
FOKTECHNISCH REGLEMENT VFP vzw 
 

Het Stamboek van de Belgische Draver 
 

 
 

1. Algemeen 
 

Artikel 1 
 

1. De Raad van Bestuur van de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw 
(VFP) is, in toepassing van Art.3 van de statuten, verantwoordelijk voor : 

 
a) het opstellen, bijhouden en publiceren van het Stamboek van de Belgische 

Draver; 
b) de administratieve coördinatie van de geboorten van Franse Dravers op 

het Belgische grondgebied, ter opneming in het Stamboek “Trotteur 
Français”, beheerd door de “Société d’Encouragement du Cheval Français”. 

 
2. De stamboekadministratie kan, in toepassing van Art.3 van de statuten, in het 

kader van de nationale coördinatie, uitgevoerd worden door de Belgische 
Federatie voor Paardenwedrennen vzw (BFP), onder verantwoordelijkheid van 
de VFP. 

 
3. De Algemene Vergadering benoemt, op voorstel van de Raad van Bestuur, voor 

hernieuwbare termijnen van vier jaar een fokkerijcommissie die hem adviseert 
en waarvan de leden lid moeten zijn van de vereniging. 

 
4. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van de fokkerijcommissie, een 

keuringscommissie bevoegd voor de keuring der hengsten bestemd voor de 
dekdienst. De keuringscommissie is samengesteld uit drie permanente en drie 
plaatsvervangende leden die geen lid van de VFP hoeven te zijn. De Raad van 
bestuur benoemt de dierenarts die de keuringscommissie vervoegt. Hij bezit 
slechts een adviserende stem. 

 
 

2. Opneming in het Stamboek van de Belgische Draver 
 

Artikel 2 
 

1. Hebben alleen het recht in deel I van het Stamboek van de Belgische Draver 
te worden opgenomen de veulens afkomstig van paarden die opgenomen zijn 
in het Stamboek van een vereniging erkend door de “International Trotting 
Association” (ITA) en/of de “Union Européenne du Trot” (UET), en op 
voorwaarde dat : 

 
a) de vader op het ogenblik van de dekking minstens vier jaar oud is; 
b) de moeder op het ogenblik van de geboorte van het veulen minstens vier 

jaar oud is;  
c) er voor de vader dekkaarten werden uitgereikt door de erkende vereniging 

voor de betrokken dekdienst en dat de dekkaarten steeds  werden 
voorgelegd  aan de merriehouder op het ogenblik van de dekking, 
ongeacht de voortplantingsmethode; 

d) de moeder opgenomen is in het Stamboek van de Belgische Draver, of die, 
in toepassing van Art.2.2 hieronder, gevolgd door haar veulen, definitief 
wordt ingevoerd in België, ten laatste op 30 september van het jaar van 
de geboorte van haar veulen. In dat geval zal de invoerder van de merrie 
en haar veulen als de fokker van het veulen beschouwd worden. 



 
 
 
 
 
2. Hebben alleen het recht in deel II van het Stamboek van de Belgische Draver 

te worden opgenomen de paarden die opgenomen zijn in het Stamboek van 
een vereniging erkend door de “International Trotting Association” (ITA) en/of 
de “Union Européenne du Trot” (UET), en op voorwaarde dat : 

 
a) er door de VFP gunstig advies werd gegeven voor definitieve invoer; 
b) een definitief uitvoercertificaat afgeleverd wordt door de erkende 

vereniging;  
c) een  EG-conform paspoort kan voorgelegd worden of ieder ander 

document dat door de uitgevende erkende vereniging gevalideerd werd, 
waaruit de identiteit van het paard blijkt met inbegrip van de eventuele 
elektronische chipcode, de eventuele DNA formule, het eventuele UELN 
nummer, de grafische schets en het beschrijvend signalement. De Raad 
van Bestuur 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. 

 
 

3. Algemene bepalingen 
 

Artikel 3 
 
1. De paarden ingeschreven in het Stamboek van de Belgische Draver mogen het 

Belgisch grondgebied niet verlaten zonder toelating van de VFP. Er wordt aan 
de eigenaar een tijdelijk of definitief uitvoercertificaat afgeleverd. 

 
2. Geen enkele moeder vergezeld van een veulen mag uitgevoerd worden vóór 31 

december van het geboortejaar van het veulen en nadat het gespeend is mag 
zij in geen geval het Belgisch grondgebied verlaten zonder een EG conform 
paspoort. Elke inbreuk op deze bepalingen kan de diskwalificatie van het paard 
tot gevolg hebben, zowel voor de fokkerij als voor de draverijen.  
Elke inbreuk op de wetten en reglementen die de fokkerij in het buitenland 
regelen is strafbaar met de in dit land van toepassing zijnde straffe van 
sancties. 

