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DEEL A: DOELOMSCHRIJVING
Artikel 1 Doelstelling
1.1
Het doel van dit stamboek is het registreren van alle
gegevens van geboorte, afstamming en
raszuiverheid van (ras)katten die bij Mundikat zijn
geregistreerd.
1.2
De stamboekcommissie beheert het stamboek en
legt een archief aan van alle geregistreerde
gegevens.

DEEL B: DE STAMBOEKVOERING
DE INSCHRIJVINGSPROCEDURES
Artikel 2 Inschrijvingen in het stamboek (LO, Livre
d'Origines)
2.1
Een kat dient overeenkomstig zijn genotype in het
stamboek te worden ingeschreven. Een kat
waarvan het genotype niet uit het fenotype kan
worden
opgemaakt,
dient
te
worden
heringeschreven overeenkomstig zijn genotype, Dit
kan pas nadat het genotype van zijn nakomelingen
of ouders feitelijk is vastgesteld. Men mag een kat
op tentoonstelling uitbrengen volgens diens
fenotype ook als dit verschilt van het genotype
zoals dat is komen vast te staan. Om
onduidelijkheden te voorkomen moeten zowel het
geno- als het fenotype dan op de stamboom
worden vermeld. Titels en/of titelpunten behaald op
tentoonstellingen terwijl een kat onjuist was
geregistreerd komen te vervallen na een wijziging
van de registratie.
2.2
Ieder kitten gefokt door een lid van de vereniging
dient te allen tijde eerst bij de eigen FIFe vereniging
geregistreerd te worden.
2.3
Katten kunnen in het stamboek worden
ingeschreven indien zij tot een door de FIFe erkend
ras behoren. Bovendien moeten ouders,
grootouders en overgrootouders allen tot hetzelfde
ras of verwant zusterras behoren als de in te
schrijven kat en in een (hulp)stamboek zijn
ingeschreven.
Artikel 3 Inschrijvingen in het hulpstamboek (RIEX, Régistre
Initial et Expérimental)
3.1
In het hulpstamboek worden opgenomen:
a.
Katten waarvan de ouders een
stamboom of afstammingsbewijs hebben
en waarop het in artikel 12 gestelde niet
van toepassing is;
b.
Nakomelingen
uit
experimentele
kruisingen die voldoen aan de in artikel 5
gestelde eisen. Deze katten worden met
de aanduiding "experimentele kruising"
als XLH (beoogd ras) of XSH (beoogd
ras) en onder vermelding van kleur en
aftekening ingeschreven.
Deze katten kunnen een correcte
registratie verkrijgen op de volgende
wijze:
*
vanaf
4
maanden
met
toestemming
van
de
stamboekcommissie inschrijven voor de
controle klasse op een internationale
show in Nederland, waar 2 internationale
FIFe keurmeesters tenminste het
predicaat “Uitmuntend” toekennen; of
*
vanaf 3 maanden op andere
wijze beoordeeld worden met het

3.2

3.3

3.4

predikaat “Uitmuntend” door tenminste 2
internationale FIFe keurmeesters, die op
de hoogte zijn van de omstandigheden
en onder controle van het FIFe lid.
c.
Katten waarvan een of beide ouders in
het register is/zijn opgenomen, nadat
aan bovenbedoelde katten op de leeftijd
van 10 maanden tijdens een officiële
keuring in de nieuwelingenklasse door
twee internationale FIFe keurmeesters
op een internationale FIFe Mundikat
show het predikaat “uitmuntend” is
toegekend. Aan de Stamboekcommissie
moet vooraf toestemming worden
gevraagd,
in
verband
met
de
(her)registratie. Een kat kan slechts
eenmaal in de nieuwelingenklasse
worden uitgebracht. Bij de aanvraag
dienen
kopieën
van
de
afstammingspapieren van de kat en/of
zijn ouders overlegd te worden.
d.
Herregistratie wordt aangemerkt op de
afstamming/stamboom
door
de
toevoeging
“RR”
achter
het
registratienummer.”
Het register is een onderdeel van het
hulpstamboek. In het register worden opgenomen:
a.
Katten met onbekende afstamming.
Nadat voor deze katten op de leeftijd van
minimaal tien maanden bij een officiële
keuring in de nieuwelingenklasse door
twee internationale FIFe keurmeesters
op een internationale FIFe Mundikat
show het ras en de variëteit is
vastgesteld en zij daarbij tevens het
predicaat
"uitmuntend"
hebben
verkregen. Aan de Stamboekcommissie
moet vooraf toestemming voor deze
determinatie worden gevraagd. Tevens
dienen de stamboekcommissie en de
keurmeesters geïnformeerd te worden
over de reden van de aanvraag en
presentatie in deze klasse.
b.
Katten van onbekende of niet door de
FIFe erkende afstamming die niet tot een
erkend ras of erkende variëteit behoren,
maar die naar het oordeel van de
stamboekcommissie voor experimentele
fokdoeleinden gebruikt kunnen worden.
Registratie van de Munchkin en de Scottish Fold
kan ook in het hulpstamboek niet plaatsvinden op
grond van het bepaalde in art. 3.5.2 van de FIFe
Breeding and Registration Rules.
Een in het hulpstamboek ingeschreven kat wordt
overgeschreven naar het stamboek indien zich een
van de volgende situaties voor doet:
a.
De kat is tijdelijk in het hulpstamboek
ingeschreven totdat de variëteit waartoe
zij behoort definitief kan worden
vastgesteld en de vaststelling vindt
plaats.
b.
De kat behoort tot een variëteit die ten
tijde van haar inschrijving nog niet was
erkend en na inschrijving wordt de
variëteit alsnog erkend.

