bij het stamboek gedetailleerd en tijdig te 
melden d.m.v. de daarvoor bestemde formulieren. 

5.5 Het is niet toegestaan een dekking te geven of te ontvangen zonder dat een geldige negatieve 
leukemie/aids-test van de kater aanwezig is. Een geldige test is een Elisa- of IF-bloedtest, uitgevoerd door 
een laboratorium of  praktiserend dierenarts. De test mag op het moment van de dekking niet ouder zijn dan 
één jaar. Entingen tegen leukemie kunnen de leukemie/aids-test niet vervangen. 

 

5.6 Een poes mag na een niet succesvolle dekking tenminste drie weken niet door een andere kater gedekt 
worden. 

5.7 Alle door een lid gefokte nesten, levend of doodgeboren, dienen gedetailleerd bij het stamboek te  
worden aangemeld d.m.v. de daarvoor bestemde formulieren, met inachtneming van de geldende 
termijnen, ook indien voor het betreffende nest geen stambomen worden aangevraagd. 

5.8 Binnen een periode van 12 maanden mogen met dezelfde poes niet meer dan twee nesten 
 worden gefokt en binnen een periode van 24 maanden niet meer dan drie nesten. Een doodgeboren 
 nest wordt hierbij niet als nest aangemerkt. 

5.9 Katten met een voor het welzijn nadelige erfelijke afwijking mogen niet voor de fok worden ingezet. 

5.10 Een poes met een zichtbare of voelbare navelbreuk mag niet voor de fok worden ingezet. 

5.11 Met witte katten – ongeacht het ras – mogen activiteiten zoals fokken en showen alleen plaatsvinden, 
 indien uit een dierenartsverklaring blijkt dat de kat een normaal functionerend gehoor heeft. 

5.12 Betalingen aan het stamboek dienen bij voorkeur te geschieden d.m.v. de betalingsinstructie die de 
aanvrager wordt toegezonden. Bij een andere wijze van betalen dient altijd het op de betalingsinstructie 
genoemde betalingskenmerk te worden vermeld. Betalingen dienen binnen vier weken na ontvangst van 
de betalingsinstructie door het stamboeksecretariaat te zijn ontvangen. 
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Artikel 6 Procedure bij overtredingen  

 

6.1 Overtredingen van het stamboekreglement, waaronder overschrijdingen van geldende termijnen, worden 
door de adjunct-secretaris ter beoordeling voorgelegd aan de stamboekcommissie. 

6.2 Zolang de overtreding in behandeling is bij de stamboekcommissie worden door de adjunct-
secretarissen geen administratieve handelingen verricht ten behoeve van de betreffende aanvraag. De 
aanvrager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 

6.3 De stamboekcommissie zal na behandeling van de overtreding het betrokken lid schriftelijk informeren 
over haar bevindingen. 

6.4 Voor de vaststelling van de mate van overschrijding van de geldende termijnen zijn de data van de 
ontvangststempels die door de adjunct-secretaris op alle stukken worden geplaatst bindend. Voor 
betalingen geldt de valutadatum vermeld op het bankafschrift bij de penningmeester van het HB. 

6.5 Bij overtreding van de regels die het aantal nesten in een bepaalde periode beperken krijgt de fokker 
voor de betreffende poes een fokverbod opgelegd van 12 maanden, ingaande op de geboortedatum van 
het laatste nest. Alvorens de stambomen voor dit laatste nest afgegeven zullen worden dient de 
fokker/eigenaar de originele stamboom van de moederpoes aan de adjunct-secretaris van het 
betreffende ras in bewaring te geven gedurende de eerder genoemde periode. 

 

 

Artikel 7 Controles 

7.1 Op initiatief van de stamboekcommissie kunnen controles bij leden plaatsvinden. De uitvoering wordt 
gedaan door twee leden van de stamboekcommissie, of door één lid van de stamboekcommissie samen 
met een andere persoon die daartoe met instemming van het HB door de commissie is aangewezen of 
twee door de commissie met instemming van het HB aangewezen personen. Reden, datum en tijd van 
de controle worden door de commissie vooraf schriftelijk aan het betreffende lid meegedeeld. Op één 
dag mag door één en dezelfde persoon niet meer dan één adres worden bezocht. 

7.2 De leden dienen degenen, die met de controle zijn belast, gelegenheid te geven het aanwezige 
kattenbestand te vergelijken met een lijst van bij het stamboek geregistreerde katten. Hiertoe dienen alle 
katten, die tot het huishouden behoren getoond te worden. Daarnaast dient de verblijfplaats van 
eventueel afwezige katten te worden opgegeven. 

7.3 De leden dienen de met de controle belaste personen alle medewerking te verlenen en naar waarheid 
alle informatie over hun cattery te verschaffen. 

 
 
Deel 2   Stamboekvoering 
 

 
Artikel 8 Opbouw van het stamboek 
 

8.1 Het stamboek bestaat uit het Livre d’Origine  (LO) en het Régistre Initial et Expérimental (RIEX) of 
hulpstamboek. Als een apart onderdeel is in het hulpstamboek het Register opgenomen. 

8.2 Een kat kan in het LO worden ingeschreven, indien hij tot een door de FIFé erkend ras en erkende variëteit 
behoort, en de laatste drie generaties (ouders, grootouders en overgrootouders) in een erkend stamboek zijn 
ingeschreven en tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep behoren als de in te schrijven kat. 

8.3 Een kat, die niet voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in het stamboek (LO) maar wel tot een erkend 
ras behoort, kan worden ingeschreven in het hulpstamboek. Dit betreft: 

a. katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet alle bekend zijn, of niet alle in een 
erkend stamboek zijn ingeschreven; 

b. katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep 
behoren als de kat zelf ; 

c. katten van een (nog) niet erkende variëteit die wel tot een door de FIFé erkend ras behoren. 
  
8.4 Een kat wordt in het register ingeschreven als hij: 

 a niet tot een door de FIFé erkend ras behoort, maar naar het oordeel van de commissie waardevol kan 
zijn voor de fok van een door de FIFé erkend ras; 

 b ogenschijnlijk wel tot een erkend ras behoort, maar niet beschikt over een geldige stamboom of 
afstammingsbewijs, op voorwaarde dat hij in de nieuwelingenklasse als uitmuntend is beoordeeld. 



7 

 

8.5 Als bewijs van inschrijving wordt door het stamboek een 4 generatie-stamboom dan wel een 4 generatie-
afstammingsbewijs of registratiebewijs afgegeven waarop vermeld staan: de kat zelf met naam, 
stamboeknummer, ras, kleur en eventueel kleurgroep, rascode, geboortedatum, geslacht en zover bekend 
de gegevens van de laatste 4 generaties van zijn voorouders. 

