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TECHNISCH REGLEMENT 
 
Inleiding : 
Als moederstamboek van het ras Belgisch Trekpaard (B.T.) heeft de vzw Koninklijke Maatschappij het 
Belgisch Trekpaard (K.M.B.T.) de bevoegdheid tot het opstellen van het Technisch Reglement (T.R.) 
inzake : 

-‐ het bepalen van het fokdoel 
-‐ de omschrijving van de raskenmerken 
-‐ het bepalen van de indeling van het stamboek  
-‐ het opstellen van het reglement inzake de identificatie en de registratie van de paarden 
-‐ het coördineren van de uitvoering van het TR door verenigingen die stamboeken bijhouden van 

het B.T. 
 
Het zijn dus de beheerders van de K.M.B.T. die tevens beheerder zijn van de regionale verenigingen, vzw 
Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT) en asbl Eleveurs Wallons du Cheval de Trait Belge 
(EWCTB), die bevoegd zijn voor het T.R. 
 
Bepaling : 
De K.M.B.T. maakt voor de verwezenlijking van haar doelstelling: de instandhouding en de verbetering 
van het exterieur en de functionele eigenschappen van het Belgisch Trekpaard gebruik van de klassieke 
selectiemethode, zoals de inschrijving in de genealogische boeken, de organisatie van prijskampen, trek- 
en behendigheidsproeven, enz... 
 
De K.M.B.T. bepaalt de zootechnische voorwaarden waaraan de paarden moeten voldoen  om aan één of 
meerdere van deze selectieactiviteiten deel te nemen.  De zootechnische voorwaarden (normen) moeten 
volledig overeenstemmen met het fokdoel van het Belgisch Trekpaard. 
 
Door zijn lidmaatschap bij de K.M.B.T. en zijn deelname aan de selectieactiviteiten aanvaardt de fokker 
de ter zake geldende reglementering en verbindt hij er  zich toe de reglementen te eerbiedigen. 
 
 
 

Hoofdstuk I : HET FOKDOEL 
 
Het fokdoel definieert de specifieke fok- en gebruikseigenschappen van het Belgisch Trekpaard.  In het 
verleden hebben ze dit paard mondiaal beroemd gemaakt. Het is de plicht van de K.M.B.T. het fokdoel 
verder na te streven en de specifieke eigenschappen te verbeteren opdat het Belgisch Trekpaard steeds aan 
de verwachtingen van de fokkers zou beantwoorden. 
 
 
 

Hoofdstuk II : RASSTANDAARD VAN HET BELGISCH TREKPAARD 
 
Het ideale type van het ras kan niet op een definitieve wijze vastgelegd worden, maar moet regelmatig 
aangepast worden in functie van wijzigingen in de fokkerij als gevolg van eisen van de markt. Deze 
standaard is de beschrijving van het na te streven ideaal rasbeeld. Het paard dat volledig beantwoordt aan 
de standaard bestaat enkel in de geest van de fokkers van het ras. 
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HET EXTERIEUR VAN HET BELGISCH TREKPAARD 
 

ALGEMENE KENMERKEN – TYPE 
 

Het Belgisch trekpaard moet een mooie middenmaat en een forse bespiering hebben, waarbij kracht, 
macht en adel in harmonie samenhangen. 
De hengsten moeten een mannelijke uitstraling hebben. De merries hebben een vrouwelijke uitstraling. 
Schofthoogte : Voor een hengst is 1,70 m ideaal. 
                         Voor een merrie is 1,66 m ideaal. 
Soepel vel. 
Haarkleuren : alle effen kleuren en schimmelvarianten ervan zijn toegelaten.   
 

SPECIFIEKE KENMERKEN 
 
Hoofd: veel uitstraling, rechte lijn in profiel, evenredig, licht in vergelijking met de massa van het paard. 
Breed, kort en recht voorhoofd. 
Levendige en grote open ogen.  
Neusbeen: kort en recht. 
Wangen wat opgezet. 
Neusgaten: breed.   
Oren: klein, breed uit elkaar staande , fijne en goed gedragen oren . 
 
Hals: bij de merrie lang, hoog ingeplant; 
          bij de hengst forser bespierd waardoor hij korter lijkt. 
 
Schoft:  lang en goed ontwikkeld.  
 
Schouder: goede helling 45° op horizontaal, voldoende lang, in harmonie met andere delen van de 
voorhand. 
 
Borst: voldoende breed en diep.  
 
Rug: evenals de lendenen, recht, kort en breed; bij de merrie wordt meer lengte toegelaten. 
 
Kruis: breed, gespleten, lang, licht afhellend met goed ingeplante staart. De broek is fors en lang bespierd. 
 
Flank: kort en stevig. 
 
Ledematen: met correcte standen en duidelijke onderscheiding van ieder deel. Brede en droge 
gewrichten, de pijpen voldoende zwaar en droog, de lengte in verhouding met de totale lengte van heel het 
been. 
De koten breed, met gepaste lengte en helling. 
De kroon voldoende breed. 
De voeten hard en voldoende breed. 
De beharing van de benen zonder overdrijving, moet natuurlijk en glanzend zijn. 
 
De gangen zijn regelmatig, correct en verheven, met soepele, krachtige en ruime bewegingen, met veel 
stuwing uit de achterhand en een fiere houding. 
 
 

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN VAN HET BELGISCH TREKPAARD 
 
Het Belgisch trekpaard is multifunctioneel. Zijn soepele, krachtige en ruime bewegingen, zowel in stap, 
draf als galop, gecombineerd met zijn legendarisch rustig en zachtaardig karakter maken het tot een 
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multifunctioneel paard dat uitstekend geschikt is voor gebruik als trekpaard in de landbouw en de 
bosbouw, maar ook als productiepaard in paardenmelkerijen en als recreatiepaard, aangespannen of 
bereden.  
 
Het Belgisch trekpaard is het sterkste van alle paardenrassen in de wereld. Er zijn paardenrassen die 
sneller zijn, doch geen ander ras beschikt over dezelfde harmonische combinatie van kracht, macht, adel 
en elegantie. Dit maakt het tot een unicum onder de zware koudbloeden.  
 
Zowel in trek- en menwedstrijden als bij andere demonstraties blijkt dat ons huidig Belgisch trekpaard 
niets verloren heeft van de atletische kwaliteiten van zijn voorouders. Door zijn robuuste gestel is het 
Belgisch trekpaard perfect aangepast aan onze klimaat- en bodemgesteldheid. Het is gemakkelijk te 
onderhouden, waarbij een strenge selectie op de zuiverheid van het beenwerk doorgevoerd wordt.  
 
Het Belgisch trekpaard is vroegrijp en vruchtbaar. De veulens worden relatief gemakkelijk geboren. 
Langleefbaarheid is een belangrijk kenmerk.  
 
Het Belgisch trekpaard ligt aan de basis van zowat alle andere zware koudbloedrassen en is 
wereldberoemd. Zijn genen zijn verspreid over de ganse wereld en hebben de neiging zich aan te passen 
aan het lokale klimaat, zodat het elders, al naargelang de omstandigheden en de selectie, kleiner en fijner 
of juist hoger en smaller wordt.  
 
