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REGLEMENT GENEALOGISCHE IDENTIFICATIE LOSH-HONDEN 2017 

 

De Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) reglementeert de genealogische identificatie van 
de honden van alle rassen in België, binnen het kader van de Fédération Cynologique Internationale (FCI). 
Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk.  

Het beoordelen van de aanvragen voor genealogische identificatie en het toepassen van de reglementen 
hiervoor zijn toevertrouwd aan de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH).  

De aanvragen voor genealogische identificatie moeten gebeuren per volledig nest, binnen de veertien 
dagen na het werpen. Honden die geen stamboom hebben of die een stamboom hebben die niet erkend 
wordt door de FCI kunnen geïdentificeerd worden in bepaalde gevallen.  

 

De genealogische identificatie gebeurt door middel van volgende registers:  

1°) Een stamboek, genoemd Stamboek van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, en afgekort 
LOSH (Livre des Origines Saint-Hubert), waarin alle honden van erkende afstamming worden 
ingeschreven of alle hiermee gelijkgestelde honden volgens de reglementen hieronder.  

Het stamboek LOSH wordt jaarlijks gepubliceerd.  

 2°) Een bijlage bij het Stamboek van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, genoemd Annexe au Livre 
des Origines de la Société Royale Saint-Hubert”, en afgekort ALSH, waarin honden ingeschreven worden 
die in het LOSH niet kunnen opgenomen worden maar die voldoen aan de voorwaarden die in het 
reglement hieronder worden bepaald (cfr Art.21 en volgende).  

Het ALSH wordt jaarlijks gepubliceerd.  

3°) Een initieel boek genoemd Registre Initial de la Société Royale Saint-Hubert, en afgekort RISH, waarin 
honden ingeschreven worden die niet in het L.O.S.H. of in het ALSH kunnen ingeschreven worden maar 
die voldoen aan de voorwaarden die in het reglement hieronder bepaald worden (cfr Art. 20 en volgende).  

Het RISH wordt jaarlijks gepubliceerd.  
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SECTIE I. – HET NAMENREGISTER  
1.0 De namen van alle honden die deelnemen aan de hondensport in België worden ingeschreven in een 
Register Sint-Hubertus.  

2.0 De naam waaronder een hond, geboren in België, ingeschreven wordt in het Register verschilt van de 
namen die in dat jaar al geregistreerd werden voor honden van hetzelfde ras. De naam van de hond moet 
verplicht beginnen met de letter van het jaar (A voor 2001 en Z voor 2025 enz.) en. bestaat uit minimum 3 
en maximum 29 karakters (spaties inbegrepen). Het gebruik van de volgende leestekens is toegelaten: 
koppelteken en afkappingsteken. Andere leestekens worden niet toegestaan evenals het gebruik van 
cijfers.  

3.0 De ingeschreven namen mogen niet meer gewijzigd worden door de eigenaars van de honden. De 
KMSH heeft het recht een naam te weigeren of te veranderen. 

 

Sectie II - STAMBOEK  
Het Belgisch stamboek wordt onderverdeelt in 3 categorieën: 

Categorie 3: beide ouderdieren beschikken over een door de FCI-erkende stamboom en 
beschikken eveneens over een DNA profiel conform ISAG 2006. 

Categorie 2: de voorwaarden zijn dezelfde als deze van de categorie 3 + daarenboven beschikken beide 
ouders over alle testen van type I welke vermeld staan op de officiële rasfiche, gepubliceerd door de KMSH, 
voor het desbetreffend ras en daarenboven voldoet de combinatie (reu/teef) ook aan alle fokadviezen 
vermeld bij de testen en/of apart op de rasfiche. Bij ontbreken van een rasfiche voor het desbetreffend ras 
of bij het ontbreken van testen van Type I en fokadviezen op de rasfiche van desbetreffend ras, voldoet de 
combinatie automatisch aan de vereisten van de categorie 2, op voorwaarde dat aan alle vereisten van 
categorie 3 voldaan zijn. 