8.6 Opbouw stamboeknummer  en rascode: 

 Stamboeknummer: 

   NL  .  FE  . L  05  .  XXX  .  001.  1 

       volgnummer kitten in het nest 

       volgnummer  nest binnen het ras 

       EMS-code:       
           REG: voor in het register ingeschreven katten   

       aanduiding geboortejaar van het nest 

       onderdeel stamboek: L voor  Livre d’Origine  (LO) 

               R voor Régistre Initial et Expérimental (RIEX)
     

           FIFé- code voor Felikat 

       FIFé-code voor Nederland 

 

 Rascode : 

   XXX    xxx  xx   

            EMS-code voor aftekening vacht / staart / oogkleur                 

        EMS-code voor vachtkleur 

        EMS-rascode 

 

8.7 Bij de toekenning van een rascode wordt uitgegaan van het fenotype van de kat, aan de hand van het EMS-
systeem, en rekening gehouden met genetische mogelijkheden en onmogelijkheden. 

8.8 Indien het fenotype van een kat, gegeven zijn afstamming of zijn nakomelingen, blijkt af te wijken van zijn 
genotype, dient de kat overeenkomstig zijn genotype te worden heringeschreven. Op de stamboom wordt in 
voorkomende gevallen de rascode vermeld die overeenkomt met het genotype, gevolgd door het fenotype 
tussen <   >. Bijvoorbeeld: PER d <d 22>: de kat ziet er tabby uit, maar kan op grond van zijn voorouders 
genetisch geen tabby zijn. 

8.9 Indien uit  verervingsgegevens of een DNA-test blijkt dat een kat drager is van een recessieve erfelijke factor 
die ongewenst is voor het ras waartoe hij behoort, kan dit op verzoek van de eigenaar op de stamboom 
worden vermeld. Op de stamboom wordt een afkorting van de naam van de betreffende recessieve 
eigenschap tussen vierkante haken gezet. Bijvoorbeeld: MCO [cp]: de kat draagt onzichtbaar de factor voor 
colourpoint. 

8.10 De eigenaar dient een kat altijd volgens de meest actuele gegevens in het stamboek te laten inschrijven of 
herinschrijven. 

8.11 Inschrijving van een kat in het stamboek is een voorwaarde voor deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals 
showen en fokken, met die kat. 

 

Artikel 9  Inschrijving in het stamboek 

9.1 De inschrijving in het stamboek (LO) of hulpstamboek (RIEX) gaat als volgt: 

a bij het fokken van een nest aan de hand van de door de fokker ingevulde dekbewijzen; 
b  voor katten gefokt bij andere verenigingen aan de hand van de door die vereniging afgegeven 

stamboom. 

9.2 Voor inschrijving in het register dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij de secretaris van de 
stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie wordt overlegd: 

 a een toereikende toelichting van het doel van de aanvraag; 
 b een beschrijving van de herkomst  van de kat en een duidelijke foto van de kat; 
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 c zoveel mogelijk relevante gegevens, zoals het vermoedelijk ras, de kleur, het  geslacht, de leeftijd 
  etc. 
 d ingeval er sprake is van fok met niet erkende rassen, de relevante gegevens van andere 

kattenorganisaties. 

9.3 Alvorens een kat in het register in te schrijven kan de stamboekcommissie aanvullende eisen stellen. 
Aanvragen voor opname in het register worden niet in behandeling genomen als het gaat om katten, die 
ogenschijnlijk wel tot een erkend ras behoren, maar waarvoor de inschrijving in het hulpstamboek door de 
FIFé of door Felikat is gesloten. (Zie artikel 14) 

9.4 De stamboekcommissie zal de aanvrager schriftelijk in kennis stellen van de redenen die tot honorering of 
afwijzing van zijn verzoek hebben geleid. 

 

 

Artikel 10 Rassen en variëteiten 

10.1 Erkende rassen en variëteiten zijn die rassen en variëteiten die door de FIFé zijn erkend  

10.2 Een lijst van alle door de FIFé erkende rassen met hun EMS-code is als bijlage bij dit reglement gevoegd. 

10.3 Leden van Felikat die willen aansturen op de erkenning van een nieuw ras of een nieuwe variëteit dienen 
zich met een verzoek om fiattering en organisatorische ondersteuning van hun plannen te wenden tot het 
HB. Het verzoek dient een gedailleerde beschrijving te bevatten van de plannen en de reeds behaalde 
resultaten. Alvorens een dergelijk verzoek te honoreren, zal het HB advies inwinnen bij de 
stamboekcommissie. 

 
10.4 Voor de erkenning van een nieuw ras of nieuwe variëteit van een bestaand ras dienen in het jaar waarin de 

erkenning op de General Assembly  van de FIFé wordt behandeld: 
 - voor 1 februari één of twee erkenningstentoonstellingen te zijn gehouden; 
 - voor 1 maart  alle relevante documenten te zijn gepresenteerd aan de Breed Council van het 

betreffende ras, zodat diens bevindingen op de General Assembly kunnen worden besproken; 
 - voor 1 april het definitieve verzoek voor erkenning, inclusief de bevindingen van de Breed Council van 

het betreffende ras, door het secretariaat van de FIFé te zijn ontvangen. 
 
10.5 Voor de erkenning van een nieuwe variëteit bij een bestaand ras dienen: 
 -  10 verschillende katten van minimaal 6 maanden oud op één of twee internationale tentoonstellingen 

te worden gepresenteerd; 
 - tweederde van deze tentoongestelde katten moet geregistreerd zijn bij een FIFé-vereniging en in bezit 

zijn van een lid van een FIFé-vereniging. 
  Bij deze presentatie dienen tenminste vijf leden van de Judges & Standards en de Breeding & Registration  

Commission aanwezig te zijn, onder wie tenminste één vertegenwoordiger van de Breeding & Registration  
Commission. 

 Als de presentatie op twee tentoonstellingen wordt gehouden, dienen deze tentoonstellingen binnen zes  
maanden plaats te vinden. 

 
10.6 Voor de erkenning van een nieuw ras dient een presentatie gehouden te worden op één of twee 

internationale tentoonstellingen bestaande uit: 
 - 3 verschillende katten geboren uit 5 opeenvolgende generaties van het betreffende ras; 
 - daarnaast 15 verschillende katten van 3 verschillende generaties. 
 De katten voor deze presentatie dienen ouder te zijn dan 6 maanden, geregistreerd in het stamboek van een 

FIFé-vereniging en eigendom van een lid van een FIFé-vereniging. 
  Bij de presentatie(s) dienen tenminste 5 leden van de Judges & Standards en de Breeding & Registration 

Commission aanwezig te zijn, waaronder tenminste één vertegenwoordiger van de Breeding & Registration 
Commission. 

 Daarnaast dient een gezondheidsrapport te worden overlegd, waarin wordt ingegaan op vragen van de 
Health & Welfare Commission. 

 Als de presentatie op twee tentoonstellingen wordt gehouden, dienen deze tentoonstellingen binnen zes  
maanden plaats te vinden. 

 
10.7 De erkenning van een nieuw ras verloopt in twee stappen.  
 - In eerste instantie krijgt het nieuwe ras op de General Assembly van de FIFé een voorlopige erkenning. 

