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1. De Fokkerij-
verordening



Welke nieuwe reglementering over fokkerij?

Fokkerijverordening 2016/1012

“VERORDENING (EU) 2016/1012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en 

genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en 
de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride 
fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 

90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde 
handelingen op het gebied van dierfokkerij”. 



Welke nieuwe reglementering over fokkerij?

Uitvoeringsverordening 2017/717

“Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 VAN DE COMMISSIE van 10 april 2017 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/1012 van het 
Europees Parlement en de Raad wat de modelformulieren voor zoötechnische 

certificaten voor fokdieren en levende producten daarvan betreft”

Gedelegeerde verordening (EU) 201X/XXX  (enkel voor 
paardachtigen)

“Gedelegeerde verordening over de inhoud en de vorm van zoötechnische certificaten 
voor raszuivere fokpaarden en -ezels van  vervat in een uniek levenslang 

identificatiedocument voor paardachtigen” 



Wat met de huidige richtlijnen en 
beschikkingen?

alle Richtlijnen en Beschikkingen over fokkerij worden 
opgeheven

• op de datum waarop de nieuwe fokkerijverordening van toepassing 
wordt

Richtlijn 90/428/EEG over de deelnemingsvoorwaarden 
aan wedstrijden voor paarden blijft behouden



Wat betekent dit voor mijn 
stamboekvereniging? 

huidige erkenning blijft behouden

Inwerkingtreding, toepassing FVO

• in werking sinds 29 juni 2016 

• van toepassing vanaf 1 november 2018 



Wat betekent dit voor mijn 
stamboekvereniging? 

verordeningen over de certificaten

• vanaf 1 november 2018 van toepassing

aanpassing tegen 1.11.2018 van

• de statuten (mogelijks)

• het foktechnisch reglement  



Voor welke diersoorten? 

Rund

Varken

Schaap en Geit

Paard en ezel



2. Definities -
kader

2.1. definities



ras

een populatie van paarden met voldoende uniformiteit om 
als verschillend van andere paarden te worden beschouwd 
door een of meer groepen van fokkers die zijn 
overeengekomen die paarden in te schrijven in stamboeken. 
In die stamboeken worden hun bekende voorouders vermeld 
met het doel hun erfelijke eigenschappen te reproduceren 
door voortplanting, uitwisseling en selectie in het kader van 
een fokprogramma;



levende producten

sperma, eicellen en embryo’s 
van raszuivere paarden, 
bestemd voor geassisteerde 
voortplanting



Stamboekvereniging

een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie of 
overheidsinstantie, anders dan bevoegde 
autoriteiten, die volgens de FVO door de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat erkend is 
om een fokprogramma uit te voeren met 
raszuivere paarden die ingeschreven zijn in de 
stamboeken die ze bijhoudt of opstelt;



Fokorgaan

een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie, 
privéonderneming,  opfokbedrijf of officiële 
dienst in een derde land die van een officiële 
dienst in dat derde land toestemming heeft 
verkregen voor de invoer in de Unie van 
raszuivere paarden bestemd voor het fokken;



Bevoegde autoriteiten

de autoriteiten van een lidstaat die volgens de FVO 
verantwoordelijk zijn voor:

de erkenning van 
stamboekverenigingen 
en de goedkeuring van 
de fokprogramma's die 

zij uitvoeren met 
raszuivere paarden;

officiële controles van 
operatoren;

het verlenen van 
bijstand aan andere 
lidstaten en derde 

landen in het geval van 
waargenomen niet-

naleving;

andere dan de onder a) 
en c) genoemde 

officiële activiteiten;



Raszuiver paard, foklijn

raszuiver paard: een paard dat is ingeschreven of 
geregistreerd en in aanmerking komt voor 
inschrijving in de hoofdsectie van een stamboek;

foklijn: een genetisch stabiele en uniforme 
subpopulatie van raszuivere paarden van een 
bepaald ras;



Stamboek

het stamboek, bestand of informatiedrager 
dat een SV bijhoudt en dat bestaat uit een 
hoofdsectie en, indien de 
stamboekvereniging daartoe besluit, een of 
meer aanvullende secties voor paarden die 
niet voor inschrijving in de hoofdsectie in 
aanmerking komen;



Hoofdafdeling, klasse

hoofdsectie: de sectie van een stamboek waarin raszuivere 
paarden worden ingeschreven of geregistreerd en in 
aanmerking komen voor inschrijving, met gegevens over hun 
voorouders en, indien van toepassing, hun genetische aanleg;

klasse: een horizontale afdeling van de hoofdsectie waarin 
raszuivere paarden worden ingeschreven op basis van hun 
genetische aanleg;



Stamboek, indeling

hoofdsectie

klasse 
2

klasse 
3

klasse 
1

klasse 
4

aanvullende sectie(s)

stamboek



Genetische aanleg, fokwaarde

genetische aanleg: meetbare erfelijke eigenschap 
of genetische bijzonderheid van een raszuiver 
paard

fokwaarde: schatting van het verwachte effect 
van het genotype van een rasuiver paard op een 
bepaalde eigenschap van zijn nakomelingen;



