
Sanctieprotocol Nederlandse Barsoi Club m.b.t. het VFR 

Ingangsdatum: 1 september 2019 

Bij een overtreding van het VFR of het daarbij behorende DM-protocol krijgt de betreffende fokker 

een brief van het bestuur van de NBC dat hij/zij bepalingen in het VFR en/of het DM-protocol 

overtreedt. In de brief staat aangegeven hoe de overtreding, voor zover mogelijk, kan worden 

opgeheven en binnen welke termijn dit moet plaatsvinden.  

Bij een eerste overtreding: 

Indien de fokker de overtreding binnen de gestelde termijn opheft, wordt volstaan met het geven 

van een officiële waarschuwing. 

Indien de fokker de overtreding niet binnen de gestelde termijn opheft dan wel wanneer het niet 

mogelijk is de overtreding op te heffen, kunnen, rekening houdend met de ernst van de overtreding, 

één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen: 

• De naam van de fokker wordt op de website van de NBC voor een periode van maximaal een 

jaar worden verwijderd uit de lijst met namen van fokkers die conform het VFR fokken; 

• Het betreffende nest wordt niet op de website van de NBC geplaatst; 

• Advertenties van de fokker worden voor een periode van maximaal een jaar niet in het 

Clubblad van de NBC geplaatst; 

• Geïnteresseerde pupkopers worden door pupinfo niet geïnformeerd over het bestaan van 

het betreffende nest. Ingeval geïnteresseerde pupkopers uit andere bron reeds van het 

bestaan van het nest op de hoogte zijn, zullen zij door pupinfo worden geïnformeerd over de 

situatie; 

Bij een tweede en volgende overtreding:  

In aanvulling op de hierboven bij een eerste overtreding genoemde maatregelen, kunnen bij een 

tweede en volgende overtreding de volgende aanvullende maatregelen worden getroffen: 

• In het Clubblad wordt in de rubriek mededelingen de overtreding door de betreffende fokker 

gepubliceerd (naam fokker en aard overtreding); 

• De fokker wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding, voor maximaal een jaar 

geschorst.  

Ingangsdatum maatregelen: 

Ingangsdatum van de maatregel(en) is de dagtekening van het besluit van het bestuur. 

 


