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FNK-regels om te komen tot de 
erkenning van een nieuwe variëteit 

van een bestaand ras 
 

september 2018 

 
 

Fokkers, die een nieuwe variëteit van een bestaand ras erkend willen krijgen, dienen hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij de FNK. Als groep melden zij zich schriftelijk aan bij de secretaris van 

(een van) hun vereniging(en), welke lid dient te zijn van de FNK, die deze aanvraag onverwijld 
doorstuurt naar de secretaris van de FNK. 

Om tot erkenning te komen van een nieuwe variëteit met de CAC-status moet een traject worden 
doorlopen dat uit drie onderdelen bestaat: 

A. Indienen van de aanvraag tot erkenning van een nieuwe variëteit. 
B. Registratie van de nieuwe variëteit; hieraan is gekoppeld de status ‘voorlopig 

erkend’. 

C. Erkenning van de variëteit; hieraan is gekoppeld de status ‘CAC’. 
 

Ad. A. 
1) Fokkers die een nieuwe variëteit van een bestaand ras door de FNK erkend willen hebben, 

dienen zich als groep schriftelijk aan te melden bij de secretaris van (een van) hun 
vereniging(en) welke lid dient te zijn van de FNK. De groep moet bestaan uit tenminste 3 

fokkers, die allen lid van een vereniging zijn, die aangesloten is bij de FNK. In de aanmelding 
moeten worden vermeld: de namen en adressen van de betreffende fokkers, hun catterynaam 

en de kattenvereniging bij welke ze zijn aangesloten. Het document moet van hun 

handtekeningen zijn voorzien. 
2) De FNK onderzoekt de gevolgen van de aangevraagde erkenning voor de reeds bestaande 

variëteiten en weegt tevens of de nieuwe variëteit in strijd is met wat algemeen aanvaard is 
of geen meerwaarde heeft. 

3) De FNK neemt een besluit. Voor goedkeuring is twee/derde meerderheid van stemmen nodig. 
Dit besluit van de FNK is bindend. 

4) Als er na een termijn van 5 jaar gerekend vanaf de datum waarop de erkenningsprocedure 
gestart is, geen volledige erkenning bereikt is, wordt de toestemming ingetrokken. 

De vereniging, via welke de aanvraag is ingediend, krijgt hierover schriftelijk bericht van de FNK. 

Als het voorstel geaccepteerd is, wordt de procedure tot erkenning gestart. 
 

Ad. B. 
De variëteit krijgt de status ‘voorlopig erkend’. Dit houdt in, dat katten behorende tot deze 

variëteit ingeschreven mogen worden voor shows en gekeurd worden. Ze mogen geen certificaten 
voor titels krijgen. De kwalificaties die gegeven kunnen worden zijn: Uitmuntend, Zeer Goed en 

Goed. 
Er mag aan een voorlopig erkende variëteit wel een Best in Variëteit worden toegekend maar 

katten uit deze variëteit komen niet in aanmerking voor Best in Show. Ze mogen dus ook niet 

Voorgedragen worden! 
In de catalogus worden zij opgenomen met de vermelding ‘Voorlopig erkend’. 

 
Ad. C. 

De volledige erkenning vindt plaats nadat er voldaan is aan de volgende eis: 
Op een tentoonstelling van een bij de FNK aangesloten vereniging dienen tenminste 15 katten 

van de te erkennen variëteit van het ras de kwalificatie ‘Uitmuntend’ te behalen. Voor deze 15 
katten geldt, dat zij geboren moeten zijn uit tenminste 3 (drie) verschillende vaders, die tot de 3e 

generatie niet verwant zijn. Voor alle dieren geldt, dat ze raszuiver moeten zijn: d.w.z. de 3 

generaties ervoor behoren tot dat ras c.q. rasgroep. De katten moeten of eigendom zijn van een 
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fokker, lid van een vereniging aangesloten bij de FNK, of gefokt zijn door een fokker, lid van een 

vereniging aangesloten bij de FNK.  
 

1. Om een en ander te controleren benoemt de FNK een onafhankelijke controlecommissie van 
tenminste 3 personen; in ieder geval bestaande uit één FNK-bestuurslid, één keurmeester en 

één stamboekmedewerker, allen met genetische kennis. 
2. Uiterlijk één maand voor de tentoonstelling worden kopieën van de stambomen van de te 

showen dieren door de aanvragers opgestuurd naar de controlecommissie, waarop deze 
besluit in overleg met het dagelijks bestuur van de FNK of de erkenningsshow doorgang kan 

vinden. 

