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HOOFDSTUK I:  DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN  
 
1.1. Definities 
 
Dit fokprogramma is opgemaakt in overeenstemming met de fokkerijverordening 2016/1012 die vanaf 
1 november 2018 van toepassing is in alle EU-lidstaten. 
  
Het fokprogramma maakt gebruik van de definities en bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de 
statuten van de vereniging “de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard” -  verder afgekort als 
VFBT - die werden goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering en werden gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. 
Dit document betreft het fokprogramma van het ras ‘Belgisch Trekpaard’. 
  
Fokkerijverordening 2016/1012: deze benaming is de verkorte benaming van “VERORDENING 
(EU) 2016/1012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 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” 
  
Stamboekvereniging: een fokkersvereniging, anders dan de bevoegde autoriteiten, die volgens de 
Fokkerijverordening door de bevoegde autoriteit van een lidstaat erkend is om een fokprogramma uit 
te voeren met raszuivere paarden die ingeschreven zijn in het stamboek dat ze bijhoudt of opstelt. 
   
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 in stand te houden.  
  
Lid van de vereniging: elk natuurlijk persoon die zijn lidgeld heeft betaald (zie statuten van VFBT, 
hoofdstuk II: artikel 5 t/m 9). Een lid van de vereniging dient niet noodzakelijk een fokker te zijn. Elk 
lid wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de bepalingen uit de statuten, het intern 
reglement en het fokprogramma van de vereniging en deze bepalingen na te leven. 
 
Fokker: een natuurlijk persoon of een feitelijke vereniging die op zijn minst 1 paard in eigendom heeft 
van het ras Belgisch Trekpaard dat ingeschreven is in het stamboek dat wordt bijgehouden door VFBT 
of die dat paard wenst op te nemen in het fokprogramma van VFBT. 
 
Geografisch gebied: het geografisch gebied van het fokprogramma van de VFBT strekt zich uit over 
het volledig Vlaams Gewest = de 5 Vlaamse provincies: West-Vlaanderen – Oost-Vlaanderen – 
Antwerpen – Limburg en Vlaams-Brabant. 
 
Gelijkgestelde stamboeken:  
-Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard; KMBT - stamboek van oorsprong en voor het 
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Eleveurs Wallons de Cheval de Trait Belge; EWCTB voor het Waals Gewest tot en met 2015 
- Association Wallon de Cheval de Trait Belge; AWCTB voor het Waals Gewest vanaf 2016 
- Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger", afgekort KVTH voor 
 trekpaarden in Nederland 
 
Aanverwante stamboeken – VFBT erkent enkel volgende stamboeken als aanverwant.  
Voorwaarde: 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 
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absolute voorwaarde is voor het kunnen inschrijven bij VFBT van paarden uit de betreffende 
stamboeken. 
 
- Société Royale « Le Cheval de Trait Ardennais » voor het ras Cheval de Trait ardennais – België 
(Waals Gewest) 
- Union des Eleveurs de 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 Cheval de trait ardennais - Luxemburg  
- Dansk Belgisk Hesteavl voor het ras Belgisk Hest/(Belgian Ardenne) - Denemarken 
- Rheinisches Pferdestammbuch e.V. voor het ras Rheinisch Deutsches Kaltblut - Duitsland  
Luxemburg 
 
Stamboek van oorsprong: VFBT erkent de Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard vzw 
(KMBT) als stamboek van oorsprong – en volgens de laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad op 28 
augustus 2022 met Maatschappelijke Zetel Algemeen Jules Bordetlaan 164/4 – 1140 Evere. De 
benaming KMBT is erkend sedert 1919. 
 
  
1.2. Rechten en plichten van de fokker 
 
De eigenaars van paarden en fokkers onderwerpen zich aan de gestelde bepalingen en regels van de 
statuten, het intern reglement en het fokprogramma van de stamboekvereniging. Door deel te nemen 
aan het fokprogramma, keuringen en wedstrijden verklaren de eigenaars en fokkers zich 
onvoorwaardelijk te onderwerpen aan het wedstrijdreglement en aan de uitspraak van de juryleden, de 
dierenartsen en het bestuursorgaan. Zowel wat de beoordeling der paarden als wat de uitleg van de 
bepalingen aangaat. 
 
Fokkers hebben het recht deel te nemen aan het fokprogramma van VFBT op voorwaarde dat: 
- de domicilie van de natuurlijke persoon of de zetel van de feitelijke vereniging gelegen is binnen het 
geografisch gebied van het fokprogramma zijnde het Vlaamse Gewest. 
- hun fokdieren behoren tot de raszuivere Belgische Trekpaarden 
 
Indien zij deelnemen aan het fokprogramma hebben zij het recht: 
- hun raszuivere paarden te laten inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek 
- hun niet raszuivere paarden te laten inschrijven in de aanvullende sectie van het stamboek 
- deel te nemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie 
- een zoötechnisch certificaat te verkrijgen indien zij daar uitdrukkelijk om verzoeken 
- op hun uitdrukkelijk verzoek actuele resultaten van het prestatieonderzoek en de genetische    
evaluatie van hun raszuivere paarden te ontvangen voor zover die resultaten beschikbaar zijn. 
- toegang te krijgen tot alle andere diensten die de VFBT aan zijn fokkers verleent. 
 
Men dient lid te zijn van VFBT: 
- om veulens geboren bij Vlaamse fokkers – gedomicilieerd in Vlaanderen - tegen het voordeeltarief in 
te schrijven bij VFBT. Voor wie geen lid is bij VFBT én in Vlaanderen gedomicilieerd is, kunnen de 
veulens worden ingeschreven tegen een hoger tarief dan voorbehouden voor de leden. 
- om deel te nemen aan de hengstenkeuring VFBT. Wie geen lid is én in Vlaanderen gedomicilieerd is, 
kan deelnemen maar tegen een hoger tarief dan voorbehouden voor de leden.  
- om deel te nemen aan de Officiële prijskampen VFBT van zijn provincie en recreatie wedstrijden door 
VFBT ingericht.  
- om het ledenblad VFBT te blijven ontvangen. 
 
Elk lid kan op ieder ogenblik ontslag nemen als lid van de stamboekvereniging door middel van een 
aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter VFBT en kopie per gewoon schrijven aan het 
secretariaat VFBT.  
Elk lid wordt verondersteld ontslag te nemen als het nalaat of weigert zijn jaarlijks lidgeld te betalen. 
   
1.3. Rechten en plichten van de VFBT 
 
VFBT mag geen fokkers of eigenaars van fokdieren die wensen deel te nemen aan het fokprogramma 
discrimineren en moet gelijke behandeling van fokkers die deelnemen aan het fokprogramma 
waarborgen. Fokdieren die door VFBT worden ingeschreven in het stamboek en de nakomelingen die 
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met levende producten van deze fokdieren zijn geproduceerd, kunnen zonder discriminatie op grond 
van het land van hun herkomst worden ingeschreven of komen in aanmerking voor inschrijving in het 
door VFBT bijgehouden stamboek van hetzelfde ras.  
 
Het behoort de stamboekvereniging toe de misbruiken en daden die van die aard zijn dat zij de 
belangen van de vereniging of haar leden schaden, op te sporen en te bestraffen. 
  
VFBT heeft als erkende stamboekvereniging volgende rechten en plichten tegenover zijn fokkers: 
- het recht haar goed te keuren of goedgekeurde fokprogramma zelfstandig vast te stellen en uit te 
voeren binnen de voorschriften van de Fokkerijverordening. 
- het recht fokkers uit te sluiten van deelname aan het fokprogramma wanneer deze de statuten, het 
intern reglement of het fokprogramma niet nakomen. 
- het recht fokkers te sanctioneren wanneer deze de statuten, het intern reglement of het 
fokprogramma niet nakomen. 
 
