
Foktechnisch reglement – Engels Volbloedpaard 
 

HET STUD BOOK EN DE FOKKERIJ 
 

HOOFDSTUK 1: Algemeen 
 
 
1 Worden als Thoroughbred of Engels volbloedpaard (Thoroughbred) beschouwd, 

de paarden waarvan de ouders op het ogenblik van de inschrijving, opgenomen 
zijn in een Stud Book van Engelse volbloedpaarden dat erkend is door het 
“Internationaal Stud Book Comité” (ISBC).  

 
2 Een  door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Federatie voor 

Paardenwedrennen (VFP) benoemde commissie is verantwoordelijk voor het 
opstellen, bijhouden en publiceren van het  Stud Book voor Engelse 
volbloedpaarden . In toepassing van Artikel 3 A van de statuten van de Vlaamse 
Federatie voor Paardenwedrennen kan de administratie terzake door een ad hoc 
organisatie uitgevoerd worden. 

 
3 Hebben het recht in het Stud Book van Engelse volbloedpaarden te worden 

ingeschreven : 
 
a. De in België geboren veulens die zelf in een door het “International Stud Book 

Committee” erkende Stud Book voor Engelse volbloedpaarden voorkomen. 
b. Ieder Engels Volbloedpaard dat in België ingevoerd werd en dat ingeschreven 

is in een door het “International Stud Book Committee” erkend buitenlands 
Stud Book volgens de volgende modaliteiten :  De inschrijving moet aan de 
Stud Book Commissie gericht worden en moet vergezeld zijn van een dossier 
dat het volgende bevat :  

i. Het paspoort van het paard  (of ieder ander document waaruit de 
identiteit van het paard blijkt met inbegrip van een grafisch en 
beschrijvend signalement) dat door de uitgevende autoriteit gevalideerd 
werd.  

ii. Het uitvoer certificaat;  
iii. Een bewijs van een recente identificatiecontrole die in België uitgevoerd 

werd door een bevoegd persoon;Ieder dossier voor aanvraag tot 
inschrijving in het Stud Book uit hoofde van een invoer,  dient een DNA of 
een bloodtype certificaat te bevatten en voor de dieren die na 2002 
geboren zijn dient het dossier eveneens de controle inzake het 
ouderschap te bevatten. 
 

 
c.  Veulens die opgenomen zijn in een officieel erkend register van “Non 

Thoroughbred horses” als ze voldoen aan volgende voorwaarden (Referentie : 
Artikel 13 van het van het internationaal akkoord betreffende de fokkerij, de 
rennen en de weddenschappen van de “International Federation of 
Horseracing Authorities”): 
 



 
 

 i. Het veulen dient minimum acht opeenvolgende Engelse 
volbloedpaarden als  voorouders (crosses) in zijn afstamming te bezitten. 
(incluis deze van de directe afstamming); 
 
ii. Paarden in de afstamming van het veulen dienen resultaten in rennen 
voor Engelse volbloedpaarden behaald te hebben die garant staan voor 
een assimilatie met Engelse volbloedpaarden. 
 
iii. De aanvaarding als Engels volbloedpaard dient unaniem door het 
International Stud-Book Committee goedgekeurd te worden.  
 

4 Elke aanvraag tot inschrijving in het Stud Book moet vergezeld zijn van de 
documenten die de afstamming, identiteit en eigendom van het in te schrijven 
paard bepalen.  De Commissie van het Stud Book heeft steeds het recht alle 
bijkomende bewijzen en rechtvaardigingen die ze nodig acht te eisen en is 
gemachtigd de nodig geachte  bijkomende controles uit te voeren.  
 

5 Het Stud Book bevat een lijst van alle paarden die geëxporteerd werden. Het 
paspoort wordt voor export gevalideerd en een export certificaat wordt opgesteld 
door de « Stud Book keeper » (of gevalideerd indien een dergelijk document 
reeds bestaat). Dit certificaat en het DNA certificaat , opgesteld door het 
geboorteland van het paard, worden enkel aan het importerend land 
overgemaakt. 

