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MIJN HOND IS EEN DUITSE, DUITSE HERDER
Importeren van Duitse Herders uit Duitsland
Wanneer u uw Duitse Herder wilt importeren uit Duitsland moet u diverse stappen
doorlopen om de hond officieel geïmporteerd te krijgen en deel te kunnen nemen aan de
hondensport in Nederland. Let op: het is verplicht. Heeft u een hond uit bv Duitsland dan
dient u onderstaande stappen te volgen.
Het document wat daarbij essentieel is, is de “Anerkennung für das Ausland”. Het is een
officieel document wat door de VDH Duitsland uitgegeven wordt en wat nodig is bij de
Raad van Beheer in Nederland om uw hond in het hondenrasboek bij te laten schrijven.
Hieronder wat vragen en antwoorden en verder veel bijlagen met voorbeelden en meer
uitleg.

Stap 1: de Anerkennung für das Ausland aanvragen
Stap 2: Bijschrijven in het rashondenstamboek
Bijlage 1: Voorbeeld brief Anerkennung aanvragen
Bijlage 2: Voorbeeld brief Raad van Beheer
Bijlage 3: Wat is het rashondenlogboek
Bijlage 4: Uitleg Raad van Beheer

Begrippen/instanties:
De SV is de Duitse vereniging voor Duitse Herders. In Nederland heet deze instantie de VDH
(vereniging Duitse Herders Liefhebbers en Fokkers) http://www.vdh.nl
De VDH in Duitsland is de officiële instantie voor registratie van honden. http://www.vdh.de
De Raad van Beheer is dat voor Nederland. http://www.raadvanbeheer.nl

Stap 1: De Anerkennung für das Ausland aanvragen
Is het verplicht?
Nee, behalve wanneer u iets met de hond wilt ondernemen zoals hondensport,
wedstrijden, fokken, etc.

Welke documenten moeten daarvoor overhandigd worden:
 De originele stamboom van de hond (de Anerkennung wordt namelijk vast
bevestigd aan de stamboom, dus een kopie sturen kan niet)
 Een brief met daarin het volledige adres van de nieuwe eigenaar van de hond en
de verkoopdatum. (zie bijlage 1, voorbeeld brief).
Waar moet ik de documenten naar toe sturen:
Aangetekend naar:
Verband für das Deutsche Hundewesen, z.H.Frau Karneil
Westfalendamm 174, 44141 Dortmund, Deutschland
Wat zijn de kosten en hoe betaal ik?
 Wanneer de fokker het document aanvraagt zijn de kosten €40, Wanneer de nieuwe hondenbezitter het document aanvraagt zijn de kosten € 60, Overmaken aan het volgende rekeningnummer: VDH Service GmbH, Sparkasse
Dortmund, Konto-Nr.: 1 165 690, BLZ: 440 501 99, IBAN: DE64 4405 0199 0001
165690, BIC DORTDE33
 Geef als omschrijving altijd aan “Auslandsanerkennung” en de volledige naam
van de hond.
Ik heb nog meer vragen:
Stel deze aan Frau Karneil, Tel: 02 31/5 65 00-29, E-Mail: karneil@vdh.de
De website is www.vdh.de

Stap 2: Bijschrijven in het hondenstamboek door de Raad van Beheer
Ik heb de Anerkennung en de Stamboom netjes teruggekregen. Wat nu?
Nu moeten de documenten doorgestuurd worden naar de Raad van Beheer in
Nederland.
Welke documenten moeten daarvoor overhandigd worden:

De originele stamboom met de aangehechte Anerkennung

Een brief (voorbeeld brief 2)
 Mocht uw hond gechipped zijn door de dierenarts, stuur dan een barcode sticker
strookje mee of vermeld het chipnummer op de brief.
 In het geval u aan hondensport wilt deelnemen, moet u een rashondenlogboek
aanvragen, en dat kan direct met het opsturen van de stamboom . Print het
aanvraagformulier van de website,vul het in en stuur het direct mee. De extra
kosten bedragen €16,80 (2007). http://www.raadvanbeheer.nl/inschrijvingenaanvragen-en-bestellingen/aanvraag-rashondenlogboek/
Waar moet ik de documenten naar toe sturen:
Aangetekend naar:
Raad van Beheer, postbus 75901, 1070 AX Amsterdam