Artikel 4 Voorwaarden voor de nestinschrijving
4.1
Iedere kater dient voordat hij voor de fok kan
worden ingezet te beschikken over een
dierenartsverklaring waarin de aanwezigheid van
twee normale en volledig ingedaalde testikels
wordt bevestigd.

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

4.9
4.10

Als bewijs van inschrijving in het stamboek of het
hulpstamboek, wordt aan de fokker een stamboom
of afstammingsbewijs afgegeven die 4 generaties
voorouders (ouders, grootouders, overgrootouders
en betovergrootouders) van de kat vermeldt.
Bij de geboorte van een nest kunnen de jonge
dieren slechts in het stamboek of hulpstamboek
worden ingeschreven, indien:
a.
de eigenaar van de moederpoes lid is
van de betreffende vereniging.
* de moederpoes in het (hulp)stamboek
van de vereniging staat ingeschreven.
* de vader in een (hulp)stamboek staat
ingeschreven.
b.
de betreffende stamboekadjunct binnen
70 dagen na de geboorte van het nest in
het bezit is van een volledig ingevuld
dekbewijs en stamboomaanvraag. Indien
men niet in staat is binnen deze termijn
de kleuren van de kittens te determineren
dan moet men hier voor het verlopen van
de 70 dagen melding van maken bij de
verantwoordelijke stamboekadjunct.
c.
de moederpoes niet binnen drie weken
na dekking door een tweede kater is
gedekt.
Van de onder lid 3. van dit artikel genoemde
voorwaarden kan worden afgeweken na
goedkeuring door de stamboekcommissie.
De onder lid 3c van dit artikel voorgeschreven
opgave kan uitsluitend worden gedaan met
gebruikmaking van de door de vereniging daartoe
verstrekte formulieren.
Ter bescherming van het moederdier worden van
een poes niet meer dan twee nesten per 12
maanden en niet meer dan drie nesten per 24
maanden, te rekenen vanaf de geboortedata,
ingeschreven in het (hulp)stamboek.
De aanvrager is verplicht een door of namens de
stamboekcommissie te houden nestcontrole toe te
staan.
Katten van een ras dat een risico voor een
genetische afwijking heeft en die aan de volgende
criteria voldoet:
a.
de ziekte is fataal of brengt chronisch
lijden met zich mee;
b.
de ziekte komt voor bij een aanzienlijk
deel van de populatie van het ras en
c.
een betrouwbare test is voorhanden en
de ziekte kan geëlimineerd worden,
zouden voor deze ziekte getest moeten
worden. In samenwerking met het
Stamboek en de Veterinaire Commissie
kunnen hiervoor adequate programma’s
ontwikkeld worden.
Pas nadat de betaling is ontvangen worden er
stambomen en/of afstammingsbewijzen verstrekt.
De eigenaar heeft een termijn van vijf maanden ter
betaling
van
de
stambomen
en/of
afstammingsbewijzen, te rekenen vanaf de datum
van de geboorte van de kittens.

Artikel 5 Experimentele Fok
5.1
Ter bevordering van verantwoord fokken van
katten zal de inschrijving van jonge dieren, geboren
uit experimentele kruisingen, slechts plaatsvinden
na
schriftelijke
toestemming
van
de
stamboekcommissie. Deze toestemming dient te
worden aangevraagd voor de paring plaatsvindt.
De aanvraag wordt schriftelijk gedaan, met
toelichting van het met de kruising beoogde doel en
onder overlegging van een fokschema. Dit geldt
voor alle op de in artikel 5.2 genoemde wijze
gefokte katten.
5.2
Als experimentele kruisingen worden aangemerkt:
a.
kruisingen van dieren, die voor wat
betreft de jaarlijks door de FIFe

5.3

vastgestelde indeling tot verschillende
rassen behoren. Deze indeling is
beschikbaar
bij
het
Stamboeksecretariaat.
b.
kruisingen van katten waarvan één of
beide ouders als XLH (niet erkende
langhaar en halflanghaar rassen) of als
XSH (niet erkende korthaar rassen)
is/zijn ingeschreven.
Op de afstammingsbescheiden van op de in lid 2
genoemde wijze gefokte dieren, zal namens de
stamboekcommissie duidelijk worden aangegeven
dat voor deze katten fokbeperkingen gelden.