Volgende sancties kunnen door de stamboekvereniging opgelegd worden aan de leden en fokkers, 
ongeacht of deze gewoon lid zijn, lid van de Algemene Vergadering of lid van het Bestuursorgaan:  

a) een verwittiging 
b) het schrappen uit de uitslag met het inhouden van prijzengeld en verplaatsingsvergoedingen 
c) het uitsluiten van het recht op deelname van leden en paarden aan wedstrijden, prijskampen of 

andere activiteiten van de stamboekvereniging - gedurende maximaal 3 jaar - met dien verstande 
dat uitsluiting van het recht op deelname aan de keuring van hengsten of het inschrijven van 
veulens niet mogelijk is 

d) het op non-actief stellen als lid,  lid van de Algemene Vergadering of lid van het Bestuursorgaan 
gedurende maximaal 3 maand. Dit in afwachting van een beslissing over de vraag tot uitsluiting 
als lid, lid van de Algemene Vergadering en lid van het Bestuursorgaan. Deze beslissing kan 
genomen worden door het Bestuursorgaan, in afwachting van een vraag tot uitsluiting als lid. 
Hiertoe is een absolute meerderheid vereist van de aanwezige stemgerechtigde leden van het 
Bestuursorgaan. De termijn van het op non-actief stellen beloopt maximaal 3 maand en is niet 
verlengbaar 

e) het uitsluiten als lid, lid van de Algemene Vergadering en lid van het Bestuursorgaan gedurende 
maximaal 5 jaar. Deze sanctie kan enkel genomen worden door de Algemene Vergadering, met 
minstens 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Algemene 
Vergadering. 

 
 Deze sancties kunnen enkel opgelegd worden: 

a) in geval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere reglementen 
b) in geval van een veroordeling wegens een inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende de 

Fokkerijverordening of het Fokkerijbesluit 
c) indien hun houding van dien aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de 

stamboekvereniging,  
d) bij een ongepaste houding tegenover jury, inrichters of deelnemers op keuringen, wedstrijden, 

prijskampen of andere activiteiten van de stamboekvereniging. 
 
Alvorens maatregelen te treffen in verband met op non-actief stellen of uitsluiting, moet het 
Bestuursorgaan VFBT het betrokken lid uitnodigen om zich te kunnen verdedigen tegen de aangevoerde 
beschuldiging. 
 
Voor de overige sancties kan het Bestuursorgaan een voorstel van beslissing nemen zonder het 
betrokken lid uit te nodigen om gehoord te worden. Het gemotiveerde voorstel van beslissing van het 
Bestuursorgaan VFBT wordt schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, met vermelding dat het 
betrokken lid - indien hij/zij hier niet mee instemt - kan vragen gehoord te worden door het 
Bestuursorgaan VFBT. Na het horen van het betrokken lid zal het Bestuursorgaan VFBT een definitieve 
beslissing nemen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
1.4. Geschillen - geschillenregeling 
 
Geschillenregeling voor geschillen over de toepassing van het fokprogramma, de statuten, het intern 
reglement en de beslissingen van de stamboekvereniging  
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1.4.1. Basisregels 

- VFBT komt niet tussen bij onderlinge conflicten en geschillen tussen fokkers en/of eigenaren, noch bij 
verkopen en de daaruitvloeiende verplichtingen. De wettelijke bepalingen rond registratie en 
meldingen van paardachtigen dienen gevolgd te worden.  
 
- De inschrijving van een paard in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek gebeurt 
overeenkomstig het fokprogramma. Tegen een inschrijving in een bepaalde sectie of klasse van het 
Stamboek is geen verzet of beroep mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de fokker of de 
eigenaar van het paard om ervoor te zorgen dat alle nodige bewijsstukken worden toegevoegd bij een 
aanvraag tot inschrijving zodat het ondubbelzinnig duidelijk is in welke klasse het veulen kan worden 
ingeschreven.  
 
- Tegen een resultaat op een keuring of prijskamp kan geen verzet worden aangetekend. De beslissing 
van de aanwezige juryleden – aangesteld door de leden van de Algemene Vergadering - is definitief en 
bindend voor alle deelnemers aan de betrokken keuring of prijskamp. 
 
- Tegen een veterinaire keuringsuitslag op een keuring kan beroep worden aangetekend door het 
indienen van een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de VFBT voor een tweede opinie door 
herkeuring in de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke. Enkel de uitslag van 
de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke wordt aanvaard en deze uitslag is bindend. De kosten 
hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar van het paard. 
 
- Indien een klacht die door een lid wordt ingediend niet kan afgehandeld worden conform de 
opgestelde statuten en reglementen, kan het lid zich in een aangetekend schriftelijk verzoek tot het 
Bestuursorgaan wenden voor een persoonlijk gesprek tot oplossing. 
 

1.4.2.  Bemiddelingscommissie/Geschillencommissie  

Indien één of meer der partijen zich niet kunnen vinden in een door het Bestuursorgaan VFBT 
genomen beslissing, kunnen klager en/of stamboekvereniging het geschil voor advies en/of 
bemiddeling voorleggen aan de bemiddelingscommissie/geschillencommissie aangeduid door het 
Forum Fokkerij van de Subsector Fokkerij binnen de vzw PaardenPunt Vlaanderen.  
In dat geval neemt het Bestuursorgaan VFBT pas een beslissing na ontvangst van het advies van de 
bemiddelingscommissie. Dit advies is niet bindend, tenzij de betrokken partijen anders zijn 
overeengekomen. De beslissing van het Bestuursorgaan VFBT wordt meegedeeld aan het lid bij 
aangetekend schrijven.  
 
Finaal kan het lid beroep aantekenen tegen de beslissing genomen door het Bestuursorgaan VFBT bij 
aangetekend schrijven, te versturen aan de maatschappelijke zetel van de stamboekvereniging binnen 
de maand na het aangetekend versturen van de beslissing. In dat geval zal het ingediende beroep op 
de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de stamboekvereniging worden geplaatst 
en zal de Algemene Vergadering hierin beslissen.  
 
 

1.4.2.1. Aanstelling en procedure 
 
De vzw PaardenPunt Vlaanderen - subsector fokkerij - voorziet in een Bemiddelingscommissie met het 
oog op het verlenen van een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling om geschillen 
tussen fokkers onderling of tussen fokkers en de stamboekvereniging op te lossen. Deze commissie 
bestaat uit een aantal door de vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij aan te zoeken 
onafhankelijke en deskundige leden:  

a) juristen, gespecialiseerd in hippisch recht 
b) dierenartsen, verbonden aan een universitaire Faculteit en wetenschappelijke onderzoekers, 

gespecialiseerd in de paardenfokkerij, verbonden aan een universitaire Faculteit. 
c) vertegenwoordigers van de Subsector Fokkerij, gespecialiseerd in stamboekaangelegenheden. 