Wat zijn de kosten en hoe betaal ik?
U krijgt een factuur van de Raad van Beheer en die moet u direct voldoen. De kosten in 2008
bedroegen:
 Registratie importhond €40, Rashondenlogboek €16,80


Registratie Import NHSB €20,-

Ik heb betaald, wat nu?
U krijgt een telefoontje van de “identificeerder” van de Raad van Beheer die met u een
afspraak maakt voor een controle van de hond. Wat zij doen is controleren of de
documenten van de hond ook inderdaad bij deze hond horen door de tatoeage te
controleren en de eventuele chip. Het is een bezoek van twee minuten.
Een goede week daarna krijgt u de documenten aangetekend retour voorzien van een
Nederlands stamboek nummer. De hond is nu officieel bijgeschreven en legaal in
Nederland.
U hoeft nu niets meer te doen behalve de papieren zorvuldig op te bergen en te bewaren.

BIJLAGE 1: Voorbeeld brief aanvragen Anerkennung fur das
Ausland
Verband für das Deutsche Hundewesen
Westfalendamm 174, Postfach 104154
D-44141 Dortmund
Frau Karneil

Datum

………….

Betreff: Anfrage für eine Anerkennung für das Ausland
Geehrte Damen und Herren,

Hiermit möchte ich, vul hier uw naam en adres in met daarachter Die Niederlande, eine
Anerkennung für das Ausland beantragen für den deutschen Schäferhund vul hier de volledige
naam van de hond in, SZ.nr. 2vul hier het SZ nummer in dat op de Duitse stamboom staat, Wurftag
vul hier de geboortedatum van de hond in, Chipnr. en vul hier het tatoeagenummer in.
Die ursprüngliche Ahnentafel ist als Beilage hinzugefügt worden.

Die Gebühr von ….. werde ich überweisen auf das Konto von der VDH in Dortmund unter der
Name von vul hier nogmaals de volledige naam van de hond in.
Mit freundlichem Gruß

Uw eigen naam en adres gegevens

BIJLAGE 2: Voorbeeld brief aan Raad van Beheer Nederland
AANTEKENEN
Raad van Beheer
postbus 75901
1070 AX Amsterdam
Nijmegen, ……… datum
Betreft: Importeren rashond uit Duitsland

Mijne Heren,
Bijgaand treft u de originele stamboom van onze nieuwe Duitse Herder vul hier de volledige
naam van de hond in. Daaraan toegevoegd is reeds de “Annerkennung fur das Ausland”.
De stamboom moet op naam van de eigenaar, de ondertekenaar van deze brief, komen te staan.
Graag ontvang ik van u een nota met de kosten die hieraan verbonden zijn en tevens wil ik
meteen van de gelegenheid gebruik maken en een Rashondenlogboek aanvragen waarvoor ik
het aanvraag formulier bijsluit.

Met vriendelijke groet

Vul hier uw naam
en adres in

Bijlagen:


1 origineel Körzucht Leistungszucht Ahnentafel, SZ nr. invullen met Anerkennung für das
Ausland nr. invullen



1 aanvraagformulier rashondenlogboek

BIJLAGE 3: Text van de website Raad van Beheer

Wat is het Rashondenlogboek?
Het Rashondenlogboek van de Raad van Beheer
In het Rashondenlogboek kunt u gegevens laten registreren op het gebied van:

Eigendomsoverdracht;

Inentingen;

Tentoonstellingsresultaten;

Tentoonstellingsuitslagen;

(Africhtings)examens en wedstrijden;

Kampioenschapsprijzen en titels;

Overige behaalde diploma’s;

