
 
 
 
                                             Reglement voor alle fokkers die lid zijn van de B.P.D.C.,                       
 fokkerslijst en pupbemiddeling. 
 
 
 
 
ALLE FOKKERS LID VAN DE B.P.D.C. FOKKEN VOLGENS DE B.P.D.C. 
ERECODE DIE ZIJ ONDERTEKENDEN. 
ALLE FOKKERS LID VAN DE B.P.D.C. DOEN NESTAANGIFTE ZOALS 
ONDERAAN BESCHREVEN IN HET PUPBEMIDDELINGSREGLEMENT, 
ZELFS INDIEN GEEN PUPBEMIDDELING GEWENST IS ! 
 
Erecode B.P.D.C. 
1. a) De Fokker zal verplicht fokken onder een kennelnaam, die erkend is door de K.M.S.H. 
of door een andere gelijkaardige buitenlandse maatschappij, aangesloten bij het F.C.I. 
b) De gelegenheidsfokker kan in samenspraak met de BPDC een afwijking krijgen tegenover 
dit punt. 
2. De fokker zal volgens de Engelse Standard (F.C.I.) fokken. 
3. De fokker houdt zich aan de statuten van de BPDC. 
4. Bij de keuze van de aan elkaar te paren honden tracht de fokker het ras te verbeteren; met 
aandacht voor het onder controle houden, liever nog het elimineren van erfelijke gebreken. 
5. De teef zal niet gedekt worden vooraleer de volle leeftijd van 15 maanden bereikt is. 
6. Een teef zal niet meer dan éénmaal per 12 maanden geboorte geven aan een nest. 
7. Een teef zal niet meer gedekt mogen worden nadat zij de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft. 
8. Afgifte van een pup mag pas plaatsvinden nadat de pup de leeftijd van 10 weken heeft 
bereikt en is ingeënt, ontwormd en getatoeëerd of gechipt. 
De fokker zal echter zelf beslissen of hij de pup reeds op de leeftijd van 10 weken afgeeft of 
op een oudere leeftijd van 12 weken. 
9. De puppies worden in familie grootgebracht, de mopsen leven nooit in een hondenhok, 
kooi of kennel, maar in huis met de fokker. 
10. a) De fokker zal geen hond(en) verkopen aan een koper wanneer hij redelijkerwijze kan 
weten dat de hond(en) worden doorverkocht. 
b) De fokker zal geen hond(en) verkopen aan een koper wanneer hij redelijkerwijze kan 
weten dat de hond(en) zullen gebruikt worden om te fokken in strijd met onze erecode. 
11. a) De fokker zal fokken met honden (zowel reu als teef) die minimaal 2 x de kwalificatie 
ZG (zeer goed) hebben behaald op een clubmatch van de rasvereniging of op een onder de 
auspiciën van de F.C.I. of door Sint Hubertus georganiseerde kampioenschapstentoonstelling. 
b) Paringen met buitenlandse Mopsen: de buitenlandse fokker zal fokken volgens de 
voorschriften van de rasvereniging van zijn land. Indien de buitenlandse fokker geen lid zou 
zijn van de rasvereniging van zijn land zal hij/zij  de voorschriften van de B.P.D.C. erecode 
moeten volgen. 
12. a) De fokker zal niet meewerken aan het kruisen met andere rassen, rasloze honden, en 
honden zonder stamboom 
b) De fokker fokt naast de mopshond maximaal 1 ander door de F.C.I. erkend ras. 
13. De fokker zal bij verkoop van een pup een schriftelijk contract opstellen met daarin 
minimaal de punten, zoals vastgesteld door de BPDC in een modelkoopcontract of van een 



vernoemd contract gebruik maken. Beiden, koper en verkoper tekenen dit contract. Het 
origineel gaat naar de koper, de kopie blijft bij de verkoper. 
14. De eigenaar van de dekreu zal zijn reu alleen ter dekking geven aan teven die voldoen aan 
punten 4, 5 en 6 van deze erecode. Hij stelt een verklaring op van vernoemde punten en laat 
deze verklaring door de eigenaar van de teef ondertekenen. 
15. De reu zal de volle leeftijd van 12 maanden bereikt hebben bij het gebruik ervan ter 
dekking. 
16. De reu zal niet meer mogen dekken nadat hij de leeftijd van 9 jaar bereikt heeft. Na 
aanvraag bij het bestuur van de BPDC, kan in bijzondere omstandigheden de toelating 
bekomen worden om een iets oudere reu nog te laten dekken. 
17. De fokker die deze erecode niet ondertekent kan geen lid worden of blijven van de BPDC. 
18. Bij het niet naleven en/of overtreden van voorgaande punten zullen sancties getroffen 
worden door de BPDC: 
 
- In gebreke stelling 
- Blaam 
- Uitsluiting 
 
 
Alle fokkers lid van de B.P.D.C. : 
 
Het staat de fokkers, lid zijnde van de B.P.D.C. vrij of ze al dan niet een aanvraag doen om op 
de B.P.D.C. fokkerslijst te kunnen staan.  
Nadat het B.P.D.C. bestuur deze aanvraag goedkeurde, kan deze fokker op de B.P.D.C. 
fokkerslijst geplaatst worden. 
De B.P.D.C. fokkerslijst is te vinden op de B.P.D.C. website, in ieder clubblad en in iedere 
catalogus van onze Rasspeciales. 
 