 
3. Aan ieder paard dat in België wordt ingevoerd en aan ieder paard dat naar het 

buitenland wordt uitgevoerd wordt een administratief recht aangerekend 
(bijlagen) 

 
4. Wanneer een in het Stamboek ingeschreven paard verkocht, verhuurd of in 

associatie wordt genomen, moet de eigenaar ervan, binnen de 48 uur, de VFP 
hiervan verwittigen.  

 
5. Te meer, in geval van sterfte of van castratie, moet de eigenaar de VFP hiervan 

verwittigen binnen dezelfde termijn, op straffe van eenzelfde boete. 
 
6. De officiële aankondiging van de dood van een paard is onherroepelijk. Elke 

verkoop "zonder papieren" heeft hetzelfde effect als een doodsverklaring en is 
door dit feit eveneens onherroepelijk. 

 
7. Wordt aanzien als fokker of kweker van een paard, de eigenaar van de merrie 

op het ogenblik van de geboorte van het veulen. 
 
 
 



 
 

4. Bijzondere bepalingen 
 

Artikel 4 
 
 
 
1. Een merrie mag slechts één veulen per jaar afwerpen (tweelingen 

uitgezonderd). 
 
2. Geen enkele merrie zal aan de draverijen mogen deelnemen vier maanden na 

de datum van de laatste dek. Zij zullen echter aan de draverijen mogen 
deelnemen als zij niet drachtig zijn. 

 
3. Nadat zij een levend veulen heeft afgeworpen moet de merrie een wachttijd 

van zes maand in acht nemen vooraleer aan de draverijen te mogen 
deelnemen. In geval van abortus of geboorte van een dood veulen na vier 
maand dracht, zal de merrie echter aan de draverijen mogen deelnemen na 
een periode van minimum drie maand.     

 
4. Embryotransplantaties dienen schriftelijk aangevraagd en goedgekeurd te 

worden door de VFP en uitgevoerd te worden in een door de overheid erkend 
station. 

 
5. Wanneer het veulen het product is van een embryotransfer zal enkel het eerst 

geboren veulen een geboortebewijs ontvangen en opgenomen mogen worden 
in het Stamboek van de Belgische Draver. De donormerrie van het embryo 
moet opgenomen zijn in het stamboek van de Belgische Draver en de 
embryotransfer moet vermeld staan op de geboortedocumenten van het 
veulen.  

 
6. Kunnen niet ingeschreven worden in het Stamboek van de Belgische Draver en 

worden bijgevolg ook uitgesloten uit de draverijen : 
 

a) de veulens die het product zijn van toevallige dekkingen, welke ook de 
omstandigheden hieromtrent mogen geweest zijn; 

b) De veulens die het product zijn van clooning; 
c) De veulens waarvan de afstamming genetisch niet te achterhalen is of niet 

overeenstemt met de opgegeven ouders; 
d) De veulens die niet onder de moeder werden geïdentificeerd; 
e) De veulens die geboren zijn of moeten geboren worden van een hengst of 

uit een merrie die gediskwalificeerd werd wegens bedrieglijke redenen of 
wegens overtreding van de Code der Draverijen. 

 
 

5. De aangifte van een geboorte 
 

Artikel 5 
 
1. Het veulen dat in België wordt geboren dient aangegeven te worden aan de 

hand van een door de VFP uitgegeven formulier. Dit formulier moet samen met 
het geboortebewijs (strook D uit het dekboek) opgestuurd worden binnen de 5 
werkdagen na de geboorte van het veulen naar de VFP. Het geboortebewijs 
kan eventueel nadien opgestuurd worden, maar niet later dan 15 
kalenderdagen na de geboorte van het veulen.  

 
2. Het veulen dat in het buitenland wordt geboren en waarvoor de eigenaar de 

schriftelijke aanvraag heeft ingediend bij de VFP en voor zover dit niet 
tegenstrijdig is met een eventuele bilaterale overeenkomst tussen de VFP en 



de erkende vereniging, dient op dezelfde wijze als in Art.5 § 1 hierboven te 
worden aangegeven, samen met het identificatiemateriaal gevalideerd door 
een dierenarts aangesteld door de erkende vereniging (schets, signalement, 
chip, biologische afname). De merrie en haar veulen moeten altijd voor het 
spenen van het veulen teruggekeerd zijn in België, en niet later dan op 30 
september. 

 
 

6. Toekenning van namen 
 

Artikel 6 
 

1. Eenzelfde naam mag in België slechts door één enkel paard gedragen worden 
en mag slechts uit maximum 18 karakters bestaan (letters, tekens en spaties 
inbegrepen). 

 
2. De beginletter van een naam wordt voor elk geboortejaar vastgesteld volgens 

de richtlijnen van de BFP. 
 