Tijdens de periode van de voorlopige erkenning kunnen katten van een dergelijk ras geen hogere certificaten  
behalen dan CACIB / CAPIB. Behaalde titels worden voorafgegaan door de P van „preliminary‟ (= voorlopig): 
PCH, PPR, PIC, PIP. 
- Als tenminste 50 katten van een ras met een voorlopige erkenning geregistreerd zijn bij ten minste 3 
verschillende FIFé-verenigingen en tenminste 15 van deze katten een PIC / PIP hebben behaald kan de 
voorlopige erkenning tijdens een volgende General Assembly  worden omgezet in een definitieve erkenning. 
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Artikel 11 Kruisingen tussen katten van hetzelfde ras of dezelfde rasgroep  

 
11.1 Kruisingen van katten die tot hetzelfde of ras of dezelfde rasgroep behoren zijn vrijelijk toegestaan, 

behoudens de in artikel 15 genoemde uitzonderingen. 
 
11.2 Voor kruisingen waarop de in art .15 genoemde uitzonderingen van toepassing zijn dient toestemming te 

worden gevraagd aan de stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie wordt overlegd: 
- een omschrijving van het doel van de kruising; 
- een fokschema of een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het doel wil bereiken; 
- kopieën van de stambomen/afstammingsbewijzen van de betrokken katten. 

 
11.3 Nakomelingen uit kruisingen als bedoeld in art. 11.2 worden ingeschreven in het hulpstamboek en krijgen 

een fokbeperking opgelegd. De fokbeperking kan voor een individuele kat worden opgeheven als hij voldoet 
aan criteria m.b.t. kleur van de vacht en/of de ogen. De criteria worden door de stamboekcommissie 
geformuleerd bij het verlenen van de toestemming voor een kruising. 
 

11.4 Katten die niet behoren tot een erkende variëteit van het ras waartoe ze behoren worden ingeschreven in het 
hulpstamboek (RIEX). Voor deze katten geldt in principe geen fokbeperking en nakomelingen van deze 
katten kunnen in het LO worden ingeschreven als zij tot een erkende variëteit behoren. (Voorbeeld van een 
niet erkende variëteit: ABY x b). 

 
11.5  Nakomelingen uit kruisingen van kortharige met langharige katten, alsmede kortharige katten die (d.m.v. 

langharige nakomelingen) hebben bewezen de langhaar-factor te dragen, worden (her-)ingeschreven als 
variant. Achter de rascode op de stamboom wordt de aanduiding „VAR‟ toegevoegd. (Voorbeeld: ABY VAR 
n). Dit artikel geldt niet voor EXO. 

 
11.6 Kortharige nakomelingen van varianten worden drie generaties lang als variant geregistreerd. Dit artikel geldt 

niet voor EXO en BRI. 
 
 
Artikel 12 Raskruisingen tussen katten van een voorlopig erkend ras met een aanbevolen ander erkend 

ras  

 
12.1 Voor raskruisingen tussen katten van een voorlopig erkend ras met een aanbevolen ander erkend ras dient 

toestemming te worden gevraagd aan de stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie wordt 
overlegd:  
-       een omschrijving van het doel van de kruising; 
- een fokschema of een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het doel wil bereiken; 
- kopieën van de stambomen/afstammingsbewijzen van de betrokken katten. 

 
12.2 Nakomelingen uit de in art 12.1 genoemde raskruisingen worden in het hulpstamboek ingeschreven als XSH 

bij een kortharige en XLH bij een langharige kat. Achter de aanduiding XSH/XLH wordt tussen haakjes de 
EMS-code genoemd van het ras waartoe de kruising werd opgezet. Voor deze katten geldt een 
fokbeperking. (Voorbeeld: NL.FE.R05.XSH(PEB)001.1). 

 
12.3 Nakomelingen uit de in art. 12.1 genoemde raskruisingen, waarvan het fenotype overeenkomt met het ras 

waartoe de kruising werd opgezet, kunnen in het hulpstamboek worden heringeschreven onder het ras 
waartoe zij behoren. 

 
12.4 Voor herinschrijving van de in dit artikel genoemde katten dienen deze, met toestemming van de 

stamboekcommissie, te worden uitgebracht in de controleklasse en van twee keurmeesters de kwalificatie 
„uitmuntend‟ te verkrijgen. Na herregistratie vervalt de fokbeperking.  

 
 
Artikel 13 Overige kruisingen  

 
13.1 Voor kruisingen tussen katten van: 

a. een erkend ras met een ander erkend ras, dat niet behoort tot dezelfde rasgroep als het eerste ras, 
b. een erkend ras met een niet erkend ras, 
c. een niet erkend ras met een ander niet erkend ras, 
d. een niet erkend ras, geregistreerd onder EMS-code XLH of XSH, met welke andere kat dan ook, 

 dient toestemming te worden gevraagd aan de stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie wordt 
 overlegd: 

- een omschrijving van het doel van de kruising; 
- een fokschema of een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het doel wil bereiken; 
- kopieën van de stambomen/afstammingsbewijzen van de betrokken katten. 
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13.2 Bij de beoordeling van aanvragen voor kruisingen als bedoeld in art. 13.1 zal de stamboekcommissie de 
 stelregel hanteren dat de morfologische raskenmerken van de betreffende katten zo dicht 
 mogelijk bij elkaar moeten liggen. 
  
13.3 Nakomelingen van de in art 13.1 genoemde raskruisingen worden in het hulpstamboek ingeschreven als 

XSH bij een kortharige en XLH bij een langharige kat. Achter de aanduiding XSH / XLH wordt tussen haakjes 
de EMS-code van het ras genoemd waartoe de kruising werd opgezet. Voor deze katten is een fokbeperking 
van kracht. 

 
13.4 Voor herinschrijving van onder 13.3 genoemde katten dienen deze met toestemming van de 

stamboekcommissie te worden uitgebracht in de controleklasse en van 2 keurmeesters de kwalificatie 
„uitmuntend‟ te verkrijgen. Na herregistratie vervalt de fokbeperking.  

 
13.5        Voor alle kruisingen waarvoor toestemming van de stamboekcommissie is vereist geldt: 

 de toestemming geldt voor één nest en voor de duur van één jaar; 

 indien de commissie besluit de aanvraag af te wijzen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld 
van de afwijzing en van de redenen die ertoe hebben geleid; 

 voor katten uit raskruisingen zonder door de stamboekcommissie verleende toestemming worden geen 
afstammingsbewijzen afgegeven; deze katten worden niet toegelaten tot de controleklasse, tenzij de 
commissie reden ziet een door de fokker/eigenaar achteraf ingediend verzoek alsnog goed te keuren. 

 
 

Artikel 14 Uitzonderingen van inschrijving in het Stamboek 

 

14.1 Bengaal (BEN): inschrijving in het register is gesloten. 

14.2 Egyptian Mau (MAU): inschrijving in het register is gesloten. 

14.3 Siberische kat (SIB): alleen inschrijving in het register als de kat aantoonbaar geboren is in de voormalige 
 USSR. 

14.4 Sokoke (SOK): alleen inschrijving in het register als de kat aantoonbaar geboren is in het district Sokoke in 
 Kenia. 

14.5 Kurilean Bobtail langhaar en korthaar (KBL / KBS): alleen inschrijving in het register als de kat aantoonbaar 
geboren is op de Koerilen. 

