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1. Inleiding 

 
 

Een stamboek of pedigree is een lijst met gegevens en afstamming van 

dieren. Men onderscheid een gesloten en open stamboek.  

K.H.V. is erkend voor het bijhouden van de stamboeken van de rassen van 

geiten, schapen en hertachtigen  volgens de opsomming in de lijst hierna. 

Deze stamboeken zijn gesloten. Dit betekent dat een dier enkel als 

rasvolbloed erkend wordt als alle ouders en grootouders, als rasvolbloed van 

datzelfde ras voorkomen in een stamboek.  

 

2. Rassen in de databank van KHV 

 

Voor welke rassen kan men lid worden van Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW? 

 

 

    De KHV beheert een databank voor volgende schapen- en geiten rassen; 

 

a. Texelaar     - Witte geit 

b. Suffolk     - Toggenburger geit 

c. Bleu du Maine    - Ango Nubische geit 

d. Hampshire Down    - Bonte geit 

e. Ile de France    - Herte geit 

f. Blauwe Texelaar    - Boergeit 

g. Swifter      

h. Rouge de l’Ouest 

i. Zwartbles 

j. Belgisch Melkschaap, 

k. Wiltshire Horn 

l. Kerry Hill 

m. Clun Forest 

n. Romanov 

o. Herdwick 

p. Kruising 
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3. Lid worden van de vereniging Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW 

 

Hoe kan men lid worden van Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW? 

 

Een nieuw lid kan zich ofwel rechtstreeks bij het secretariaat van KHV 

aanmelden of kan aangemeld worden via een andere vereniging (bvb 

provinciale verenigingen). Na betaling van het KHV lidgeld op de rekening van 

KHV (enkel via overschrijving of storting op het KHV rekeningnummer) en het 

overmaken van adresgegevens én sanitelbeslagnummer wordt door het 

secretariaat van KHV bij DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) een 

koppeling gemaakt tussen het sanitelbeslagnummer van de aanvrager en een 

door KHV toegekende stamboekcode (4 cijfers). Deze koppeling wordt binnen 

de 30 werkdagen kenbaar gemaakt aan het nieuwe lid. 

Hierdoor kan het KHV lid beschikken over sanitelnummers (die tezelfdertijd 

ook stamboeknummers zijn) die telkens beginnen met dezelfde 4 cijfers, 

zijnde zijn toegekende stamboekcode.  

Concreet ziet een sanitelnummer er bij een stamboekfokker als volgt uit; 

 

Vb, BE 8 3618 0001 (volgens model X YYYY ZZZZ), waarbij X het 

controlegetal is, de YYYY de vaste stamboekcode en de ZZZZ het 

volgnummer 

 

De volgnummers starten logischerwijze met 0001 en bij nieuwe bestellingen 

worden automatisch de volgende nummers (na de vorige bestelling) geleverd. 

Indien het nieuwe lid nog beschikt over een oude voorraad sanitelnummers, 

kan hij deze niet meer gebruiken voor lammeren die hij in het stamboek wil 

inschrijven. 

Met de stamboekcode kan het nieuwe lid ook mutaties verrichten van 

aangekochte dieren op zijn naam. (zie verder). 

 

Reeds aangesloten leden dienen hun lidgeld voor 1 maart van het jaar te 

hernieuwen, zoniet worden zij geschrapt als lid van KHV vzw. Na schrapping 

vervalt ook na een verloop van 3 maanden, ook hun koppeling tussen 

sanitelbeslagnummer en stamboekcode. 
 

Indien een lid binnen een periode van 12 maanden na aansluiting geen enkel 

dier op zijn naam gemuteerd heeft vervalt de koppeling tussen 

sanitelbeslagnummer en stamboekcode.  
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Indien een lid binnen een periode van 36 maanden na aansluiting geen 

lammeren geregistreerd heeft binnen KHV vzw, vervalt de koppeling tussen 

sanitelbeslagnummer en stamboekcode.  