 
Alle leden worden benoemd door het Bestuursorgaan van PaardenPunt Vlaanderen, op voordracht van 
de Subsector Fokkerij. 
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Wanneer een geschil voor advies en/of bemiddeling voorgelegd wordt aan de bemiddelingscommissie 
duidt het dagelijks bestuur van de subsector Fokkerij- in functie van de aard en het belang van het 
geschil - één of drie leden van de bemiddelingscommissie aan, die belast worden met het formuleren 
van een niet-bindend advies en/of bemiddeling. Bij de aanstelling wordt er rekening mee gehouden dat 
de leden onafhankelijk kunnen handelen. Zo mag er bv. geen betrokkenheid zijn bij de werking van de 
betreffende stamboekvereniging, … De leden van de bemiddelingscommissie kunnen weigeren in een 
geschil tussen te komen. Vooraleer hun opdracht aan te vatten maken de leden van de 
bemiddelingscommissie een bestek van de kostprijs van hun opdracht over aan PaardenPunt 
Vlaanderen, dewelke dit als provisie factureert aan de vraagsteller(s), met respect van de BTW-
verplichtingen en een overhead van 30%. Daarbij wordt ook de naam, het adres en de hoedanigheid 
van de aangestelde commissieleden meegedeeld. De leden van de bemiddelingscommissie hebben 
geen recht op een hogere vergoeding dan deze die voorzien werd in hun bestek. 
 
Na ontvangst van betaling van deze factuur wordt de bemiddelingscommissie in werking gesteld en 
wordt de voorziene vergoeding uitbetaald aan de commissieleden. De leden van de 
bemiddelingscommissie verbinden er zich toe geen vergoeding aan te rekenen voor prestaties 
voorafgaandelijk aan ontvangst van betaling van voormelde facturatie. Behoudens het maken van 
voormeld  bestek worden de commissieleden ook niet geacht enige prestatie te leveren. 
 
De aangestelde leden van de bemiddelingscommissie roepen de partijen samen, vragen alle relevante 
informatie en documenten op bij de partijen, bemiddelen in functie van het in onderling overleg 
beslechten van het geschil en formuleren - wanneer geen verzoening kan worden bereikt - een niet-
bindend advies. Dit advies maken zij schriftelijk over aan de partijen in het geschil, met kopie per mail 
aan de hiertoe aangeduide mailadressen van de Subsector Fokkerij en PaardenPunt Vlaanderen. Alles 
verloopt tegensprekelijk, zodanig dat alle partijen kennis hebben van alle argumenten en stukken van 
de tegenpartij. 
 
Partijen hebben de mogelijkheid zich voorafgaandelijk aan het voorleggen van het geschil aan de 
bemiddelingscommissie akkoord te verklaren dat de bemiddelingscommissie in plaats van een niet-
bindend advies, een bindende beslissing zal nemen. Tenzij door de partijen bij het voorleggen van het 
geschil aan de bemiddelingscommissie voor een bindende beslissing gemeld wordt dat zij vrij blijven 
het geschil aan de gewone rechter voor te leggen is een gerechtelijke betwisting niet meer mogelijk. 
 
Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door de bemiddelingscommissie door 
derden te laten bijstaan of vertegenwoordigen. De bemiddelingscommissie kan hun persoonlijke 
verschijning vragen. 
 
De tussenkomst van de bemiddelingscommissie resulteert in een akkoord na bemiddeling, een niet-
bindend advies of een bindende beslissing. 
 
Deze bevat: 

a) de inhoud van het akkoord na bemiddeling, het niet-bindend advies of de bindende beslissing 
b) de motivering ervan 
c) de namen van de leden van de commissie en hun handtekening 
d) de namen en woonplaats/maatschappelijke zetel van de partijen, en in geval het om een 

akkoord gaat, hun handtekening 
e) de datum. 

 
De leden van de commissie en al wie bij de behandeling van het geschil betrokken was, zijn tot 
geheimhouding verplicht, betreffende alle gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter 
kennis komen. 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bemiddelingscommissie, met 
inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. 
 
Alle kosten zijn volledig ten laste van de aanklager en zijn nooit terug te vorderen op VFBT. 
 
1.5. Aansprakelijkheid    
  
Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt de VFBT zich niet aansprakelijk. 
De deelnemers en bezoekers op vergaderingen, evenementen, keuringen en wedstrijden zijn aanwezig 
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op eigen risico. Iedereen die aan prijskampen of aan activiteiten door VFBT ingericht deelneemt, is zelf 
verantwoordelijk voor de schade die hij of zijn paarden aanricht aan derden.  
VFBT neemt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade die zij 
zelf zou hebben toegebracht tijdens de door hen ingerichte activiteiten. 
 
 
HOOFDSTUK II: DE KENMERKEN VAN HET RAS EN HET FOKDOEL  
 
2.1. De Rasstandaard  
 
De rasstandaard wordt overgenomen en is in overeenstemming met de rasstandaard van de 
Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard – afgekort KMBT – welke het stamboek van 
oorsprong is voor de Belgische Trekpaarden. 

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. Voor een hengst is 1,70 m schofthoogte 
ideaal. 
De merries hebben een vrouwelijke uitstraling. Voor een merrie is 1,66 m ideaal. 
Haarkleuren : alle effen kleuren en schimmelvarianten ervan zijn toegelaten: bruinschimmel – 
zwartschimmel – vosschimmel – appelschimmel - zwart – bruin – vos. 

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.  

2.2 Fokdoel 
 
De vereniging heeft tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband staat met de instandhouding en verbetering van het ras. 
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Het fokdoel zoals Statutair vastgelegd in artikel 3 van de Statuten definieert de specifieke fok- en 
gebruikseigenschappen van het Belgisch Trekpaard met aandacht voor het behoud van de 
rasstandaard, bloedspreiding, inteeltproblematiek en kleurenverscheidenheid en is tweeledig: 
 
1)  De genetische  verbetering van de fokkerij van het Belgisch Trekpaard en aanverwante 
koudbloedrassen door:  
 - het bijhouden van het stamboek van het Belgisch Trekpaard voor Vlaanderen  
 - het afleveren van zoötechnische certificaten, de identificatie, de registratie bij de geboorte  
 en de aflevering van het bij Verordening (EU) 2021/963 of door andere vigerende regelgeving     
          vastgestelde identificatiedocument voor de veulens die geboren zijn in Vlaanderen. 
 - het verzamelen en interpreteren van gegevens over de identiteit, de productiviteit, de 
 prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, van het voorgeslacht, bloedverwanten 
 en afstammelingen.  
 - het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en het verspreiden van de 
 daaruit voortvloeiende gegevens alsook de wetenschappelijke en zoötechnische ondersteuning 
 verzorgen van de fokkerij van het Belgisch Trekpaard in Vlaanderen.  
 - de organisatie van de officiële provinciale prijskampen en keuringen voor raszuivere paarden 
 binnen het fokprogramma van VFBT. 
 - het samenwerken met alle voor het Belgisch trekpaard door de overheden erkende 
 fokverenigingen in België.  
 
2)  de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij en het gebruik van het Belgisch Trekpaard 
door: 
 - de vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan medewerken.  
 - elke schikking treffen die van aard is om de fokkerij van het Belgisch Trekpaard te bevorderen 
    en om afzetmogelijkheden te scheppen voor de in het Stud-Book van de VFBT   
     ingeschreven paarden. 
 - zijn leden vertegenwoordigen in regionale, nationale of internationale organismen.  
 - bijdragen tot de ontwikkeling van het Belgisch Trekpaard, het behoud van de diversiteit van 
    de haarkleuren en ook van het genetisch patrimonium van zeldzaam geworden   
    bloedlijnen.  
 
 
HOOFDSTUK III: DE INDELING VAN HET STAMBOEK 
 
 
3.1.Algemeen 
 
Het stamboek dat wordt bijgehouden door VFBT is ingedeeld in een hoofdsectie en één aanvullende 
sectie.  
 
In de hoofdsectie van het stamboek, bijgehouden door VFBT, kunnen enkel raszuivere paarden worden 
ingeschreven die zich bevinden binnen het geografisch gebied waar VFBT zijn fokprogramma uitvoert. 
 