14.6 Maine Coon (MCO): inschrijving in het register is gesloten. 

14.7 Noorse Boskat (NFO): inschrijving in het register is gesloten. 

14.8 Korat (KOR): alleen inschrijving in het register als de kat aantoonbaar geboren is in Thailand. 

 

Artikel 15 Uitzonderingen van kruisingen en overige beperkingen 

15.1 Ingevolge regelgeving van de FIFé zijn de volgende beperkingen van toepassing: 
 
a. Kruisingen van gedomesticeerde katten en wilde katten zijn niet toegestaan.  
 
b. Bengaal (BEN): mag niet met andere soorten katten worden gekruist. 
 Vanaf 1-1-2006 mag met de F1-generatie niet meer worden gefokt; 
 Vanaf 1-1-2007 mag met de F2-generatie niet meer worden gefokt; 
 Vanaf 1-1-2008 mag met de F3-generatie niet meer worden gefokt; 
 Vanaf 1-1-2009 mag met de F4-generatie niet meer worden gefokt. 

c. Siberische kat (SIB): mag niet met andere rassen worden gekruist. 

d. Kurilean Bobtail lang- en korthaar (KBL / KBS): mag niet met andere rassen worden gekruist. 

e. Korat (KOR): alleen katten die d.m.v. een DNA-test hebben bewezen geen lijder te zijn aan GM mogen 
 worden ingezet voor de fok. Als de kat drager is mag hij uitsluitend met niet-dragers worden gekruist, waarbij 
 de nakomelingen bij inzet voor verdere fok getest moeten worden. Als beide ouders van een fokdier hebben 
 bewezen geen drager te zijn mag een fokdier ongetest  worden ingezet. De Korat wordt alleen in de kleur 
 blauw erkend. Nakomelingen van Korats met een andere kleur dan blauw worden geregistreerd als XSH met 
 fokbeperking. 

 
f. Pers (PER), Exotic (EXO) en Brit (BRI): kruisingen van katten met „points‟ van welke variëteit dan ook met 

katten van variëteiten met zilver en met wit zijn niet toegestaan.  
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g. Siamees (SIA) , Balinees (BAL) en Seychellois Korthaar en Langhaar (SYS / SYL): kruising met Oosters 
Korthaar en Langhaar (OSH / OLH) van welke variëteit met zilver dan ook zijn niet toegestaan. 

h. Blauwe Rus (RUS): wordt alleen in de kleur effen blauw erkend. Nakomelingen van Blauwe Russen met een 
andere kleur dan blauw worden geregistreerd als XSH met fokbeperking.  

i. Burmees (BUR): vachtpatronen met tabby, zilver en/of wit, en andere kleurvariëteiten dan die met  EMS-
codes n, a, b, c, d, f, g, h en j worden niet erkend. Katten met deze ongewenste patronen en/of kleuren 
worden geregistreerd als XSH met fokbeperking. 

j. Seychellois korthaar en langhaar (SYS / SYL): nakomelingen zonder wit uit kruisingen met Siamezen of 
Balinezen worden gedurende 8 generaties ingeschreven als SIA (SYS) of BAL (SYL). 

k. Langharige nakomelingen van Britse en Europese kortharen (BRI en EUR) worden geregistreerd als niet-
erkend ras langhaar (XLH). De EMS-codering wordt: XLH * <BRI> / XLH * <EUR>. 

l. Katten met een eigenschap die in de standaard van het betreffende ras uitdrukkelijk wordt uitgesloten, en 
 katten die een eigenschap missen die volgens de standaard tot de essentiële kenmerken van het ras 
 behoort, worden geregistreerd als „niet-erkend ras langhaar / korthaar‟ (XLH / XSH), en niet als „niet erkende 
 variëteit‟ van het ras. 

15.2 Ingevolge regelgeving van Felikat zijn de volgende beperkingen van toepassing: 

a. Pers (PER), Exotic (EXO) en Brit (BRI): om selectie op oogkleur te ondersteunen mogen katten met groene 
ogen niet worden gekruist met katten met blauwe of oranje ogen. 

b. Kruising van SIA w 67 met OSH en OLH: toestemming van de stamboekcommissie is vereist. 

c. Abessijn en Somali (ABY en SOM):  Abessijn Varianten (ABY VAR) mogen alleen met Somali‟s worden 
gekruist. 

d. Siamees (SIA), Balinees (BAL), Oosters korthaar (OSH), Oosters langhaar (OLH): Siamees en Oosters 
korthaar Varianten (SIA / OSH VAR) mogen alleen worden gekruist met Balinees of Oosters langhaar. 

e.   Seychellois korthaar en langhaar (SYS / SYL): de eerste drie generaties nakomelingen zonder wit uit 
kruisingen met Siamezen of Balinezen mogen niet met Siamezen of Balinezen worden gekruist. 

f. Heilige Birmaan: kruisingen met 'zilvers' van welke variëteit dan ook zijn niet toegestaan. 

15.3 In bijzondere gevallen kan de stamboekcommissie toestemming geven voor het doen van één van de in dit 
 artikel uitgesloten kruisingen.  

 

Artikel 16 Fokbeperking 

 

16.1 In die gevallen waar door de stamboekcommissie voor een kat een fokbeperking wordt opgelegd kan met 
deze kat alleen na voorafgaande toestemming van de commissie worden gefokt. De fokbeperking wordt met 
een stempel op het afstammingsbewijs vermeld. 

16.2 Voor kruisingen van katten met een fokbeperking dient toestemming te worden gevraagd aan de 
 stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie wordt overlegd: 

- een omschrijving van het doel van de kruising; 
- een fokschema of een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het doel wil bereiken; 
- kopieën van de stambomen / afstammingsbewijzen van de betrokken katten. 

 
16.3 De fokbeperking voor katten uit een door de stamboekcommissie toegestane raskruising kan in bepaalde 

gevallen worden opgeheven. Om te bepalen of de fokbeperking van een kat kan worden opgeheven, dient 
de betreffende kat, met toestemming van de stamboekcommissie, te worden uitgebracht in de controleklasse 
op een door Felikat georganiseerde internationale tentoonstelling. 

 
16.4 Na verkrijging van de beoogde kwalificaties wordt de kat heringeschreven als behorend tot het in 

aanmerking komende ras en vervalt de fokbeperking. Hierna mag met de kat worden gefokt en mag hij voor 
tentoonstellingen worden ingeschreven.  

 
 
Artikel 17 Fokverbod 

 
17.1 Bij een door de fokker geconstateerde lichamelijke afwijking kan op zijn / haar verzoek, en met toestemming 

van de stamboekcommissie, voor één of meer katten uit een nest een fokverbod worden geregistreerd, 
waardoor met deze katten in het geheel niet mag worden gefokt. Op de stamboom of het afstammingsbewijs 
wordt dan vermeld: “Met deze kat mag niet worden gefokt” plus een omschrijving van de reden van het 
fokverbod. 
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17.2 Het verzoek om een fokverbod dient door de fokker voor ieder kitten afzonderlijk schriftelijk te worden 
aangevraagd. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een dierenartsverklaring. 