Indien een lid met een tussenperiode van meer dan 36 maanden geen 

lammeren registreert binnen KHV vzw, vervalt de koppeling tussen 

sanitelbeslagnummer en stamboekcode. 

 

Adressen waar een fokker zich ook kan lid maken bij KHV; 

 

Vleesschapen 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen Antwerpen :  

Secretaris Liesbeth Holtrust - 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen Limburg :  

Secretaris Fernand Jamart - fernandjamart@hotmail.com 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen Oost-Vlaanderen :  

Secretaris Maria Roegiers - maria.roegiers@telenet.be 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen Vlaams-Brabant :  

Secretaris Ann Van Rompaey – stamboekvlaamsbrabant@gmail.com 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Vleesschapen West-Vlaanderen :  

Secretaris Aurel Decock - aurel.decock@myonline.be 

 

Geiten & Melkschapen 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Geiten & Melkschapen Antwerpen :  

Secretaris Reginald Moortgat - regimo@skynet.be 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Geiten & Melkschapen Limburg :  

Voorzitter Jean Bollen - bollenjean@hotmail.com 

Vlaamse Vereniging Geiten & Melkschapen :  

Secretaris Jan De Meyer – janou@telenet.be 

Provinciale Vereniging van Kwekers van Geiten & Melkschapen West-Vlaanderen :  

Voorzitter Willy Bekaert – willybekaert@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fernandjamart@hotmail.com
mailto:maria.roegiers@telenet.be
mailto:aurel.decock@myonline.be
mailto:regimo@skynet.be
mailto:bollenjean@hotmail.com
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4. Mutaties 
 

Onder mutaties verstaan we het wijzigen van eigenaar van een dier dat 

ingeschreven is in een erkend stamboek van een ras, zoals vermeld in punt 2 van 

dit reglement. Of het wijzigen van eigenaar van een dier dat geregistreerd is in 

een rasstamboek en geschikt is om ingeschreven te worden in een stamboek van 

een ras, zoals vermeld in punt 2 van dit reglement. 

 

Een mutatie dient telkens schriftelijk overgemaakt te worden aan het 

secretariaat van KHV vzw. Hierbij wordt het origineel/kopij van het 

afstammingsbewijs overgemaakt (per post of via email d.m.v. scan) aan het 

secretariaat die de mutatie uitvoert. Het uitvoeren van mutaties kan onder geen 

enkel beding door het secretariaat worden uitbesteed aan derden.  

De nieuwe eigenaar ontvangt een zoötechnisch certificaat waarbij hij/zij 

vermeld staat als eigenaar samen met de factuur.  

De documenten die aan het secretariaat KHV moeten worden voorgelegd voor de 

mutatie, zijn afhankelijk van het herkomstgebied van het aangekochte dier.  

 

4.1. Voor een dier aangekocht bij leden van KHV volstaat het afstammingsbewijs 

van KHV of zoötechnisch certificaat van KHV dat u ontving  van de verkoper bij 

uw aankoop. 

 

4.2. Voor een dier aangekocht in een ander gewest van België, bv. Wallonië 

volstaat het geboortebewijs of zoötechnisch certificaat van AWEOC van het 

dier dat u ontving bij aankoop. 

Aweoc Texel 

Aweoc Melkschaap 

4.3. Voor een dier aangekocht in een Europese lidstaat moeten 2 documenten 

aangeleverd worden:  

- Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten van de 

betreffende lidstaat   

- Een zoötechnisch certificaat afgeleverd door de erkende organisatie die 

het dier bij de geboorte heeft    geregistreerd of ingeschreven in het 

stamboek van dat ras.   