Artikel 6 Inschrijving van katten afkomstig van andere
verenigingen
6.1
Overschrijving in het (hulp)stamboek kan te allen
tijde plaatsvinden als deze katten bij een FIFe
(hulp)stamboek staan ingeschreven, dit echter met
inachtneming van het onder lid 4a van artikel 9
bepaalde.
6.2
Inschrijving van katten die bij een niet-FIFe (hulp)
stamboek staan ingeschreven, kan uitsluitend
plaatsvinden
na
goedkeuring
door
de
stamboekcommissie. Een eventuele titel wordt wel
overgenomen, maar niet erkend. Het vorenstaande
geldt met inachtneming van het onder artikel 9 lid
4b bepaalde.
6.3
Van de onder lid 1. en 2. van dit artikel genoemde
katten dienen de originele stamboekbescheiden of
een fotokopie van de originele stamboom te
worden opgestuurd naar het stamboeksecretariaat.
De stamboekcommissie behoudt te alle tijden het
recht om de originele stamboombescheiden op te
vragen.
6.4
Van de onder lid 1.,2. en 3. van dit artikel
genoemde
katten
worden
de
originele
afstammingsbescheiden
aan
de
eigenaar
teruggezonden.
6.5
Indien de stamboekcommissie twijfelt aan de
juistheid van de gegevens van de desbetreffende
kat, kan zij besluiten de kat niet in het Mundikat
(hulp)stamboek of register op te nemen. Tegen
deze beslissing staat beroep open bij het Bestuur.
6.6
Indien de stamboekcommissie vaststelt dat
gegevens zijn veranderd of gegevens niet
overeenkomstig het stamboek zijn, kan zij alsnog
besluiten de kat met de correcte gegevens in het
Mundikat (hulp)stamboek of register op te nemen.
De stamboekcommissie zal, zowel aan de nieuwe
eigenaar, als ook aan de uitgever van de
oorspronkelijke afstammingspapieren berichten op
welke wijze deze kat in het Mundikat
(hulp)stamboek of register is opgenomen.
De termijn van afhandeling van bovengenoemde
procedure mag ten hoogste een half jaar zijn.
Tegen deze beslissing staat beroep open bij het
bestuur.
6.7
Katten die worden overgeschreven dienen hun
originele registratienummer te behouden.
Artikel 7 Overlijden van ingeschreven katten
7.1
Na overlijden van een ingeschreven kat kan op
verzoek, op de stamboom c.q. afstammingsbewijs
of registratiekaart door de stamboekadjunct
aangetekend worden dat de kat overleden is.
Artikel 8 Onjuiste opgaven
8.1
Bij een verzoek tot inschrijving in het (hulp)stamboek zal de stamboekcommissie alle
inlichtingen kunnen verlangen welke zij voor een
juist bijhouden van het stamboek nodig oordeelt.
8.2
Indien de stamboekcommissie meent te moeten
twijfelen aan de juistheid van de ontvangen
inlichtingen, kan zij de inschrijving in het
(hulp)stamboek met opgaaf van reden(en)
weigeren. Hiervan doet de commissie zo spoedig

mogelijk
schriftelijk mededeling
aan
verenigingsbestuur en het desbetreffende lid.

het

DE ADMINISTRATIEVE OVERDRACHT
Artikel 9 Overdracht van een kat
9.1
Stamboom, afstammingsbewijs of registratiebewijs
behoren onverbrekelijk bij de daarin bedoelde kat.
Het is niet geoorloofd deze papieren als onderpand
voor eventuele tegenprestaties achter te houden.
9.2
Katten met een aangeboren afwijking, die volgens
het veterinair reglement en haar bijlagen een kat
ongeschikt maakt voor de fok mogen niet worden
gebruikt voor de fok en mogen zodoende ook niet
als fokdier worden verkocht.
9.3
De fokker kan een fokverbod of een fokbeperking
aanmelden bij de stamboekadjunct, voordat de
desbetreffende afstammingsbescheiden worden
aangemaakt. Het verbod of de beperking kan
alleen op veterinaire gronden onder overlegging
van een bewijs van een dierenarts.
9.4
Importinschrijving:
Inschrijving
in
het
(hulp)stamboek vindt plaats nadat de bij de
geïmporteerde kat behorende officiële stamboom
afstammingsbewijs, registratiekaart of fotokopie
hiervan door het stamboeksecretariaat zijn
ontvangen.

DEEL C: REGELS VOOR DE
STAMBOEKVOERING M.B.T RASSEN EN
VARIËTEITEN

12.2

12.3

12.4

Artikel 10 Algemene regels
10.1
Onder erkende rassen en erkende variëteiten
wordt in dit reglement verstaan: rassen en
variëteiten, waaraan door de FIFe een rasnummer
of kleurnummer is toegekend.
10.2
Onder niet-erkende rassen en niet-erkende
variëteiten wordt in dit reglement verstaan: rassen
en variëteiten waaraan door de FIFe (nog) geen
rasnummer en kleurnummer is toegekend.
10.3
Een lijst van ras- en kleurnummers wordt elk jaar
samengesteld, en is op aanvraag verkrijgbaar (zie
publicatie in het Verenigingsorgaan).
10.4
Wijzigingen worden elk jaar gepubliceerd.
10.5
Mundikat sluit de volgende rassen en/of variëteiten
volledig uit van haar stamboek:
a.
Munchkin
b.
Scottish Fold
Artikel 11 Verboden Kruisingen en Speciale Restricties (zie
ook addenda van het Veterinair reglement)
11.1
Kruisingen van witte katten met witte katten zijn
voor alle rassen verboden.
11.2
Het fokken met dove katten is niet toegestaan. Bij
het fokken met een witte kat dient een
audiometrische verklaring (BAER-test) van de
dierenarts te worden overlegd aan de
stamboekcommissie, waaruit blijkt dat de kat aan
beide oren horend is.
11.3
Alle katten die gebruikt worden voor de fok moeten
snorharen hebben.
11.4
Katten met een zichtbare navelbreuk mogen niet
voor de fok worden ingezet.
11.5
Mundikat registreert met uitzondering van de
Bengaal (BEN) enkel dieren die tot de soort Felis
catus (huiskat) behoren. In de 4 generaties op de
stamboom mogen geen wilde katten voorkomen.
Artikel 12
A. RASGEBONDEN RESTRICTIES I
12.1