Zoötechnisch certificaat

stamboekcertificaat, verklaring of commerciële 
documentatie, op papier of in elektronische vorm 
afgegeven voor raszuivere paarden en levende 
producten daarvan, waarin informatie wordt 
verstrekt over de afstamming, de identificatie en, 
indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van 
prestatieonderzoek of genetische evaluatie;



Fokprogramma

een reeks systematische verrichtingen, waaronder 
het registreren, selecteren, fokken en uitwisselen 
van raszuivere paarden en levende producten 
daarvan die worden opgezet en uitgevoerd om de 
gewenste fenotypische en/of genotypische 
eigenschappen bij de beoogde fokpopulatie te 
verbeteren of instand te houden;



Binnenkomst in de Unie, handel

binnengebracht worden in de Unie of binnenkomst in de Unie: handeling 
waarmee fokdieren en levende producten daarvan in een van de in 
bijlage VI vermelde grondgebieden van buiten die grondgebieden 
worden binnengebracht, met uitzondering van doorvoer;

handel: handeling waarmee dieren of levende producten daarvan 
binnen de Unie, inclusief binnen een lidstaat, worden gekocht, 
verkocht, uitgewisseld of anderszins verworven of van de hand gedaan;



Operator

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderworpen is aan de 
voorschriften van de FVO

Stamboekverenigingen 
of  derden die door hen 

zijn aangewezen, 

spermacentra en 
sperma-opslagcentra, 
embryo-opslagcentra, 

embryoteams of 
embryoproductieteams, 

fokkers



2. Definities -
kader

2.2. kader



kader

FVO enkel van toepassing op raszuivere paarden en op 
levende producten ervan waarvan de nakomelingen 
bestemd zijn voor inschrijving in een stamboek.

Vlaamse fokkerijregelgeving mogelijk voor 
fokprogramma’s die niet volgens de FVO zijn 
goedgekeurd



kader

een vereniging of groepering van fokkers kan zonder 
erkenning en zonder goedgekeurd fokprogramma een 
stamboek bijhouden van een ras of type paard/ezel. 

Een erkende stamboekvereniging die een goedgekeurd 
fokprogramma uitvoert voor paarden/ezels van dat ras 
of type hoeft de aldus ingeschreven paarden echter 
niet op te nemen in haar stamboek. 



3. Erkenning 
stamboekvereniging, 
goedkeuring 
fokprogramma

3.1. erkenning 
stamboekverenigingen



Wat wijzigt er? 

het hoofdkantoor bevindt zich in het Vlaams Gewest

beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel en 
geschikte faciliteiten en apparatuur 

• beschikken over een voldoende grote populatie raszuivere 
paarden binnen de geografische gebieden van het 
fokprogramma

• beschikken over voldoende fokkers om deel te nemen aan elk 
fokprogramma



Wat wijzigt er? 

beschikken over een huishoudelijk reglement  

met  regeling voor 
het beslechten van 

geschillen met 
fokkers die 

deelnemen aan 
een 

fokprogramma;

met waarborgen 
voor de gelijke 

behandeling van 
fokkers die 

deelnemen aan 
een 

fokprogramma;

met rechten en 
plichten van 
fokkers die 

deelnemen aan 
een 

fokprogramma



Rechten en plichten van fokkers 

Raszuivere paarden inschrijven in de hoofdsectie van het 
stamboek

Paarden inschrijven in een aanvullende sectie (als die 
bestaat)

• Uitzondering mogelijk voor raszuivere paarden, cfr Ar,XX

• Meerdere SV voor dat ras binnen de Unie

• Fokprogramma omvat volledig grondgebied Unie

• Uitzondering geldt enkel voor beperking grondgebied voor inschrijving 
bij de geboorte, niet voor voortplanting



Rechten en plichten van fokkers 

Deelnemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie

Een zoötechnisch certificaat verkrijgen

Op hun vraag: actuele resultaten van prestatieonderzoek en 
genetische evaluatie verkrijgen voor hun raszuivere paarden

Toegang tot alle andere SV-diensten voor dat fokprogramma



Rechten en plichten van leden 

lid worden

het fokprogramma vaststellen en ontwikkelen 
volgens de voorschriften in het huishoudelijk 
reglement



Rechten en plichten van 
stamboekverenigingen

fokprogramma zelfstandig vaststellen en uitvoeren 

Fokkers uitsluiten van deelname aan het fokprogramma 

Fokkers uitsluiten als lid 

Geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en de SV 
beslechten



3. Erkenning 
stamboekvereniging, 
goedkeuring 
fokprogramma

3.2. goedkeuring  
fokprogramma’s 



doelstelling fokprogramma

de verbetering van het ras, de foklijn of de kruising

de instandhouding van het ras

de creatie van een nieuw ras, een nieuwe foklijn of een nieuwe kruising 

de reconstructie van een ras  

een combinatie ervan.



de naam van het ras vermelden 

verwarring voorkomen met de naam van gelijkaardige raszuivere 
paarden of andere rassen, foklijnen of kruisingen die in andere 
stamboeken ingeschreven of geregistreerd zijn

de gedetailleerde eigenschappen van de raszuivere paarden 
beschrijven 

De belangrijkste kenmerken beschrijven = de rasstandaard.

Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: naam, rasbeschrijving



het geografisch gebied van het fokprogramma definiëren  

* voor elk fokprogramma het geografisch gebied waar het wordt 
uitgevoerd

* omvat elke lidstaat (of deel ervan) waar de stamboekvereniging 
minstens één lid of fokker heeft die deelneemt aan het fokprogramma. 

Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied



het geografisch gebied van het fokprogramma definiëren  

Een stamboekvereniging die in een andere lidstaat fokkers 
heeft die deelnemen of zullen deelnemen aan haar 
fokprogramma moet dat fokprogramma laten goedkeuren in 
die andere lidstaat.

Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied



Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied

procedure  

1. de stamboekvereniging deelt het departement mee in 
welke lidstaten één of meer fokkers/leden actief 
deelnemen of zullen deelnemen aan haar fokprogramma;



Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied

procedure 

2. het departement stelt de bevoegde autoriteit van die lidstaten 
minstens 90 dagen voor de geplande startdatum van het fokprogramma 
in kennis; het departement bezorgt de lidstaat die erom verzoekt, een 
kennisgeving in één van de officiële talen van die lidstaat;



Voorschriften voor goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied

procedure 

wanneer die andere lidstaat erom verzoekt, deelt het departement ten minste 60 dagen vóór de beoogde 
startdatum het goedgekeurd efokprogramma mee, 

De andere lidstaat kan een vertaling van het fokprogramma in één van haar officiële talen vragen.

De aanvragende stamboekvereniging  bezorgt dan de vertaalde versie van het fokprogramma aan het 
departement.



Voorschriften voor weigering fokprogramma: 
geografisch gebied

in de andere lidstaat wordt al een goedgekeurd fokprogramma met raszuivere paarden 
van dat ras  uitgevoerd én de goedkeuring van nog een fokprogramma de uitvoering 
ervan in gevaar zou brengen voor :

a) de essentiële raseigenschappen of de hoofddoelstellingen van het fokprogramma of

b) de instandhouding van het ras of het behoud van de genetische diversiteit binnen 
het ras of

c) de doeltreffende uivoering van een programma voor instandhouding van het ras in 
geval van een met uitsterven bedreigd ras of een inheems ras dat niet wijd verspreid is 
over één of meer grondgebieden an de Unie.



Voorschriften voor goedkeuring of weigering 
fokprogramma: geografisch gebied

Vraag tot heroverweging is mogelijk.

Het departement stelt de bevoegde autoriteit 
van de andere lidstaten in kennis van de 
wijzigingen van het fokprogramma.



Voorschriften voor stopzetten goedkeuring 
fokprogramma: geografisch gebied

Wanneer gedurende >= 24 maand binnen een bepaald deel van het 
geografisch gebied van een goedgekeurd fokprogramma geen enkele fokker 
deelneemt, kan het departement de stamboekvereniging vragen het 
geografisch gebied van dat goedgekeurd fokprogramma aan te passen zodat 
dat bepaald gebied daar niet meer toe behoort.  

De bevoegde autoriteit van een andere lidstaat die het fokprogramma heeft 
goedgekeurd, kan die goedkeuring intrekken wanneer er 

gedurende >= 12 maand op haar grondgebied geen enkele fokker 
deelneemt aan dat fokprogramma.



Beschrijving identificatiesysteem voor 
raszuivere paarden

De identificatievoorschriften waarborgen dat raszuivere 
paarden alleen in een stamboek worden geregistreerd of 
ingeschreven op voorwaarde dat ze geïdentificeerd zijn 
volgens het dierengezondheidsrecht.

Raszuivere paarden worden alleen in een stamboek 
ingeschreven als ze geïdentificeerd zijn met een dekcertificaat.
Het is mogelijk te verplichten dat de identificatie gebeurt vóór 
het spenen.



Beschrijving identificatiesysteem voor 
raszuivere paarden - afwijking

Het departement én het stamboek van oorsprong moeten  
toestemming geven om het dekcertificaat te vervangen door 
DNA-analyse of bloedgroepenonderzoek.

De erkende stamboekvereniging neemt voorschriften voor de 
afgifte van dekcertificaten of de toepassing van de afwijking en 
voor de eventuele eis om het veulen te identificeren vóór het 
spenen op in de voorschriften van het fokprogramma.



Beschrijving systeem voor registratie 
afstamming raszuivere paarden 

Informatie verstrekken over de registratie van de afstamming 
van raszuivere paarden die geregistreerd of ingeschreven zijn in 
een stamboek of die daarvoor in aanmerking komen.