Hieronder volgt een oplijsting van voorbeelden van afstammingsbewijzen van 

door KHV erkende rassen, die nodig zijn om dieren te kunnen invoeren  in de 

database van KHV: 

 

Kruisingen: kunnen geregistreerd worden  met enkel het officieel 

gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten van het land van 

herkomst. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Aweoc.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Melkschaap%20Aweoc.pdf
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Ras: Land van Herkomst 

Schapen: 

Blauwe Texelaar: Nederland 1  
    

Bleu Du Maine: Nederland 1  Frankrijk 1  

Verenigd Koninkrijk 

1 

Clun Forest: Frankrijk 1 Verenigd Koninkrijk 1   

Hampshire Down: Nederland 1  Verenigd Koninkrijk 1  
  

Ile de France Frankrijk 1     

Kerry Hill: Nederland 1  Verenigd Koninkrijk 1   

Romanov: Nederland 1 Frankrijk 1 
Verenigd Koninkrijk 

1 

Rouge de 

l'Ouest: 
Frankrijk 1 Verenigd Koninkrijk 1   

Sufflok: Frankrijk 1 Verenigd Koninkrijk 1  

Verenigd Koninkrijk 

2  

Swifter: Nederland 1      

Texel: Nederland 1  Nederland 2  Nederland 3  

  Frankrijk 1  Frankrijk 2    

Wiltshire Horn: Nederland 1  Verenigd Koninkrijk 1   

Zwartbles: Nederland 1      

Geiten: 

Anglo Nubische 

geit: 
Nederland 1  

    

Belgisch 

Melkschaap: 
Nederland 1     

Boergeit: Duitsland 1 Nederland 1   

Bonte geit: Nederland 1     

Herte geit: Nederland 1 Frankrijk 1   

Toggenburger: Nederland 1 Duitsland 1 
Verenigd Koninkrijk 

1 

Witte geit: Nederland 1 Verenigd Koninkrijk 1   

 

 

 

4.4. Voor een dier aangekocht in een derde land (buiten de Europese unie) 

- Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten van 

dat 3de land 

- Het dier moet ingeschreven zijn bij een door de EU erkende 

organisatie. 

- Bij elk dier moet een zoötechnisch certificaat afgeleverd zijn 

conform de EU wetgeving 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Blauwe%20Texelaar%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Bleu%20du%20maine%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Bleu%20du%20maine%20Frankrijk1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Hampshire%20down%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Hampshire%20down%20Verenigd%20Koninkrijk1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Kerry%20Hill%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Suffolk%20Verenigd%20Koninkrijk1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Suffolk%20Vereningd%20Koninkrijk2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Suffolk%20Vereningd%20Koninkrijk2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Swifter%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Nederland2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Nederland3.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Frankrijk1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Texel%20Frankrijk2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Wiltshire%20Horn%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Zwartbles%20Nederland1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/mijnsite/khv1/Reglementen/Buitenlandse%20certificaten/Anglo%20Nubische%20geit%20Nederland1.pdf
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Gelieve het secretariaat te raadplegen voor specifieke instructies bij 

import uit 3e land 

 

 

 

KHV vzw 
Van Thorenburghlaan 20 
9860 Scheldewindeke 

09/362 12 87 
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5. Fokkerij 

 

Stamboekwerking is zoals het woord zegt; het bijhouden van de afstamming van 

dieren.  Daarom is het van belang dat het opvolgen, noteren en registreren van 

gegevens op een juiste en correcte manier gebeurt. Ook is het belangrijk dat u 

de registratie van geboren lammeren zo snel mogelijk na de geboorte uitvoert. 

Elk jaar opnieuw moet KHV de nodige gegevens in het voorjaar aanleveren bij het 

Centrum voor Huisdieren Genetica en Selectie van de KU Leuven zodoende het 

centrum in staat te stellen de berekening te doen van de 

vruchtbaarheidsindexen. 