De hoofdsectie van het stamboek is onderverdeeld in 4 klassen. 
Er is één aanvullende sectie.  
 
De raszuivere trekpaarden die zijn ingeschreven in de hoofdsectie van volgende erkende stamboeken 
en de nakomelingen die geproduceerd worden uit de levende producten (sperma, eicellen en/of 
embryo’s) van deze trekpaarden worden bij inschrijving in het stamboek van VFBT als gelijkgesteld 
beschouwd aan de raszuivere paarden en de nakomelingen die geproduceerd worden uit de levende 
producten van de bij VFBT ingeschreven paarden: 
 
-Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard; KMBT - stamboek van oorsprong en voor het 
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- Eleveurs Wallons de Cheval de Trait Belge; EWCTB voor het Waals Gewest tot en met 2015 
- Association Wallon de Cheval de Trait Belge; AWCTB voor het Waals Gewest vanaf 2016 
- Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger", afgekort KVTH voor 
 trekpaarden in Nederland 
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3.2. Hoofdsectie – indeling 

Klasse-indeling: Voor inschrijving van veulens in een bepaalde klasse wordt rekening gehouden met 
de klasse waar beide ouders op het moment van de dekking, conceptie en winning van 
eicellen geregistreerd zijn. Wanneer de ouders in een verschillende klasse zijn ingeschreven, zal het 
product steeds in de laagste klasse ingeschreven worden.  

- Klasse 1: veulens van op moment van dekking/conceptie goedgekeurde trekpaardhengsten met 
trekpaardmerries die allebei bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie bij VFBT en/of de 
gelijkgestelde stamboeken.Veulens die ingeschreven worden in klasse 1 worden ingeschreven op basis 
van een door VFBT,  AWCTB, KMBT of KVTH afgeleverd dekcertificaat. 
 
- Klasse 2: veulens van op moment van dekking/conceptie NIET goedgekeurde trekpaardhengsten 
met trekpaardmerries die allebei bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT en/of de 
gelijkgestelde stamboeken. 
 
De hengsten zijn naar een universitaire Faculteit Diergeneeskunde in België geweest (Merelbeke of 
Luik) en kregen een gunstig medisch rapport voor toelating tot voortplanting.  
 
- Klasse 3: veulens van op moment van dekking/conceptie NIET goedgekeurde trekpaardhengsten 
met trekpaardmerries die allebei bij geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT en/of de 
gelijkgestelde stamboeken,  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 
minstens 3 gekende en geregistreerde generaties in de hoofdsectie van het stamboek van VFBT te 
beschikken.   
 
- Klasse 4:  
 

1) Veulens van op moment van dekking/conceptie goedgekeurde trekpaardhengsten met 
trekpaardmerries die allebei bij geboorte ingeschreven zijn bij VFBT en/of de gelijkgestelde 
stamboeken, MAAR die niet in aanmerking komen om ingeschreven te worden in klasse 1–2 of 
3 omdat de merrie over onvoldoende geregistreerde generaties beschikt.  

 
2) Veulens van op moment van dekking/conceptie goedgekeurde trekpaardhengsten met merries 

uit aanverwante trekpaardstamboeken mits die stamboeken over een erkend 
fokprogramma beschikken. 
 

3) Veulens van op moment van dekking/conceptie goedgekeurde hengsten uit aanverwante 
trekpaardstamboeken mits die stamboeken over een erkend fokprogramma beschikken met 
Belgische trekpaardmerries. 
 

4) Van de onder punt 2) en 3) vermelde veulens afkomstig van kruising met aanverwante 
stamboeken moeten minstens de helft van de geregistreerde voorouders in de laatste 4 
geregistreerde generaties paarden zijn die bij geboorte ingeschreven zijn in klasse 1/2/3 van de 
hoofdsectie bij VFBT en/of in de daar overeenkomende registers van de gelijkgestelde 
stamboeken. 

 
 3.2.1. Aanverwante stamboeken 
 
Aanverwante stamboeken zijn:   
 
- Société Royale « Le Cheval de Trait Ardennais » voor het ras Cheval de Trait ardennais – België 
(Waals Gewest) 
- Union des Eleveurs de 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 Cheval de trait ardennais - Luxemburg - Dansk 
Belgisk Hesteavl voor het ras Belgisk Hest/(Belgian Ardenne) - Denemarken 
- Rheinisches Pferdestammbuch e.V. voor het ras Rheinisch Deutsches Kaltblut - Duitsland  
Luxemburg 
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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 bij VFBT van paarden uit de betreffende stamboeken. 

3.2.2.. Klasseverhoging binnen de hoofdsectie 

De hengsten ingeschreven in klasse 2/3/4 kunnen zich aanbieden op de Centrale hengstenkeuring mits 
over 6 gekende en geregistreerde generaties (hengst +5) te beschikken en voorafgaand aan de 
hengstenkeuring, een gunstig advies (cfr.5.3) gekregen hebben op de Faculteit Diergeneeskunde van 
Gent of Luik. Bij goedkeuring worden deze hengsten opgenomen in klasse 1 van de hoofdsectie. 

Klasseverhoging voor merries vanuit klasse 2/4 naar klasse 1 is mogelijk mits het paard over 3 
gekende en geregistreerde generaties beschikt én nadat de merries zich vanaf hun 2 jaar minstens 2 
maal heeft aangeboden op de exterieurkeuring tijdens de Officiële Prijskamp V.F.B.T. in haar provincie 
en tweemaal categorie I heeft verkregen. Op deze exterieurkeuring wordt de merrie afzonderlijk door 
een door VFBT vooraf aangestelde jury beoordeeld op drie onderdelen:type, gangen en beenwerk. 
Ieder onderdeel wordt beoordeeld met een maximumscore van 10 punten. De merrie moet minstens 
20/30 behalen om een eerste categorie te bekomen. 

De paarden van klasse 3 of 4 dienen in ieder geval een gunstig advies te hebben verkregen, afgeleverd 
door de Faculteit Diergeneeskunde van Gent of Luik alvorens ze in aanmerking komen voor een 
klasseverhoging naar klasse 2 of 1. 

3.3. Aanvullende sectie  
 
Het vroegere wachtregister wijzigt van naam en noemt aanvullende sectie. De aanvullende sectie is 
voorbehouden voor paarden waarbij één of beide ouders niet gekend zijn en/of geregistreerd zijn in 
een erkende stamboekvereniging. 
Hier komen ook alle producten in die niet aan de door het stamboek bepaalde vereisten voldoen om 
opgenomen te worden in één van de klassen van de hoofdsectie, maar die wel beantwoorden aan 
de rasstandaard van het Belgisch Trekpaard. Alle paarden uit het vroegere wachtregister worden 
opgenomen in de aanvullende sectie. 
 
Deze paarden kunnen niet overgaan naar een klasse binnen de hoofdsectie.  
Nakomelingen van deze paarden kunnen in de hoofdsectie klasse 4 worden opgenomen op voorwaarde 
van 5 gekende en geregistreerde generaties en de onder punt 4 van de klasse 4 vermelde 
voorwaarden. Voorafgaand aan de opname in de hoofdsectie moeten deze nakomelingen een gunstig 
medisch advies hebben verkregen, afgeleverd door de Faculteit Diergeneeskunde van Gent of Luik. 
 