Categorie 1: de voorwaarden zijn dezelfde als deze van categorie 2 + daarenboven beschikken beide 
ouders over alle testen en onderzoeken van Type II welke vermeld staan op de officiële rasfiche, 
gepubliceerd door de KMSH, voor het desbetreffend ras + beide ouders hebben het attest van“conformiteit 
aan de standaard” behaald. Wat het attest betreft is er een uitzondering voor de honden geboren voor 
01/01/2008. Bij het ontbreken van een rasfiche voor het desbetreffend ras of bij het ontbreken van testen 
van Type II op de rasfiche van het desbetreffend ras voldoet de combinatie automatisch aan de vereisten 
van Categorie 1 op voorwaarde dat aan alle vereisten van categorie 2 voldaan zijn en beide ouders het 
attest van “conformiteit aan de standaard” hebben behaald 
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INSCHRIJVING IN HET LOSH: 
 

4.0 De opname in het LOSH-stamboek is uitsluitend voorbehouden aan:  

4.1 De geregistreerde honden waarvan de raszuiverheid bewezen is door de afstamming, zowel in de 
vader- als in de moederlijn, over  

minstens drie generaties ingeschreven in het LOSH-stamboek of in een door de FCI en de KKUSH erkend 
stamboek.  

4.2 De geregistreerde honden die beantwoorden aan de inschrijvingsvoorwaarden volgens Art. 14.2 en 
Art. 14.3.  

De afstamming van een hond is dus slechts volwaardig erkend als hij in het LOSH ingeschreven is. Deze 
inschrijving gebeurt in de vorm bepaald in deel IV.  

De KMSH heeft het recht een inschrijving in het LOSH te weigeren, zonder dit te moeten motiveren.  

 

5.0 Aan elke hond die ingeschreven wordt in het LOSH wordt een nummer toegekend. Dit nummer wordt 
voorafgegaan door de letters LOSH.  

 

6.0 De inschrijving in het LOSH geeft ondermeer volgende voordelen.  

 

6.1 De honden ingeschreven in het LOSH mogen deelnemen aan werkproeven of wedstrijden.  

6.2 De honden ingeschreven in het LOSH zijn gerechtigd om de algemene-, ere- en bijzondere prijzen te 
winnen.  

6.3 De honden ingeschreven in het LOSH kunnen aanspraak maken op de kampioenschapscertificaten en 
op de nationale kampioenschapstitel voor zover zij voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden.  

N.B. De honden die ingeschreven zijn in een stamboek dat door de FCI en de KKUSH erkend wordt, 
genieten van dezelfde hierboven vermelde voordelen. 

 
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN : 
 
7.0 Kunnen in het LOSH ingeschreven worden.  

7.1.a. De geregistreerde honden waarvan de raszuivere afstamming bewezen is door een afstamming, 
zowel langs vaders- als langs moederszijde, van minstens drie generaties ingeschreven in het LOSH of in 
een stamboek erkend door de FCI en de KKUSH, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een 
DNA-test conform ISAG 2006  

De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische 
identificatienormen  
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7.2 De geregistreerd honden waarvan één ouderdier ingeschreven is in het ALSH en het andere ouderdier 
verplicht in het LOSH of in een stamboek erkend door de FCI en de KKUSH, en die teruggaan op minstens 
drie volledige geregistreerde generaties, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test 
conform ISAG 2006  

De reuen die in het buitenland verblijven moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische. 

7.3 De geregistreerde honden die behoren tot een ras dat na een stageperiode definitief erkend wordt door 
de FCI en die teruggaan op minstens drie volledig geregistreerde generaties, voor zover het ouderschap 
bewezen wordt door een DNA-test conform ISAG 2006  

De reuen die in het buitenland verblijven moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische. 

 

 SECTIE III - INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN VOOR HET LOSH  
 

8.0 Nestaangifte voor inschrijving in het LOSH  

8.1 De volledige nesten moeten binnen de veertien dagen na de geboorte aangegeven worden op het 
secretariaat van de KMSH via het online E-Loket of door middel van het formulier « Dek- en 
Geboorteaangifte » ter beschikking gesteld door de administratie van de KMSH bij een papieren aangifte 
zullen extra administratiekosten aangerekend worden. Volgende vermeldingen moeten erop voorkomen:  

  

1°) Naam, voornaam, eventuele kennelnaam, adres van de fokker en, desgevallend, het verblijfadres van 
het nest indien dit niet ligt op het woonadres van de fokker. 

2°) Naam, ras, stamboomnummer, tatoeage en/of chip van de teef, haar DNA-code.  

3°) Datum van dekking, datum van werpen van het nest, aantal en geslacht van de pups (alle pups in leven 
moeten aangegeven worden).  