17.3 Een eenmaal geregistreerd fokverbod is onherroepelijk. 

 

Artikel 18 Determinatie 

18.1 Determinatie dient ter vaststelling van de variëteit (d.w.z. de kleur van de vacht en/of de ogen) van een kat, 
 ongeacht of deze kat tot een erkend of een niet erkend ras behoort. 
 
18.2 Indien het fenotype van een kat achteraf niet in overeenstemming blijkt te zijn met de kleur en/of de
 rascode waaronder hij staat ingeschreven in het stamboek, dient wijziging plaats te vinden alvorens 
 verdere activiteiten met de betrokken kat kunnen worden ondernomen. 

18.3 Tot de leeftijd van 6 maanden kunnen wijzigingen door de fokker van de kat aan de betreffende adjunct-
secretaris worden doorgegeven. 

18.4 Vanaf de leeftijd van 6 maanden is wijziging alleen mogelijk na determinatie door de stamboekcommissie, of 
op grond van een door twee keurmeesters ondertekende verklaring of een gecontrasigneerd keurrapport, 
verkregen op een tentoonstelling of rasdag. 

18.5 In alle gevallen moet de bij determinatie vastgestelde kleur genetisch mogelijk zijn. In twijfelgevallen is de 
stamboekcommissie bevoegd van de fokker / eigenaar alle informatie en medewerking te verlangen die zij 
noodzakelijk acht om tot een juist oordeel te komen. 

18.6 Indien reeds een stamboom of afstammingsbewijs is afgegeven, dient deze / dit aan de betreffende adjunct-
secretaris te worden geretourneerd, met vermelding van de gewenste wijziging.  Alvorens een nieuwe 
stamboom of een nieuw afstammingsbewijs af  te geven, dient het stamboeksecretariaat te beschikken over 
een toereikende schriftelijke documentatie van het resultaat van de determinatie. 

 

 

Artikel 19 Nieuwelingenklasse (13A) 

 

19.1 De nieuwelingenklasse is bedoeld voor katten waarvan de ouders niet bekend of niet geregistreerd zijn, 
met uitzondering van de in artikel 14 genoemde rassen, waarvoor opname in het register gesloten is.  

19.2 Uitbrengen in de nieuwelingenklasse is mogelijk vanaf de leeftijd van 10 maanden, na voorafgaande 
toestemming van de stamboekcommissie. De stamboekcommissie kan aan de inschrijving aanvullende 
voorwaarden verbinden. Een kat kan slechts eenmaal in de nieuwelingenklasse worden uitgebracht. 

19.3 Nadat de betrokken kat  van twee keurmeesters de kwalificatie „uitmuntend‟ of, in het geval van een niet-
erkend ras, een „I‟ heeft gekregen kan hij worden ingeschreven in het register.  

 

 

Artikel 20 Controleklasse (13B) 

 

20.1 De controleklasse is bedoeld voor katten die stammen uit een door de stamboekcommissie 
goedgekeurde raskruising, en waarvan de fokker eigenaar streeft naar opheffing van de opgelegde 
fokbeperking. 

20.2 Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van drie maanden, na toestemming van de stamboekcommissie, 
op een door Felikat georganiseerde tentoonstelling of rasdag. 

20.3 Indien de betreffende kat in de controleklasse van twee keurmeesters de kwalificatie  „uitmuntend‟ heeft 
verkregen, met inachtneming van de standaard van het in aanmerking komende ras, kan herinschrijving 
onder de juiste rascode plaatsvinden. Na herinschrijving wordt de fokbeperking opgeheven.  

 

 

Artikel 21  Determinatieklasse (13C) 

 

21.1 De determinatieklasse is bedoeld voor katten bij wie een onduidelijkheid is gerezen t.a.v. hun variëteit of 
kleurgroep. Op verzoek van de stamboekcommissie of de exposant kan een kat in deze klasse door twee 
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keurmeesters worden beoordeeld. Daarbij wordt de kat niet gekeurd, de keurmeesters spreken zich slechts 
uit over zijn correcte EMS-codering. 

21.2 De determinatieklasse is toegankelijk voor alle katten van drie maanden of ouder, ongeacht leeftijd of status. 

 

 

Artikel 22 Dekkaters 

 

22.1 Alvorens een kater voor de fok kan worden ingezet dient: 
a. de kater te zijn ingeschreven in het stamboek van Felikat; 
b. van de kater een negatieve leukemie / aids-test te worden overlegd, die niet ouder is dan een jaar; 
c.     van de kater een dierenartsverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat beide testikels zijn ingedaald 
in het scrotum. 
 

22.2 Invoer van de gegevens van katers uit andere verenigingen in het stamboek van Felikat vindt plaats conform 
 dit reglement, nadat de stamboekcommissie de stamboom van de kater genetisch en administratief heeft 
 gecontroleerd en akkoord heeft bevonden. Daartoe dient een goed leesbare fotokopie van de originele 
 stamboom van de kater aan de adjunct-secretaris van het betreffende ras te worden gezonden. 
 
 

Artikel 23 Inschrijving in het stamboek van katten uit andere verenigingen 

 

23.1 Voor katten afkomstig uit andere verenigingen is inschrijving in het stamboek van Felikat een voorwaarde 
voor deelname aan activiteiten als tentoonstellen en fokken. 

 
23.2 Inschrijving van katten die zijn ingeschreven in het stamboek van een bij de FIFé aangesloten vereniging kan 

te allen tijde plaatsvinden, met dien verstande dat de wijze van registreren kan afwijken van de 
oorspronkelijke registratie, in die gevallen waar Felikat gebruik heeft gemaakt van zijn recht om strengere 
regels te hanteren. 

 
23.3 Inschrijving van katten die zijn ingeschreven in het stamboek van een niet bij de FIFé aangesloten vereniging 

in het stamboek van Felikat kan plaatsvinden, indien het stamboek van deze vereniging door de FIFé of door 
Felikat wordt erkend. 

 
23.4 Bij de aanvraag tot inschrijving dienen te worden overlegd: 
 - de originele stamboom waarop tenminste 4 generaties voorouders van de kat worden vermeld; 
 - een door het stamboek van de betreffende vereniging afgegeven bewijs van eigendomsoverdracht 

(transfer). 
 
23.5 Inschrijving in het stamboek vindt plaats conform het stamboekreglement van Felikat, nadat de 

stamboekcommissie de stamboom genetisch en administratief heeft gecontroleerd en deze akkoord heeft 
bevonden. Katten geboren uit kruisingen waarvoor dit reglement bijzondere bepalingen bevat worden zoveel 
mogelijk conform die bepalingen behandeld. 

 
23.6 Genetisch onjuiste stambomen / afstammingsbewijzen worden aan de aanvrager geretourneerd, met 

vermelding van de geconstateerde onjuistheid en met het verzoek bij de verantwoordelijke vereniging een 
genetisch juiste stamboom / afstammingsbewijs aan te vragen. 