Het Belgisch trekpaard vormt als het ware de mother breed van de andere zware koudbloedrassen en is als 
dusdanig een basis waarnaar door die andere rassen teruggegrepen kan worden om ze te revitaliseren, 
zoals in de warmbloedfokkerij teruggegrepen wordt naar de volbloed. Het Belgisch trekpaard is als het 
ware de volbloed onder de koudbloeden.  
 
 
 
Hoofdstuk III : ERKENNING VAN PAARDEN DIE GEEN BELGISCHE TREKPAARDEN ZIJN 

 
Ter verbetering van het Belgisch Trekpaard en om de verwantschapsteelt te vermijden kunnen trekpaarden 
van het trekpaardtype uit andere stamboeken en merries zonder gekende afstamming door de K.M.B.T. 
erkend worden. 
 
3.1. De trekpaarden van stamboekverenigingen die hetzelfde fokdoel nastreven worden gelijkgesteld met 
of geassimileerd aan de ingeschreven Belgische Trekpaarden. Zij behouden echter de rasaanhorigheid die 
ze bij hun eerste inschrijving in hun stamboek hebben gekregen. 
 
Vervullen de hierboven gestelde voorwaarden: 

a. de ‘Koninklijke Vereniging het Nederlands Trekpaard en de Haflinger’ voor het Nederlands 
Trekpaard, afgekort NTP. 

b. de vereniging ‘Le Cheval de Trait Ardennais’ voor het Ardenner Trekpaard, afgekort CTA. 
c. het ‘Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord’ voor het ras ‘Trait du Nord’, afgekort TDN. 
d. ‘Landskontaret For Heste’ (Denemarken) voor het ras Deens Belgisch Trekpaard, afgekort DBT. 
e. ‘Fédération des Stud-books Luxembourgeois’ voor het Cheval de Trait Luxembourgeois, afgekort 

CTL. 
f. le cheval de trait Ardenais (Frankrijk), voor het ras Trait Ardennais, afgekort CTA 
g. le cheval Auxois (Frankrijk), afgekort AUX 
h. de ‘Pferdezuchtverbände van Baden-Wurtemberg, Oberbayern, Niederbayern/Oberfalz, Franken, 

Schwaben, Hessen, Niedersachsen, Rheinland Westfalen, Rheinland Pfalz, Saar, Schleswig 
Holstein voor het Sûddeutsches Kaltblut-ras afgekort SUK en voor het Rheinisch-Westfälisches 
Kaltblut-ras afgekort RWK. 
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3.2. De paarden van stamboekverenigingen die niet hetzelfde fokdoel nastreven, kunnen slechts worden 
erkend indien ze aan welomschreven voorwaarden voldoen. Het betreft de hierna volgende 
stamboekverenigingen :  

a.	   het ‘Hippique Boulonais’ voor het Boulonais-ras afgekort BOU. 
b.	   de ‘Société Hippique Percheronne’ voor het Percheron-ras afgekort PER. 
c.	   de ‘Shire Horse Society’ voor het Shire-ras afgekort, SHI 
d.	   de ‘Suffolk Horse Society’ voor het Suffolk-ras, afgekort SUF 
e.	   de ‘Clydesdale Horse Society’ voor het Clydesdale-ras afgekort CLY. 
f.	   de ‘Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen’ voor het Zweeds Ardenner Trekpaard afgekort 

SAT. 
g.	   de ‘Belgian Draft Horse Corporation of America’ voor de Belgians afgekort BEL 
h.	   de ‘Canadian Belgian Horse Association’ voor de Belgian afgekort BEL. 
i.	   het stud book van het Breton paard 
j.	   het stud book van het Comtois paard 

 
3.2.1 de merries moeten bovendien :  

a.	   van het trekpaardtype zijn  en 
b.	   één of meerdere exterieur- of functionele eigenschappen bezitten die het Belgisch 

Trekpaard kunnen verbeteren. 
De aanvragen tot erkenning worden ter gelegenheid van de inschrijving van het veulen bij 
de Raad van Beheer ingediend. De Raad motiveert de erkenning of weigering. 

 
3.2.2  De hengsten en ruinen moeten van het trekpaardtype zijn. 

 
3.3.  Paarden van het Belgisch Trekpaard-type doch zonder erkende afstamming kunnen worden erkend. 
Zij kunnen worden ingeschreven, maar worden pas definitief aangenomen nadat zij door de officiële jury 
beoordeeld en voor erkenning aangenomen of geweigerd worden.  
 

 
 

Hoofdstuk IV : DE GENEALOGISCHE BOEKEN van de KMBT - EWCTB - VFBT 
 
Tot de hoofdopdrachten van de KMBT behoren: het verzamelen, registreren en beheren van zoveel 
mogelijk zoötechnische gegevens van de veulens en de paarden van het BTP-ras of -type, die in één of 
andere selectieactiviteit zijn betrokken. Deze gegevens worden geregistreerd in genealogische boeken. 
Deze boeken bevatten een hoofdsectie, stamboek genoemd, en een aanvullende afdeling, wachtregister 
genoemd.  
 
Het houden van het stamboek en de identificatie en registratie van paarden en veulens van het ras Belgisch 
Trekpaard en andere overeenkomstig dit technisch reglement, gebeurt voor Vlaanderen door de VFBT, 
voor Wallonië door de EWCTB en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar keuze door de VFBT of 
de EWCTB. 
 
Het stamboek bestaat uit verschillende delen, met een nummering die rekening houdt met geboorte- of 
inschrijvingsjaar, oorsprong of afstamming, chronologische volgorde met even nummers voor mannelijke 
inschrijvingen en oneven nummers voor vrouwelijke dieren.  
 
4.1. De hoofdsectie 
 
Om in de hoofdsectie van het stamboek van het BTP-ras te worden ingeschreven, moet het paard binnen 
de voorgeschreven termijn aangegeven worden met het opsturen van het officiële dekcertificaat, dat de 
ouders bevestigt, waarbij tevens de vastgestelde betalingen moeten zijn voldaan en moet het paard 
geïdentificeerd en geregistreerd worden overeenkomstig de reglementering inzake identificatie en 
registratie. Voor opname in de hoofdsectie moet het paard: 
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-‐ afstammen van ouders die in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras zijn ingeschreven 
en moet de afstamming zijn bepaald overeenkomstig de voorschriften van dat stamboek; 

-‐ voordat het is gespeend, zijn geïdentificeerd overeenkomstig de voorschriften van dat stamboek, 
opgrond waarvan ten minste het dekcertificaat vereist moet zijn. 

 
In afwijking hiervan, mag een paard in de hoofdsectie worden ingeschreven in het kader van een 
kruisingsprogramma dat door de vereniging is goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften van het 
stamboek. In het kruisingsprogramma wordt aangegeven welke rassen hiervoor in aanmerking komen. 
 