4°) Naam, voornaam en adres van de eigenaar van de dekreu. Deze laatste gegevens worden voor waar 
en echt verklaard. 

5°) Naam, ras, stamboomnummer, tatoeage en/of chip van de dekreu, zijn DNA-code. 

Voor reuen die in het buitenland verblijven moet de DNA-code passen met die opgelegd door de KMSH. 

8.2 Elk nest dat gefokt wordt op het adres van een fokker die beroep doet op de diensten van de KMSH, of 
op het eventueel tweede adres (verplicht in België gelegen) zoals vermeld via het -loket of op het formulier 
« Dek- en Geboorteaangifte », is verplicht onderworpen aan een aangifte van dek en geboorte bij de KMSH. 
Het is formeel verboden honden te fokken of bij het fokken betrokken te zijn, zonder aanvraag van 
stambomen, op straffe van schorsing of van uitsluiting van de fokker uit de diensten van de KMSH.  

8.3 Het indienen van het formulier « Dek- en Geboorteaangifte » moet verplicht gevolgd worden door een 
aanvraag van stambomen en van inschrijving van het hele nest en dit binnen de vier maanden na het 
werpen, op straffe van schorsing of van uitsluiting van de fokker uit de diensten van de KMSH.  

9.0 Aanvraag voor inschrijving van de volledige nesten in het LOSH.  
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De aanvraag voor inschrijving van de volledige nesten, ondertekend en gedateerd door de fokker, gebeurt 
door middel van het formulier « Aanvraag van Stambomen » afgeleverd door de administratie van de KMSH. 
Indien de fokker zijn geboorteaangifte deed via het KMSH portaal zal de aanvraag van stambomen 
eveneens via deze weg gebeuren. 

De aangifte moet de volgende gegevens bevatten:  

Voor elke pup, de gekozen naam, de haarkleur, het haartype, de grootte, de identificatie en de gegevens 
van de eigenaar (facultatief). Wanneer er een eigenaar wordt opgegeven dient de KMSH over het volgende 
te beschikken :naam en voornaam, adres, en mailadres of GSM-nummer. 

Iedere persoon is uniek en mag niet bestaan uit een samenstelling van meerdere personen 

10. De inschrijving in het LOSH is onderworpen aan een taks per pup, die vastgesteld wordt door de Raad 
van Bestuur van de KMSH, online te betalen bij een aangifte via het E-loket of bij het ontvangen van de 
factuur na het indienen van het document “dek en geboorteaangifte”. 

11.0 De aanvraag van stambomen wordt geldig zodra aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven 
voldaan is.  

De ingeschreven pups worden dan ambtshalve opgenomen in het LOSH en de KMSH zal aan de fokker die 
de aangifte gedaan heeft, voor elke pup een volwaardig erkende stamboom afleveren tegen een prijs 
vastgesteld door de Raad van Bestuur. De bijlages eigenaarscertificaat en gezondheidscertificaat evenals 
de bijlage met de resultaten zullen online ter beschikking staan van de nieuwe eigenaar in hun portaal. Het 
bedrag ervan is lager voor fokkers die een door de FCI erkende kennelnaam bezitten.  

Deze stambomen hebben een officiële waarde in het kader van de KKUSH, van de FCI en van de bij haar 
aangesloten en verbonden verenigingen. 

11.1 Indien de « Aanvraag van Stambomen » niet geldig kan gemaakt worden binnen de vier maanden na 
de geboorte, stuurt de KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete 
op te leggen gelijk aan de prijs van de stambomen. Indien de fokker geen gevolg geeft aan deze aanmaning 
binnen de veertien dagen na datum van betekening ervan, worden de diensten van de KMSH hem ontzegd 
tot wanneer hij er gevolg aan geeft. In dit geval heeft de Raad van Bestuur nochtans het recht de 
reïntegratie van de fokker te weigeren. 

11.2 De stambomen van alle pups moeten gratis en onvoorwaardelijk overgemaakt worden aan de 
eigenaars van de pups zodra ze in het bezit zijn van de fokker of van zodra de pups afgestaan worden.  