 
23.7 De goedgekeurde originele stamboom / afstammingsbewijs wordt aan de eigenaar geretourneerd. Als bijlage 

wordt een uittreksel uit het stamboek meegestuurd, waaruit blijkt met welke gegevens de kat bij het 
stamboek is ingeschreven. Deze bijlage kan van de oorspronkelijke stamboom afwijken doordat 
onjuistheden zijn hersteld, ontbrekende kleuren zijn aangevuld en de rascodes zijn aangepast aan het EMS-
codesysteem. 

 
23.8 Een op het originele afstammingspapier nog niet vermelde titel die door de kat op FIFé-tentoonstellingen is 

behaald kan worden geregistreerd, indien bij de aanvraag het titelcertificaat wordt overlegd. 
 
23.9 Titels van de geïmporteerde kat die niet op FIFé-tentoonstellingen zijn behaald, alsmede titels van 

voorouders die niet tot een door de FIFé erkend ras behoren, worden zo geregistreerd dat kenbaar blijft, dat 
het gaat om niet door de FIFé erkende titels. 
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23.10 De geïmporteerde kat wordt uitsluitend geregistreerd met de op de stamboom vermelde naam en het 
registratienummer dat bij de geboorte door de betreffende vereniging is afgegeven. Een aanvulling van de 
catterynaam van de koper / nieuwe eigenaar wordt niet overgenomen. 

 

Artikel 24 Nestinschrijving 

 
24.1 Inschrijving van kittens in het stamboek geschiedt aan de hand van de door de fokker ingevulde delen van 

het dekbewijs. Het dekbewijs bestaat uit 3 delen die binnen de hierna te noemen termijnen door de 
betreffende adjunct-secretaris dienen te zijn ontvangen: 
- deel 1: de dekmelding binnen 4 weken na de dekking; 
- deel 2: de geboorteaankondiging binnen 1 week na de geboorte; 
- deel 3: de aanvraag voor stambomen binnen 60 dagen na de geboorte van het nest. 

 
24.2 Uitsluitend de op de dag van de geboorte van het nest geregistreerde eigenaar van de moederpoes is 

gerechtigd stambomen voor de kittens aan te vragen. 
 
24.3 Ook indien de eigenaar van de dekkater geen lid is van Felikat dient de fokker van het nest een Felikat 

dekbewijs te gebruiken.  

24.4 Van een poes die uit een andere vereniging is geïmporteerd of via de nieuwelingenklasse is erkend, dient 
een geldige leukemie / aids-test te worden overlegd, voordat zij voor de eerste keer voor de fok wordt 
ingezet. De negatieve testuitslagen dienen samen met deel 1 van het dekbewijs te worden ingezonden aan 
de betreffende adjunct-secretaris. 

24.5 Indien de fokker verzuimd heeft deel 1 ruimschoots voor de geboorte van een nest in te sturen, of bij gerezen 
twijfels rond het vaderschap van een nest als gevolg van onvolledige en/of twijfelachtige 
gegevensverstrekking, kan de stamboekcommissie nadere informatie bij de fokker opvragen of een 
vaderschapstest verlangen. De hieraan verbonden kosten komen in alle gevallen ten laste van de fokker.  

24.6 Bij reden tot twijfel aan het vaderschap wordt een afstammingsbewijs afgegeven met vermelding van de 
moederpoes en haar voorouders, maar "uit onbekende vader". 

24.7 Indien de fokker een DNA-onderzoek laat uitvoeren waarbij onomstotelijk komt vast te staan welke kater de 
vader van welk kitten is, kan de fokker alsnog een verzoek indienen tot afgifte van stambomen met 
vermelding van de vader. De kosten van het onderzoek en eventuele nieuwe stambomen / 
afstammingsbewijzen komen geheel ten laste van de fokker. 

  
24.8 Er worden geen stambomen of afstammingsbewijzen afgegeven indien: 

- de betreffende adjunct-secretaris niet over een geldige negatieve leukemie / aids-test van de dekkater 
beschikt; 

- de betreffende adjunct-secretaris bij het eerste nest van een poes die afkomstig is uit een andere 
vereniging of via de nieuwelingenklasse is erkend, niet over een geldige negatieve leukemie / aids-test 
van de poes beschikt; 

- de betreffende adjunct-secretaris geen dierenartsverklaring heeft ontvangen, waaruit blijkt dat beide 
testikels van de kater zijn ingedaald in het scrotum; 

- de delen 1, 2 en of 3 van het dekbewijs niet tijdig door de betreffende adjunct-secretaris zijn ontvangen, 
waardoor er getwijfeld kan worden aan de juistheid van de ingevulde gegevens; 

- de fokker op het moment van de geboorte van het nest geen lid is van Felikat; 
- de betaling van de stamboomaanvraag niet is ontvangen. 
 

24.9 De fokker ontvangt een bevestiging van de aanvraag van stambomen. Hij / zij dient de daarop vermelde 
gegevens te controleren en eventuele onjuistheden per omgaande schriftelijk te melden aan de betreffende 
adjunct-secretaris. Op eenmaal afgegeven stambomen / afstammingsbewijzen worden de namen van de 
kittens niet meer gewijzigd. Alle andere correcties, zoals m.b.t. geslacht, geboortedatum en kleur van de 
kittens, die niet meteen na de ontvangst van de bevestiging aan de adjunct-secretaris zijn gemeld en 
daardoor foutief in de stamboom zijn opgenomen, worden wel doorgevoerd. De kosten voor nieuwe 
stambomen komen ten laste van de fokker / eigenaar. 

 

24.10 Indien de betaling van de stamboomaanvraag niet binnen 4 weken na het versturen van de acceptgirokaart 
door het stamboek is bijgeschreven op de rekening van het stamboek wordt de aanvraag voor stambomen 
niet meer in behandeling genomen, ook niet op een later tijdstip indien de fokker opnieuw stambomen voor 
het betreffende nest zou aanvragen. 
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Artikel 25 Overdracht van katten 

 
25.1 Bij fysieke overdracht van de kat – met uitzondering van een uitzetkat (zie artikel 26) – dient de stamboom of 

het afstammingsbewijs en het entingsboekje aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd. Het is niet 
toegestaan de stamboom of het afstammingsbewijs van de kat voor tegenprestaties van de koper achter te 
houden. 

 
25.2 Tevens dient bij overdracht van de kat het certificaat van eigendomsoverdracht volledig en duidelijk ingevuld 

en door de oude en de nieuwe eigenaar ondertekend te worden. Als nieuwe eigenaar kan slechts één 
persoon worden vermeld. Het origineel dient met de afstammingspapieren aan de nieuwe eigenaar te 
worden overhandigd en een kopie dient binnen 2 weken aan de betreffende adjunct-secretaris te worden 
gezonden. 

 
25.3 Een kitten mag door de fokker pas afgegeven en door de nieuwe eigenaar in ontvangst genomen worden, 

indien het tenminste 13 weken oud is, een gewicht van tenminste 1 kg heeft bereikt en volledig tegen 
kattenziekte en niesziekte is ingeënt, conform het Welzijnsreglement van Felikat. 

 
25.4 Een fokpoes mag pas van verblijfplaats veranderen indien haar laatste nest tenminste 13 weken oud is. 
 
25.5 Het is niet toegestaan katten over te dragen waarvan men weet of vermoedt dat ze niet gezond zijn. De 

eigenaar is verplicht de nieuwe eigenaar vóór de overdracht in kennis te stellen van eventuele hem / haar 
bekende, al dan niet merkbare gebreken van de kat. 