In de hoofdsectie worden ingeschreven, met de navolgende nummering:  
 

-‐ Alle bij de geboorte geregistreerde veulens uit: 
o op de hengstenkeuring van KMBT goedgekeurde Belgische Trekpaard-hengsten en  

merries die ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het Belgisch 
Trekpaard of een gelijkgesteld stamboek.  

o op de hengstenkeuring van KMBT goedgekeurde hengsten van stamboekverenigingen die 
hetzelfde fokdoel nastreven (zie 3.1.) en merries ingeschreven in de hoofdafdeling van het 
stamboek van het BTP of een gelijkgesteld stamboek.  

o op de hengstenkeuring van KVTH of Belgisch Ardenner Stamboek (met uitsluiting van 
alle hengsten met Arabisch Volbloed in de afstamming) goedgekeurde hengsten en 
merries die ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het Belgisch 
Trekpaard of een gelijkgesteld stamboek. Met KVTH en Belgisch Ardenner Stamboek 
geldt een overeenkomst waardoor zij bij KMBT afgekeurde hengsten niet aanvaarden op 
een keuring voor het dekseizoen waarvoor de afkeuring geldt. 

 
-‐ Veulens uit goedgekeurde BTP-hengsten en -merries uit het wachtregister van het Belgisch 

Trekpaard (zie 4.2) mits te voldoen aan de volgende generatievoorschriften: 
o Voor de hengsten is dat wat voorgeschreven is als voorwaarde om aan de hengstenkeuring 

te kunnen deelnemen: volledig 6-generatieoverzicht (hengst + 5 generaties langs 
moederszijde); 

o Voor de merries volstaan 4 generaties (merrie + 3 generaties langs moederszijde)  
 

-‐ Nummering bv. 2014/15: jaar 2014, achtste vrouwelijke inschrijving. 
 

-‐ Alle paarden ingevoerd uit stamboekverenigingen die hetzelfde fokdoel nastreven (zie 3.1).  
Voor ingevoerde paarden blijven de door de eerste registrerende vereniging toegekende 
levensnummers gehandhaafd; zij behouden dus hun UELN en hun origineel paspoort.  

 
 
4.2. In het wachtregister worden ingeschreven : 
 

a. Koudbloedpaarden van de trekpaardenstamboeken die niet hetzelfde fokdoel hebben.  Alle 
identificatie en afstammingsgegevens en de rasaanhorigheid van het oorspronkelijk stamboek 
worden overgenomen. 
Deze paarden krijgen een nummering dat rekening houdt met: het inschrijvingsjaar, de generatie 
van inschrijving (eerste generatie in dit geval), de oorspronkelijke rasaanhorigheid en de 
chronologische inschrijvingsvolgorde. 
Nummering bv. 2014/9001 = jaar 2014 / 1ste inschrijving of nulgeneratie / eerste ingeschreven 
merrie (onpaar getal), voor hengsten paar getal. 

b. Koudbloedpaarden zonder gekende afstamming  
Nummering: bv. 2014/9015 = jaar 2014 / nulgeneratie/Anonymus (zonder gekende afstamming) / 
8ste vrouwelijke inschrijving. 

c. De producten van de onder a en b bedoelde merries, op voorwaarde dat die producten afstammen 
van een goedgekeurde BTP hengst. 
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Nummering bv. 2014/9116 = jaar 2014 / 1ste  generatie / 8ste mannelijke inschrijving (paar getal) 
d. De producten van onder c bedoelde merries op voorwaarde dat die producten afstammen van een 

goedgekeurde BTP hengst. 
Nummering bv.: 2014/9225 = jaar 2014 / 2de generatie / chronologische volgorde 

e. Afstammelingen van hengsten van trekpaardenstamboeken die hetzelfde fokdoel hebben (Belgisch 
Trekpaard of gelijkgestelde rassen) die niet gekeurd zijn bij KMBT, KVTH of het Belgische 
Ardenner stamboek (met uitsluiting van alle hengsten met Arabisch Volbloed in de afstamming) 
kunnen niet ingeschreven worden in het hoofdstamboek. Ze kunnen wel in het wachtregister 
opgenomen worden. Hun afstamming zal wel vermeld worden. De fokker moet DNA-onderzoek 
van vader en moeder zelf betalen om de afstamming van het veulen te bewijzen. Er is geen 
dekbewijs nodig. 

 
 
 

Hoofdstuk V : MODALITEITEN VOOR INSCHRIJVINGEN VAN BTP VEULENS 
 
De inschrijving van geregistreerde veulens die afstammen van een goedgekeurde hengst en een 
ingeschreven merrie geldt volgende nummering:  
b.v. 2014/15 = jaar 2014 / 8° merrieveulen van de E.W.C.T.B. 
 
Voor de EWCTB zijn de nummers 0-299 voorbehouden en voor de VFBT vanaf 300. 
b.v. 2014/308 = jaar 2014 / 5de hengstveulen van de V.F.B.T. 
 
5.1. Vereiste documenten en formaliteiten voor de inschrijving van veulens 
Om een veulen geboren uit een ingeschreven BTP merrie en een ingeschreven en voor het betreffend 
seizoen voor openbare dekking goedgekeurde hengst, op een geldige manier te laten inschrijven in het 
stamboek moet aan volgende punten voldaan zijn : 
 
5.1.1. De dekdocumenten 
Na goedkeuring voor openbare dekking ontvangt de hengstenhouder dekcertificaten voor deze hengst, 
nadat hij aan alle voorschriften van het reglement voldaan heeft: CEM-attest ingestuurd, veterinaire 
keuring (zie 7.1.), DNA-onderzoek vaderlijke en moederlijke afstamming (zie bijlage I). Alle attesten en 
onderzoeksresultaten dienen voor 15 februari van het betreffend dekseizoen op het secretariaat toe te 
komen. 
 
Een dekcertificaat bestaat uit vier delen: de stroken A - B - C en D. 
De strook A  wordt aan de eigenaar van de merrie overhandigd.  
De strook B  wordt op het einde van het seizoen, samen met de ongebruikte dekcertificaten, door de 
hengstenhouder naar het secretariaat van de KMBT gestuurd. 
De strook C  blijft steeds bij de hengstenhouder. 
De strook D  wordt onmiddellijk na de dekking of inseminatie aan de merriehouder overhandigd. Na de 
geboorte van het veulen wordt de strook D aan de achterzijde volledig ingevuld door de merriehouder 
(zeker de veearts onderaan niet vergeten) en binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen naar het 
secretariaat van de KMBT gestuurd.  
 
Het dekcertificaat bevat minstens de naam, het stamboek en het UELN-nummer van de hengst, het UELN-
nummer van de merrie en de datum van de dekking of inseminatie. 
 