3. De betreffende katten worden vervolgens gekeurd door bij voorkeur 2 keurmeesters. De 
keurmeesters worden door de FNK in goed overleg met de organiserende vereniging 

aangewezen. 
4. De katten worden niet door de eigenaren voorgebracht, maar door stewards. 

5. De FNK benoemt een waarnemer, die op de show controleert of alles volgens de regels 
verloopt. Deze neemt tevens  in ontvangst: 

a) Van alle katten van deze nieuwe variëteit een kopie van de stamboom; 
b) Een catalogus van deze show; 

c) Een kopie van de keurrapporten van de katten van deze nieuwe variëteit. 

De waarnemer doet schriftelijk/mondeling verslag op de eerstvolgende FNK-vergadering. 
 

Op de eerstvolgende FNK-vergadering, besluit het FNK-bestuur tot het wel/niet overgaan tot het 
verlenen van de CAC-status aan de betreffende variëteit alleen op grond van deze gegevens. 

Dit besluit van de FNK is bindend. 
 

Als deze nieuwe variëteit is erkend, past de secretaris de CAC-lijst aan en verzendt deze aan alle 
betrokkenen. De secretaris bewaart kopieën van alle relevante documenten aangaande deze 

erkenning in het FNK-archief. 

 
Voor alle onderdelen van deze procedure geldt, dat van de aanvragers een redelijke bijdrage in 

de gemaakte kosten kan worden geëist. 
 

Voor het navolgen van de erkenning van nieuwe variëteiten van bestaande rassen, geldt dat 
erkenningen van hetzij de CFA, Fife, GCCF, LOOF, TICA of WCF kunnen worden gevolgd. Als 

voorbehoud geldt tenminste dat een en ander in overeenstemming moet zijn met de 
GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWET VOOR DIEREN (GWWD). 

Als de FNK van mening is dat de nieuwe variëteit in strijd is met wat algemeen aanvaard is of 

geen meerwaarde heeft, wordt de aanvraag geweigerd. 
De beslissing van de FNK is bindend. 

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  

 
BIJLAGE bij Ad C. 

Onderstaand een stamboom met daarin “tot en met de 3e generatie” in geel aangegeven: 
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En onderstaand een stamboom met daarin “tot de 3e generatie” in geel aangegeven: 

 
 
 

 
 

FNK-regels om te komen tot de erkenning van een totaal nieuwe kleur 
niet geregistreerd bij de CFA, Fife, GCCF, LOOF, TICA en WCF 

ingaande 17 oktober 2015 
 

ERKENNING van een totaal nieuwe KLEUR 

De aanvraag wordt ingediend bij de FNK door een vereniging die lid is bij de FNK. 
 Deze stelt een commissie samen van tenminste 7 personen, die verstand hebben van genetica 

en de kleuren, zoals deze bij alle rassen voorkomen: stamboeksecretarissen en keurmeesters. 
Hierin mogen geen zitting hebben: de aanvragers en bestuursleden van de kattenvereniging 

waarbij het verzoek is binnengekomen. 
 Eerst wordt vastgesteld of het hier inderdaad een nieuwe kleur betreft of dat het een variant 

van een reeds bestaande kleur is. Hiertoe worden verschillende katten uitgenodigd en grondig 
vergeleken met de reeds bestaande kleuren. 

 Er wordt onderzocht of deze kleur alleen bij een bepaald ras voorkomt of dat deze kleur ook 

bij meerdere rassen voorkomt. 
 Indien de commissie van mening is, dat het een op zichzelf staande nieuwe kleur is, wordt 

exact omschreven hoe die kleur er uit ziet, wat de kleur van het neusleer en de voetzolen is. 
Bovendien wordt vastgesteld wat de genetische code van deze kleur is en zijn samenhang met 

de reeds bekende kleuren. 
 

Alleen als de commissie unaniem van mening is, dat het hier een nieuwe kleur betreft en geen 
variant van een reeds bekende kleur, worden de volgende stappen ondernomen: 

 Er wordt schriftelijk contact opgenomen door een deskundige van binnen de FNK (bij voorkeur 

de secretaris) met de CFA, Fife, GCCF, LOOF, TICA en WCF. Met deze organisaties wordt 
overleg gepleegd over deze nieuwe kleur en of zij ook deze mening zijn toegedaan. 

 Van het verloop van deze contacten zal de FNK-contactpersoon op elke FNK-vergadering 
verslag uitbrengen en zonodig ook tussentijds via e-mail. Van de uitkomst van het verdere 

overleg met deze organisaties zal afhangen of deze geheel nieuwe kleur ook daadwerkelijk 
voor erkenning in aanmerking komt. 

 Als de nieuwe kleur voor erkenning in aanmerking komt, geldt hiervoor de procedure 
“erkenning nieuwe variëteit”. 