3. 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 hieronder, dan zal de fokkerijcommissie de 
eigenaar uitnodigen bijkomende voorstellen in te dienen. 

 
4. De toekenning der namen zal gebeuren volgens de chronologische afgifte van 

de geboorteverklaringen, de hoedanigheid van een eerstgeboren zal slechts 
tussenkomen ingeval van gelijktijdige afgifte. 

 
5. De naam zal geregistreerd worden onder verantwoordelijkheid van de persoon 

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

door de erkende vereniging. 
 
7. Indien de naam reeds bestaat in België zal de naam van een in België 

ingevoerd buitenlands paard gevolgd worden door het indicatief van het land 
van herkomst. 

 
8. Geen enkele wijziging van naam zal toegelaten worden nadat hij openbaar 

gemaakt werd, behalve mits toestemming van de raad van bestuur en betaling 
van een recht (bijlage). 

 
9. 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 gedeeltelijk of uitsluitend uit initialen, cijfers, haakjes, 
punten, komma’s, symbolen, uitroepingstekens, haakjes, schuine 
streepjes, dubbele punten of punt komma’s bestaat,  

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

f) 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,  

g) de naam die begint met een ander teken dan een letter. 



7. De identificatie van de veulens 
 

Artikel 7 
 
 
1. De door de VFP of de door haar gemandateerde organisatie benoemde 

dierenartsen  bezoeken de veulens ten laatste 120 dagen na hun geboorte en 
zeker voordat ze  ofwel gespeend worden ofwel voordat ze van sanitair 
verantwoordelijke veranderen. Zij controleren de aangiften en geven daarbij 
een gedetailleerde beschrijving op van de kenmerken en blijvende tekens die 
ertoe bijdragen het veulen te identificeren. 
 

2. De dierenartsen nemen een bloed- of haarstaal dat het vaststellen van het 
ouderschap aan de hand van DNA moet toelaten. Zij controleren de identiteit 
van de merrie.  
 

3. De biologische monsters worden voor analyse toevertrouwd aan een ISAG 
gecertificeerd laboratorium. Zij blijven echter het eigendom van de VFP 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 aan de fokkerijcommissie van de VFP. 

 
5. De dierenarts plaatst een microchip (of controleert en noteert de aanwezigheid 

ervan). 
 
6. De aldus aangevulde geboorte aangiften zullen, zo vlug mogelijk, aan het 

secretariaat van de VFP worden overgemaakt, dat naziet of ze stroken met de 
dekbewijzen. 

 
7. Het secretariaat van de VFP stelt, na bevestiging van het ouderschap via de 

hierboven vermelde DNA test, het paspoort op, kent de naam en UELN 
nummer toe, maakt het paspoort op en maakt het na encodering van de 
gegevens in de centrale gegevensbank, over aan de eigenaar. 
 

 
8. De dekhengsten 

 
Algemeen 

 
Artikel 8 

 
1. De fokkerijcommissie beslist over de toelating van hengsten tot de 

voortplanting of tot het gebruik van sperma ervan. Alleen een toegelaten 
hengst of zijn sperma, mag gebruikt worden om een merrie te dekken, 
respectievelijk te insemineren met het oog op de opname van het veulen in het 
stamboek bijgehouden door de VFP.  

 
2. De toelating tot de voortplanting is slechts geldig voor één dekseizoen en is 

jaarlijks hernieuwbaar. 
 
3. De hengsten die voor het eerst ingeschreven worden moeten voorgesteld 

worden aan de keuringscommissie voor de beoordeling van hun uiterlijk. 
Eventuele beroepen tegen de beslissingen van de keuringscommissie worden 
door de Raad van Bestuur behandeld.  

 
4. De Raad van Bestuur bepaalt de data, de plaats en het tijdstip waar de 

hengstenkeuring plaats heeft. Indien er wegens overmacht of laattijdige 
inschrijving van een hengst één of meerdere bijkomende hengstenkeuringen 



dienen plaats te vinden, heeft de VFP het recht hiervoor kosten aan te rekenen.   
 
5. Het dekseizoen vangt aan op 15 februari van ieder jaar en eindigt op 31 

augustus van hetzelfde jaar. 
 
6. Om deel te nemen aan het dekseizoen worden er kosten aangerekend 

(bijlage). 
 
7. De inschrijvingstermijnen zijn de volgende : 
 

a) hengsten die reeds vroeger werden goedgekeurd : vóór 15 november van 
het jaar dat het dekseizoen voorafgaat; 

b) hengsten die voor de eerste keer worden voorgesteld : vóór 15 december 
van het jaar dat het dekseizoen voorafgaat; 

c) hengsten die d.m.v. spermatransport worden aangeboden : vóór 15 
januari van het jaar waar het dekseizoen aanvangt.  