 
25.6 Bij overdracht van katten aan leden van niet in Nederland gevestigde verenigingen kan de eigenaar bij het 

stamboeksecretariaat een 'internationale eigendomsoverdracht' (= transfer) aanvragen. 
 

 

Artikel 26 Uitzetkatten 

 
26.1 Uitzetkatten zijn fokdieren die zijn gehuisvest op een ander adres dan het woonadres van de eigenaar. 
 
26.2 Het fokken met deze katten gebeurt op naam en onder verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
 
26.3 Binnen 14 dagen na plaatsing van een kat als uitzetkat dient het stamboeksecretariaat hiervan in kennis te 

worden gesteld door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend formulier. 
 Dit formulier „Kennisgeving inzake uitzetkat'  s verkrijgbaar bij het stamboeksecretariaat en kan worden 

gedownload van de homepage van Felikat. 
 
26.4 Degene op wiens adres de kat is gehuisvest, hierna te noemen de houder, is niet bevoegd namens de 

eigenaar dekbewijzen en eigendomsoverdrachten te tekenen van kittens die uit een uitzetpoes worden 
geboren. 

 
26.5 De houder verklaart door het mede ondertekenen van de „Kennisgeving inzake uitzetkat‟ te hebben kennis 

genomen van de binnen Felikat geldende regels en deze in acht te zullen nemen. Voorts verklaart hij / zij in 
te stemmen met controlebezoeken namens het stamboek. 

 
26.6 De eigenaar blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de nakoming van alle regels en kan zich niet 

beroepen op overmacht, voortvloeiend uit het feit dat de kat bij de houder is gehuisvest. 

 

 

Artikel 27 Overlijden en vermissing 

 
27.1 Bij overlijden of vermissing van een bij het stamboek ingeschreven kat die de leeftijd van een jaar nog niet 

heeft bereikt, dient de eigenaar binnen een maand de stamboom, het afstammingsbewijs of de 
registratiekaart van de kat bij de betreffende adjunct-secretaris in te leveren. Op verzoek kan het 
afstammingsdocument na ongeldig te zijn gemaakt aan de eigenaar worden geretourneerd. 

 
27.2 In het geval van katten met een leeftijd ouder dan een jaar kan de eigenaar ermee volstaan schriftelijk het 

overlijden dan wel de vermissing van de kat te melden bij de betreffende adjunct-secretaris, die de kat uit 
het stamboek zal uitschrijven. 
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Artikel 28 Catterynamen en voornamen 

 
28.1 Voor een aanvraag tot registratie van een catterynaam bij de FIFé dient het daarvoor bestemde formulier, 

waarop 3 keuzes zijn ingevuld, naar de betreffende adjunct-secretaris gestuurd te worden. Indien de 
aangevraagde namen niet in het Nederlandse FIFé-bestand voorkomen, en ook niet sterk lijken op een al 
bestaande catterynaam, zal de aanvraag worden doorgestuurd naar de FIFé-secretaris belast met de 
registratie van catterynamen. 

 
28.2 Voor de registratie van een catterynaam worden eenmalig kosten in rekening gebracht. 

28.3 Een catterynaam is niet overdraagbaar, per persoon kan slechts één catterynaam worden geregistreerd en 
een eenmaal geregistreerde catterynaam kan niet worden gewijzigd. 

28.4 Na overlijden van van de eigenaar van een catterynaam kan deze naam twintig jaar niet worden gebruikt, 
tenzij hij wordt overgedragen aan een wettige erfgenaam, die lid is van dezelfde FIFé-vereniging. 

 
28.5 Alleen de geregistreerde eigenaar van een catterynaam heeft het recht door hem / haar gefokte katten onder 

die catterynaam te laten inschrijven. De door hem / haar gefokte katten worden ook altijd onder zijn / haar 
geregistreerde catterynaam ingeschreven. 

 
28.6 Indien een catterynaam in binnen- of buitenland bij de FIFé is geregistreerd, wordt bij de FIFé geen tweede 

catterynaam geregistreerd onder dezelfde of een qua letters of qua klank gelijkende naam. 

28.7 Als bewijs van inschrijving in het register van catterynamen, wordt aan de aanvrager een registratiekaart 
verstrekt met daarop vermeld zijn / haar catterynaam met de landencode NL en het registratienummer. 

 
28.8 De naam waaronder een kat in het stamboek wordt ingeschreven mag inclusief de catterynaam, lettertekens 

en spaties uit maximaal 30 posities bestaan. Van deze 30 posities zijn er maximaal 15 voor de catterynaam. 
 
28.9 De voornaam van een kat mag uitsluitend één keer in combinatie met dezelfde catterynaam worden 

gebruikt. Een voornaam mag niet bestaan uit een catterynaam of sterk op een catterynaam lijken. 
 
28.10 Katten die zijn gefokt door leden, die geen catterynaam hebben laten registreren, en katten zonder 

afstammingspapieren die worden ingeschreven in het register van het hulpstamboek, worden ingeschreven 
onder een uit één woord bestaande naam, waaraan door het stamboeksecretariaat een jaarletter wordt 
toegevoegd. Deze naam mag niet bestaan uit een catterynaam of sterk op een catterynaam lijken. 

28.11 Op verzoek van een lid van de FIFé kan een catterynaam uit het register van catterynamen worden 
 verwijderd en opnieuw worden toegewezen. Dit kan alleen als één van de volgende condities van 
 toepassing is: 

 De eigenaar van de catterynaam is geroyeerd door het lid van de FIFé; 

 De eigenaar van de catterynaam is overleden en de naam is niet overgenomen door de erfgenamen; 

  De eigenaar van de catterynaam heeft de FIFé-vereniging verlaten en fokt verder bij een vereniging die 
 geen lid is van de FIFé. 

 De verwijdering van de catterynaam kan alleen aangevraagd worden als bovendien in de laatste 25 jaar 
 geen katten meer onder deze catterynaam zijn geregistreerd. In het geval dat nooit nesten met deze 

 catterynaam zijn geregistreerd kan dit verzoek al na 10 jaar ingediend worden. 

 

 

 

Artikel 29 Titelregistratie 

 
29.1 Het aanvragen van een titelregistratie dient te geschieden door de eigenaar van de kat, binnen een maand 

na het behalen van het laatste kwalificerende certificaat, door inzending van volledige en duidelijk leesbare 
kopieën van de keurrapporten en bijbehorende keurkaarten aan de adjunct-secretaris die met die taak is 
belast. 

 Bij de aanvraag dienen de naam en het stamboeknummer van de kat, alsmede het lidmaatschapsnummer 
van de aanvrager te worden vermeld. De aanvrager kan afzien van het bij de titel behorende lint. 
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29.2 De keurrapporten en keurkaarten dienen te zijn ondertekend door de keurmeester op de dag waarop de 
tentoonstelling werd gehouden. Voor alle titels geldt dat de kwalificerende certificaten door tenminste 3 
verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend. Indien tijdens een tentoonstelling de situatie dreigt te 
ontstaan dat aan deze eis niet zou kunnen worden voldaan, dient het keurrapport op dezelfde tentoonstelling 
te worden gecontrasigneerd door een tweede voor het ras bevoegde keurmeester. 
 