Voorbeeld: Naam, UELN-nummer, aantal generaties, 
broninformatie: andere zoötechnische certificaten, databases, 
…



Fokdoel, selectiedoel specifiëren

De voornaamste doelstellingen van 
het fokprogramma vermelden. In 
voorkomend geval de gedetailleerde 
evaluatiecriteria voor de selectie van 
de raszuivere paarden vermelden.



Wanneer prestatieonderzoek of genetische 
evaluatie vereist is

De voornaamste doelstellingen van 
het fokprogramma vermelden. In 
voorkomend geval de gedetailleerde 
evaluatiecriteria voor de selectie van 
de raszuivere paarden vermelden.



Wanneer prestatieonderzoek of genetische 
evaluatie vereist is

Informatie meedelen over het verzamelen, 
registreren, communiceren en gebruiken van de 
resultaten van het prestatieonderzoek .

Informatie meedelen over de genetische en in 
voorkomend geval de genomische evaluatie van 
raszuivere paarden.



Bij een hoofdafdeling met klassen of 
aanvullende secties

Informatie meedelen over het verzamelen, 
registreren, communiceren en gebruiken van de 
resultaten van het prestatieonderzoek .

Informatie meedelen over de genetische en in 
voorkomend geval de genomische evaluatie van 
raszuivere paarden.



Bij kruising met raszuivere paarden van een 
ander ras

de voorwaarden regelen voor de 
inschrijving in de hoofdsectie van het 
stamboek van raszuivere paarden van een 
ander ras of van een specifieke 
hengstenlijn of merriefamilie binnen dat 
andere ras.



3. Erkenning 
stamboekvereniging, 
goedkeuring 
fokprogramma

3.2. goedkeuring  
fokprogramma’s 



Vragen na infosessie 1
Is uitbreiding geografisch gebied nodig? 

Als we het geografisch gebied niet laten uitbreiden, is het 
dan nog toegelaten om veulens  te registreren vanuit die 
desbetreffende landen ?



Vragen na infosessie 1
Is uitbreiding geografisch gebied nodig? 

Nee. Na 1 november 2018 mogen erkende 
stamboekverenigingen geen fokprogramma meer 
uitvoeren in een andere lidstaat wanneer dat niet 
vooraf is aangemeld bij de bevoegde overheid 
van die andere lidstaat. 

Tot 31 oktober 2018 volstaat de aanmelding van 
het fokprogramma.



Na 1 november 2018 moet een erkende 
stamboekvereniging die haar geografisch 
gebied wil uitbreiden naar een nieuwe 
lidstaat,  de volledige goedkeuringsprocedure 
door die nieuwe lidstaat doorlopen. 

Vragen na infosessie 1
Is uitbreiding geografisch gebied nodig? 



Enkele leden uit Nederland nemen alleen deel aan 
onze nationale prijskamp. Moeten wij het geografisch 
gebied uitbreiden? 

Ja, wanneer die nationale prijskamp tot het 
fokprogramma van uw stamboekvereniging behoort.  

Vragen na infosessie 1
Is uitbreiding geografisch gebied nodig? 



Ja. Richtlijn 90/427 en de Beschikkingen 92/353, 92/354 
(erkenning SV), 96/78 (inschrijven in stamboek) en 96/79 
(certificaten) blijven van kracht tot 1 november 2018. 

Uitvoeringsverordening 2015/262 (identificatie, paspoort) 
blijft vermoedelijk van kracht tot 21 april 2021.

Vragen na infosessie 1
Is Beschikking 96/78 nu nog van toepassing? 



Nota 21.11.2017 van de EU-Commissie

- UK is derde land vanaf 30.03.2019, daarna:

- UK-stamboekverenigingen kunnen fokorgaan worden

- EU-27 fokkers kunnen paarden inschrijven in SV van EU-27

- invoer volgens dierengezondheidsrecht EU-27

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics_en

Vragen na infosessie 1
Welke gevolgen heeft de Brexit? 



instellen van het stamboek van oorsprong 

( = moederstamboek) van een ras

een stamboekvereniging die aan 
het departement verklaart dat haar 
fokprogramma de voorschriften 
regelt als stamboek van oorsprong 
van het ras:



instellen van het stamboek van oorsprong 

van een ras

1. beschikt over historische gegevens over de opstelling van dat 
stamboek en heeft het foktechnisch reglement van dat 
fokprogramma openbaar gemaakt;

2. toont aan dat er geen stamboekvereniging of fokorgaan 
bekend is dat een stamboek voor hetzelfde ras heeft opgesteld 
en een fokprogramma uitvoert volgens  haar foktechnisch
reglement;

instellen van het stamboek van oorsprong ( = 
moederstamboek) van een ras



instellen van het stamboek van oorsprong 

van een ras

3. werkt nauw samen met de dochterstamboeken en stelt hen 
op transparante wijze en tijdig in kennis van de wijzigingen in  
het foktechnisch reglement; 

4. heeft niet discriminerende voorschriften opgesteld voor 
haar activiteiten die voor hetzelfde ras zijn opgesteld door 
fokorganen die niet opgenomen zijn in de lijst van artikel 34 
van de FVO.