 
Laattijdige inschrijvingen zijn enkel mogelijk tot 15 januari van het jaar waar 
het dekseizoen aanvangt en mits betaling van een geldboete (bijlage). 

 
8. Voor de productie in het Stamboek van de Belgische Draver wordt het 

maximum aantal dekkaarten dat per hengst wordt uitgereikt, ongeacht de 
bevruchtingsmethode, jaarlijks vastgesteld door de UET.  

 
9. Kunnen enkel in aanmerking komen voor de dekdienst in België : 
 

a) de hengsten waarvan het DNA is vastgesteld. Bij gebreke zullen zij 
onderworpen worden aan de nodige biologische afnamen; 

b) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van de Belgische Draver; 

c) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van een UET-lidstaat, voor zover zij over een geldige dekkaart beschikken, 
uitgereikt door de vereniging van het land waar de hengst is ingeschreven. 
Bij gebrek aan een geldige dekkaart dienen zij definitief ingevoerd te 
worden in België;  

d) de hengsten van vier jaar en ouder die ingeschreven zijn in het Stamboek 
van een niet UET-lidstaat, voor zover zij, mits voorafgaandelijk gunstig 
advies van de fokkerijcommissie, definitief ingevoerd werden in België; 

e) de hengsten waarvoor een CEM-attest werd afgeleverd door een door de 
VFP erkend laboratorium, en dit zowel voor natuurlijke dekking als voor 
kunstmatige inseminatie. 

 
 

Bijzondere bepalingen 
 

Artikel 9 
 
 
1. Het transport en het gebruik van vers, gekoeld en diepgevroren sperma zijn 

aangenomen, onder voorbehoud van het naleven van de wettelijke 
voorschriften. 

 
2. In geval van spermatransport dient iedere dosis vergezeld te zijn van een 

certificaat dat de oorsprong van het zaad en de datum van de opvang 
bevestigt.  

 
3. Het gebruik van het sperma van een dode hengst is enkel toegelaten tot op het 

einde van het jaar volgend op zijn overlijden. Geen enkel veulen zal na deze 
termijn ingeschreven kunnen worden. 



 
4. De dekhengsten zullen toegelaten worden om hun koersloopbaan voort te 

zetten op voorwaarde dat er een aanvraag ingediend werd op het ogenblik van 
de inschrijvingen en dat melding ervan gepubliceerd werd in het Officieel 
Bulletin van de VFP. 

 
5. De hengstenhouders zijn verplicht een contract op te maken in dubbel 

exemplaar met de eigenaar van de merrie welke ter dekking komt, of met zijn 
gemandateerde. In geval van geschil en indien er geen contract is, zal de VFP 
niet tussenkomen en zal het veulen niet ingeschreven worden, behalve 
wanneer er een geschreven overeenkomst door beide partijen ondertekend, 
uiterlijk op 1 december van het geboortejaar van voornoemd veulen in het 
bezit van de VFP wordt gesteld. 

 
6. Een voor de dekdienst aangenomen hengst mag slechts uitgevoerd worden 

indien hij vrij is van alle contractuele verbintenissen, waarvan bewijzen dienen 
te worden gedeponeerd tot voldoening van de raad van bestuur. 

 
 

Criteria publieke dekdienst 
 

Artikel 10 
 
1. Voor de publieke dekdienst dienen de hengsten te beantwoorden aan de 

volgende objectieve criteria : 
 

a) De hengsten die op basis van hun productie kunnen beoordeeld worden – 
dit zijn de hengsten die vader zijn van minstens twaalf paarden van vier 
jaar en ouder – dienen minstens 25% van hun producten van vier jaar en 
ouder in koers te hebben gebracht; 

b) De hengsten dienen minstens één de volgende minimale records te hebben 
behaald: 

 

 
 

c) De buitenlandse hengsten die voor het eerst in België worden voorgesteld 
dienen minimum 25.000 € te hebben verdiend. 

 
2. Eigenaars van hengsten die niet aan bovengestelde criteria beantwoorden 

maar die van uitzonderlijke origine zijn, kunnen een gemotiveerd schrijven 
richten naar de fokkerijcommissie voor eventuele goedkeuring door de Raad 
van Bestuur. 

 
Criteria private dekdienst 

 
Artikel 11 

 
1. Voor de private dekdienst geldt het volgende: 
 

a) De hengsten dienen een koers- of kwalificatierecord te hebben behaald; 
b) De hengsten mogen slechts de merries dekken die toebehoren aan de 

eigenaar van de hengst; 
c) De lijst van de te dekken merries dient vóór 15 februari van ieder 

dekseizoen in het bezit te zijn van de VFP. 
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