 

5.1 Registratie 

 

Voor het correct beheren van uw stamboekkudde biedt KHV vzw u twee 

mogelijkheden; 

 

5.1.1 On-line databank 

 

De fokker kan ervoor opteren om zelf online zijn stamboekkudde te beheren 

en zijn 

geboortes te registeren. De fokker dient hiervoor zich schriftelijk aan te 

melden via het geijkte formulier (zie website onder formulieren). Hierna 

krijgt hij een gebruikersnaam en een paswoord. Zolang de fokker zich niet 

schriftelijk terugtrekt is hij verantwoordelijk voor het beheer van zijn 

dieren binnen de databank. Indien de fokker ervoor opteert online te werken 

krijgt hij geen papieren documenten meer van het secretariaat en is hij zelf 

verantwoordelijk voor zijn registratie. 

 

De fokker kan binnen de groep geiten en melkschapen of vleesschapen online 

communiceren met de databank en kan volgende handelingen uitvoeren :  

 

- schrappen van dieren die niet langer aanwezig zijn op het zijn of haar 

bedrijf 

- opzoeken van afstammingsgegevens van om het even welk dier in de 

databank en afdrukken van deze afstamming 

- invoeren van de geboortes op het bedrijf( wel moet men rekening houden  

dat deze moeten  worden uitgevoerd voor 1 mei, na deze datum kunnen geen 

lammeren meer worden ingebracht in de databank, enkel lammeren geboren na 

1 mei kunnen nog apart doorgegeven worden aan het secretariaat. Lammeren 

die geboren zijn voor 1 mei en niet voor 1 mei in de databank zijn gebracht 
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kunnen enkel door het secretariaat en tegen betaling van 1€/lam in de 

databank worden gebracht.) 

- invoeren van weeggegevens 

- afdrukken van de afstammingsbewijzen van de aanwezige dieren (inclusief 

de geboren lammeren).  

- inteelt coëfficiënten van uw kudde berekenen 

- gebruik maken van de raadpleegmodule (de fokker kan alle actieve dieren 

binnen de databank raadplegen) 

 

Wanneer een lid zijn lidgeld niet (meer) betaald heeft vóór 1 maart zal ook de 

toegang tot de databank geweigerd worden en wordt de boodschap ‘gelieve uw 

lidgeld te betalen’ vertoont na het inloggen door het lid. 

 

De volledige handleiding voor het gebruik van KHV-online is te vinden op de 

web-site(www.khv.be). 

 

 

5.1.2 Werken met papieren documenten 

 

A. dekkingsplan 

 

Vanuit het secretariaat van KHV ontvangt de fokker een dekkingsplan. Hierop 

zijn de dieren vermeld die op zijn naam werden ingeschreven of gemuteerd in de 

databank. Op dit kweekplan vermeldt hij/ zij alle in het stamboek ingeschreven 

dieren welke door een ingeschreven of gemuteerde ram/bok werden gedekt. 

 

B. geboorteverklaring 

 

- Na het terugsturen van het dekkingsplan ontvangt de fokker van het 

secretariaat van KHV voorgedrukte geboorteverklaringen. 

- Hierop noteert u alle geboorten. Bij een latere herdekking vult u eveneens 

de herdekkingsdatum en het stamboeknummer van de gebruikte ram/bok 

aan. 

- Alle geboren lammeren (ook doodgeboren die geen sanitelnummer 

toegewezen kregen) moeten op de geboorteverklaringen chronologisch 

worden vermeld, met hun stamboeknummer vertrekkend van het laatste 

niet gebruikte nummer van het voorgaande jaar. 

- Geheel vrijblijvend kan men de lammeren ook een naam geven. Te beginnen 

met een letter van het betreffende jaar.  

- De geboorteverklaring moet u zo snel mogelijk terugsturen naar het 

secretariaat, ten laatste op 1 mei moet dit document op het secretariaat 
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aanwezig zijn. Op het secretariaat van KHV worden de lammeren tegen 

betaling (1€/lam) in de databank gebracht. Het secretariaat zorgt dat 

binnen 3 weken na ontvangst van de geboorteverklaringen de 

afstammingsbewijzen  afgeleverd worden voor elk levend lam. Latere 

geboortes (na insturen geboorteverklaringen tot en met 31 augustus) 

kunnen op latere datum (uiterlijk voor 15 september) gemeld worden aan 

het KHV secretariaat. 