   
6  Het inschrijvingsgeld  van een paard in het Stud Book wordt door de Raad van 

Bestuur van de VFP vastgesteld.  
 
7 Eventuele beroepen tegen de beslissingen van de Commissie van het Stud Book 

worden door de Raad van Bestuur van de VFP behandeld. 
 

HOOFDSTUK 2. De Hengsten 
 
1 Voorwaarden voor toelating tot voortplanting. 

 
a. Om toegelaten te worden tot de voortplanting van producten die ingeschreven 

kunnen worden in het Stud Book van de Engelse volbloedpaarden dienen de 
kandidaat hengsten : 
- Ingeschreven te zijn in het Stud Book; 
- te beschikken over een gevalideerd paspoort en een vastgesteld DNA, 
  uitgevoerd door een laboratorium dat lid is van het ISAG;  
- minstens drie jaar oud te zijn; 
- door een certificaat van een dierenarts, dat jaarlijks bij de aanvraag tot  
  goedkeuring gevoegd dient te worden, bekwaam verklaard zijn om op een 
  natuurlijke wijze te dekken.  

b. De eigenaars van de dekhengsten richten jaarlijks hun aanvraag voor 
erkenning aan de VFP. De aanvraag moet vergezeld zijn van een attest van 
een negatieve CEM test (Contagious Equine Metritis test). 
 



2 De Commissie van het Stud Book  
 
a. De Commissie van het Stud Book is samengesteld uit drie permanente leden 

en twee plaatsvervangers die jaarlijks door de Algemene Vergadering 
benoemd worden.  In geval één van de titularissen verhinderd is, moeten de 
plaatsvervangers, in de volgorde van hun aanstelling, worden opgeroepen om 
aan de beraadslaging en beslissing deel te nemen. Een dierenarts, door de 
Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen aangewezen, wordt met 
raadgevende stem aan de Commissie toegevoegd. 

b. De lijst van de goedgekeurde hengsten wordt jaarlijks gepubliceerd. 
c. De Raad van Bestuur van de VFP stelt het bedrag vast dat eenmalig per 

goedgekeurde dekhengst, geïnd zal worden 
 

3 Voorwaarden voor de dek en voor de bevruchting. 
 
a. Het dekseizoen begint op 15 februari en duurt tot 14 juli. De inschrijving in het 

Stud Book van een product waarvan de conceptie buiten deze periode 
gebeurde, wordt geweigerd. 

b. De Engelse volbloed dient het resultaat te zijn van een natuurlijke dekking 
tussen een hengst en een merrie, t.t.z. van een effectieve dekking tijdens 
dewelke de hengst de merrie bestijgt met penetratie van de penis en ejaculatie 
in het voortplantingsorgaan van de merrie.  Om de dekking te vervolledigen en 
indien het beheer van de Stud Book van het land dat garant staat voor het 
statuut van Engelse volbloed zulks toelaat, kan een complement van het zaad 
van de hengst en voortkomend van deze dek, onmiddellijk in het 
voortplantingsorgaan van de merrie ingebracht worden. 

c. De dracht dient natuurlijk te verlopen en de merrie dient een  product ter 
wereld te brengen dat in haar lichaam verwekt is. Geen enkel product dat het 
resultaat is van of geproduceerd is door kunstmatige inseminatie, embryo 
transfer of embryo transplantatie, clooning of iedere andere vorm van 
genetische manipulatie hiervoor beschreven, mag in een door het 
“International Stud Book Committee” goedgekeurd  Stud Book van Engelse 
volbloedpaarden  ingeschreven worden.   