5.1.2. Bij dekking van de merrie:  
Na dekking wordt het dekcertificaat ingevuld, waarbij de naam en het stamboeknummer van de hengst en 
van de merrie worden ingevuld, alsook de dekdatum en de naam en adres van de merriehouder. De stroken 
A en D worden aan de merriehouder overhandigd.   
Indien de merrie op latere datum nogmaals gedekt wordt, wordt ook telkens die dekdatum toegevoegd op 
het dekcertificaat. 
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5.1.3. Na de geboorte 
Binnen de 5 werkdagen na de geboorte wordt de strook D volledig ingevuld naar het secretariaat van de 
KMBT gestuurd samen met de nodige betalingen voor opname van het veulen (lidgeld en 
inschrijvingsgeld). Zolang de betalingen niet zijn toegekomen op het secretariaat worden de documenten 
niet behandeld. 
Het is noodzakelijk dat de merrie (moeder van het veulen) ingeschreven staat op naam van de persoon die 
het veulen laat inschrijven = fokker. 
Indien de dekbewijzen later dan twee maand na de geboorte van het veulen op het secretariaat komen, zal 
het inschrijvingsgeld worden verdubbeld. 
Het stamboek is niet verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen (b.v. verlies van premie, 
problemen bij registratie,...) die een laattijdige ontvangst van de vereiste documenten en/of van de betaling 
met zich kunnen meebrengen, het jaar sluit af op 30/12. Veulens op die datum niet binnen, worden niet 
meer ingeschreven. 
 
5.1.4. De signalementsopname 
Nadat de eigenaar de aangifte van het veulen gedaan heeft, wordt door het secretariaat voor dit veulen een 
aanvraag ingediend bij de Belgische Confederatie om geregistreerd te worden in de Nationale 
Gegevensbank (ook data-bank genoemd). De merriehouder ontvangt nadien een betalingsbericht van de 
Belgische Confederatie van het Paard. Als het hiertoe verschuldigd bedrag betaald is aan de Confederatie, 
ontvangt de eigenaar van de merrie de nodige formulieren om zijn veearts toe te laten het veulen te 
schetsen en te chippen. De merriehouder moet dus zijn veearts verwittigen na ontvangst van deze 
formulieren.  
Veulens die niet onder de moeder worden opgenomen komen niet in aanmerking voor opname in het 
hoofdstamboek tenzij dit door buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, zoals bij 
embryotransplantatie of overlijden van de moeder. In deze gevallen zal steeds een DNA-onderzoek 
gedaan worden op kosten van de fokker. 
Eigenaars die weigeren zich te onderwerpen aan eventuele controles in opdracht van het stamboek zullen 
zich de opname van het betreffend veulen zien weigeren. 
Indien het veulen gestorven is alvorens de veearts het signalement kon opnemen, is het noodzakelijk om 
een formulier van het destructiebedrijf (vilbeluik) en van de behandelende veearts te kunnen voorleggen 
om het veulen als product van de vader en moeder te kunnen laten opnemen. De behandelende veearts 
bevestigt hierbij de geboorte en de omstandigheden van de dood van het veulen, eventueel zelfs een 
summier signalement. 
 
5.1.5. Aflevering van de stamboekdocumenten 
Eens de formaliteiten voor inschrijving en de signalementsopname zijn gebeurd, worden de 
stamboekdocumenten steeds op naam van de fokker opgemaakt en naar de fokker toegestuurd.  In geen 
geval zullen mutaties reeds worden behandeld tussen het opsturen van de dekbewijzen en de aflevering 
van de stamboekdocumenten.  
 
 
5.2. Stalbenaming 
Het staat ieder vrij om bij inschrijving,  een veulen een naam te geven waaruit de oorsprong of fokkerij 
kan worden afgeleid: een stalnaam. 
Een stalnaam kan worden beschermd voor exclusief gebruik.   
Hiervoor kunnen de formulieren worden aangevraagd op het secretariaat van de KMBT. Tegen betaling 
van de administratieve kosten wordt de te beschermen naam opgenomen in de lijst ‘beschermde 
stalnamen’ en kan deze stalnaam enkel worden gebruikt door de persoon of stal die deze heeft laten 
beschermen. 
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Hoofdstuk VI : BEOORDELING OP DE OFFICIELE MERRIEPRIJSKAMPEN (OM) EN DE 

KEURING VOOR DE OPENBARE DEKDIENST (KOD) 
 
Op alle OM en de KOD worden de paarden beoordeeld door de officiële jury waarbij de paarden 
beoordeeld worden op type, bewegingen en beenwerk. Voor elk van deze rubrieken worden punten 
toegekend op 10, zodat in totaal op 30 punten gequoteerd wordt. Paarden die 20 punten of meer behalen 
krijgen een eerste categorie toegekend. Hengsten die op de hengstenkeuring 20 punten of meer behalen 
worden goedgekeurd. Voor wat betreft de beoordeling van het beenwerk krijgt de  officiële jury een 
advies van een door de KMBT-VFBT aangestelde dierenarts, dewelke het beenwerk beoordeelt aan de 
hand van het door KMBT-VFBT opgesteld objectief beoordelingskader. 
 
De beoordeling van type, bewegingen en beenwerk van de goedgekeurde hengsten wordt na elke keuring 
gepubliceerd in de brochure van KMBT-VFBT. De beoordeling van de fokwaarde (goedkeuring of 
afkeuring) wordt publiek kenbaar gemaakt op het moment van de beoordeling. De argumenten waarop de 
beoordeling van de fokwaarde gebaseerd is, wordt ter beschikking gesteld van de eigenaar van het 
beoordeelde dier. 

 
 

 
HOOFDSTUK VII : DE MODALITEITEN VOOR DE GOEDKEURING TOT DE OPENBARE 

DEKKING VAN  HENGSTEN UIT HET BTP RAS 
 
7.1. Centrale Keuring  
Kunnen deelnemen aan een centrale keuring (na inschrijving en betaling volgens richtlijnen KMBT): 
 

a.	   Alle in het hoofdstamboek ingeschreven hengsten die de leeftijd van minstens twee jaar hebben 
bereikt. Vanaf de hengstenkeuring 2009 (dekseizoen 2010) wordt, voor wat betreft de nieuwe ter 
keuring aangeboden hengsten, een volledig 3-generatieoverzicht (hengst + 2 generaties) vereist. 
Vanaf de hengstenkeuring 2013 (dekseizoen 2014) dienen nieuw ter keuring aangeboden hengsten 
een volledig 6-generatieoverzicht (hengst + 5 generaties) te kunnen voorleggen uit het 
hoofdstamboek bijgehouden door de K.M.B.T. 
Aan hengsten afstammend uit hengstenlijnen die niet voldoen aan voorgaande paragraaf, wordt 
vrijstelling verleend op de generatievereiste, uitsluitend voor de generaties langs de betreffende 
hengsten welke eerder goedgekeurd werden.  
Een maand voor uiterste inschrijvingsdatum dienen alle administratieve verrichtingen te zijn 
volbracht om te zijn opgegeven op naam van de inschrijvende eigenaar. 
 