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras 

Een stamboekvereniging die aan 
het departement verklaart dat haar 
fokprogramma de voorschriften 
regelt als dochterstamboek van het 
ras:



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras 

1. neemt het foktechnisch reglement van het 
moederstamboek van het ras op in haar 
fokprogramma;



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras 

2. kan op basis van de genetische aanleg 
aanvullende klassen vaststellen voor de hoofdsectie 
van het stamboek  

Voorwaarde: de raszuivere paarden, die 
ingeschreven zijn in de klassen van de hoofdsectie 
van het moederstamboek of van andere 
dochterstamboeken, moeten ingeschreven worden 
in de overeenkomstige klassen van die aangevulde 
hoofdsectie; 



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras 

3. heeft de informatie over het foktechnisch
reglement en de bron openbaar gemaakt; 

4. beschikt over mechanismen om het fokprogramma 
aan te passen aan wijzigingen van het foktechnisch
reglement van het moederstamboek van het ras. 



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras - uitzondering

 het moederstamboek van een ras wordt niet bijgehouden 
door 

* een stamboekvereniging die actief is binnen de Unie of 

* een fokorgaan in een derde land 

 het foktechnisch reglement wordt uitsluitend vastgesteld 
door een internationale organisatie die mondiaal actief is

het departement kan deze stamboekvereniging erkennen als 
dochterstamboek voor dat ras.



bijhouden van het dochterstamboek van een 
ras - uitzondering

Het dochterstamboek stelt  in dat geval 
de doelstellingen en criteria vast volgens 
het foktechnisch reglement van de 
internationale organisatie, legt ze ter 
controle voor aan het departement en 
neemt ze over in het fokprogramma.



3. Erkenning 
stamboekvereniging, 
goedkeuring 
fokprogramma

3.3. wijziging van een 
goedgekeurd  fokprogramma 



Wijzigen van het fokprogramma 

Significante wijzigingen in een goedgekeurd fokprogramma

 vooraf schriftelijk meedelen (elektronisch of op papier) 
aan het departement.

De wijzigingen zijn goedgekeurd, tenzij het departement 
binnen 90 dagen vanaf de datum van de mededeling anders 
aangeeft.



Wijzigen van het fokprogramma 

De fokkers (leden) op 
transparante wijze en tijdig 
(!) in kennis stellen van de 
goedgekeurde wijzigingen.



4. 
Prestatieonderzoek 
en genetische 
evaluatie



Prestatieonderzoek (PO) en Genetische 
evaluatie (GE) - methoden 

Een stamboekvereniging die PO of GE uitvoert bij 
raszuivere paarden: 

- waarborgt dat dit gebeurt volgens haar goedgekeurd    
fokprogramma

- kan daarvoor een derde aanstellen

- stelt methoden vast die wetenschappelijk aanvaardbaar 
zijn volgens gevestigde zoötechnische beginselen.



Prestatieonderzoek (PO) en Genetische 
evaluatie (GE) - vereisten 

- geldige vergelijking tussen fokdieren is mogelijk 

- beschrijving toelatingsvoorwaarden fokdieren tot PO

- info over: 

* identiteit en eerdere testresultaten van te testen fokdieren

* te registreren kenmerken 

* testmethoden

* andere relevante informatie.



Prestatieonderzoek (PO) en Genetische 
evaluatie (GE) - vereisten 

- te onderzoeken kenmerken vastleggen: 

- soort-en ras specifieke kenmerken zoals

* lichaamsbouw, vruchtbaarheid, geboortegemak

* gezondheidskenmerken, levensvatbaarheid  nak. 

* levensduur, gehoorzaamheid, duurzaamheid

* alle andere kenmerken ifv selectiedoel



Prestatieonderzoek (PO) en Genetische 
evaluatie (GE) - vereisten 

- verzamelde gegevens enkel gebruiken voor GE als ze 
volgens het registratiesysteem van het fokprogramma 
zijn gegenereerd 

- voor elk geregistreerd kenmerk het systeem voor PO, 
het testprotocol en de methode voor het valideren 
van de testresultaten beschrijven in het fokprogramma

- waarborgen dat FWS betrouwbaar is



Prestatieonderzoek (PO) en genetische 
evaluatie (GE) - uitvoering 

Het Departement Landbouw en Visserij kan opleggen dat de aangewezen derde een 
machtiging voor PO of GE heeft.

Om die machtiging te kunnen verkrijgen, moet de derde beschikken over:

1. de nodige faciliteiten en apparatuur om de prestatieonderzoek of die genetische 
evaluatie uit te voeren

2. voldoende gekwalificeerd personeel

3. de capaciteit om het onderzoek uit te voeren,



Prestatieonderzoek (PO) en genetische 
evaluatie (GE) - verplichtingen 

Op vraag van de bevoegde autoriteit deelt de stamboekvereniging die PO of GE uitvoert, 
volgende info mee:

1. de resultaten verzameld bij fokdieren op haar grondgebied 

2. details over het model voor de analyse van de resultaten van het PO 

3. details over de statistische methoden voor de analyse/kenmerk van de resultaten van het PO

4. details over de genetische parameters per kenmerk, met inbegrip van de evt. genomische
evaluatie.



