
In overeenstemming met de idealen en het doel van onze Vereniging heeft de Alaskan Malamute Club 

of Belgium (AMCB) deze ethische code ingevoerd die door elk lid van de Club zal moeten nageleefd 

worden. Elke overtreding op deze ethische code - door een lid - kan tijdelijke opheffing van het 

lidmaatschap of volledige uitsluiting uit de Club tot gevolg hebben.  

1. Geen enkel lid mag bewust deelnemen aan de verkoop van één (of meerdere) hond(en) aan 

dierenwinkels, of enige andere vorm van collectieve verkoop (doorverkopers) zoals aan laboratoria 

of aan hondenverkopers die in het bezit zijn van een vergunning afgeleverd door Belgische of 

vreemde autoriteiten. Het is eveneens verboden tussenpersonen in de handel bij te staan die 

honden opsporen met het doel te verkopen aan handelaars of andere onderzoeksinstellingen 

(laboratoria).  

 

2. Geen enkel lid zal bewust betrokken zijn bij de verkoop van honden aan individuen (of 

verkooppunten) die als hoofdzakelijk doel de doorverkoop van dieren hebben.  

 

3. Geen enkel lid mag bewust deelnemen aan de aankoop en de verkoop van een reu, een teef of 

een puppy (ongeacht de leeftijd van de hond) zonder het overhandigen van de benodigde papieren 

(Europees inentingsboek, stamboom + contract), tenzij op het moment van de transactie via een 

koopovereenkomst tussen de twee partijen kan aangetoond worden dat die documenten op een 

later tijdstip zullen overhandigd worden.  

 

4. Elk lid moet, zodra hij een nest heeft, de stamboom aanvragen bij een vereniging die aangesloten 

is bij de FCI. Het dubbel van het formulier “Aangifte van dekking en van geboorte”, bestemd voor 

de Club, moet overgemaakt worden aan het Secretariaat van de AMCB. Indien dit document niet 

wordt doorgezonden, kan dit de uitsluiting van de fokker uit de club tot gevolg hebben. Het is 

wenselijk dat elk dier dat een diskwalificerende fout vertoont (zichtbaar van jongs af aan) en 

verkocht wordt als gezelschapsdier een door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus 

gecureerde stamboom krijgt die de verdere reproductie verbiedt. De fokker moet deze aanvraag 

indienen bij de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus.  

 

5. Geen enkel lid zal betrokken worden bij het fokken of verkopen van wolfshybriden, wolven of 

andere rassen of zal een dekking verkopen of aanbieden aan een persoon die wolfshybriden, 

wolven of andere rassen fokt.  

 

6. Elk dier (reu of teef) dat gebruikt wordt voor de fok moet door een gekwalificeerde dierenarts 

geröntgend worden op heupdysplasie en elleboogdysplasie. Het certificaat moet afgeleverd 

worden door een officiële instelling. Deze test mag niet worden afgenomen voor de leeftijd van 13 

maanden. Enkel dieren die de kwalificatie HD-A of HD-B voor de heupen en ED-0 voor de ellebogen 

hebben gekregen, mogen voor de fok gebruikt worden.  

 

7. Een officiële test van de ogen moet worden afgenomen en de hond moet vrij zijn van elke vorm 

oogproblemen). Deze test is enkel geldig voor een jaar en in het geval van een dekking mag deze 

niet ouder zijn dan een jaar. Het is verplicht om het resultaat van deze test te sturen naar de 

rasvereniging.  

 

8. Het is verboden een teef jonger dan 21 maanden te laten dekken, of een reu jonger dan 18 

maanden te gebruiken voor een dekking. Er dient een periode van 12 maanden in acht genomen 



te worden tussen twee opeenvolgende nesten.  

 

9. Een teef mag niet meer dan 4 nesten in haar leven hebben. Eenzelfde combinatie tussen reu en 

teef is maximaal tweemaal toegestaan (maar is liefst te vermijden).  

 

10. Fokkers, of ze nu occasioneel of regelmatig fokken, verbinden zich ertoe om een reu/teef met 

erfelijke afwijkingen uit hun fokprogramma te verwijderen. Het is aanbevolen om een DNA test te 

laten uitvoeren om Poly Neuropathie en het “Wooly gen” vast te stellen.   

Dragers van het longcoat gen mogen  ingefokt worden bij vacht problemen en/of vacht 

degeneratie.  Het is wel verboden om twee dragers met het longcoat gen te combineren.   

 

11. De ouderdieren mogen geen verwantschap vertonen zoals broer/zus, vader/dochter, 

moeder/zoon.  

 

12. Een uitzondering op bovenstaande fokregels kunnen voor de nestplanning, schriftelijk worden 

aangevraagd bij de fokcommissie welke hierover zullen beraadslagen en advies geven.  

 

13. Elk lid van AMCB. is verplicht zijn Malamute een goede opvoeding te geven, te waken over zijn 

gezondheid, hem het nodige voedsel te geven en te zorgen voor een goed onderkomen.  

 

14. Elk lid dient de statuten en de ethische code van de AMCB te respecteren. Wij verwachten van 

onze leden sportiviteit en een geest van fair-play onder alle omstandigheden. 

 

15. Het is ten strengste verboden de AMCB te gebruiken voor persoonlijke doeleinden of om de 

belangen van andere verenigingen te dienen. Binnen onze Club moet het algemeen belang van alle 

leden en onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze Alaskan Malamute centraal staan.  

 

 

 

 