Fokkerij aantekeningen (dekpartners, nestgegevens);
 Onderzoeksresultaten (officiële resultaten gezondheidsonderzoeken door de afdeling GGW
van de Raad van Beheer).
Voor deelname aan bepaalde officiële kynologische activiteiten zoals G&G examens en wedstrijden, behendigheidswedstrijden en Flyballwedstrijden is het Rashondenlogboek
verplicht. Zorg er voor dat u vroegtijdig het logboek besteld en houdt rekening met
de aangegeven levertijden bij het aanvragen!
Rashondenlogboek aanvragen
Indien u een rashondenlogboek wilt aanvragen kunt u dit direct, digitaal doen via de pagina
"Aanvraag Rashondenlogboek" onder de knop "Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen".
Klik hier voor de pagina "Aanvraag Rashondenlogboek". Indien men geen beschikking heeft
over internet kan men een "Aanvraagformulier Rashondenlogboek" telefonisch aanvragen via
telefoonnummer 0900 727 46 63.
Kosten
De kosten voor een rashondenlogboek bedragen € 16,80 (tarief 2007). Voor de betaling hiervan
ontvangt de aanvrager een factuur. Wacht u a.u.b. met betalen tot u van ons de factuur hebt
ontvangen.
Levertijd rashondenlogboek
Indien aan alle voorwaarden (zie pagina "Aanvraag Rashondenlogboek") is voldaan, dient
u rekening te houden met een levertijd van ca. twee tot drie weken na ontvangst betaling.
Voor importhonden dient u in verband met controle en registratie rekening te houden met een
totale levertijd van zes tot acht weken na ontvangst betaling.
Indien u het logboek nodig heeft voor een officiële (werkhonden-)proef dient u het dus ruim op
tijd aan te vragen!
LET OP: Indien u een aanvraag voor een Logboek indient ontvangt u een factuur. Indien u deze
niet binnen 3 maanden na ontvangst van de 1ste factuur betaald, annuleren wij de
bestelling. Wilt u alsnog een logboek dan dient u opnieuw een bestelling te plaatsen. Ontvangen
wij na annulering daarna alsnog een betaling dan zullen wij deze terugstorten.

BIJLAGE4: Text van de website Raad van Beheer
Importeren van een rashond
Als u een rashond importeert uit het buitenland, geldt een aparte procedure voor inschrijving in
de Nederlandse stamboekhouding.
De eigenaar moet de originele FCI erkende stamboom én eventuele bijbehorende papieren
(zie hieronder "Eisen per land"), voor alle zekerheid: aangetekend, toesturen aan de Raad van
Beheer, postbus 75901, 1070 AX Amsterdam. In een brief geeft u aan op wiens naam en adres de
hond moet komen te staan. Op de originele stamboom worden gegevens aangebracht, dus een
kopie sturen voldoet niet. Maak wel een kopie, maar houd die zelf, voor alle zekerheid. Voor het
inschrijven zijn inschrijvingskosten verschuldigd. De Raad stuurt u daarvoor een nota.
Zijn de inschrijvingskosten ontvangen, dan komt een identificeerder van de Raad van Beheer
controleren of de hond voldoet aan de op de stamboom vermelde identificatie.
Als een in het land van herkomst geplaatste en op de stamboom vermelde chip bij de dierenarts
niet leesbaar zou zijn, mag er ook dan geen andere bijgezet worden. De Raad kan die chip
namelijk met speciale apparatuur die ook niet-ISO transponders kan lezen wel opsporen.
Vervolgens wordt de stamboom gecontroleerd op zijn juistheid en afhankelijk van de
afstamming wordt de hond ingeschreven in het hoofdstamboek dan wel één van de bijlagen.
Na 1 november 2006 ontvangt u een registratiebewijs met uw gegevens als nieuwe eigenaar. Op
de originele buitenlandse stamboom wordt een stempel gezet met de datum, het NHSB nummer
en de tekst “import Nederland”. De adresgegevens van de eigenaar worden niet meer op de
buitenlandse stamboom vermeld.
Let u bij de import van een rashond op de onderstaande uitvoeringsregels die gelden t.a.v. de
verplicht aanwezige identificatie (chip of tatouage) op de stamboom/export pedigree en de
hond.
Uitvoeringsregels import
Vanaf 1 januari 2007 zal de Raad van Beheer importhonden slechts inschrijven in het NHSB als
het identificatienummer (chip of tatoeage) van de hond overeenkomt met het nummer op de
bijbehorende documenten (stamboom, exportpedigree of anders genaamde officiële FCI erkende
documenten). Met het hanteren van de bovenstaande regel houden wij ons aan de geldende
Europese wetgeving, de regels van de FCI en het Kynologisch Reglement.
Voor alle duidelijkheid:
Als een hond geen chip of tatoeage heeft mag deze hond niet geïmporteerd worden (dwz de
Nederlandse grens niet over) en wordt deze dus ook niet ingeschreven in het NHSB of een
van de bijlagen. De Chipper van de Raad van Beheer zal dus bij het ontbreken van een leesbare
identificatie geen chip meer in de hond plaatsen.
De volgende officiële regels zijn van toepassing
1. Een hond afkomstig uit een land dat is aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land
waarvan de stamboekhouding door de FCI wordt erkend, kan slechts worden
ingeschreven in het NHSB als deze hond vergezeld gaat van een exportpedigree.