American Curl lang- en korthaar (ACL/ACS)
a.
Een American curl met rechte oren wordt

12.5

geregistreerd als ACS, ACL x *71, dus
als niet erkende variëteit en wordt
geregistreerd in het RIEX register.
b.
ACS/ACL x *71 mogen gebruikt worden
in het fokprogramma voor ACS/ACL.
Bengaal (BEN)
a.
Bengalen worden niet toegelaten in de
nieuwelingenklasse.
b.
De Bengaal mag niet met andere rassen
gekruist worden. Met Bengalen fokken in
de generaties F1- F4 is verboden.
c.
De variëteit Charcoal wordt geregistreerd
als BEN x *t, dus als niet-erkende
variëteit in het RIEX-register. Deze
varieiteit kan worden gebruikt in
fokprogramma’s voor Bengaal.
Brits Korthaar en Brits Langhaar (BSH/BLH)
a.
BSH en BLH zijn zusterrassen en mogen
zonder toestemming worden gekruisd
b.
BSHKorthaar nageslacht wordt als BSH
geregistreerd en langhaar nageslacht als
BLH
.c.
Geen enkel nageslacht van katten de
lijden
aan
osteochondrodysplasie,
ongeacht het oortype (SFS, SFL en
straights), mag geregistreerd worden als
BSH/BLH.
d.
Registratie van tipped (shaded en shell):
de EMS code 12 wordt niet gebruikt; de
code 11 (‘tipped”) wordt gebruikt ingeval
van een shaded of shell cat.
Burmees (BUR)
a.
Burmezen worden enkel toegelaten in de
kleuren: n, a, b, c, d, e, f, g, h, j.
b.
Nakomelingen met een niet erkende
kleur worden geregistreerd als een XSH
*<BUR>.
c.
Variëteiten met silver, agouti en of
piebald spotting zijn voor de fok
uitgesloten.
d.
Burmezen waarmee wordt gefokt
moeten een DNA test voor GM2
gangliosidosis hebben, tenzij van beide
ouders is bewezen dat ze GM2
gangliosidosis vrij zijn.
d.
Fokken is toegestaan onder de volgende
voorwaarden: GM2-vrij x GM2-vrij of
GM2-vrij x GM2 drager.
e.
Een te testen kat moet via een microchip
identificeerbaar zijn en de testresultaten
moeten gepubliceerd worden, bij
voorkeur op de stamboom.
f.
Fokkers moeten kopers inlichten over
GM2 gangliosidosis en de registratie
eisen hieromtrent.
Don Sphynx (DSP) & Peterbald (PEB)
a.
DSP mag alleen gebruikt worden in de
fok van DSP.
De PEB mag allen gebruikt worden in
de fok van PEB, maar uitkruisen van
PEB met BAL/OLH/OSH/SIA is
toegestaan.
b.
De haarloze tabby-variëteiten worden
aangeduid met de EMS code “21”,
ongeacht het genotype. Zilver en golden
worden niet geregistreerd bij de haarloze
DSP/PEB.
c.
Voor de behaarde tabby-variëteiten”
moeten de EMS codes 11,12, 22-25
gebruikt worden. Zilver en golden moet
worden geregistreerd bij de niet-haarloze
DSP/PEB x * 81/82/83.
d.
Registratie va DSP/PEB vindt als volgt
plaats:
- Haarloos en flock (niet meer dan 2 mm.
haar over het gehele lijf) als DSP/PEB*.