b.	   Alle in het hoofdstamboek ingevoerde hengsten uit verenigingen die hetzelfde fokdoel nastreven 
waarvoor een maand voor uiterste inschrijvingsdatum de nodige administratieve verrichtingen voor 
invoer op naam van de inschrijvende eigenaar werden volbracht en die een afstamming van het 
aantal generaties hebben zoals voorgeschreven onder art. 7.1.a. uit hun oorspronkelijk stamboek 
kunnen voorleggen en deze wat betreft de ouders van de hengst ook kunnen bewijzen door middel 
van een bloed- of DNA-analyse. Reeds bij de KVTH goedgekeurde hengsten worden, na te zijn 
voorgesteld ter keuring bij de KMBT, administratief goedgekeurd, in die zin dat de KMBT de 
goedkeuring op de keuring van de KVTH overneemt voor de lopende termijn van goedkeuring. De 
resultaten van de veterinaire keuring en DNA-onderzoeken van KVTH worden overgenomen. 
Hengsten die in een ander stamboek werden afgekeurd op afstammelingen komen nooit in 
aanmerking voor deelname aan de keuring van de KMBT. 
 

c.	   De hengsten dienen ingeschreven en ingeënt te zijn en voorgebracht zoals voorzien in de richtlijnen 
van het stamboek.  
Indien de hengst zich niet kan voorstellen in stap en draf wordt hij uitgesteld zelfs al heeft hij op het 
ogenblik van de voorstelling een attest van de veearts waaruit blijkt dat dit onmogelijk is. 
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De hengsten worden voorgebracht in verschillende reeksen rekening houdend met hun leeftijd.  
 

7.1.1. Keurhengsten  
Deze hengsten hebben een lot afstammelingen voorgesteld tijdens de officiële merrieprijskampen. Bij 
inschrijving kunnen 10 producten (hengsten, merries en ruinen) uit een erkend stamboek worden 
opgegeven, van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar, waaruit op de prijskamp minstens 5 en maximum 7 
producten worden voorgesteld. De voorgestelde producten moeten uit minstens twee verschillende 
jaargangen komen. De producten moeten deelnemen aan de prijskamp in hun reeks indien de eigenaar in 
dezelfde provincie woont. 
De hengst moet bij zijn lot afstammelingen voorgesteld worden. De hengst moet op de dag van de keuring 
zeven jaar of ouder zijn; indien het lot een eerste categorie verkrijgt, is de hengst administratief 
goedgekeurd voor het leven. 
 
7.1.2. Hengsten die op de dag van de keuring zeven jaar of ouder zijn, kunnen - indien de eigenaar het 
wenst - worden voorgesteld ter keuring op de officiële merrieprijskamp onmiddellijk voorafgaand aan de 
datum van de centrale keuring voor het betreffend dekseizoen. Hengsten ouder dan 7 jaar die eenmaal een 
lot hebben voorgesteld dat eerste categorie behaald worden administratief goedgekeurd. 

  
7.1.3. Administratieve keuring 
Voor hengsten die op de dag van de keuring minstens zeven jaar oud zijn en die eenmaal een eerste 
categorie hebben bekomen op hun lot afstammelingen voorgesteld bij de officiële merrieprijskampen. 
Voor hengsten die 8 maal opeenvolgend in België of Nederland goedgekeurd werden. Keuringen door 
KVTH worden overgenomen in België op basis van wederkerigheid. 
Deze hengsten moeten jaarlijks worden ingeschreven voor de centrale keuring met voorlegging van een  
attest van de veearts dat getuigt van de goede gezondheid van de hengst en dat   bevestigt dat hij nog over 
zijn reproducerend vermogen beschikt. De hengst zelf dient niet  aanwezig te zijn op de keuring. 
 
7.1.4. Splitsing der reeksen op de keuring 
Splitsen volgens maat 

    3 jaar   4 jaar 
Kleine maat :   minder dan 1.62 minder dan 1.64 
Midden maat :   1.62   -   1.66                 1.64   -   1.68 
Grote maat :   meer dan 1.66           meer dan 1.68 
  

Hengsten die op de centrale keuring worden goedgekeurd (behalve de administratief gekeurde) dienen 
diezelfde dag de bijkomende kosten te betalen op het secretariaat. 

 
Hengsten die voor de eerste maal worden goedgekeurd dienen zich aan te bieden op de veterinaire 
faculteit in Merelbeke of Luik.   
Bij inschrijving voor de keuring moet de eigenaar een keuze maken qua faculteit en enkel de resultaten 
van die faculteit zullen door het stamboek in aanmerking worden genomen.   
Hengsten bij dewelke een vorm van cornage wordt vastgesteld van hoger dan graad II punt 2, worden 
afgekeurd. Wenst de eigenaar dezelfde hengst een volgend jaar voor te stellen op de keuring, dan moet een 
nieuw onderzoek worden uitgevoerd waarvan de negatieve uitslag, voor uiterste inschrijvingsdatum voor 
de betreffende keuring, naar het secretariaat moet worden gestuurd.  De kosten van het onderzoek zijn 
voor rekening van de eigenaar van de hengst. 
Alle goedgekeurde hengsten moeten alvorens zij hun dekcertificaten kunnen ontvangen bij het secretariaat 
van het stamboek  de resultaten van de verplichte CEM-test bezorgen, afgeleverd door een aanvaard labo  
en dit voor 31 januari indien de hengst op de centrale keuring werd goedgekeurd en voor 1 april  indien hij 
op de bijgevoegde keuring werd aanvaard. 
Op het einde van elk dekseizoen en dit ten laatste voor 1 december moeten de correct en volledig 
ingevulde dekcertificaten, strook B, worden terugbezorgd aan het secretariaat. 
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7.2. Bijgevoegde Keuring 
Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring, alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest 
recente centrale keuring maar die werden uitgesteld :  

-‐ door de jury 
-‐ om medische redenen met afgifte op het secretariaat van een attest van de veearts op de dag van 

de centrale keuring 
Inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde keuring dient te worden betaald ongeacht de reeds voldane betaling 
voor de centrale hengstenkeuring. 
Bij goedkeuring dienen de bijkomende kosten te worden betaald bij het secretariaat op de dag zelf. 
 
 
7.3. Bijzondere Keuring 
Kunnen deelnemen aan een bijzondere keuring, hengsten die voldoen aan de punten 7.1. a en b, en die om 
dwingende redenen na datum van de centrale keuring deel hebben uitgemaakt van een handelstransactie. 
Een bijzondere keuring kan (maar moet niet) doorgaan op dezelfde datum als de bijgevoegde keuring, de 
tarieven voor inschrijving zijn vooraf te betalen. Er is niets bij- of terug te betalen ongeacht de hengst 
werd goed- of afgekeurd. 
 