 

 

5.2 Bedrijfsbenaming 

 

Indien gewenst kan de fokker voor een bedrijfsbenaming (ook wel 

fokkerijbenaming genoemd) opteren. Mits éénmalige bijdrage van 15 euro (en 

mits de aangevraagde benaming nog niet bestaat natuurlijk) wordt de 

fokkerijbenaming in de databank toegekend aan de fokker, waardoor 

automatisch alle vanaf dat ogenblik gefokte lammeren deze stalbenaming 

toegekend krijgen. 

 

 

 

5.3 Stamboekkeuring 

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw legt voor alle erkende rassen volgende 

verplichte keuringen op : 

- Ram/boklammeren : aankeuren (controle op zootechnische gebreken) 

- Jaarlingrammen/ bokken: gecombineerde stamboek- en lineaire keuring 

- jaarlingooien : aankeuren (controle op zootechnische gebreken) 

 

Tegelijk met de bestuursvernieuwing worden ook de rascommissies van de 

erkende rassen samengesteld. Deze rassencommissies stellen de raskeurders 

aan. 

Iedere rascommissie stelt een concrete invulling voor van bovenvermelde 

keuringen en kan desgewenst deze keuringen uitbreiden (al/niet verplichtend) 

voor het betreffende ras. De voorstellen van de rascommissies worden ter 

bekrachting voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Kleine Herkauwers 

Vlaanderen vzw. 

 

De fokker ontvangt vanuit het secretariaat van KHV voor 1 mei een 

uitnodiging om zijn/haar dieren aan te melden voor keuring en dit voor 31 mei. 
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De keuringen worden uitgevoerd rechtstreeks door Kleine Herkauwers 

Vlaanderen, ofwel door een aangestelde derde partij door Kleine Herkauwers 

Vlaanderen 

De keuringsgegevens worden door Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw binnen 

de 3 maand na ontvangst ingebracht in de databank. Kleine Herkauwers 

Vlaanderen vzw kan ervoor opteren om het inbrengen van keuringsgegevens 

uit te besteden aan derden.  

 

Wel moet men rekening houden dat enkel dieren die aan een keuring zijn 

onderworpen en voldoen aan de rasstandaard van het betreffende ras hun 

nakomelingen kunnen worden ingebracht in de databank van KHV.  

 

Ook ramlammeren/boklammeren die worden ingezet voor de fokkerij worden 

verplicht aan een keuring, anders kunnen hun nakomelingen niet in de 

databank worden ingebracht. 

 

 

 

5.4 Import/ Export (regeling KHV) 

 

Export 

 

Bij export van dieren dient de verkoper het secretariaat de 

afstammingsbewijzen of de zoötechnisch certificaten van de betreffende 

dieren toe te sturen en expliciet aan te geven dat het om export gaat + het 

land van bestemming vermelden. 

 

 

 Import 

 

- Voor een dier aangekocht in een ander gewest van België, bv. Wallonië 

volstaat het geboortebewijs of zoötechnisch certificaat van AWEOC 

van het dier dat u ontving bij aankoop. 

 

- Voor een dier aangekocht in een Europese lidstaat moeten 2 

documenten aangeleverd worden:  

o - Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten 

van de betreffende lidstaat   

o - Een zoötechnisch certificaat afgeleverd door de erkende 

organisatie die het dier bij de geboorte heeft geregistreerd of 

ingeschreven in het stamboek van dat ras.   
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- Voor een dier aangekocht in een derde land (buiten de Europese unie) 

o - Gezondheidscertificaat afgeleverd door de veterinaire diensten 

van dat 3de land 

o - Het dier moet ingeschreven zijn bij een door de EU erkende 

organisatie. 

o - Bij elk dier moet een zoötechnisch certificaat afgeleverd zijn 

conform de EU wetgeving 

 

 Gelieve het secretariaat te raadplegen voor specifieke 

instructies bij import uit 3e land 

 

 

 

- Wanneer men drachtige ooien importeert, worden deze gemuteerd als 

buitenlandse dieren. De vader van de ongeboren lammeren wordt 

huurram en moet gemuteerd worden als buitenlands dier. Deze ram 

wordt achteraf uit de database verwijderd. Deze procedure inclusief 

het encoderen van de lammeren kan enkel door het secretariaat 

uitgevoerd worden. 