HOOFDSTUK IV: DE INSCHRIJVING IN HET STAMBOEK 
 
4.1. Algemeen 
 
Alle betalingen voor inschrijvingen van veulens en wijziging van eigenaar (mutatie) dienen te gebeuren 
via overschrijving op het bankrekeningnummer BE80 1032 2503 1277 - BIC: KREDBEBB op naam van 
Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw, met een welomschreven mededeling. Er zal geen 
werk worden verricht vooraleer er een correcte betaling gebeurd is van de desbetreffende aanvraag. 
 
Door het aanvragen van een paspoort bij Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard bevestigt de 
fokker of de eigenaar dat het paard nog niet of niet meer over een geldig paspoort beschikt, aangezien 
een paard wettelijk gezien maar kan en mag beschikken over één paspoort. Bij overtreding hierop is 
de aanvrager verantwoordelijk. 
 
De inschrijving van het paard is alleen mogelijk wanneer het voldoet aan de voorwaarden om 
ingeschreven te worden in het Stamboek van VFBT. Alle fokdieren dienen een microchip te bezitten en 
ingeschreven te zijn in de centrale databank op naam van de huidige eigenaar van het paard. Het 
paard moet verder volledig geïdentificeerd te zijn volgens het “dierengezondheidsrecht” zoals geregeld 
in Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad. 
 
De inschrijving of aanvraag tot opname in het stamboek van een paard of veulen verloopt identiek 
voor alle paarden, dus zowel de inschrijvingen in de hoofdsectie als in de aanvullende sectie van het 
Stamboek. 
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Indieners van een geboortebericht, aanvraag tot inschrijving of een document voor algehele 
identificatie paardachtigen zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor het weergeven van de juiste 
gegevens. De stamboekvereniging behoudt het voorrecht om dit te controleren zonder opgave van 
redenen. 
 
4.2. Inschrijven van een veulen 
 
 4.2.1. Algemeen 

De eigenaar van de merrie op het moment van de geboorte van het veulen is de fokker van het 
veulen. Het VFBT paspoort wordt afgeleverd aan de fokker. 

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

De wijziging van eigenaar van het veulen kan enkel nadat het paspoort is afgeleverd aan de fokker en 
wordt beschouwd als een afzonderlijke transactie. Tijdens de identificatieprocedure worden er geen 
wijzigingen van eigenaar van veulens uitgevoerd. 

Het opsturen van een geboortebericht wordt beschouwd als een vraag tot inschrijving in het stamboek 
VFBT en de uitreiking van een paspoort. Zolang het secretariaat van de VFBT de betaling voor het 
inschrijven niet heeft ontvangen en/of de mutatie van de merrie niet in orde is, zal er geen gevolg 
worden gegeven aan de aanvraag.  
 
Het stamboek gaat na of het betreffende paard in aanmerking kan komen voor inschrijving in het 
stamboek op basis van de aangeleverde zoötechnische gegevens en maakt vervolgens de 
identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank, zijnde de Belgische 
Confederatie van het Paard. Een volledig identificatiedossier zal (na betaling) door de bevoegde 
instantie (zijnde het BCP en dus niet de VFBT!) aan de eigenaar worden bezorgd. Vervolgens 
contacteert de eigenaar de dierenarts voor de identificatie van het paard. De eigenaar bezorgt het 
vervolledigde identificatiedossier van het paard aan het secretariaat van VFBT. 
 
Naamgeving veulens: Wat de naamgeving van het paard betreft, dient geen bepaalde beginletter in 
acht te worden genomen noch enige andere regel, doch het is te vermijden om een reeds eerder 
gegeven naam te geven. Wanneer éénzelfde naam gebruikt wordt, wordt hij gevolgd door 1 of 2  bv. 
Jules van Nieuwland – Jules 2 van Nieuwland – Jules III van Nieuwland.  
Een stalnaam (prefix of suffix) is toegestaan en is niet onderhevig aan bepaalde regels. 
 
Beschermde stalnamen die eerder werden vastgelegd bij KMBT blijven beschermd en worden door 
VFBT overgenomen. Deze zijn te consulteren op de website van VFBT en zullen verschijnen in het 
ledenblad.  
    
 4.2.2. Hoofdsectie / Klasse I 
 
Deze veulens kunnen worden ingeschreven op basis van een - aan het dekcertificaat gekoppelde - 
geboorte verklaring. 
De geboorteverklaring dient volledig en duidelijk ingevuld en ondertekend binnen de maand na 
geboorte opgestuurd te worden naar het secretariaat van het stamboek. Hierop is de naam, het 
geslacht, de kleur en de geboortedatum van het veulen duidelijk vermeld. 
 
De stamboek nummering van deze veulens gebeurt als volgt: 
Jaartal en oneven volgnummer vanaf 301 voor de merrieveulens bv. 2022/0301 
Jaartal en even volgnummer vanaf 300 voor de hengstveulens bv. 2022/0300 
 
De nummers 1- 299 worden voorbehouden voor de erkende Waalse fokvereniging naar analogie met 
de periode vóór de invoering van het Europese fokkerijverordening 2016/1012. Wanneer er tijdens de 
signalementsopname vergissing blijkt bij het aanduiden van het geslacht, waardoor de veulens een 
nummering kregen van het andere geslacht, wordt zijn oorspronkelijk nummer (incl. UELN) behouden. 
 
Het UELN van VFBT veulens is als volgt samengesteld UELN 056(landcode België) 006(code stamboek) 
T(trekpaard)en volgnummer bij het stamboek. 
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 4.2.3 Hoofdsectie / Klasse II-III 

De veulens van klasse II en III worden ingeschreven op basis van een door VFBT ter beschikking 
gesteld document van inschrijving.  

Veulens klasse II en III kunnen enkel worden ingeschreven in de hoofdsectie na een 
ouderschapscontrole van het veulen o.b.v. het DNA-profiel van het veulen en van beide ouderdieren. 
 
De kosten verbonden aan deze ouderschapscontrole zijn volledig ten laste van de fokker. 
 
De nummering van deze veulens gebeurt als volgt: 
Jaartal en volgnummer, nogmaals voorafgegaan van het jaartal bv. 2022/2201 voor 2022 – 2023/2301 
voor 2023 enz. – numerieke volgorde – geen onderscheid tussen merrieveulens en hengstveulens. 
 
 4.2.4 Hoofdsectie / Klasse IV 
 
Deze veulens kunnen worden ingeschreven op basis van een – aan het dekcertificaat gekoppelde – 
geboorteverklaring. 
 
De nummering van deze veulens gebeurt als volgt: 
Jaartal en volgnummer, nogmaals voorafgegaan van het jaartal bv. 2022/2201 voor 2022 – 2023/2301 
voor 2023 enz. – numerieke volgorde – geen onderscheid tussen merrieveulens en hengstveulens. 
 
 
 4.2.5 Aanvullende sectie 
 
Deze veulens worden als volgt opgenomen: jaartal/9001 opeenvolgend ongeacht hengst of merrie. 
Voor zover bekend, wordt de afstamming overgenomen. 
 
 
4.3. Controle op afstamming 
 
 4.3.1 Algemeen 
 
Vooraleer het definitief identificatiedocument door VFBT kan worden afgeleverd, dient voor elk veulen - 
samen met de door een erkende dierenarts ingevulde signalementsfiche - tevens een bruikbaar 
(min.30 haarwortels ) haarstaal van het veulen naar het stamboeksecretariaat te worden opgestuurd.  

Indien door het stamboek gevraagd, dient ook een bruikbaar haarstaal van de moeder te worden 
meegestuurd.  

Alle staalnames dienen vergezeld te zijn van een verklaring van de staalnemer waarin hij verklaart 
eerst de identificatie van de moeder en het veulen gecontroleerd te hebben (met vermelding naam 
merrie en chipnummer). 

