De Europese Fokkerijverordening
Een bedreiging of een kans.
Inschrijving van veulens van niet goedgekeurde hengsten
De Europese Fokkerijverordening werd op 8 juni 2016 goedgekeurd en dient vanaf 1
november 2018 verplicht te worden toegepast. De verordening is niet alleen gemaakt
voor paarden maar heeft betrekking op meerdere diersoorten, zoals rundvee, varkens,
schapen en geiten. Deze verordening zegt dat alle correct geïdentificeerde producten
van ouderdieren, ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek, dienen
ingeschreven te worden in de hoofdsectie van het stamboek. Volgens die algemene
regel kunnen producten van vaders die niet goedgekeurd zijn op een hengstenkeuring
van het Belgisch Trekpaard vanaf 1/11/18 ook ingeschreven worden in de hoofdsectie
van het stamboek.
De hoofdsectie van het stamboek kan vrij worden onderverdeeld in klassen.
Het vroegere wachtregister wijzigt van naam en noemt voortaan aanvullende sectie. Hier
komen alle producten in die niet aan de door het stamboek bepaalde vereisten voldoen om
opgenomen te worden in één van de klassen maar die beantwoorden aan het type Belgisch
Trekpaard.
De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard is het stamboek van oorsprong voor het
Belgisch Trekpaard en heeft V.F.B.T. voor Vlaanderen – A.W.C.T.B. voor Wallonië en K.V.T.H. voor
Nederland als dochterstamboeken.
Als stamboek van oorsprong dient K.M.B.T. het fokprogramma voor het Belgisch Trekpaard te
bepalen en uit te werken. Dit fokprogramma werd door V.F.B.T. en mede dankzij de commissie
Trekpaard Jeugd V.F.B.T. uitgewerkt en is reeds door V.F.B.T. en K.M.B.T. aanvaard.
Overleg met de andere dochterstamboeken moet nog volgen.

Algemene bepalingen.
-

Veulens die in Vlaanderen worden geboren, worden in geschreven bij V.F.B.T.
Veulens die in Wallonië worden geboren, worden ingeschreven bij A.W.C.T.B.
Veulens die geboren worden in de Europese Unie, worden ingeschreven in het
trekpaardenstamboek van het land van geboorte indien in dit land een erkend stamboek actief
is.
Veulens van klasse 1 – 2 – 3 of 4 die buiten de Europese Unie geboren worden, kunnen
ingeschreven worden bij V.F.B.T.
o

De merries dienen bij VFBT geïmporteerd te zijn op moment van geboorte van het
veulen en op naam van de fokker van het veulen staan.

Hierbij de indeling van de hoofdsectie
- Klasse 1: veulens van goedgekeurde trekpaardhengsten met trekpaardmerries die allebei
bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie bij VFBT of KVTH en voor Wallonië bij EWCTB t/m
2015 en vanaf 2016 bij AWCTB (of die vóór 1 november 2018 geïmporteerd werden in het
hoofdregister van VFBT-AWCTB/EWCTB).
- Veulens die ingeschreven worden in klasse 1 worden ingeschreven op basis van een door
VFBT, AWCTB of KVTH afgeleverd dekcertificaat.
- Klasse 2: veulens van NIET goedgekeurde trekpaardhengsten met trekpaardmerries die allebei
bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT of KVTH en voor Wallonië bij EWCTB
t/m 2015 en vanaf 2016 bij AWCTB. (of die vóór 1 november 2018 geïmporteerd werden in het
hoofdregister van VFBT-AWCTB/EWCTB).

De hengsten zijn naar een universitaire Faculteit Diergeneeskunde geweest (Merelbeke of Luik)
voor de medische keuring en kregen een gunstig medisch rapport. (zelfde medische keuring
van de hengsten die op de Centrale hengstenkeuring zijn goedgekeurd: intern
onderzoek/hart/cornage/CPL).
- Klasse 3: veulens van NIET goedgekeurde trekpaardhengsten met trekpaardmerries die allebei
bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT of KVTH en voor Wallonië bij EWCTB
t/m 2015 en vanaf 2016 bij AWCTB - (of die vóór 1 november 2018 geïmporteerd zijn in het
hoofdregister van VFBT-AWCTB/EWCTB).
maar die NIET naar een universitaire Faculteit Diergeneeskunde zijn geweest voor
de medische keuring of die een ongunstig advies kregen op deze keuring.
De ouders van de veulens die worden ingeschreven in klasse 1 tot en met klasse 3 dienen over 3
geregistreerde generaties te beschikken.
- Klasse 4:
1) Veulens van goedgekeurde trekpaardhengsten met trekpaardmerries die allebei bij
geboorte ingeschreven zijn bij VFBT – KVTH of voor Wallonië bij EWCTB t/m 2015 en vanaf
2016 bij AWCTB (of die vóór 1 november 2018 geïmporteerd zijn in het hoofdregister van
VFBT-AWCTB/EWCTB)
MAAR die niet in aanmerking komen om ingeschreven te worden in klasse 1 – 2 of 3
omdat ze over onvoldoende generaties beschikken om in klasse 1 – 2 of 3 opgenomen te
worden.
2) veulens van goedgekeurde trekpaardhengsten uit aanverwante trekpaardstamboeken
met Belgische trekpaardmerries.
3) veulens van merries uit aanverwante trekpaardstamboeken waarvan 3 generaties gekend
zijn met voor het Belgisch trekpaard goedgekeurde hengsten.
Aanverwante stamboeken zijn:
- Société Royale du Cheval de Trait Ardennais voor het ras Trait Ardennais – België
- Union Nationale du Chevaux de la Race Ardennaise voor het ras Trait Ardennais - Frankrijk
- Syndicat d'élevage du Cheval Trait du Nord voor het ras Trait du Nord - Frankrijk
- Union Nationale du Cheval Trait Auxois voor het ras Trait Auxois – Frankrijk
- Letzebuerger Ardenner Studbook a.s.b.l. voor het ras Trait Ardennais - Luxemburg
- Dansk Belgisk Hesteavl voor het ras Belgian Drafthorse - Denemarken
- Rheinisch-Deutsches Kaltblut - Duitsland
- The American Brabant Association (ABA) voor het ras Belgian Drafthorse - USA
- The Canadian Belgian Horse Association – Canada
- The Belgian Draft Horse Corporation of America - USA
BELANGRIJKE VOORWAARDE: DE FOKPRODUCTEN VAN DEZE “KRUISINGEN’ MOETEN
MINSTENS 50% BELGISCH TREKPAARDBLOED OVER DRIE GENERATIES in zich HEBBEN.
De vernoemde stamboekverenigingen uit de Europese Unie zijn door de overheden van
hun land erkend en voeren een goedgekeurd fokprogramma uit voor het aanverwante
ras wat een absolute voorwaarde is voor het kunnen inschrijven van paarden uit de
betreffende stamboeken bij V.F.B.T.
Voor de veulens die worden ingeschreven op basis van DNA-bepaling (klasse 2/3 of 4 veulens)
stelt VFBT een standaard inschrijvingsformulier ter beschikking. Dit is terug te vinden op de site
www.trekpaard.be of kan bekomen worden na mail via info@trekpaard.be