 

HOOFDSTUK 3.  Het dekboek en de dekbewijzen  
 

1 De VFP stuurt aan de eigenaars van de goedgekeurde hengsten die erom 
verzoeken, genummerde dekboekjes bestemd voor het opmaken van de 
dekbewijzen. De formulieren van het dekboek bestaan uit twee delen: het ene, 
dat in het boekje moet blijven, dient als afschrift van het dekbewijs; het andere is 
het officieel  dekbewijs en wordt aan de eigenaar van de merrie afgeleverd. 

 
2 De inlichtingen, waardoor de identiteit van de merrie kan worden vastgesteld, 

worden op het dekbewijs en op het afschrift vermeld, alsmede de datum van de 
eerste en laatste dek. Als de merrie bijkomend door een andere hengst gedekt 
werd, dient een tweede dekbewijs opgemaakt te worden dat aan de 
geboorteverklaring gehecht wordt. Dezelfde gegevens worden op het strookje 
vermeld. 

 



3 Op de keerzijde van het formulier worden de aanduidingen vermeld die bestemd 
zijn voor de aangifte van de geboorte van het product  (plaats en datum van 
geboorte, voorgestelde namen, geslacht, haarkleur en typerende kenmerken). 

 
4 Het boekje dat al de behoorlijk ingevulde stroken bevat,  wordt samen met de niet 

gebruikte bladen voor 31 juli teruggestuurd naar de VFP. Het wordt vervolgens 
aan de Commissie van het Stud Book overgemaakt en dient als controle. 

 
5 De aangiften van geboorte, opgesteld volgens de hierboven vermelde 

voorschriften, worden met een aangetekend schrijven ofwel persoonlijk, tegen 
ontvangstbewijs, ten laatste 15 dagen na de geboorte aan de VFP overgemaakt. 

 
6 Voor de producten van merries die in het buitenland gedekt werden moeten de 

aangiften vergezeld zijn van dekkingskaarten of -bewijzen afgeleverd volgens de 
reglementen of gebruiken van de betreffende landen. 

 
7 De dekbewijzen afgeleverd voor de merries die niet bevrucht waren, geaborteerd 

zijn, doodgeboren producten ter wereld brachten of gestorven zijn voor de 
bevalling, worden teruggestuurd naar de VFP, met de vermelding van deze 
bijzondere aanduidingen. 

 
8 Een duplicaat van het dekbewijs zal slechts ten uitzonderlijke tittel en na 

toestemming van de Raad van Bestuur  tegen betaling uitgereikt worden. 
 

 
HOOFDSTUK 4. Naamgeving 

 
1 Eenzelfde naam mag in België slechts door één enkel paard gedragen worden en 

mag slechts uit maximum18 karakters bestaan (letters, tekens en spaties 
inbegrepen). 
 

2 Bij aangifte van de geboorte  kan de eigenaar in prioriteitsorde drie verschillende 
namen voorstellen. Als de drie voorstellen niet aanvaard kunnen worden volgens 
de richtlijnen hier onder, dan zal de Commissie van het Stud Book de eigenaar 
uitnodigen bijkomende voorstellen in te dienen. 
 

 
3 Namen die niet aanvaard worden : 

   
a. de naam die voorkomt op de internationale lijst van beschermde namen, 
b. een naam die uit meer dan 18 karakters bestaat (letters, tekens en spaties 

inbegrepen),  
c. de naam van een persoon zonder dat deze of zijn familie er de toelating toe 

gegeven heeft, of die refereert naar een firma of commercieel product zonder 
de  nodige toestemming, 

d. een naam die door een cijfer gevolgd wordt,  
e. een naam die gedeeltelijk of uitsluitend uit initialen, cijfers, haakjes, punten, 

komma’s, symbolen, uitroepingstekens, haakjes, schuine streepjes, dubbele 
punten of punt komma’s bestaat,  



f. de naam die vulgair, obsceen of beledigend is, getuigt van slechte smaak of  
beledigend zou kunnen zijn voor politieke, religieuze en/of etnische 
groeperingen, 

g. de naam die naar uitspraak identiek of gelijkaardig klinkt als een beschermde 
naam of als een naam die  reeds gedurende de laatste 10 jaar geregistreerd 
is,  

h. de naam die begint met een ander teken dan een letter. 
 