- Lange vacht als DSP/PEB x * 81; korte
vacht als DSP x* 82. Haarloosheid is een
dominant gen, de geboorte van kittens
met vacht maken deel uit van het DSPfokprogramma. DSP met kort-/langhaar
wordt als niet erkende variëteit
geregistreerd.
- Brush vacht als DSP/PEB x* 83. Deze
(bij DSP niet erkende) variëteit heeft fijn
golvend (draadachtig) haar van meer
dan 2 mm. lengte over het gehele lijf, met
kale plekken op de kop, bovenste
gedeelte van de nek of op de rug.
12.6
Europees korthaar (EUR)
a.
De Europees korthaar (EUR) kan niet
erkend
worden
in
een
andere
vachtlengte dan korthaar.
b.
Langharig
nageslacht
wordt
geregistreerd als XLH *<EUR>.
c.
Niet toegestaan zijn de EMS codes: b, c,
h, j, o, p, q, r, y, 11, 12, 25, 31, 32, 33. Als
deze variëteiten worden geregistreerd
als XSH *<EUR>.
12.7
Japanse Bobtail
De EMS codes s, y, 11, 12, 25, 31, 32, 33 zijn niet toegestaan
bij de JBT en worden geregistreerd las XSH* <JBT>.
12.8
Kurilian Bobtail langhaar en korthaar (KBL, KBS)
a.
In de nieuwelingenklasse worden alleen
katten bewezen afkomstig van de
Kurillen toegelaten.
b.
Kruisingen met andere rassen zijn niet
toegestaan. Chocolate, lilac, cinnamon,
fawn en pointed zijn niet toegestaan en
worden geregistreerd las XLH * <KBL> of
XSH * <KBS>.
12.9
Korat (KOR)
a.
Bij de Korat fok kunnen alleen blauwe
katten gebruikt worden en alleen blauwe
nakomelingen kunnen geregistreerd
worden als Korat (KOR). Nakomelingen
in een andere kleur dan blauw zullen
worden geregistreerd als XSH* <KOR>
of XLH* <KOR>.
b.
In de nieuwelingenklasse worden alleen
katten uit Thailand toegelaten, deze
katten dienen te beschikken over
documentatie die hun afkomst bewijst.
c.
Korat (KOR) katten waarmee gefokt
wordt dienen een DNA-test voor
Gangliosidosis (GM) te hebben, tenzij
beide ouderdieren bewezen vrij zijn van
Gangliosidosis.
De
volgende
fokvoorwaarden dienen te worden
gevolgd:
- GM-vrij x GM-vrij
- niet-drager x drager, op voorwaarde dat
alle nakomelingen getest worden op GM.
- een te testen kat moet via een
microchip identificeerbaar zijn en de
testresultaten moeten gepubliceerd
worden, bij voorkeur op de stamboom.
d.
Indien een gewenste kruising niet aan
eerder gestelde voorwaarden voldoet zal
de
stamboek
commissie
vooraf
goedkeuring van deze kruising moeten
geven op basis van een met gegronde
redenen
omkleed
verzoek.
De
stamboekcommissie
zal
bij
een
eventuele goedkeuring alle voorwaarden
vermelden.
e.
Fokkers van Korat dienen hun
kittenkopers op de hoogte te stellen van
de GM status van hun dieren en bij
iedere Korat die verkocht wordt dient er
een verklaring over de GM status
afkomstig van een gecertificeerde

12.10

12.11
12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

dierenarts te worden bijgevoegd.
Manx (MAN) en Cymric (CYM)
a.
Een Manx/Cymric met tenminste drie
voorgaande generaties MAN/CYM (MAN
51,52,53 en 54) zal in het LO register
worden ingeschreven.
b.
Ook Manx/Cymric met MAN/CYM 54 in
een of meer voorgaande generaties
wordt in het LO register opgenomen.
Egyptische Mau (MAU)
a.
Er worden geen Egyptische Mau’s
toegelaten in de nieuwelingenklasse.
Maine Coon (MCO)
a.
De pointed MCO zal niet worden erkend.
b.
Chocolate, lilac, cinnamon, fawn en
pointed patronen zijn niet toegestaan en
worden geregistreerd als XLH * <MCO>.
Neva Masquerade (NEM) en Siberische kat (SIB)
a.
In de nieuwelingenklasse worden alleen
katten uit de voormalige Sovjetunie
toegelaten.
b.
NEM en SIB zijn zusterrassen, de NEM
is pointed, de SIB is een niet-pointed kat.
c.
Chocolate,
lilac,
cinnamon,
fawn
patronen zijn niet toegestaan en worden
geregistreerd als XLH *<NEM> danwel
<SIB>.
Noorse Boskat (NFO)
a.
De pointed NFO zal niet worden erkend.
b.
Chocolate, lilac, cinnamon, fawn en
pointed patronen zijn niet toegestaan en
worden geregistreerd als XLH * <NFO>
c.
Noorse Boskatten waarmee gefokt wordt
moeten:
- DNA getest worden op het gen voor
GBE-1
(GSD-IV
glycogeen
stapelingsziekte) tenzij van beide ouders
bewezen is dat zij geen drager zijn van
GSD-IV
- dragers mogen niet met dragers
gekruist worden
- een te testen kat moet via een
microchip identificeerbaar zijn en de
testresultaten moeten gepubliceerd
worden, bij voorkeur op de stamboom.
Ocicat (OCI)
a.
De kleuren rood, crème en tortietabby
zijn niet toegestaan en worden
geregistreerd als XSH* <OCI>.
b.
Cinnamon en fawn katten met veel
rufisme kunnen lijken op rood en crème,
maar zij kunnen geen tortietabby poezen
produceren.
Ragdoll (RAG)
a.
Geen andere variëteit dan Siamees
pointed met blauwe ogen zal erkend
worden.
b.
Niet
erkende
variëteiten
worden
geregistreerd als XLH * <RAG>.
Russische Blauw (RUS)
a.
De Russisch blauw wordt niet erkend in
een andere kleur dan blauw .
b.
Alleen blauwe katten (RUS) mogen
worden ingezet voor de fok en alleen
blauw nageslacht uit deze combinaties
kan worden geregistreerd als Russisch
Blauw.
c.
Nageslacht anders dan blauw gekleurd
zal
worden
geregistreerd
als
XLH/XSH*<RUS>.
Siamees (SIA) & Balinees (BAL),
a.
De Siamees en Balinees mag niet
worden gekruist met katten in een
zilvervariëteit.
b.
Een fokker kan om ontheffing van deze
regel vragen bij de eigen
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stamboekcommissie.
De
stamboekcommissie draagt zorg voor
een goede kleurdeterminatie van deze
nakomelingen.
Singapura (SIN)
a.
Alleen de kleur seal sepia ticked tabby is
erkend.
Andere
kleuren
worden
geregistreerd als XSH * <SIN>.
Sokoke (SOK)
a.
In de nieuwelingenklasse worden alleen
katten uit het Sokoke district in Kenia
toegelaten, deze katten dienen te
beschikken over documentatie die hun
afkomst bewijst.
Sphynx (SPH)
a.
Voor alle haarloze rassen zoals SPH
geldt dat de EMS codes s en y niet
gebruikt mogen worden ongeacht het
genotype.
Turks Angora (TUA)
a.
De pointed zal niet worden erkend.
b.
Chocolate, lilac, cinnamon, fawn en
pointed patronen zijn niet toegestaan en
worden geregistreerd als XLH * <TUA>.
Turkse Van (TUV)
a.
Alleen de volgende EMS codes zijn
erkend: n, a, d, e, f, g (tabby en nontabby). Nageslacht in andere dan deze
kleuren worden geregistreerd als XLH*
<TUV>
b.
In de nieuwelingenklasse mogen
uitsluitend katten ingeschreven worden,
die geïmporteerd zijn uit Turkije of
omringende gebieden. Hun origine moet
bewezen worden door documentatie(s).
La Perm lang- en korthaar (LPL/ LPS)
a.
Alleen LPL/LPS mogen in de fok gebruikt
worden.
b.
Het gen dat zorgt voor de gekrulde vacht
is dominant, derhalve worden niet
gekrulde La Perms geregistreerd als niet
erkende variëteit: LPL/LPS x * 84. Zij
mogen gebruikt worden bij de fok.
Selkirk Rex lang- en korthaar (SRL/SRS)
a.
Alleen SRL/SRS mogen alleen in de fok
van dit ras gebruikt worden.
b.
Uitkruisen met BSH, EXO/PER is alleen
toegestaan met instemming van de
stamboekcommissie. Nageslacht van
uitkruisen wordt geregistreerd als
XLH/XSH
*
<SRL/SRS>.
Voor
herregistratie verwijzen we naar artikel 3.
c.
Het gen dat zorgt voor de gekrulde vacht
is dominant, derhalve worden niet
gekrulde Sellkirk Rexen geregistreerd als
niet erkende variëteit: SRL/SRS x * 84.
Zij mogen gebruikt worden bij de fok.
Thai (THA)
a. Uitkruisen van de Thai is verboden.
b. Alleen erkende kleuren mogen gebruikt
worden voor de fok. Cinnamon, fawn, silver,
golden en wit zijn niet toegestaan en worden
geregistreerd als XSH * <THA>.
c. In de nieuwelingenklasse worden alleen
katten uit Thailand toegelaten, deze katten
dienen te beschikken over documentatie die
hun afkomst bewijst.