Overgang of klasseverhoging:

Klasseverhoging naar klasse 1 is mogelijk mits het paard over 3 gekende generaties beschikt én
nadat de merries zich vanaf hun 2 jaar minstens 2 maal aanboden op de Officiële Prijskamp
V.F.B.T. van hun provincie en een gunstig advies door de jury hebben verkregen.
De paarden van klasse 3 of 4 dienen alleszins een gunstig advies te hebben, afgeleverd door de
Faculteit Diergeneeskunde van Gent of Luik. (intern onderzoek van Hart en longen - CPL cornage) alvorens ze in aanmerking komen voor een klasseverhoging.
De hengsten ingeschreven in klasse 2/3/4 kunnen zich aanbieden op de Centrale hengstenkeuring
mits over 6 generaties te beschikken en voorafgaand aan de Centrale hengstenkeuring, een
gunstig advies gekregen hebben op de Faculteit Diergeneeskunde van Gent of Luik. (onderzoek op
CPL/cornage/hartafwijkingen).
Om te kunnen deelnemen en goedgekeurd te worden op de Centrale hengstenkeuring dient een
hengst over 6 generaties te beschikken (hengst + 5 gekende generaties). Deze voorwaarden zijn
ongewijzigd zoals ze tot en met 2018 gevraagd werden.

Aanvullende sectie
Enige klasse:
Hier komen de veulens in waarvan bij één of beide ouders geen afstamming bekend is maar die
beantwoorden aan het type Belgisch Trekpaard.
Voor de aanvullende sectie zal de stamboekvereniging na 21.04.2021 (als de Europese
dierengezondheidsverordening van toepassing wordt) geen paspoort meer mogen afleveren.

Algemene bepalingen
-

De merries dienen bij VFBT geïmporteerd te zijn op moment van geboorte van het veulen en
op naam van de fokker van het veulen staan.

-

De kosten van de medische keuring dienen door de eigenaar te worden betaald. Het medisch
verslag dient aan het stamboek te worden overgemaakt ten laatste wanneer men de veulens
aanmeldt om ingeschreven te worden en dit om de klasse waarin het veulen wordt
ingeschreven, te kunnen bepalen.

-

Voor inschrijving in een klasse wordt rekening gehouden met de klasse waar beide ouders op
het moment van de dekking geregistreerd zijn. Wanneer de ouders in een verschillende
klasse zijn ingeschreven, zal het product steeds in de laagste klasse ingeschreven worden.

-

Veulens die in klasse 2 – 3 of 4 ingeschreven worden, worden ingeschreven op basis van DNAanalyse.

De kosten van de DNA-analyses zijn ten laste van de fokker van het veulen. DNA-analyses dienen
via het secretariaat VFBT te gebeuren. De haarstalen van zowel de hengst/ de merrie als het
veulen dienen aan het secretariaat V.F.B.T. te worden aangeleverd voor analyse ook al zijn er
door de fokker zelf uitgevoerde DNA-resultaten beschikbaar.

Tarieven
Kostprijs inschrijving veulen klasse 1: 35€
Kostprijs inschrijving veulen klasse 2 – 3 en 4: 100€ (kosten DNA-bepaling van het veulen zijn
hierin begrepen)
Kostprijs DNA-bepaling vader: éénmalig 60€
DNA-analyse van de vader dient éénmalig te gebeuren bij aanmelding van het eerste
veulen of kan vooraf tijdens het jaar van dekking.

Opgelet bij KI: Volgens artikel 22 van de Fokkerijverordening moet het DNA-profiel bepaald
worden van de hengsten waarvan sperma wordt gewonnen voor kunstmatige inseminatie
van merries.
Die verplichting geldt ook voor merries waarvan eicellen of embryo’s worden gewonnen.
Kostprijs DNA bepaling merrie: 60€ en dient éénmalig te gebeuren bij aanmelding van het eerste
veulen of kan vooraf tijdens het jaar van dekking.
Opmerking: Ook al werden er bij eerdere veulens DNA stalen van de merrie aan het
stamboek aangeleverd, er dient 60€ DNA analyse te worden betaald wanneer een merrie
een eerste veulen geeft dat zal worden ingeschreven in klasse 2 - 3 of 4.