Alle uitslagen worden door het labo aan het stamboek kenbaar gemaakt en worden door VFBT betaald. 
VFBT is eigenaar van de DNA-profielen van de in het stamboek VFBT ingeschreven paarden. 
Gesubsidieerde DNA onderzoeken zijn eigendom van V.F.B.T. 
Onderzoeken in opdracht van derden en betaald door derden zijn hun eigendom. 

Voor de gekeurde hengsten, de afstammelingen van keurhengsten en keurmerries en hun 
afstammelingen kan de staalname gebeuren op de keuring door de aangeduide en erkende dierenarts.  

Voor veulens die overleden zijn alvorens het identificatiedocument kon worden afgeleverd en die 
worden ingeschreven om mee te tellen voor het aantal veulens van vader en/of moeder, dient 
eveneens het inschrijvingsgeld te worden voldaan en dienen haarstalen van zowel veulen en indien 
nodig van de moeder te worden aangeleverd. Zonder haarstalen wordt het veulen niet ingeschreven. 
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 4.3.3. Ouderschapscontrole 

Een ouderschapscontrole wordt in het kader van de erkenning als stamboekvereniging elk jaar 
uitgevoerd op ten minste 1 veulen per beginnende schijf van 250 ingeschreven veulens.  

Een ouderschapscontrole wordt uitgevoerd voor elke hengst, wanneer deze voor de eerste keer wordt 
goedgekeurd om toegelaten te worden tot de voortplanting en vooraleer dekcertificaten worden 
afgeleverd. 

Een ouderschapscontrole wordt uitgevoerd en is noodzakelijk voor de inschrijving van een veulen in 
klasse II en III van de hoofdsectie. 

 4.3.4. Vaderschapscontrole 

Een vaderschapscontrole wordt uitgevoerd bij ten minste 10 % van de ingeschreven veulens per 
hengst met een minimum van 1 controle per hengst. 

Wordt uitgevoerd bij alle moederdieren die bij VFBT voor de eerste keer een nakomeling laten 
inschrijven. 

De selectie van de te controleren veulens wordt gedaan door het secretariaat in samenspraak met de 
voorzitter VFBT.   

 4.3.2 Afstammingscontrole aan de hand van DNA profiel 

Naast de controle op de afstamming zoals in hoofdstuk 4.3. vermeld, kan de VFBT ten allen tijde 
bijkomende onderzoeken laten uitvoeren op de in te schrijven veulens en/of op de paarden in hun 
stamboek. 

Indien de fokker, eigenaar of hengstenhouder twijfelt aan de correctheid van de afstamming van zijn 
paard, kan deze in overleg met het secretariaat vaderschap- of ouderschapscontrole op basis van DNA-
onderzoek laten uitvoeren. De kosten verbonden aan deze onderzoeken worden vanuit VFBT 
doorgerekend aan de fokker/eigenaar/aanvrager. 

Wanneer na DNA-onderzoek blijkt dat de afstamming niet klopt en de correcte afstamming niet kan 
aangetoond worden, wordt het paard/veulen ingeschreven in de aanvullende sectie zonder 
afstamming. Zowel de eigenaar als de hengstenhouder voor zover deze op eenvoudige wijze kan 
achterhaald worden, zullen op de hoogte worden gebracht van het resultaat. De kosten van deze DNA 
onderzoeken worden doorgerekend en zijn ten laste van de eigenaar. Eventuele bijkomende DNA 
onderzoeken zijn ten laste van de eigenaar. 

Wanneer na DNA onderzoek blijkt dat de afstamming van een veulen/ merrie of hengst niet klopt, 
dienen alle betrokken nakomelingen een nieuw paspoort te ontvangen met de juiste afstamming erin 
vermeld of krijgen alle betrokken paarden een aanvullende sectie.  

De VFBT kan een schadevergoeding eisen van de eigenaar of hengstenhouder die verder kan oplopen 
bij meerdere onjuiste uitslagen. De eigenaar of hengstenhouder is verantwoordelijk voor verdere 
schadeclaims. 

4.4. Import 

Wanneer een paard oorspronkelijk is ingeschreven in een ander erkend stamboek in België of in een 
ander EU-lidstaat en aldus reeds beschikt over een conform EU-paspoort kan de VFBT - op vraag van 
de nieuwe eigenaar – het paard opnemen in het stamboek VFBT. De nieuwe eigenaar is 
verantwoordelijk voor het aanleveren van alle zoötechnische gegevens van het paard zodat het paard 
in de correcte sectie en klasse bij VFBT kan worden ingeschreven. 
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HOOFDSTUK V: HENGSTEN EN HUN TOELATING TOT DE VOORTPLANTING 
 
 
5.1 Algemeen 
 
Om een veulen in klasse I van de hoofdsectie te kunnen inschrijven, is een dekcertificaat nodig om de 
afstamming van het veulen op te nemen in zijn paspoort. Hengsten kunnen dekcertificaten verkrijgen 
na goedkeuring op een door de VFBT georganiseerde of erkende hengstenkeuring. 
 
 
5.2 Keuring tot toelating tot de voortplanting - Hengstenkeuringen 
 
 5.2.1 Inschrijving en voorwaarden tot deelname 

- Hengsten die bij geboorte of door import ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT en die 
minstens de leeftijd van twee jaar hebben bereikt, kunnen zich inschrijven voor de 
hengstenkeuring. 

- De ter keuring aangeboden hengsten dienen over een volledig 6-generatieoverzicht (hengst + 5 
generaties) te beschikken. 

- Hengsten die worden voorgebracht op de keuring moeten ingeënt zijn tegen griep en tetanus. 
Inenting tegen rhino verdient aanbeveling. Het bewijs van inenting (kopie inentingsboekje met 
duidelijk zichtbare inentingsdatum) dient aan het inschrijvingsformulier te zijn toegevoegd. Het 
origineel, alsook de identiteitsdocumenten van de hengst moeten op de keuring worden 
voorgelegd bij afhaling van de kopnummers.  

- De hengstenkeuring gaat door in 2 fases voor de hengsten die nog niet eerder werden 
goedgekeurd in België. 

- Fase 1 gaat voor deze hengsten door op de Faculteit van Diergeneeskunde te Merelbeke of Luik. 
- Enkel de hengsten die een gunstig advies hiervoor ontvingen, kunnen zich inschrijven voor fase 2 

die doorgaat op de Centrale hengstenkeuring. 
- In het buitenland of in Wallonië geboren hengsten dienen minstens 1 maand vóór de uiterste 

inschrijvingsdatum geïmporteerd te zijn bij VFBT en gemuteerd op naam van de aanbieder van de 
hengst die alle formaliteiten vervult in verband met de inschrijving.  

- In geval van meerdere eigenaars dient de eerste eigenaar van de hengst zijn domicilie in 
Vlaanderen te hebben. Alle correspondentie en betalingen dient door deze in Vlaanderen 
gedomicilieerde eigenaar te gebeuren. 
 

De inschrijvingen dienen op het secretariaat aan te komen tegen een vooraf vastgelegde datum.  
Bij te late inschrijving en/of wanneer het inschrijvingsgeld niet voldaan is zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier, zal de hengst niet meer toegelaten worden tot de centrale keuring. 
 
Voor hengsten die afwezig zijn, wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Dit wordt ook niet in 
mindering gebracht bij inschrijving voor de bijgevoegde of bijzondere hengstenkeuring. 
 
 5.2.2 Centrale keuring 
 
De VFBT organiseert jaarlijks twee publieke hengstenkeuringen. De datums van de publieke keuringen 
worden op voorhand meegedeeld en kunnen aangevraagd worden via het secretariaat VFBT. 
 