C. RASGEBONDEN RESTRICTIES II – NIET ERKENDE RASSEN
FIFe kent voor diverse rassen EMS-codes gevolgd door non
*. Dit zijn: American Bobtail, (ABL/ABS), Asian (ASL/ASH),
American Shorthair (AMS), American Wirehair (AMW),
Australian Mist (AUM), Bombay (BOM), Bohemian Rex
(BRX), MeKong bobtail (MBT), Lykoi (LKO), Nebelung

(NEB), RagaMuffin (RGM), Tiffanie (TIF), Tonkanees
(TOL/TOS).

D. CATTERYNAMEN EN VOORNAMEN
Artikel 13 Registratie van catterynamen
13.1
De eigenaar van een cattery kan zijn catterynaam
via de adjunct-catterynamen, tegen betaling van
een door het verenigingsbestuur vast te stellen
vergoeding, bij de FIFe laten registreren.
13.2
Indien een cattery in de FIFe is geregistreerd, zal
geen tweede cattery onder een gelijke of ongeveer
gelijkluidende naam bij de FIFe kunnen worden
ingeschreven.
13.3
Een catterynaam mag maximaal 18 tekens lang
zijn.
13.4
Bij de aanvraag moet worden opgegeven of de
catterynaam als voorvoegsel (prefix) dan wel als
achtervoegsel (suffix) zal worden gebruikt. Tevens
dient aan de hand van een voorbeeld duidelijk
gemaakt te worden hoe de catterynaam precies zal
worden gebruikt. Wanneer de catterynaam
eenmaal is geregistreerd kan het gebruik daarvan,
als voorvoegsel of als achtervoegsel, niet meer
worden gewijzigd.
13.5
Behoudens schriftelijke toestemming van het
bestuur en van de FIFe zijn catterynamen niet
overdraagbaar. Zij komen te vervallen bij het
overlijden van de eigenaar.
13.6
Alleen de eigenaar van een catterynaam heeft het
recht dieren afkomstig uit zijn eigen fokkerij onder
zijn catterynaam te laten inschrijven.
13.7
Een catterynaam mag geen EMS code of
afkorting/aanduiding van een ras bevatten of het
woord cattery.
Artikel 14 Naamgeving van de in te schrijven katten
14.1
De naam waaronder een kat in het stamboek of
hulpstamboek wordt ingeschreven mag, inclusief
de catterynaam, uit maximaal dertig posities
bestaan, d.w.z. letters, tekens en spaties.
14.2
Na de inschrijving van een kat in het stamboek of
hulpstamboek kan de naam van de kat niet meer
veranderd worden, tenzij sprake is van een aperte
onjuistheid hetgeen ter beoordeling staat van het
Stamboeksecretariaat.
14.3
Door de FIFe erkende catterynamen van derden
mogen niet in de naam van de kat verwerkt worden.
Na toestemming van de Stamboekcommissie en
met een maximum van twee nesten per lid, kunnen
katten gefokt door leden die geen recht kunnen
doen gelden op een catterynaam, worden
ingeschreven onder een uit één woord bestaande
naam, waaraan door de Stamboekadjunct een
jaarletter is toegevoegd.

