Sanctiebeleid
In dit document zijn de sancties verzameld zoals die van toepassing zijn binnen de geldende
regels van de Nederlandse Poedelclub

Verenigingsfokreglement - VFR:
In alle gevallen is het Kynologisch Reglement (KR) van kracht; bij het niet nakomen van één
of meer bepalingen uit het KR zal het bestuur van de NPC passende maatregelen nemen, al
of niet in overleg met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB). In het VFR staan
vele gebods-en verbodsartikelen; sancties die in eerste instantie kunnen worden opgelegd,
zijn de sancties van de RvB. Dit kunnen zijn:
•niet afgeven van een stamboom (RvB)
•intrekken van een stamboom (RvB)
•stamboom voorzien van een aantekening (RvB)
Voor het opleggen van bovenstaande sancties ligt het initiatief veelal bij de NPC. Er zal in
deze gevallen door de NPC pupinfo/bemiddeling worden gegeven; mocht dit al wel gebeurd
zijn, dan wordt het direct ingetrokken en van de website verwijderd.
De NPC-sanctie is een Berisping.
Bij herhaling volgt Royement.
Er is voor het betreffende nest geen recht op de dienstverlening van de
pupinfo/bemiddeling.
Naast bovenstaande bepalingen zijn er ook vele gebods- en verbodsbepalingen
opgenomen in het VFR.
Hierbij worden 3 sanctie-soorten onderkend, oplopend in zwaarte:
1.Waarschuwing; Geldigheidstermijn: 3 jaar; wordt niet gepubliceerd.
2.Berisping; Geldigheidstermijn: 5 jaar; publicatie in ‘Poedelvaria’, Website en Nieuwsbrief
3.Royement; Met onmiddellijke ingang; publicatie in ‘Poedelvaria’, Website en Nieuwsbrief
Sancties worden opgelegd door het bestuur van de NPC.
In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van de bovenstaande sancties en/of
stappen overslaan. Uitgangspunt is dat een sanctie in overeenstemming moet zijn met de
begane overtreding

Geen afdracht dekgeld
Bij geen of te weinig betaling van dekgeld volgt op aangeven van de fokker een Berisping
worden alle beschikbare services van de NPC voor het betreffende lid opgeschort.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 maart 2019.
De secretaris houdt een register bij van de opgelegde sancties.