 
 
HOOFDSTUK VIII : DE OFFICIËLE PRIJSKAMPEN - REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
8.1. Deelname : na inschrijving en betaling volgens richtlijnen VFBT-KMBT. 

a.  in de hoofdsectie of wachtregister ingeschreven BTP hengstveulens geboren het jaar voordien 
b.  in de hoofdsectie of wachtregister ingeschreven BTP merrieveulens geboren het jaar voordien 
c.  in de hoofdsectie of wachtregister ingeschreven BTP merries waarbij ze op 6-jarige leeftijd 

minstens één ingeschreven veulen moeten hebben gehad en op acht jaar minstens twee 
ingeschreven veulens. 
Paarden uit het wachtregister kunnen nooit deelnemen aan de Nationale Prijskamp! 

d.  Keurmerries - geen leeftijdsgrens, max 2x deelnemen als keurmerrie. 
Deze merries stellen een lot voor van minstens drie producten. De producten moeten minimaal één 
jaar oud zijn. De producten mogen, maar moeten niet deelnemen aan de prijskamp in hun reeks. 
Een als keurmerrie ingeschreven paard kan niet deelnemen in de reeks, behalve indien haar lot niet 
aanwezig zou zijn en zij dus niet als keurmerrie kan worden voorgesteld. 

e.  Loten keurhengsten - hengsten vanaf zeven jaar, geen deelnamegrens. 
Bij inschrijving kunnen 10 producten (hengsten, merries en ruinen) uit een erkend stamboek 
worden opgegeven, van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar, waaruit op de prijskamp minstens 5 en 
maximum 7 producten worden voorgesteld. De voorgestelde producten moeten uit minstens twee 
verschillende jaargangen komen. De producten moeten deelnemen aan de prijskamp in hun reeks 
indien de eigenaar in dezelfde provincie woont. 
De hengst moet bij zijn lot afstammelingen voorgesteld worden. De hengst moet op de dag van de 
keuring zeven jaar of ouder zijn; indien het lot een eerste categorie verkrijgt, is de hengst 
administratief goedgekeurd voor het leven. 

f.  Importpaarden mogen deelnemen aan de officiële prijskampen mits ze minstens één maand voor 
afloop van de inschrijvingsdatum gemuteerd zijn. 

 
De domicilie van natuurlijke personen en de maatschappelijke zetel van rechtspersonen bepalen aan welke 
officiële prijskamp moet worden deelgenomen. Wanneer een paard meerdere eigenaars heeft (feitelijke 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) wordt dit bepaald op grond van de domicilie of maatschappelijke 
zetel van de eerste geregistreerde eigenaar. Wanneer in de provincie waar de eigenaar zijn domicilie of 
maatschappelijke zetel heeft geen officiële prijskamp wordt ingericht, dan heeft de eigenaar éénmalig het 
recht te kiezen in welke provincie hij wil deelnemen aan een officiële prijskamp. Vanaf 2014 kan enkel 
nog deelgenomen worden aan de officiële prijskamp zoals hiervoor bepaald. Wanneer dit ingevolge 
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overmacht onmogelijk is, kunnen de paarden op een andere officiële prijskamp aangeboden worden, doch 
dan zonder klassement, enkel voor het toekennen van een categorie. 
 
8.2. Samenstelling der reeksen 
Bij voldoende inschrijvingen zal er per leeftijdsgroep minstens één reeks worden voorgesteld per 
geboortejaar en dit tot en met de 6-jarige merries, daarna worden de merries van zeven jaar en ouder 
samengevoegd, in reeksen verdeeld met een minimum deelname van 3 paarden per reeks. 
De merries van 10 jaar en ouder worden in een aparte reeks voorgesteld. 
Op het regionaal kampioenschap worden er afzonderlijke reeksen voorzien voor merries met en voor 
merries zonder veulen. 
 
8.3. Splitsing der reeksen 
Splitsing van de reeksen gebeurt op basis van het aantal inschrijvingen. Er wordt gesplitst volgens grootte 
vanaf 9 paarden. Op het regionaal kampioenschap wordt er gesplitst volgens leeftijd. 
 
8.4. Opname paarden wachtregister 
Op de officiële merrieprijskampen gebeurt de opname van paarden voor het wachtregister (o.a. merries 
zonder afstamming) waarvoor de inschrijving en betaling tevoren moeten voldaan zijn. 
 
8.5. Premies  
Per aanwezige merrie, hengstveulen of kweekmerrie op de prijskamp wordt een premie betaald aan de 
eigenaar indien hiervoor gelden voorhanden zijn (beslissing van de beheerraad). In ieder geval wordt het 
inschrijvingsgeld terugbetaald voor de paarden die daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de betreffende 
prijskamp. 
 
8.6. Manke merries 
Indien op de prijskamp een merrie wordt aangeboden die mank bevonden wordt, dan zal de jury deze 
merrie ‘op zicht in stilstand’ een categorie verlenen maar zal de merrie niet in het klassement worden 
geplaatst.  Is een merrie afwezig - ook met briefje van de veearts - dan wordt geen categorie verleend en 
krijgt de merrie de mogelijkheid zich op de laatste officiële prijskamp hiervoor aan te bieden. 
 
8.7. Regionaal kampioenschap 
Op het regionaal kampioenschap is er een kampioenschap voor: 

-‐ jaarling merries 
-‐ jaarling hengsten 
-‐ tweejarige merries 
-‐ tweejarige hengsten 
-‐ loten van drie merries van drie jaar en ouder van dezelfde eigenaar met uniforme kleur 
-‐ merries zonder veulen 
-‐ merries met veulen 
-‐ gekeurde hengsten. 

 
 
 

Hoofdstuk IX : NATIONALE PRIJSKAMP 
 
9.1. Kunnen inschrijven voor de Nationale Prijskamp : (volgens richtlijnen KM) 
 

a.  alle paarden of keurmerries met lot ingeschreven in het hoofdstamboek, die op de officiële 
merrieprijskampen de eerste categorie  hebben behaald. Paarden uit het wachtregister kunnen niet 
deelnemen aan de Nationale. 

b.  alle hengsten die voor betreffend dekseizoen werden goedgekeurd. Hengsten van 5 jaar en ouder 
moeten minstens 4 levende producten ingeschreven hebben in de studbooks waarvan de K.M.B.T. 
het moederstamboek is. 
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c.  rechtstreekse inschrijving voor het kampioenschap: alle paarden die het voorgaande jaar hebben 
deelgenomen aan het kampioenschap, waarbij de  merries slechts éénmaal aan het rechtstreeks 
kampioenschap kunnen deelnemen en dit het daaropvolgende jaar, de hengsten van 4 jaar eveneens 
éénmaal het daaropvolgende jaar,  hengsten van 5 jaar en ouder kunnen tweemaal inschrijven en dit 
de twee volgende jaren.  Deze paarden kunnen zich ook inschrijven in hun reeks maar verspelen 
dan hun kans op deelname  aan het kampioenschap indien zij in hun reeks geen eerste plaats meer 
behalen. 
Merries of hengsten onder de vier jaar kunnen nooit deelnemen aan het kampioenschap! 

d.  loten van drie merries van drie jaar en ouder van dezelfde eigenaar met uniforme kleur waarbij alle 
merries moeten hebben deelgenomen aan de officiële merrieprijskampen het jaar voordien. 

e.  een lot dat 2x een eerste prijs behaalde mag niet meer deelnemen. Er moet minstens één merrie 
vervangen worden. 

f.  een paard dat werd ingeschreven in het wachtregister of een merrie opgenomen zonder afstamming 
in het stamboek, kan nooit deelnemen aan de Nationale Prijskamp. 

g.  indien er te veel paarden ingeschreven worden voor de Nationale, zal het dagelijks bestuur van de 
KMBT,  beslissen welke de paarden zijn die moeten worden geweigerd. 

h.  een paard ingeschreven als keurmerrie dient ook op de officiële merrieprijskampen als keurmerrie 
te zijn voorgesteld. Wordt zij voor de nationale echter enkel in haar reeks ingeschreven, kan ze niet 
als keurmerrie komen. 