Prestatieonderzoek (PO) en genetische 
evaluatie (GE) - verplichtingen 

De stamboekvereniging of de aangewezen derde:

- publiceert gedetailleerde informatie over degenen die PO of 
GE uitvoeren

- publiceert de resultaten van GE van fokdieren waarvan het 
sperma voor KI wordt gebruikt

- houdt die resultaten actueel.



5. Inschrijving in het 
stamboek

5.1. de hoofdsectie 



Algemeen  

altijd een hoofdsectie.

één of meer aanvullende secties 
mogelijk ifv opwaardering



indeling hoofdsectie 

De stamboekvereniging kan 

1. in het fokprogramma van het ras 
verschillende criteria of procedures regelen 
voor de inschrijving van raszuivere paarden 

2. beslissen de hoofdsectie van het stamboek 
in te delen in klassen. 



indeling hoofdsectie 

indeling mogelijk op 2 manieren: 

Indeling op basis van 
genetische aanleg 

Vervolgens: indeling op 
basis van leeftijd of geslacht

Indeling op basis van 
leeftijd of geslacht

Vervolgens: indeling op 
basis van genetische aanleg



Case: indeling Welsh Pony & Cob stamboek

Hoofdsectie

Sectie A: 
Mountain 

Pony ≤ 
1,22m

Sectie B: 
Welsh 
Pony ≤ 
1,37m

Sectie C: 
Welsh 

Pony Cob 
type 

≤1,37m

Sectie D: 
Welsh Cpb 

≥1,37m

Sectie X: 
raszuiver 
maar vb. 

geen 
deklicentie



Case: indeling Welsh Pony & Cob stamboek

Aanvullende sectie

Sectie Welsh Part Bred: ≥12,5% 
Welsh bloed, ≤100% Welsh bloed



Case: indeling Welsh Pony & Cob stamboek

Overstap van de 
aanvullende sectie naar 
de hoofdsectie regelen!



indeling hoofdsectie 

De stamboekvereniging kan in het 
fokprogramma regelen dat raszuivere paarden 

eerst een bepaalde beoordeling (keuring), PO 
of GE ondergaan 

vooraleer ze in een specifieke klasse van de 
hoofdsectie worden ingeschreven. 



hoofdsectie  
inschrijving verplicht

* de inschrijving van een raszuiver paard in de 
hoofdsectie niet weigeren wanneer het reeds is 
ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek 
van hetzelfde ras of van een ander ras waarvoor  
een kruisingsprogramma is opgesteld. 

* het verbod tot weigering geldt ook voor een 
raszuiver paard uit het stamboek van een andere 
erkende stamboekvereniging of van een fokorgaan 



indeling hoofdsectie  
één basisklasse voorzien

altijd minstens één klasse voorzien waarin 
raszuivere paarden op vraag van de fokker 
worden ingeschreven als ze voldoen aan de 
voorwaarden voor 

1. Inschrijving in de hoofdsectie  én

2. Toelating tot de voortplanting 



Inschrijving in de  hoofdsectie  
5 voorwaarden voor raszuivere paarden

1. Afstamming

2. Vaststelling afstamming

3. Identificatie

4. Uniek nummer

5. Zoötechnisch certificaat



Inschrijvingsvoorwaarden hoofdsectie  
1. afstamming

het paard (veulen) stamt af van ouders die zelf zijn ingeschreven in de 
hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras of

het raszuiver paard is ingeschreven in het stamboek van een ander ras waarmee 
volgens het goedgekeurde fokprogramma kruising is toegestaan en het voldoet 
aan de criteria voor inschrijving in de hoofdsectie of

het raszuiver paard behoort tot een specifieke hengstenlijn of merriefamilie van 
een ander ras waarmee volgens het goedgekeurde fokprogramma lijnenfokkerij 
is toegestaan en het voldoet aan de criteria voor inschrijving in de hoofdsectie;



Inschrijvingsvoorwaarden hoofdsectie  
2. vaststelling afstamming

de afstamming van het paard is 
vastgesteld volgens de voorschriften 
in het goedgekeurde fokprogramma 
(vb, DNA-onderzoek, niet van 
bepaalde lijn, ..)



Inschrijvingsvoorwaarden hoofdsectie  
3. identificatie

de identificatie is gebeurd volgens 
de voorschriften van 

* het dierengezondheidsrecht én 

* het goedgekeurde fokprogramma



Inschrijvingsvoorwaarden hoofdsectie  
4. uniek identificatienummer en naam

bij de inschrijving van een reeds 
ingeschreven raszuiver paard blijft 

* zijn uniek nummer (sanitair) behouden

* zijn naam + de code van het geboorteland 

behouden



Inschrijvingsvoorwaarden hoofdsectie  
5. zoötechnisch certificaat

passend zoötechnisch certificaat 
vereist, 

ook van het sperma/eicel/embryo 
waaruit het raszuiver paard evt. is 
verwekt



5. Inschrijving in het 
stamboek

5.2. aanvullende secties 



Wanneer komt een paard in de aanvullende 
sectie?   