29.3 Als bewijs van registratie ontvangt de eigenaar van de kat een titelcertificaat.  
 
29.4 De certificaten dienen in de juiste volgorde behaald te worden: CAC / CAP – CACIB / CACIP – CAGCIB / 

CAGCIP – CACS / CAPS. Een te laag of te hoog behaald certificaat is niet geldig. De kat kan pas dan in 
een hogere klasse op tentoonstellingen worden ingeschreven, wanneer de lagere titel is geregistreerd of 
ter registratie is ingestuurd. Uitzondering: indien op een tweedaagse tentoonstelling de kat de eerste dag 
het laatste certificaat voor een bepaalde titel heeft behaald, dan mag hij de volgende dag worden 
ingeschreven voor het eerste certificaat van de daarop volgende titel. 

29.5 Indien blijkt dat een titel of titelcertificaat is behaald terwijl de kat feitelijk onjuist was geclassificeerd naar 
variëteit of kleurgroep, dan wordt deze titel of dit certificaat ingetrokken. 

 29.6 Titels die katten behalen bij verenigingen die geen lid zijn van de FIFé, terwijl zij op dat moment bij 
Felikat geregistreerd staan, worden niet erkend. Dit geldt ook voor katten die als 'uitzetkat' bij een houder 
verblijven die lid is van een vereniging buiten de FIFé. 

  Indien een kat voordat hij bij Felikat wordt geregistreerd al een titel heeft gehaald bij een vereniging die 
geen lid is van de FIFé wordt deze titel vermeld met een sterretje ( *). Zodra de eigenaar van de kat de 
laagste FIFé-kampioenstitel laat registreren vervalt de titel die buiten de FIFé is behaald, ongeacht hoe 
hoog deze is. 

 
29.7 De volgende kwalificerende certificaten kunnen worden behaald: 
 a. Certificat d'Aptitude au Championnat: CAC (klasse 09); 
 b. Certificat d'Aptitude au Premium: CAP (klasse 10); 
 c. Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté: CACIB (klasse 07); 
 d. Certificat d'Aptitude au Premium International de Beauté: CAPIB (klasse 08); 
 e. Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International de Beauté: CAGCIB (klasse 03); 
 f. Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beauté: CAGPIB (klasse 04); 
 g. Certificat d'Aptitude au Championnat Suprême: CACS (klasse 01); 

h. Certificat d'Aptitude au Premium Suprême: CAPS (klasse 02). 
 
29.8 De volgende titels kunnen worden geregistreerd onder de volgende condities 
 a. kampioen (CH): in de open klasse 3 maal CAC van 3 verschillende keurmeesters; 
 b. premior (PR): in de castratenklasse 3 maal CAP van 3 verschillende keurmeesters; 
 c. internationaal kampioen (IC): in 2 verschillende landen in de kampioensklasse 3 maal CACIB van 3 

verschillende keurmeesters; 
 d. internationaal premior (IP): in 2 verschillende landen in de premiorklasse 3 maal CAPIB van 3 

verschillende keurmeesters; 
 e. groot internationaal kampioen (GIC): in 3 verschillende landen in de internationaal- 

 kampioensklasse 6 maal CAGCIB van 3 verschillende keurmeesters; of 8 maal CAGCIB van 4 
 verschillende keurmeesters in 2 verschillende landen (bv. Nederland en één ander land); 
f. groot internationaal premior (GIP): in 3 verschillende landen in de internationaal- 
 premiorenklasse 6 maal CAGPIB van 3 verschillende keurmeesters; of 8 maal CAGPIB van 4 
 verschillende keurmeesters in 2 verschillende landen (bv. Nederland en één ander land); 

 g. supreme kampioen (SC): in 3 verschillende landen in de groot-internationaal-kampioensklasse 9 maal 
CACS van 3 verschillende keurmeesters; of 11 maal CACS van 6 verschillende keurmeesters in 2 
verschillende landen (bv. Nederland en één ander land);  

 h. supreme premior (SP): in 3 verschillende landen in de groot-internationaal-premiorenklasse 9 maal 
CAPS van 3 verschillende keurmeesters; of 11 maal CAPS van 6 verschillende keurmeesters in 2 
verschillende landen (bv. Nederland en één ander land); 

 i. Wereldkampioen (WW): BIS(-opposite sex) behaald op een wereldshow; 
j. Wereldpremior (WP): BIS(-opposite sex) behaald op een wereldshow; 
k. Junior Winner (JW): kittens die minimaal 5 x BIS hebben behaald op internationale shows; 
l. Distinguished Show Merit (DSM): volwassenen / castraten die binnen 2 jaar en 1 dag minimaal 10 

x BIS hebben behaald; 
 m.     Distinguished Variety Merit (DVM): katten ( incl. kittens en kastraten) die binnen 2 jaar en 1 dag in 
          de klassen 1-12 minimaal 10 x BIV hebben behaald op nationale en internationale shows. 
 
29.9 Rassen met een voorlopige erkenning kunnen alleen de titel Kampioen (Premior) en Internationaal 
 Kampioen (Internationaal Premior) halen. In de periode van de voorlopige erkenning wordt die titel 
 voorafgegaan door een P, dus PCH etc. Deze letter P vervalt pas als het ras volledig erkend is. Na het 
 behalen van de titel Internationaal Kampioen / Premior kan de kat alleen nog buiten competitie 
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 geshowd worden en nooit in klasse 5 of 6. Hij kan niet genomineerd worden voor Best in Show en kan 
 zich ook niet kwalificeren voor en deelnemen aan de World Show. 
 
29.10 De titel "Distinguished Merit" (DM) kan toegekend worden aan;  
 a. een vrouwelijke kat, die minimaal 5 nakomelingen met de titel IC / IP heeft voortgebracht; 
 b een mannelijke kat, die minimaal 10 nakomelingen met de titel IC / IP heeft voortgebracht. 
 Hierbij zijn alleen bij de FIFé geregistreerde titels geldig. 
 De titel kan door de eigenaar van de kat worden aangevraagd bij de betreffende adjunct-secretaris. 
 De titel DM wordt achter de volledige naam van de kat op de stamboom geplaatst. 
 
29.11 De in art. 29.8 lid k ,l en m genoemde titels worden achter de volledige naam van de betreffende kat op 

stambomen vermeld.  

 
Slotbepalingen 

 
Artikel 30 

 
30.1 Het stamboekreglement van 1994 komt hiermee te vervallen. 
 
30.2 Over zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het HB, na advies van de stamboekcommissie. 
 
30.3 Tussentijdse wijzigingen van dit reglement worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd. 
 
30.4 Jaarlijks zal het stamboekreglement per 1 januari zonodig worden aangepast naar aanleiding van de dan 
 geldende besluiten van de General Assembly van de FIFé. 
 
 

April / Oktober 2009 
 