 
 
9.2. Splitsing der reeksen 
Merries : indien meer dan 10 merries aanwezig, wordt er gesplitst (11 aanwezig is 2 reeksen) 
Jonge hengsten t.e.m. 4 jaar : reeksen per leeftijd, indien meer dan zes aanwezig wordt er per maat 
gesplitst. (zeven aanwezig is 2 reeksen) 
Hengsten van 5 jaar en ouder : reeksen per leeftijd, indien meer dan zeven per leeftijd: splitsen volgens 
maat. 
 
 
9.3. Kampioenschappen 
Er zijn kampioenschappen voor: 

-‐ Merries van 4 jaar en meer 
-‐ Hengsten van 4 jaar en meer 
-‐ Loten van drie merries 
-‐ Keurmerries 
-‐ Keurhengsten die een eerste categorie behaalden. Deelnemingsvoorwaarden zijn gelijk als deze 

voor keurhengsten voor de keuring. Ze worden geklasseerd op grond van de kwaliteit van de 
afstammelingen in het lot. De hengst zelf moet aanwezig zijn. 

 
 
 

Hoofdstuk X : Jurering 
 

10.1. Algemeen 
Het oordeel van de jury is onherroepelijk. Wanneer een jurylid om welke reden dan ook een paard niet 
onpartijdig kan beoordelen, trekt hij zich terug bij de beoordeling van de reeks paarden waarin het 
betreffende paard voorkomt. Dit kan zijn omdat hij het betreffende paard zelf gefokt heeft of er in het 
verleden eigenaar of houder van was. Dit kan ook omwille van professionele, familiale, commerciële, 
financiële of andere positieve of negatieve banden met een deelnemer, dewelke een onpartijdige 
beoordeling in de weg zouden kunnen staan of aanleiding zouden kunnen geven tot een schijn van 
partijdigheid, ook al zou men in eer en geweten oordelen. In de mate van het mogelijke wordt het jurylid 
vervangen. Zo niet oordeelt men met twee, waarbij in geval geen unanimiteit kan worden bereikt het 
oordeel van het oudste van de twee resterende juryleden doorslaggevend is. 
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10.2. Officiële prijskampen 
Op de officiële prijskampen worden alle paarden beoordeeld en geklasseerd door de officiële juryleden.  

 
10.3. Nationale prijskamp 

-‐ De acht officiële juryleden worden versterkt door zeven juryleden, die door de provincies worden 
voorgesteld en door de beheerraad van de KMBT gekozen. 

-‐ Alle hengsten worden steeds door de officiële hengstenjury gejureerd. 
-‐ De verschillende reeksen van merries worden gejureerd door telkens één officieel jurylid, 

bijgestaan door twee niet officiële juryleden. 
-‐ Een voorzitter van de jury wordt door het Dagelijks Bestuur aangesteld buiten de reeds 

voornoemde juryleden. 
-‐ Voor alle paarden die op de Nationale aanwezig zijn wordt een premie uitbetaald mits er hiervoor 

gelden ter beschikking zijn (beslissing beheerraad), behalve in het geval de eigenaar hiervan 
wordt uitgesloten omwille van terugtrekking of onregelmatigheid te beslissen door de beheerraad. 

-‐ Het bestuur van de KMBT behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die zich 
opdringen. 
 

 
 
    Hoofdstuk XI : LEDEN 
 
Iedereen die lidgeld betaalt voor 31 maart krijgt 4 ledenboeken toegestuurd. Wie betaalt tussen 1 april en 
30 juni krijgt 3 ledenboeken en zo verder voor de overige trimesters. 
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BIJLAGES 
 

BIJLAGE I : AFSTAMMINGSCONTROLE EN DNA-ONDERZOEK 
 
Wettelijke basis: 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor landbouwnuttige 
huisdieren. (19 maart 2010) 
MB betreffende de verbetering van de paardachtigen (23 december 1992). 
KB betreffende de verbetering van de paardachtigen (10 december 1992). 
 
 
1. WELKE PAARDEN MOETEN OF KUNNEN GECONTROLEERD WORDEN ? 
 

A. VEULENS 
 

1. OUDERSCHAPSCONTROLE : (verplicht voor VFBT door fokkerijbesluit) 
Dit is een bepaling van het DNA van het veulen en de merrie (moeder van het veulen). 
Het DNA profiel van de vader is normaal gekend (goedgekeurde hengst). 
Deze controle wordt uitgevoerd bij minstens één veulen vermeerderd met één veulen vanaf 50 tot 
100 ingeschreven veulens plus één veulen per bijkomende 100 veulens. 
Het aantal veulens dat moet gecontroleerd worden is gebaseerd op het aantal veulens dat het 
voorgaande jaar bij de geboorte geregistreerd werd en dat vermeld is in het activiteitenverslag van 
het voorgaande jaar dat overgemaakt is aan de afdeling duurzame landbouw. 
Bv. : voor 2012 gaat dit om 6 veulens en zes merries. 
De aanduiding van de te controleren veulens wordt gedaan door het secretariaat : om de xste 
veulen dat ingeschreven wordt zodanig dat voldoende veulens gecontroleerd worden. 
 

2. VADERSCHAPSCONTROLE : (verplicht voor VFBT door Fokkerijbesluit, MB 23 december 
1992) 
Dit is een bepaling van het DNA van het veulen. 
Het DNA profiel van de vader is normaal gekend (goedgekeurde hengst). 
Het aantal is gebaseerd op basis van de rapportering van de activiteiten van de erkende centra 
voor winnen en/of opslaan van paardensperma. Zo dient er bij 10% van de veulens DNA 
onderzocht te worden.  
De aanduiding van de te controleren veulens wordt gedaan door het secretariaat: om het xste 
veulen dat ingeschreven wordt zodanig dat er voldoende veulens gecontroleerd worden. 
 

3. AFSTAMMINGSCONTROLE OP AANVRAAG VAN HET SECRETARIAAT : 
De secretaris kan in opdracht met het dagelijks bestuur bepalen dat een DNA-onderzoek zal 
plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de haarkleur van het veulen niet overeenstemt met 
een te verwachten haarkleur uit de paring van beide ouders of gelijk welke andere reden.  
De raad van bestuur kan een ouderdom vastleggen voor dewelke een veulen moet ingeschreven 
zijn. Bv: 7 maanden of een limietdatum waarvoorde veulens van die jaargang moeten 
ingeschreven worden. Indien het veulen later wordt ingeschreven kan dit een DNA-onderzoek tot 
gevolg hebben. 
Dit kan ook wanneer de geboortedatum meer dan een maand afwijkt van de volgens het 
dekcertificaat verwachte geboortedatum. 
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4. AFSTAMMINGSCONTROLE OP VRAAG VAN DE EIGENAAR OF HENGSTENHOUDER : 
Indien de fokker of hengstenhouder twijfelt aan de juistheid van de afstamming kan hij in overleg 
met het secretariaat een DNA-onderzoek laten uitvoeren. 