SECTIE IV - INITIEEL REGISTER SINT-HUBERTUS (RISH)  
 

12.0 De toegang tot het Initieel Register Sint-Hubertus is voorbehouden aan:  

12.1°) de honden die wettelijk geïdentificeerd zijn en van een duidelijk bepaald en erkend ras maar waarvan 
de afstamming niet na te gaan is (zonder stamboom of met een stamboom die niet erkend wordt door de 
FCI en de KKUSH), en die op twee Belgische tentoonstellingen van CAC-niveau voldaan hebben aan de 
beoordeling door twee door de KKUSH gekwalificeerde of erkende keurmeesters, die hen de kwalificatie « 
Zeer Goed » hebben toegekend, op een leeftijd van minimum 15 maanden, in de intermediaire of open klas, 
of op een officiële « Fokselectie »-dag in een afzonderlijke klas onder minstens twee keurmeesters in college 
(en die deel uitmaken van de keurmeesterskern die de selectie mag keuren).  
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Deze inschrijvingen gebeuren mits aanvraag van de eigenaar en het insturen van het attest afgeleverd en 
ondertekend door de keurmeesters en van het ingevulde en ondertekende formulier « Aanvraag Inschrijving 
in het RISH ». Het afleveren van het RISH is onderworpen aan de betaling van een taks die bepaald wordt 
door de Raad van Bestuur van de KMSH.  

De honden die de inschrijving in het RISH bekomen hebben, mogen enkel gepaard worden met een partner 
die drager is van een complete, door de FCI en de KKUSH erkende stamboom. 

12 2°) de honden die wettelijk geïdentificeerd zijn en van een « ras in wederopbouw » (cfr ook Art. 15.0), 
dit wil zeggen van totaal verdwenen of uitstervende rassen, die fokkers pogen weer op te bouwen en 
waarvan de standaard opgesteld wordt door de nationale instanties verantwoordelijk voor het ras. Voor 
die honden is de verplichting om gepaard te worden met een partner met volledige stamboom erkend door 
de FCI en de KKUSH, niet van toepassing zolang het ras niet definitief erkend is en tot een tegengestelde 
beslissing van de Raad van Bestuur van de KMSH.  

12.3°) de honden die wettelijk geïdentificeerd zijn en van een duidelijk en erkend FCI ras in stage is.  

Voor die honden is de verplichting om gepaard te worden met partner met volledige stamboom erkend 
door de FCI en de KKUSH, niet van toepassing zolang het ras niet definitief erkend is of tot 10 jaar na datum 
van de definitieve erkenning en tot een tegengestelde beslissing van de Raad van Bestuur van de KMSH. 

 

SECTIE IV  - BIJLAGE ALSH (Annexe Livre Saint-Hubert)  
 

13.1 De inschrijving in het ALSH kent de voordelen toe die voorzien zijn voor de honden ingeschreven in 
het LOSH op nationaal vlak, met uitzondering van de rassen in wederopbouw of in stage, en is 
onderworpen aan dezelfde regels als de inschrijving in het LOSH (cfr Art.16). 

13.2 De honden die geregistreerd zijn in het ALSH mogen enkel gepaard worden met een partner die 
drager is van een complete, door de FCI en de KKUSH erkende stamboom die beantwoordt aan de 
voorwaarden zoals hierboven beschreven 

Voor de honden van « rassen in wederopbouw of in stage » is de verplichting om gepaard te worden met 
een partner met volledige stamboom erkend door de FCI en de KKUSH, niet van toepassing tot een 
tegengestelde beslissing van de Raad van Bestuur van de KMSH. 

 

 OPNAME EN TOELATINGSVOORWAARDEN  
 

14.0 De opname in het ALSH is voorbehouden aan:  

  

1°) De honden die in de eerste generatie afstammen van honden ingeschreven in het RISH, die verplicht 
gepaard werden met honden ingeschreven in het LOSH of in een andere stamboek erkend door de FCI en 
door de KKUSH, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test conform ISAG 2006  
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De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische 
identificatienormen.  

2°) De honden van recent ontstane rassen, of die « in stage » erkend zijn, waarvoor de verplichting gepaard 
te worden met honden ingeschreven in het LOSH of in een ander stamboek erkend door de FCI en door de 
KKUSH, niet geldt, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test conform ISAG 2006 

.De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en 
genealogische.  

3°)Voor rassen waarbij het onderling kruisen is toegestaan zoals vermeld in hun specifieke rasfiches gelden 
dezelfde bepalingen als alle andere.  

