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21/11/2020  -  GHLIN 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

uiterste inschrijvingsdatum     03/11/2020            

Inschrijving leden VFBT: 125 e per hengst
Inschrijving in Vlaanderen gedomicilieerde niet-leden VFBT: 230 e per hengst
Administratieve keuring: 125 e + een gezondheidsverklaring door de bedrijfsdierenarts.

vFBt: IBAN: BE80 1032 2503 1277 - BIC: NICABEBB

Betalingen dienen ten laatste tegen 5 november op de rekening van v.F.B.t. ontvangen te zijn.
er worden geen betaalherinneringen gestuurd. Bij niet tijdige betaling vervalt de inschrijving en bijgevolg 
ook de deelname aan de hengstenkeuring. voor de hengsten die niet gekeurd zijn, wordt 50 e van het 
inschrijvingsgeld terugbetaald.

BELANGRIJK: hengsten, tOeBehOrend aan in vLaanderen gedOmiciLieerde eigenaars, dienen via 
v.F.B.t. ingeschreven te WOrden. 

CENTRALE HENGSTENkEURING VFBT 

vOOrWaarden tOt inschrijving 

De ingeschreven hengst moet gemuteerd zijn op naam van de huidige eigenaar die de hengst voor de keuring inschrijft 
en dit ten laatste één maand voor de uiterste inschrijvingsdatum 
Een hengst die 8 maal opeenvolgend in België of Nederland goedgekeurd werd, kan nadien administratief goedgekeurd 
worden. Een hengst die op minimum 7-jarige leeftijd 1 maal afstammelingen in 1ste categorie heeft voorgesteld, kan 
daarna administratief worden goedgekeurd. 
Hengsten die worden voorgebracht op de keuring moeten ingeënt zijn tegen griep en tetanus. 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 nummers.

Hengsten ouder dan 30 maand die nog niet eerder gekeurd zijn in België, kunnen zich vóór of na de Centrale hengsten- 
keuring aanbieden in de Faculteit van Diergeneeskunde te Merelbeke of Luik voor de medische controle die noodzakelijk is 
voor de definitieve goedkeuring. 
Enkel de resultaten van Merelbeke of Luik zullen door het stamboek in aanmerking worden genomen. 
Gelieve bij inschrijving te vermelden of men de hengst in Merelbeke of Luik heeft aangeboden of zal aanbieden.

in het kader van de instandhoudingspremie vanuit de vlaamse Overheid is er een tussenkomst voorzien in de kos-
ten voor de medische keuring aan de faculteiten diergeneeskunde te merelbeke en Luik. Om van deze tussenkomst  
te kunnen genieten, dienen de 30-maander hengsten vóór de centrale keuring de medische onderzoeken te 
hebben ondergaan. 

een afspraak met de faculteit diergeneeskunde kan gemaakt worden tijdens de periode vanaf 20 augustus 2020 
tot en met 15 november 2020. medische onderzoeken buiten deze periode komen niet in aanmerking voor tussen- 
komst in de kosten.

Niet onbelangrijk: deze instandhoudingspremie voor hengsten van 30 maand die deelnemen aan de Centrale hengsten-
keuring en voor de hengsten die zich voorafgaand aangemeld hebben voor de medische keuring te Merelbeke of Luik 
wordt voor de Vlaamse fokkers betaald via V.F.B.T.

de fakturen voor de medische keuring dienen door de fokker zelf betaald te worden. deze fakturen zullen of-
wel rechtstreeks vanuit merelbeke of Luik aan de eigenaars van de hengsten gestuurd worden voor betaling of 
worden vanuit vFBt doorgestuurd.



HANDTEkENING 
voor akkoord met de modaliteiten van het technisch reglement / fokprogramma.

Na inschrijving zullen de deelnemers de nodige info en richtlijnen ontvangen.
Info via www.vfbt.be

Terug te sturen naar V.F.B.T. - Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen of inscannen en via mail naar info@trekpaard.be.
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Aanduiden Faculteit voor medische keuring:        Merelbeke         Luik

  Medische keuring vooraf op datum:                                                                   + Copie keuringsverslag toevoegen.

  Medische keuring gepland op datum:     

NAAM HENGST  NR STB

ADMINISTRATIEVE kEURING     NR STB

eigenaar : 

adres:

teL :               

emaiL:
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Uittreksel uit Technisch Reglement / Fokprogramma

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 V.F.B.T.):

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 V.F.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 V.F.B.T, administratief goedgekeurd, in die zin dat de V.F.B.T. 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 V.F.B.T.

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. 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 behaalde, 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 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.

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.

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.