1. het stamboek bevat aanvullende sectie(s) 

2. het paard voldoet niet aan de voorwaarden voor 
inschrijving in de hoofdsectie 

3. de fokker vraagt inschrijving in de aanvullende sectie 

4. het paard voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden 
van de aanvullende sectie.



aanvullende sectie
inschrijvingsvoorwaarden   

1. het paard is geïdentificeerd volgens de 
voorschriften van het dierengezondheidsrecht 
en van het goedgekeurde fokprogramma;

2. de stamboekvereniging oordeelt dat het 
paard beantwoordt aan de raseigenschappen



aanvullende sectie
inschrijvingsvoorwaarden   

3 het paard voldoet aan de minimale prestatievereisten die het 
goedgekeurde fokprogramma eventueel regelt voor kenmerken 
waarvoor prestatieonderzoek of genetische evaluatie gebeurt 
bij de raszuivere paarden van dat stamboek.  

 de stamboekvereniging kan verschillende voorschriften 
vaststellen naargelang het gaat om paarden die voldoen aan 
punt 2. of punt 3.



van de aanvullende sectie naar de hoofdsectie
voorwaarden

* opwaardering op vraag van de fokker

* de nakomeling van paarden in de 
aanvullende sectie voldoet aan de 
voorwaarden voor inschrijving in de 
hoofdsectie   



6. Toelating tot de 
voortplanting

6.1. toelatingsvoorschriften



toelatingsvoorschriften

Algemene regel: 

een stamboekvereniging die voor een ras een 
goedgekeurd fokprogramma uitvoert, moet volgende 
raszuivere paarden toelaten tot de voortplanting:

1. elke raszuivere hengst voor natuurlijke dekdienst;



toelatingsvoorschriften

2. het sperma van elke raszuivere hengst die een 
prestatieonderzoek of genetische evaluatie heeft ondergaan
wanneer  dat deel uitmaakt van het fokprogramma;

3. eicellen van elke raszuivere merrie die een 
prestatieonderzoek of genetische evaluatie heeft ondergaan 
wanneer dat deel uitmaakt van het fokprogramma; 

deze eicellen moeten gewonnen zijn en gebruikt worden voor 
de in-vitro of in vivo productie van embryo’s die geproduceerd 
zijn met sperma dat voldoet aan de voorwaarden in 2.



toelatingsvoorschriften

Het sperma of de embryo’s werd gewonnen 

*door een spermacentrum of sperma-
opslagcentrum of 

door een embryoteam of 
embryoproductieteam 

dat goedgekeurd is volgens het 
dierengezondheidsrecht van de Unie.



toelatingsvoorschriften

Sperma of embryo’s gewonnen in centra die volgens 
Belgische of Gewestelijke voorschriften erkend zijn 
voor het winnen of opslaan ervan, mag eveneens 
worden gebruikt.

Weblinks naar de lijst erkende centra: 

 in handleiding



4. Toelating tot de 
voortplanting

4.2. verbod van bepaalde 
reproductietechnieken



Verbod van bepaalde reproductietechnieken

Een SV kan voor een ras het gebruik van één of meer 
reproductietechnieken of het gebruik van raszuivere 
paarden en sperma, eicellen of embryo’s ervan voor die 
technieken verbieden of beperken

 dat verbod of die beperking specifiëren in het 
fokprogramma

Wanneer het moederstamboek dergelijk verbod of 
beperking regelt, moeten alle dochterverenigingen dat 
verbod of  die beperking naleven



4. Toelating tot de 
voortplanting

4.3. verificatie van de identiteit



Verificatie van de identiteit

* bij raszuivere hengsten waarvan sperma wordt 
gebruikt voor kunstmatige inseminatie, moeten de 
SV de bepaling  van de bloedgroepen of het DNA-
profiel eisen

* Bij raszuivere merries waarvan eicellen of embryo’s 
worden gebruikt, kunnen de SV de bepaling van de 
bloedgroepen of het DNA-profiel eisen



Vragen na infosessie 2
stamboekafdeling of –klasse retroactief aanpassen ? 

- geen verplichting tot aanpassing geregeld in de FVO

- database aanpassen, via app binnen het ICT-platform?

- algemene aanpassing ID-documenten is niet haalbaar

- ID-document aanpassen op verzoek fokker/eigenaar



Vragen na infosessie 2
Kan een hengst zonder pedigree in de toekomst nog 

goedgekeurd worden voor de dekdienst ? 