E. TITELREGISTRATIE
Artikel 15 Aanvraag van een titelcertificaat
15.1
De registratie van titels en de afgifte van de daarbij
behorende papieren is de taak van de
stamboekadjunct belast met de titelregistratie zoals
omschreven in art.22.2.
15.2
Een titel dient binnen een maand na het behalen
van het laatste voor de titel benodigde certificaat te
worden aangevraagd.

F. GEDRAGSCODE EN SANCTIES
Artikel 16 Algemene regels
16.1
De leden zijn verplicht zich te houden aan de door
Mundikat opgestelde regels en reglementen.
16.2
De
leden
zijn
verplicht
hun
afstammingsbescheiden zorgvuldig te bewaren.
16.3
In geval van verlies van bescheiden besluit de

16.4

Stamboekcommissie op welke wijze daarin wordt
voorzien. Kopieën van afstammingsbescheiden
kunnen alleen afgegeven worden met toestemming
van de fokker.
Dekkatereigenaren dienen de administratieve
bescheiden van stamboektechnische als ook
veterinaire zaken van alle dekkingen van hun
katers te registreren en te beheren.

Artikel 17 Termijnen
17.1
De gebruikers van het stamboek zijn verplicht zich
strikt te houden aan de in dit reglement gestelde
termijnen voor opgave en aanvraag van
stamboombescheiden (artikel 4.3 onder c en d en
artikel 4.8).
17.2
Overtredingen van geldende termijnen en andere
regels die van toepassing zijn bij dekkingen,
geboorten, aanvragen van stambomen e.d.,
worden door de adjunct/secretaris ter beoordeling
aan de stamboekcommissie voorgelegd.
17.3
Zolang de overtreding in behandeling is bij de
stamboekcommissie en/of het bestuur, worden
door de adjunct-secretaris geen administratieve
handelingen verricht ten behoeve van de
betreffende aanvraag. De aanvrager wordt hiervan
door de stamboeksecretaris schriftelijk op de
hoogte gesteld.
17.4
De stamboekcommissie brengt het bestuur verslag
uit van haar bevindingen.
17.5
Voor de vaststelling van de overtreding van een
geldende termijn zijn de data van de
ontvangststempel
die
door
de
adjunctsecretaris(sen) op alle stukken wordt geplaatst
alsmede de poststempel bindend. In geval van een
aanvraag via de website, geldt de datum van
aanmelding. Voor betalingen geldt de termijn zoals
omschreven in art.4.10.
Artikel 18 Sancties termijnoverschrijding
18.1 Bij aanvraag van stamboompapieren nadat de
daarvoor in het stamboekreglement gestelde
termijn is verlopen brengt het stamboek een extra
(administratieve) boete van € 250 per nest in
rekening. De stamboekcommissie kan in geval van
een geringe of verschoonbare overschrijding van
minder dan drie maanden na het verstrijken van de
aanvraagtermijn
de
boete
matigen
of
kwijtschelden. Het bestuur wordt op de hoogte
gesteld.
Artikel 19 Sancties overig
19.1
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 18 blijft
het bestuur bevoegd om bij overtreding van de
regels van dit reglement maatregelen te treffen
tegen een individueel lid.