Indien dezelfde naam voorgesteld wordt voor  verscheidene producten van 
hetzelfde jaar, zal het lot erover beslissen welk paard die naam zal dragen. 
 

4 Ten uitzonderlijke titel kan de eigenaar voorstellen om de naamgeving voorlopig 
uit te stellen. Het product zal als “N…”, gevolgd door een nummer die toegekend 
word door de Commissie, in het Stud Book geregistreerd worden. Zo vlug 
mogelijk en ten laatste voordat het product aan een ren deelneemt of in fokdier 
gebruikt zal worden, zal de eigenaar een naam voorstellen en laten toekennen. 
Het Stud Book zal nadien aangepast worden. De kosten terzake worden jaarlijks 
door de Raad van Bestuur vastgelegd.  

 
5 De naam zal geregistreerd worden onder verantwoordelijkheid van de persoon 

die hem voorgesteld heeft. 
 
6 Voor een product dat in het buitenland geboren is wordt de naam toegekend door 

de hippische autoriteit van het betrokken land. 
 
7 De naam van een in België ingevoerd vreemd paard zal gevolgd worden door het 

indicatief van het land van herkomst overeenkomstig de internationale Code. 
 
8 Een reeds geregistreerde en gepubliceerde naam van een paard kan enkel in 

zeer uitzonderlijke gevallen en slechts na akkoord van de Commissie van het 
Stud Book veranderd worden. De kosten terzake worden jaarlijks door de Raad 
van Bestuur vastgelegd. 

 
 

HOOFDSTUK  5. Vaststelling van de identiteit van de producten 
 

1 De door de VFP benoemde Inspecteur(s) van het Stud Book bezoek(t)(en) de 
veulens ten laatste 120 dagen na hun geboorte en zeker voordat ze  ofwel 
gespeend worden ofwel voordat ze van  sanitair verantwoordelijke veranderen. Hij  
controleert de aangiften en geeft daarbij een gedetailleerde beschrijving op van 
de kenmerken en blijvende tekens die ertoe bijdragen de veulens te identificeren. 
 

2 De inspecteur van het Stud Book neemt een bloed- of haarstaal dat het 
vaststellen van het ouderschap aan de hand van DNA moet toelaten. Hij 
controleert de identiteit van de merrie.  
 

3 De DNA types blijven het eigendom van de Commissie van het Stud Book en 
mogen niet publiek gemaakt worden.  
 



4 Het resultaat van het DNA zal vergeleken worden met de geldende regels inzake 
de kleur van het haarkleed. Ieder afwijkend geval zal voorgelegd worden tijdens 
de jaarlijkse vergadering van het ISBC. 

 
5 De inspecteur van het Stud Book plaatst een microchip (of controleert en noteert 

de aanwezigheid ervan). 
 
6 De aldus aangevulde getuigschriften van geboorte zullen, zo vlug mogelijk, aan 

de Commissie van het Stud Book worden overgemaakt, die naziet of ze stroken 
met de dekbewijzen. 

 
7 De Commissie van het Stud Book kent de naam en  het “Universal Equine Life 

Number” (UELN) toe, maakt, na bevestiging van het ouderschap via de hierboven 

vermelde DNA test, het paspoort op en maakt het, binnen de 60 dagen na 

encodering van de gegevens bij de centrale gegevensbank, over aan de 

eigenaar. 

 

 

 

HOOFDSTUK 6. Internationale akkoorden.  
 

Het  Belgisch Stud Book van Engelse volbloedpaarden is ondertekenaar van de 
Artikelen  3,4,12,13,14 en 15 van het internationaal akkoord betreffende de fokkerij, 
de rennen en de weddenschappen van de “International Federation of Horseracing 
Authorities” 