5.2.2.1. Indeling reeksen 
 

- De hengsten worden voorgebracht in reeksen per leeftijd.  
- Hengsten die 3 jaar en 4 jaar worden, worden ingedeeld volgens hun schoftmaat.  
 
Hengsten die drie jaar worden   Hengsten die vier jaar worden  
Kleine maat : minder dan 1.62 m    Kleine maat : minder dan 1.64m 
Middenmaat : 1.62m-1.66m    Middenmaat : 1.64m-1.68m   
Grote maat : meer dan 1.66m   Grote maat : meer dan 1.68m  
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5.2.2.2 Beoordeling 
 

Per hengst worden max. 3 personen in de piste toegelaten die allemaal in het wit moeten gekleed zijn.  
Het gebruik van een zweep dient tot een minimum beperkt te worden. 
 
Op de exterieurkeuring worden alle hengsten afzonderlijk door een vooraf aangestelde jury beoordeeld 
op drie onderdelen: Type, gangen en beenwerk.  
Ieder onderdeel wordt beoordeeld met een maximum score van 10 punten.  
De hengst moet minstens 21 punten op 30 behalen om exterieurmatig goedgekeurd te worden.  
 
De hengst wordt voorgesteld op de rechte lijn in stap. 
Op een driehoek in draf. 
Indien de hengst zich niet kan voorstellen in stap en draf, zelfs al heeft hij op het ogenblik van de 
voorstelling een attest van de dierenarts waaruit blijkt dat dit onmogelijk is, wordt hij uitgesteld.  
 

5.2.2.3 Verwantschapsgraad 
 
- De verwantschap van alle ingeschreven hengsten voor de Centrale keuring tegenover de actieve 
merriestapel = merries die in datzelfde jaar en/of het jaar voordien een veulen lieten inschrijven bij 
VFBT, wordt berekend door KU Leuven.  
- De lijst met % verwantschap wordt opgenomen in de cataloog (en zal worden gepubliceerd in het 
ledenblad). Dit % kan/zal voor iedere hengst verschillend zijn t.o.v. de waarde die éénzelfde hengst het 
vorige jaar toegekend kreeg (aangezien er andere merries in de berekening opgenomen zijn). 
- De jury KAN gebruik maken van 1 bonuspunt voor de hengsten met lage verwantschapsgraad. 
- De waarde van de verwantschapsgraad om als lage verwantschap te worden beschouwd, wordt vooraf 
wetenschappelijk bepaald door KU-Leuven. 
- In samenspraak met KU-Leuven en het Bestuursorgaan zal bepaald worden waar de grens wordt gelegd 
en welke de onderwaarde moet zijn opdat de hengst kan in aanmerking komen voor 1 bonuspunt. 
Deze grens wordt aan de start van de keuring bekendgemaakt aan jury - eigenaars en publiek.   
 

5.2.2.4 Beenscores 
 
- Voor de hengsten die de eerste maal ter keuring worden aangeboden, wordt er door de jury rekening 
gehouden met de beenscores die toegekend werden door de Faculteit Merelbeke of Luik.  
- De medische verslagen worden ter beschikking gesteld van de juryleden bij aanvang van de keuring. 
- Voor de hengsten die reeds eerder goedgekeurd werden in België, wordt de beenscore toegekend 
door de door VFBT aangestelde dierenartsen: 

De dierenartsen op de hengstenkeuring geven na onderzoek een score op het beenwerk gaande van 
AA/A/B/C tot D volgens het systeem van Colman en De Keyser. Deze score dient als advies voor de 
jury. De juryleden beoordelen zelf de spronggewrichten.  

De stand van de benen behoort bij de beoordeling van het type.  

5.2.2.5 Wijze van bekendmaking van het resultaat  

De beoordeling van de fokwaarde (goedkeuring of afkeuring) wordt meegedeeld onmiddellijk na de 
voorstelling van de hengst.  
Voor de niet aangenomen / afgekeurde hengsten wordt vóór het verlaten van de piste een duidelijke 
uitleg gegeven aan de eigenaar van de hengst. Indien de eigenaar deze uitleg uit eerste hand wil 
vernemen, dient hij in de piste bij zijn hengst aanwezig te zijn. 

De beoordeling van type, bewegingen, beenwerk en eventueel gekregen bonuspunt wordt na elke 
keuring gepubliceerd in het ledenblad en op de website van VFBT. De eigenaar ontvangt na de keuring 
een copie van de juryfiche.  

De hengst is pas definitief goedgekeurd na bevestiging van de ouderschapscontrole (hengst + vader +  
moeder incl. vader van de moeder). 
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5.2.2.6 Hengsten - 7 jaar en ouder 

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 in hun provincie.  

Hengsten ouder dan 7 jaar die eenmaal een lot hebben voorgesteld dat eerste categorie behaald heeft, 
worden gekeurd voor het leven. 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. 

Hengsten die 8 maal opeenvolgend in België of Nederland goedgekeurd werden, worden eveneens voor 
het leven goedgekeurd. Deze hengsten vallen vanaf dan onder de administratief gekeurde hengsten en 
dienen zich jaarlijks in te schrijven in de reeks administratief gekeurde hengsten. 

 5.2.3 Bijgevoegde keuring 

Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring:  
 
- Alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest recente hengstenkeuring, maar die werden 
uitgesteld door ofwel de jury ofwel om medische redenen met afgifte op het secretariaat van een attest 
van de dierenarts op de dag van de centrale keuring. Het inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde 
keuring dient te worden betaald ongeacht de reeds voldane betaling voor de centrale hengstenkeuring. 

- Hengsten die minstens drie opeenvolgende malen zijn goedgekeurd in België (5jaar en ouder) 
hebben de keuze om zich aan te bieden op de Centrale keuring of kunnen zich inschrijven voor de 
reeks “oudere hengsten” op de bijgevoegde keuring. De keuze alsook de betaling gebeurt gelijktijdig 
met de inschrijving voor de centrale keuring en is bindend.  

 5.2.4 Bijzondere keuring 

Kunnen deelnemen aan een bijzondere keuring: 

Hengsten die na datum van de centrale keuring deel hebben uitgemaakt van een handelstransactie. 
Reeds voor dat jaar bij KVTH goedgekeurde hengsten worden – na te zijn voorgesteld ter keuring bij 
VFBT – aanvaard voor het lopende jaar. De hengsten moeten een identiek medisch onderzoek hebben 
ondergaan als de voor VFBT goedgekeurde hengsten. Hengsten die in een ander stamboek werden 
afgekeurd op afstammelingen komen nooit in aanmerking voor deelname aan de keuring van de VFBT. 

Hengsten waarvoor aan de inschrijvings- en betalingsmodaliteiten van de centrale keuring niet werd 
voldaan. 

Een bijzondere keuring zal doorgaan op dezelfde datum als de bijgevoegde keuring. De tarieven voor 
inschrijving zijn vooraf te betalen en zijn bekend via het ledenmagazine VFBT. 

5.3 Medische keuring 

5.3.1 Algemeen 

Elke hengst die voor de eerste maal exterieurmatig goedgekeurd wordt, dient een medisch onderzoek 
te ondergaan. Een gunstig medisch advies is vereist om voor VFBT als goedgekeurde hengst te worden 
beschouwd én om toegelaten te worden tot de exterieurkeuring. 

De medische keuring gebeurt voor ieder paard individueel en wordt uitgevoerd door de dierenartsen 
van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent of door de dierenartsen van de Clinique 
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Vétérinaire Universitaire de Liège. Enkel deze beide universitaire instanties zijn bevoegd om voor VFBT 
een medisch advies te geven als dekhengst. 