4°) De geregistreerde honden waarvan de genealogie niet volledig is over drie generaties voorouders 
ingeschreven in een stamboek dat door de FCI en de KKUSH erkend is, voor zover het ouderschap bewezen 
wordt door een DNA-test conform ISAG 2006 De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen 
aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische identificatienormen. 

 

SECTIE V - INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN VOOR HET ALSH  
Dezelfde voorwaarden als de inschrijvingsformaliteiten voor het LOSH zijn van toepassing. 

 

SECTIE VI - OVERGANG VAN ALSH NAAR LOSH  
  

15.0 De overgang van ALSH naar LOSH gebeurt automatisch. 

 

SECTIE VII - DEONTOLOGIE  
 

16.0 De stambomen worden enkel afgeleverd aan de personen die de reglementen van de KKUSH 
aanvaard hebben, en die geen lid zijn van kynologische verenigingen die niet erkend zijn door de KKUSH 
en door de FCI, en die op geen enkele manier deelnemen aan activiteiten van een kynologische vereniging 
die niet erkend is door de KKUSH en door de FCI.  

17.0 Elke persoon die op gelijk welke manier een activiteit van hondenhandelaar uitoefent (aankoop en 
verkoop van honden gefokt door anderen) wordt ambtshalve uitgesloten voor het bekomen van 
stambomen. 

18.0 Tenzij anders vermeld op de geboorteaangifte, wordt verondersteld dat de aangever fokt op zijn eigen 
adres. 
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19.0 Door het feit een nest aan te geven aanvaardt de aangever expliciet het bovenstaande reglement en 
de beschikkingen die van kracht zijn. Hij geeft aan de KMSH de toelating de inlichtingen die op zijn aangifte 
staan, en de staat van zijn installaties, die zich lenen voor de fok, na te gaan en dit zonder beperking. De 
KMSH heeft het recht de administratieve maatregelen te treffen die zich opdringen voor het geval dat deze 
inlichtingen of de staat van de installaties die zich lenen voor de fok, geen voldoening geven. 

20.0 Leeftijd van de ouderdieren 

De teven mogen niet gedekt worden vóór de leeftijd van 15 maanden en de reuen mogen niet dekken vóór 
de leeftijd van 12 maanden, tenzij een gemotiveerde aanvraag op voorhand wordt ingediend bij de KMSH 
en vóór het dekken de toelating bekomen wordt. De teven ouder dan 10 jaar mogen niet meer gedekt 
worden. Voor de reuen is er geen leeftijdsbeperking buiten de minimumleeftijd. 

21.0 Nestenfrequentie 

Een teef mag maximaal één (1) nest per jaar hebben. Indien het tijdstip voor de nesten gewijzigd moet 
worden, zijn twee (2) nesten in één jaar toegelaten op voorwaarde dat de teef daarna een rustperiode krijgt 
van twaalf maanden.  

SECTIE VIII - STRAFBEPALINGEN EN NIET VOORZIENE GEVALLEN.  
  

22.0 Wanneer een vergissing degelijk vastgesteld wordt, kan de KMSH de schrapping van de ingeschreven 
hond uitspreken, zowel uit het LOSH, als uit het ALSH, als uit het RISH. In geval van fraude, van poging tot 
fraude of van niet respecteren van de reglementen (degelijk vastgesteld), kan de KMSH daarenboven door 
de bevoegde interne geschillenorganismen, uit hoofde van de KKUSH-reglementen, de uitsluiting of eender 
welke strafbepaling doen uitspreken tegen de dader. 

 

23.0 In alle gevallen die niet voorzien zijn in huidig reglement wordt soeverein beslist door de Raad van 
Bestuur van de KMSH.  

 

24.0 de KMSH kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij geschillen tussen eigenaars onderling of 
tussen eigenaar(s) van de teef en de reu. De KMSH zal na naleving van de hierboven vermelde bepalingen 
op basis van het door DNA vastgestelde ouderschap overgaan tot het afleveren van stambomen ondanks 
gemelde geschillen. Zowel eigenaar van de teef als eigenaar van de reu verklaren zich hiermee akkoord en 
erkennen dat zij zich voor hun onderlinge geschil moeten richten tot de bevoegde rechtbank. 

 

 

 

(Goedgekeurd en bevestigd in deze vorm door de Kynologische Raad op 18/03/2017) 