G. DE SAMENSTELLING EN
WERKZAAMHEDEN VAN DE
STAMBOEKORGANISATIE
Artikel 20 Stamboekorganisatie
20.1 Voor een goede afhandeling en begeleiding van
alle stamboekzaken is de Stamboekorganisatie
onderverdeeld in een stamboekcommissie,
stamboekadjuncten, (stamboek)penningmeester
en een bestuurslid belast met stamboekzaken.
Artikel 21 Stamboekcommissie
21.1
De stamboekcommissie bestaat uit tenminste drie
en ten hoogste vijf leden. Het lid van het bestuur
belast met stamboekzaken is daardoor tevens lid
van de stamboekcommissie. De commissie heeft
een vaste voorzitter en een vaste secretaris, die
door de commissieleden uit hun midden worden
gekozen. De leden van de stamboekcommissie
worden door het bestuur benoemd op voordracht
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van de commissie.
Indien de commissie niet in staat is een voordracht
te formuleren, dan zal het Bestuur zelf kandidaten
zoeken en deze benoemen.
De in de commissie voorkomende werkzaamheden
worden zo goed mogelijk, rekening houdend met
het persoonlijk kunnen en de persoonlijke wensen
van de leden, door de commissie verdeeld.
De stamboekcommissie vergadert tenminste vier
keer per jaar en tenminste eenmaal per jaar met
alle stamboekmedewerkers in een zogenaamde
"Jaarvergadering Stamboek", die steeds in februari
van elk jaar gehouden wordt.
De stamboekcommissieleden komen bijeen op
convocatie door de voorzitter en/of secretaris, of
wanneer tenminste drie commissieleden, die een
oordeel over de te behandelen kwestie kunnen
geven, aanwezig zijn. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Beroep tegen de beslissingen van de commissie
staat slechts open bij het bestuur.
Voor elke vergadering wordt een agenda
opgemaakt. Op iedere vergadering dienen notulen
en een besluitenlijst te worden opgesteld. Zowel
van de agenda als van de notulen met besluitenlijst
wordt direct een exemplaar naar het bestuur
gezonden.
De stamboekcommissie voert de volgende taken
uit:
Afhandeling van alle taken voortvloeiend uit het
stamboekreglement,
statuten
en
andere
reglementen;
Afhandeling
van
alle
aanvragen
voor
experimentele kruisingen;
Afhandeling van alle importen;
Het beheren en onderhouden van het centraal
archief van de Stamboekcommissie;
Het aangeven van het stamboekbeleid binnen
Mundikat;
Het uitbrengen van adviezen, zowel gevraagd als
ongevraagd, aan het bestuur en de leden van
Mundikat;
Het voeren van overleg met het bestuur en met de
adjuncten;
Het opstellen van voorstellen met betrekking tot
reglementen en instructies van het stamboek;
Het doen van voorstellen betreffende het stamboek
aan het Bestuur, met het doel deze te laten
behandelen op de Algemene Vergadering van de
FIFe.
Het geven van voorlichting in stamboekzaken in
het algemeen.

Artikel 22 de Stamboekadjuncten en penningmeester
22.1
De Stamboekadjuncten beheren het (de) onder
hen vallend(e) gedeelte(n) van het stamboek. Zij
houden daarvan een archief bij, schrijven
stamboomaanvragen in en verwerken deze. Zij
voeren de correspondentie die voor hun afdeling
nodig is. Zij verwerken alle verdere gegevens voor
zover die van belang zijn en houden van alle
correspondentie afschriften bij. De adjunct treedt
zo nodig voor overleg in verbinding met de
Stamboekcommissie en/of met de leden van de
Vereniging die de aanvragen hebben ingediend.
De Adjunct maakt ieder jaar in januari een
jaaroverzicht.
22.2
De Adjunct titelregistratie: Deze adjunct zorgt voor
de afhandeling van de aanvragen betreffende de
titelregistratie. Hij/zij controleert de aanvragen en
zover dat noodzakelijk is voor een goede
afwikkeling van de aanvragen correspondeert
hij/zij. Op regelmatige tijden rapporteert de adjunct
aan de stamboekadjuncten over de nieuw
geregistreerde titels. Van de registratie, de
verzending van certificaten en de gevoerde
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correspondentie houdt de adjunct een archief bij.
Hij/zij maakt ieder jaar in januari een jaaroverzicht.
De Adjunct Catterynamen: Deze adjunct zorgt voor
de afhandeling van de aanvragen voor een
catterynaam. Hij/zij beheert het catterynamen
register van de Vereniging, controleert de
aanvragen (voor zover mogelijk ook met registers
van andere FIFe-verenigingen), voert hierover de
noodzakelijke correspondentie en houdt over alles
een archief bij. In januari van elk jaar maakt de
adjunct een jaaroverzicht.
De
Penningmeester
Stamboek:
De
penningmeester beheert de gelden van het
stamboek en houdt overzichten bij van alle
binnenkomende stamboekgelden, dit alles onder
eindverantwoordelijkheid van de Penningmeester
van het Bestuur. Hij/zij draagt zorg voor een
regelmatige informatie aan de betreffende
Stamboekmedewerkers.
Alle betalingsaspecten en de vaststelling van de
tarieven worden door het Bestuur geregeld en zo
nodig door de ALV bekrachtigd. In januari van elk
jaar maakt de Penningmeester Stamboek een
financieel jaaroverzicht stamboek.

Artikel 23 Het verenigingsbestuur
23.1
Het Bestuur is belast met het benoemen en
ontslaan van stamboekmedewerkers en draagt
zorg voor de publicatie van reglementen en
instructies. Tevens behandelt het bestuur
eventuele klachten betreffende het Stamboek en
indien zij hiertoe aanleiding ziet kan zij zaken ter
behandeling overdragen aan de Disciplinaire
Commissie.
23.2
In alle gevallen waarin het Stamboekreglement en
de verdere reglementen niet voorzien, beslist het
Bestuur.
Artikel 24 Slotbepalingen
24.1
Uitgangspunten voor het beleid van Mundikat
betreffende de stamboekregelgeving zijn de FIFereglementen.
24.2
Uitsluitend de Stamboekcommissie is gerechtigd
om, op verzoek van het Bestuur, mededelingen
betreffende het Stamboek te doen.
24.3
In alle gevallen betreffende stamboekzaken waarin
dit reglement niet voorziet is het bestuur bevoegd
besluiten te nemen en/of maatregelen te treffen.
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