De kosten van de medische keuring zijn ten laste van de aanbieder van de hengst. Hengsten kunnen 
aangeboden worden voor de medische keuring vanaf ten vroegste 3 maanden voorafgaand aan de 
datum van de centrale keuring. 

De kosten verbonden aan de ouderschapscontrole van de hengsten ( zie punt 4.3.3.) die voor de 
eerste maal goedgekeurd worden zijn ten laste van VFBT. Het DNA profiel van de goedgekeurde hengst 
is ter beschikking voor alle erkende stamboeken binnen de EU. Er worden geen DNA- attesten 
verstrekt aan niet bij VFBT geregistreerde eigenaars van de hengst. 

5.3.2 Protocol 

Het medisch onderzoek van de hengsten bestaat uit een doorlopen van de volgende onderzoeken :    
1/  Anamnese met signalementscontrole, bepalen schofthoogte en gewicht  

2/ Klinisch onderzoek inclusief stap en draf op harde bodem en bepalen beenscore op de vier benen   

3/ radiografische opnames van de vier onderbenen in verband met het onderzoek naar het voorkomen 
van hypertrofische huidplooien  

4/ onderzoek van hart en longen inclusief endoscopisch onderzoek met bepaling van de graad van 
laryngeale hemiplegie volgens het Havemeyer grading system (cornage) en van de graad van 
faryngeale lymfoïde hyperplasie. 

De finale beslissing voor een gunstig of ongunstig advies als dekhengst Belgisch trekpaard wordt 
genomen door de dierenartsen van de Universitaire faculteit. 

Het volledig medisch keuringsrapport wordt door de faculteiten Diergeneeskunde overgemaakt aan de 
aanbieder van de hengst en aan het secretariaat VFBT. 

  
5.4 Dekcertificaten  
 
De eigenaar van een door VFBT goedgekeurde hengst kan in het jaar van dekking (dus niet in het jaar 
van voorziene geboorte van het veulen) een onbeperkt aantal dekcertificaten aanvragen voor dat jaar. 
 
De hengstenhouder of de inseminator moet – op eenvoudig verzoek van de eigenaar van de merrie - 
een dekcertificaat uitreiken bij de dekking of inseminatie door een hengst die tot de voortplanting is 
toegelaten. Het dekcertificaat bevat een jaartal van uitgifte en een volgnummer. Het moet minstens de 
naam, het stamboek en het UELN van de hengst vermelden alsook het UELN van de merrie en de 
datum van de dekking of inseminatie. Voor de inschrijving van een veulen in klasse I van de 
hoofdsectie worden naast de dekcertificaten die aan de hengstenhouder ter beschikking worden 
gesteld door VFBT ook deze van de gelijkgestelde stamboeken AWCTB, KMBT en KVTH aanvaard. 
 
Dekcertificaten kunnen pas aangevraagd worden na de jaarlijkse goedkeuring en kunnen enkel 
uitgereikt worden in het jaar van dekking of inseminatie. 
 
De eigenaar van de hengst dient op het moment van de aanvraag van de dekcertificaten lid te zijn van 
de VFBT en de hengst moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van de VFBT. 
  
Het aanvragen van één of meerdere dekcertificaten kan op eenvoudig schriftelijk verzoek bij het 
secretariaat van de VFBT met duidelijke vermelding van de volledige naam van de hengst waarvoor de 
dekcertificaten worden aangevraagd en de naam van de huidige eigenaar van de hengst. Zolang het 
secretariaat van de VFBT de betaling van de aangevraagde dekcertificaten en de administratieve 
kosten en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de 
aanvraag. 
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5.5 Toegelaten reproductietechnieken 
 
De VFBT laat volgende reproductietechnieken toe: 
 
- Natuurlijke dekking door hengsten die de toelating tot de voortplanting hebben bekomen. 
- Gebruik van sperma van hengsten die een toelating tot de voortplanting hebben bekomen.                                 
- Gebruik van eicellen van merries uit klasse I van de hoofdsectie. 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 hierboven weergeven.  
- Het sperma of de embryo’s moeten gewonnen zijn door een spermacentrum of spermaopslagcentrum 
of door een embryoteam of embryoproductieteam dat goedgekeurd is volgens het 
dierengezondheidsrecht van de Unie of in centra die volgens Belgische of gewestelijke voorschriften 
erkend zijn voor het winnen of opslaan ervan. 
  
HOOFDSTUK VI : ZOÖTECHNISCHE CERTIFICATEN  
 
6.1 Algemeen 
 
Zoötechnisch certificaten zijn stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële documentatie, op 
papier of in elektronische vorm afgegeven voor fokdieren en levende producten daarvan (sperma, 
eicellen en embryo’s ), waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de 
identificatie en, indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische 
evaluatie. 
  
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma van de VFBT hebben het recht om zoötechnische 
certificaten te verkrijgen voor hun fokdieren die onder dat programma vallen, alsook voor de levende 
producten (sperma, eicellen en embryo’s) van die dieren. Zoötechnische certificaten moeten fokdieren 
of de levende producten daarvan vergezellen wanneer zij worden verhandeld of in de Unie worden 
binnengebracht met het oog op de inschrijving of registratie van die dieren in andere stamboeken. 
Zoötechnische certificaten moeten de fokker informatie verschaffen over de genetische kwaliteit en de 
afstamming van het verworven dier. Dergelijke certificaten moeten eveneens, indien noodzakelijk, 
worden afgegeven om fokdieren te vergezellen wanneer zij deelnemen aan tentoonstellingen of in 
proefstations of centra voor kunstmatige inseminatie worden geplaatst. 
  
Enkel VFBT kan zoötechnische certificaten afleveren voor paarden ingeschreven in de hoofdsectie van 
het stamboek van de VFBT. De VFBT levert een zoötechnisch certificaat af voor raszuivere paarden of 
voor de levende producten ervan wanneer een fokker daarom vraagt. Het secretariaat van de VFBT 
zorgt voor een tijdig toezending van het zoötechnisch certificaat. Zolang het secretariaat van de VFBT 
de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en eventueel het lidgeld niet heeft 
ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 
  
 
6.2 Zoötechnische certificaten voor raszuivere paarden  
 
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere paarden is opgenomen in de 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940. Deel I van het zoötechnische certificaat dat wordt 
afgegeven voor raszuivere fokpaarden is vervat in het uniek, levenslang geldig identificatiedocument 
voor paardachtigen, meer bepaald in sectie V van het paspoort van het paard. Deel II van het 
zoötechnisch certificaat kan worden afgeleverd in een afzonderlijk document dat als bijlage bij het 
paspoort van het paard hoort en wordt afgeleverd wanneer een fokker daarom vraagt. 
   
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd door de eigenaar van een paard zonder 
opgave van reden. De eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van 
de VFBT en het paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van de VFBT. 
Zolang het secretariaat van de VFBT de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en 
eventueel het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 
  
 
6.3 Zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s  
 
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor sperma, eicellen en embryo’s van raszuivere 
paarden is opgenomen in Uitvoeringsverordening 2017/717. 
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Het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document. Enkel de VFBT kan deze 
certificaten afleveren en doet dat enkel op uitdrukkelijk verzoek van een fokker. 
  
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd zonder opgave van reden door de eigenaar 
van de hengst wiens sperma werd gewonnen of van de merrie wiens eicellen werden gewonnen. De 
eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van de VFBT en het paard 
moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van de VFBT. Zolang het secretariaat 
van de VFBT de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en eventueel het lidgeld 
niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