 

- Sperma en eicellen;  Bij gebruik van sperma voor KI of bij het inplanten 

van embryo’s dient de eigenaar van de ooi die gedekt wordt met 

buitenlands sperma, of de ooi waarbij  buitenlandse embryo’s worden  

ingeplant een ondertekende verklaring van de inseminator en/of 

dierenarts voor te leggen aan KHV . Deze verklaring geeft aan welke de 

donor is van het sperma waarmee de ooi is geïnsemineerd of de ouders 

van de embryo’s waarmee de ooi is ingeplant. Een kopie van de officiële 

stamboekkaart van deze donoren of ouders dienen toegevoegd te 

worden aan deze verklaring. 

 

 

5.5 DNA controle 

 

Jaarlijks legt de Vlaamse Overheid op aan KHV (als één van de voorwaarden 

binnen ons subsidieprogramma) om een percentage van de geregistreerde 

lammeren te controleren op afstamming. Het aantal kan van jaar tot jaar 

verschillen en is afhankelijk van het aantal geregistreerde lammeren van het 

jaar voordien. controleren. De bedrijven worden willekeuring aangeduid door 

het secretariaat van KHV vzw. Indien er echter vermoedens zijn van fraude 
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kan KHV beslissen om over te gaan tot gerichte controles. De controle kan 

ten allen tijde worden uitgevoerd. 

De uitvoering van de opdracht ter plaatse bij de fokkers kan door KHV zelf 

uitgevoerd worden of door KHV vzw uitbesteed worden aan de Provinciale 

Verenigingen die de controles dan organiseren in hun geografische provincie. 

Zij nemen contact op met de fokker om een datum af te spreken waarop de 

controle kan plaatsvinden. Tezelfdertijd zullen zij het te controleren lam 

(het Xde op de geboortelijst, X is een getal ieder jaar opnieuw door 

lottrekking bepaald door KHV) meedelen. Indien het lam en/of één van beide 

ouders niet meer in leven is, kan een reservelam aangeduid worden (het 

X+Xde op de lijst), eventueel een 2de reserve, enz. 

De bloedstaalname gebeurt door een door KHV aangeduide staalnemer pf 

door de provinciale vereniging aangeduide STAALNEMER. De provinciale 

vereniging communiceert de procedure (zoals uitgeschreven door KHV vzw) 

duidelijk aan de STAALNEMER zodat deze ook weet waar de bloedstalen 

bezorgd moeten worden. De provinciale vereniging kan een bestuurslid 

afvaardigen om aanwezig te zijn bij de STAALNAME. 

 

Ieder KHV vzw lid onderschrijft door lidmaatschap uitdrukkelijk volgende 

bepalingen:  

- een DNA controle weigeren kan (beslissing Raad van Bestuur KHV vzw) 

tot gevolg hebben dat alle bij de betreffende fokker geboren 

lammeren van dat lopende geboorteseizoen geschrapt worden uit het 

stamboek. 

- Indien de afstamming (vergelijkende test tussen lam-vader-moeder; 

vader-lam; moeder-lam) niet klopt, kan een tegenexpertise uitgevoerd 

worden (op kosten van de betreffende fokker, minimum 100 euro 

staalnames + kosten voor de staalnames) of kan ervoor geopteerd 

worden het betreffende lam (en de bijhorende volle broers/zusters) 

te schrappen uit het stamboek. Bovendien kan de Raad van Bestuur van 

KHV vzw in dat geval beslissen om ook andere afstammingen op het 

bedrijf te testen (dit wel op kosten van KHV vzw). 