2. Het identificatienummer op de stamboom en/of de exportpedigree dient overeen te
komen met het identificatienummer van de desbetreffende hond.
3. Als de onder 1 bedoelde kennelclub geen exportpedigrees afgeeft, dient het
identificatienummer in ieder geval op de stamboom te staan en dient dit
identificatienummer overeen te komen met het identificatienummer van de
desbetreffende hond.
4. Als de hond moet worden aangekeurd omdat deze afkomstig is uit een land dat niet is
aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land waarvan de stamboekhouding niet
door de FCI is erkend, dient de aankeuring van de desbetreffende hond niet plaats te
vinden dan na overleg met de betreffende rasvereniging en uitdrukkelijke toestemming
van de portefeuillehouder I&R.
5. Om geschillenprocedures e.d. te vermijden wordt een overgangsperiode betracht tot 1
januari 2007 waarin een combinatie wordt gemaakt van wenselijkheid en werkelijkheid,
e.e.a. in individuele gevallen te besluiten door de portefeuillehouder I&R in overleg met
de betreffende rasvereniging.
NB: Registratie van, fokken met en deelname aan 'officieel' gezondheidsonderzoek ter preventie
van erfelijke aandoeningen (HD, ED, Oog-, ooronderzoeken, etc.) dient plaats te vinden in het
land waar de eigenaar van de hond woonachtig is! Voor meer informatie hierover klik hier.

Eisen per land
België
De Belgische stamboom van Sint Hubertus dient te zijn voorzien van een 'rood' exportstempel.
Duitsland*
De stamboom uitgegeven door de Duitse rasvereniging, of indien er geen rasvereniging is door
de VDH, dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland', afgegeven
door de VDH (Verein für das Deutsche Hundewesen).
Oostenrijk
De stamboom dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland',
afgegeven door de Oostenrijkse Kennelclub
Frankrijk
Er moet een exportpedigree zijn van de Société Centrale Canine.
Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Luxemburg
Geen speciale vereisten, anders dan originele stamboom van de officiële Kennelclub in dat land.
Groot-Brittannië
Er moet een export pedigree zijn van The Kennel Club. Tevens dient u te beschikken over een
registratiebewijs (Registration of Ownership).
Amerika, Canada
Er moet een export pedigree zijn van de American Kennel Club of de Canadian Kennel Club
tezamen met een formulier van eigendomsoverdracht. Export pedigrees of stambomen van
andere, niet erkende Kennel Clubs (bijvoorbeeld de UKC - United Kennel Club of ARFE) worden
niet geaccepteerd!
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland
Export pedigrees zijn vereist van de verschillende officiële Kennel Clubs.