 
B. OUDERE PAARDEN 

 
1. HENGSTEN : (verplicht) 

Van alle gekeurde hengsten dient een DNA-controle te gebeuren en de DNA-profiel dient ter 
beschikking te zijn. (DNA-profiel o.a. belangrijk voor controle veulens) (MB 23 december 1992 
art. 4) 
Van alle gekeurde hengsten dient een afstammingscontrole te gebeuren. 
DNA-profielen van de vaders van de hengsten moeten normaal gekend zijn. 
DNA-profielen van de moeders worden bepaald indien nog in leven, anders via verwanten in 
overleg met het labo. 
Van buitenlandse hengsten wordt een DNA-profiel gevraagd en een bewijs dat de afstamming 
juist is. 
Overgangsregeling: van alle in 2012 en vroeger gekeurde hengsten en uit het buitenland gebruikte 
hengsten zal een inventaris gemaakt worden. Eventuele ontbrekende profielen zullen alsnog 
bepaald worden. 
 

2. KEURHENGSTEN EN KEURMERRIES : 
Van keurmerries en hun afstammelingen dient een DNA-profiel bepaald te worden met het oog op 
controle van de juiste afstamming. 
Afstammelingen van keurhengsten dienen eveneens gecontroleerd te worden. 
 

3. AFSTAMMINGSCONTROLE OP VRAAG VAN HET SECRETARIAAT : 
De secretaris kan in opdracht van het dagelijks bestuur bepalen dat een DNA-onderzoek zal 
plaatsvinden.  
 

4. AFSTAMMINGSCONTROLE OP VRAAG VAN DE EIGENAAR : 
Indien de eigenaar twijfelt aan de juistheid van de afstamming kan hij in overleg met het 
secretariaat een DNA-onderzoek laten uitvoeren. 
 
 

2. WIE DOET DE STAALNAME ? (MB 23 december 1992 art.16)  
Voor de veulens kan de staalname gebeuren door de dierenarts-identificeerder die de opdracht krijgt 
(opdracht vermeld op identificatieattest). 
Voor de gekeurde hengsten, de afstammelingen van keurhengsten en keurmerries en hun 
afstammelingen kan de staalname gebeuren op de prijskamp door de aangeduide dierenarts. 
Voor andere paarden duidt het secretariaat een erkende dierenarts aan voor bloedafname. Staalname 
van haar kan ook door niet-dierenartsen, aangesteld door het stamboek. 
Alle staalnames dienen vergezeld te zijn van een verklaring van de staalnemer waarin hij verkaart 
eerst de identificatie van het paard of veulen gecontroleerd te hebben.  
 
 

3. WIE DOET DE COORDINATIE VAN HET AFSTAMMELINGENONDERZOEK ? 

Het secretariaat van de VFBT/EWCTB : 
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-‐ Maakt de lijst op van welke paarden er stalen moeten genomen worden en verwittigt de 
staalnemers 

-‐ Verzamelt de stalen en bezorgt ze aan het labo 
-‐ Maakt een lijst op van de stalen die naar het labo verstuurd zijn 
-‐ Houdt een register bij van de uitslagen en de DNA-profielen  
-‐ Zorgt er voor dat staalnemers en labo betaald worden conform het technisch reglement of 

beslissing van de raad van bestuur 
-‐ Zorgt er voor dat de eventueel door te rekenen kosten geïnd worden 
-‐ Indien er subsidie kan aangevraagd worden, zorgt voor de opmaak van het subsidiedossier. 

 
4. WIE BETAALT ? 

Er zijn drie soorten onkosten: kosten voor staalname, kosten labo-onderzoek en dossierkosten 
(verzenden, register bijhouden,..). 
Voor de dossierkosten zal de VFBT een vast bedrag te bepalen door de raad van bestuur voorzien.  
 
Onkosten staaalname : 
Kosten voor DNA-staalname van veulens bij opmaak van het identificatiedossier zijn voor de 
eigenaar. 
Kosten voor DNA-staalname van alle paarden waarvoor opdracht gegeven wordt door de VFBT en 
indien deze op een officiële prijskamp kunnen genomen worden zijn ten laste van de VFBT. 
Kosten voor DNA staalname op vraag van de eigenaar of hengstenhouder zijn ten laste van de 
opdrachtgever. 
 
Labokosten DNA onderzoek : 
Het labo factureert alle kosten aan de VFBT/EWCTB. 
Het secretariaat stelt een subsidieaanvraag op conform de voorschriften. 
DNA-onderzoeken in opdracht van de VFBT/EWCTB worden doorgerekend aan de opdrachtgever. 
Indien blijkt uit het DNA-onderzoek dat de afstamming niet juist is, worden de labokosten 
doorgerekend aan de eigenaar of andere verantwoordelijke. 
 
Dossierkosten DNA onderzoek : 
Bij DNA-aanvragen door eigenaars of hengstenhouders worden er steeds dossierkosten aangerekend. 
Indien blijkt dat de afstamming niet juist is zullen ook dossierkosten aangerekend worden. 
 
 

5. WIE IS EIGENAAR VAN HET DNA-PROFIEL ? 
Alle uitslagen worden door het labo aan het stamboek kenbaar gemaakt. 
Het secretariaat houdt hiervan een register bij. 
Gesubsidieerde DNAonderzoeken zijn eigendom van VFBT. 
Onderzoeken in opdracht van derden en betaald door derden zijn hun eigendom. 
Bij de aflevering kan evenwel een administratieve kost aangerekend worden voor het onderzoeken en 
verzenden van het DNA-profiel. 
 
 

6. MAATREGELEN BIJ GEEN DNA CONTROLE OF ONJUISTE AFSTEMMING  
Veulens die aangeduid werden voor DNA onderzoek en waar geen staal van genomen werd, kunnen 
geweigerd worden voor opname in het studbook. 
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Hengsten kunnen geen dekcertificaat krijgen indien hun DNA-profiel niet bekend is en hun 
afstamming niet bewezen is. 
Veulens die afstammen van hengsten gekeurd in andere stamboeken kunnen slechts opgenomen 
worden indien het DNA-profiel van hun vader bekend is op het secretariaat. 
Indien blijkt dat na DNA-controle de afstamming van een veulen of paard niet juist blijkt te zijn kan 
de raad van bestuur :  
-‐ De afstamming wijzigen indien ze bewezen is 
-‐ De inschrijving in het studbook weigeren  
-‐ De inschrijving in het studbook ongedaan maken 
-‐ Melding maken van deze foutieve inschrijving in het ledenblad 
-‐ De kosten voor staalname, labo en administratie doorreken aan de eigenaar of hengstenhouder 
-‐ De VFBT kan een schadevergoeding eisen van de eigenaar of hengstenhouder die verder kan 

oplopen bij meerdere onjuiste uitslagen 
-‐ De eigenaar of hengstenhouder is verder verantwoordelijk voor verdere schadeclaims.  