- een stamboekvereniging kan een hengst van de 
aanvullende sectie goedkeuren voor de dekdienst

- mogelijkheid opnemen in het fokprogramma

- het veulen is inschrijfbaar in de hoofdsectie 
wanneer het aan de inschrijvingsvoorwaarden 
voldoet 



- Ja wanneer het veulen geboren wordt in het Vlaams 
Gewest

- Procedure uitbreiding geografisch gebied van activiteiten in 
een ander gewest wordt uitgewerkt 

- Uitbreiding geografisch gebied is nodig wanneer het veulen 
geboren wordt in een andere lidstaat  

Vragen na infosessie 2
Kunnen we veulens van een buitenlandse hengst gewoon in 

ons Belgisch stamboek met Belgisch paspoort inschrijven?  



- Ja. De website moet wel toegankelijk zijn voor de fokkers 
die deelnemen aan het fokprogramma.

- Informatie publiceren over 

* de wijze waarop fokwaarden berekend worden

* de betekenis van fokwaarden/betrouwbaarheid 

* hoe de fokker fokwaarden kan gebruiken.

Vragen na infosessie 2
Mogen we in de lijst goedgekeurde hengsten verwijzen naar 

de website waar actuele fokwaarden gepubliceerd zijn? 



5. Zoötechnische 
certificaten



Uitgifte, inhoud en vorm

1. uitgifte zoötechnisch certificaat

* voor raszuivere paarden en sperma, eicellen en embryo’s ervan

* enkel stamboekvereniging, bevoegde overheid, fokorgaan reikt uit

afwijking: het departement kan toestaan dat EU-erkend 
spermacentrum, sperma- opslagcentrum, embryoteam of 
embryoproductieteam het zoötechnisch certificaat voor sperma, 
eicellen of embryo’s uitreikt obv informatie stamboekvereniging



Uitgifte, inhoud en vorm

1. uitgifte zoötechnisch certificaat

* uitreiken verplicht bij vraag van fokker die deelneemt 
aan  fokprogramma

* zorgen voor tijdig toezenden

* nodig voor inschrijving van raszuivere paarden of 
nakomelingen verwekt  met sperma, eicellen of 
embryo’s ervan in een ander stamboek.



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat raszuivere paarden en ezels

* inhoud: zie modelformulier – deel I en deel II

* vorm: het zoötechnisch certificaat van raszuivere paarden en ezels 

- is vervat in één levenslang geldig identificatiedocument 

- COM is bevoegd voor vaststelling inhoud en vorm 

- COM is bevoegd voor vaststelling modelformulier  

afwijking: het departement kan toestaan dat afstamming, prestatieonderzoek en/of 
genetische evaluatie en dek-/inseminatie info vervat is in andere documenten die de 
stamboekvereniging uitgeeft



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat raszuivere paarden en ezels

Gedelegeerde verordening 2017/1940:   
inhoud en vorm zöötechnisch certificaat 

* deel I en deel II  zijn vervat in het uniek, 
levenslang geldig ID-document volgens de 
dierengezondheidswet 2016/429 



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat raszuivere paarden en ezels

* deel I is een sectie van dat ID-document

* deel II is ofwel

- deel van dezelfde sectie als deel I 

- mits het departement het toestaat: gehecht aan het 
ID-document én eraan gekoppeld door vermelding van de 
unieke code (2016/429)



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat raszuivere paarden en ezels

Gedelegeerde verordening 2017/1940 inhoud en vorm 
zöötechnisch certificaat – van 1/11/2018 tot  
21/04/2021

- de huidige sectie V blijft behouden in het ID-document

- Sectie V aanvullen met deel II of

Deel II vasthechten ID-document + vermelding uniek 
levensnummer 



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat levende producten

* inhoud: zie modelformulier

* vorm: komt overeen met modelformulier 

afwijking: voor het zoötechnisch certificaat sperma, eicellen en 
embryo’s kan het departement toestaan dat info over: 

- de donor vervat is in ander document of kopie origineel 
certificaat 

- sperma, eicellen, embryo’s vervat is in ander document 

mits stamboekvereniging of centrum ze voor of na verzending afgeeft



Uitgifte, inhoud en vorm

2. inhoud en vorm zoötechnisch 

certificaat

* als het fokprogramma prestatieonderzoek en/of genetische evaluaties 
omvat, bevat het zoötechnisch certificaat: 

1. de resultaten van dat prestatieonderzoek

2. de actuele resultaten van de genetische evaluatie

3. genetische defecten en genetische bijzonderheden ivm
fokprogramma 

afwijking: verwijzing naar publiek raadpleegbare website met actuele 
resultaten is mogelijk 



Vragen? 

Departement Landbouw en Visserij

An De Praeter – An.depraeter@lv.vlaanderen.be

Karolien Thijs - Karolien.Thijs@lv.vlaanderen.be

Eveline De Vidts – Eveline.devidts@lv.vlaanderen.be

mailto:An.depraeter@lv.vlaanderen.be
mailto:Karolien.Thijs@lv.vlaanderen.be
mailto:Eveline.devidts@lv.vlaanderen.be