Alle Belgische fokkers lid zijnde van de B.P.D.C. gebruiken de B.P.D.C. dekovereenkomst 
(buitenlandse fokkers volgens de door hun land erkende officiële instantie en/of rasclub) 
 
Alle Belgische fokkers lid zijnde van de B.P.D.C. gebruiken het B.P.D.C. minimum 
verkoopscontract 
(buitenlandse fokkers volgens de door hun land erkende officiële instantie en/of rasclub) 
 
Alle Belgische fokkers lid van de  B.P.D.C. fokken volgens de B.P.D.C. erecode en volgens 
het pupbemiddelingsreglement. Ook indien er geen pupbemiddeling gewenst is. 
De buitenlandse fokkers lid van de  B.P.D.C. fokken volgens de voorschriften van de rasclub 
van hun land. Indien zij geen lid zijn in hun land van een officiële rasvereniging, zijn zij 
verplicht te fokken volgens de B.P.D.C. voorschriften. 
 
Reglement Pupbemiddeling 
 
1. De pupbemiddeling is gratis voor alle leden van de B.P.D.C. 
2. De fokker fokt het nest volgens de erecode van de B.P.D.C. 
3. De fokker stuurt een kopie van dek- en geboorteaangifte die naar de KMSH gestuurd wordt 
naar de pupbemiddeling van de B.P.D.C. binnen de 15 dagen na de geboorte van de pups. 
Buitenlandse fokkers sturen een kopie van het nestformulier / geboorteaangifte die zij naar de 
voor hun van toepassing zijnde officiële instantie (zoals Raad van Beheer / VDH of 
dergelijke) naar de pupbemiddeling. 



4. Samen met de kopie van de dek- en geboorteaangifte / het nestformulier / geboorteaangifte 
worden ook volgende gegevens bezorgd : 
a. Aantal pups + geslacht van de pups + de kleur van de pups 
b. De wijze van bevalling (natuurlijk of keizersnede) 
c. De kwalificaties van de beide ouders van de pups (minimaal 2 behaalde Zeer Goed) + een 
kopie van deze behaalde kwalificaties van de beide ouders van de pups of kopie van eventueel 
officiële kampioenschapstitel(s)  
Bij paring met buitenlandse mopsen zie punt 11 b van de B.P.D.C. erecode. 
d. Of er al dan niet pupbemiddeling gewenst is 
5. Wanneer één of meerdere van bovenvermelde voorwaarden niet voldaan is, kan er geen 
pupbemiddeling worden toegestaan door de B.P.D.C. 
OPMERKING: 
De fokker zal de pupbemiddeling van de B.P.D.C. verwittigen op het ogenblik dat alle pups 
geplaatst zijn. Zodat kandidaat kopers niet langer naar fokkers doorverwezen worden waar er 
geen pups meer beschikbaar zijn. 
6. Indien er toch om de een of andere reden niet kan voldaan worden aan één van 
bovengenoemde punten zal de fokker vooraleer hij/zij verdere stappen onderneemt, het 
B.P.D.C. bestuur hierover contacteren. 
Het voltallige bestuur zal dan naar eer en geweten, zonder verdere verantwoording af te 
leggen aan de desbetreffende fokker of aan derden hierover een beslissing nemen en nadien 
deze beslissing aan de desbetreffende fokker meedelen. 
 
Het B.P.D.C. bestuur zal bij een eerste overtreding van één of meerdere van deze punten 
overgaan tot : 
a. Het versturen per brief van een verwittiging van overtreding van het bepaalde punt. 
b. Er zal geen pupbemiddeling gegeven worden. 
 
Het B.P.D.C. bestuur zal bij een tweede overtreding van één of meerder van deze punten 
overgaan tot : 
a. Het verwittigen per brief van overtreding van het bepaalde punt(en). 
b. Het schrappen van de fokkerslijst voor onbeperkte duur afhankelijk van de ernst van de 
overtreding en met een minimum periode van 6 maanden. 
c. Er zal geen pupbemiddeling gegeven worden. 
 
Het B.P.D.C. bestuur kan bij een derde overtreding of bij meerdere overtredingen van deze 
punten overgaan tot : 
Een definitieve schrapping van de fokkerslijst. Dit zonder verantwoording af te leggen aan 
desbetreffende fokker of aan derden. 
 
 
Het bestuur 
 
Voor meer info over de  pupbemiddeling : 
Mevr./Mme. Ingrid Mylemans 
Clemenceaustraat 68 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
België 
Tel : +32 (0)15/21.15.40 
Email: ingrid@mylemans.be 
 



 