- KHV kan op eigen kosten een vergelijkende test tussen lam-moeder of 

vader-lam uitvoeren. 
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6. Prijzen 
 

KHV vzw is sedert 01/07/2011 BTW-plichtig. 

Het BTW- identificatienummer is BE 0865.752.417. 

Alle bijdragen (exclusief de stamboekkeuring) worden vanaf 01/07/2011 

gefactureerd aan 6% BTW. 

 

Overzicht van de tarieven vanaf 01/01/2012 inclusief 6% BTW: 

- lidgeld KHV        14,15+0,85= 15 euro 

- fokkerijbenaming  (éénmalig)     14,15+0,85= 15 euro 

- mutatie Vlaamse dieren      2,36+0,14= 2,5 euro 

- export mutatie       2,36+0,14=  2,5 euro 

- mutatie buitenlandse dieren     14,15+0,85= 15 euro 

(dieren uit Wallonië worden getarifeerd als buitenlandse dieren) 

- mutatie huurrammen      14,15+0,85= 15 euro 

- inbrengen lammeren databank 

 (enkel voor niet on-line gebruikers)    0,94+0,06= 1 euro/lam 

- inbrengen lammeren geboren via ET  

(embryo transplantatie)      2,83+0,17= 3 euro/lam 

 

Te betalen aan de stamboekkeurder: 

- stamboekkeuring:  - voorrijkosten   10 euro/bedrijf 

    - volledige keuringsbalk  3,5 euro/dier 

    - aankeuren    1,5 euro/dier 

    - extra bezoek   25 euro/bedrijf 
 

Gelieve de betaling te doen na ontvangst van de facturen betreffende mutaties 

fokkerijbenaming, inbreng van lammeren (algemene stamboekwerking). 

Keuringsbijdragen betaalt men contant aan de keurder die het overmaakt aan de 

desbetreffende vereniging.  

Het lidgeld betaalt men per overschrijving aan KHV of het provinciaal 

secretariaat. Na ontvangst van het lidgeld ontvangt men een factuur 

betreffende het lidgeld met vermelding voldaan. 
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7. Het OSE-fokprogramma 
 

Algemene kenmerken  
 

Het OSE fokprogramma zoals ingevoerd bij KB van 6 maart 2007, is verplicht 

voor alle kwekers van raszuivere schapen waarvan de stamboeken 

worden bijgehouden door Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw: Texel, Suffolk, 

Bleu du Maine, 

Hampshire Down, Ile de France, Blauwe Texelaar, Zwartbles, Rouge de l’Ouest, 

Swifter, Wiltshire Horn, Kerry Hill, Clun Forest, Herdwick , Poll Dorset, 

Romanov en het Belgisch Melkschaap. 

Dit betekent dat fokkers van dieren van bovenstaande rassen verplicht zijn om 

hun 

fokrammen te laten genotyperen alvorens deze worden ingezet voor de kweek. 

Voor het correct laten genotyperen gelden volgende voorschriften:  

 

- Dieren waarmee wordt deelgenomen aan het fokprogramma, moeten 

ondubbelzinnig geïdentificeerd zijn met twee oormerken: een 

stamboeknummer en een sanitelnummer. Dieren geboren na 8 juli 2005 

zullen met twee identieke sanitelnummers geoormerkt zijn.  

- Het OSE-genotype van rammen ingevoerd uit het buitenland wordt slechts 

in de centrale gegevensbank opgenomen op voorwaarde dat de dieren 

beschikken over een officieel exportdocument en dat hun genotype werd 

bepaald door een in het buitenland erkend labo. Genotypes bepaald op 

basis van afstamming worden niet weerhouden voor ingevoerde dieren. In 

dit geval moet de koper het genotype laten bepalen aan de hand van een 

analyse uitgevoerd door een in België geaccrediteerd labo.  

- De stalen moeten worden genomen door een erkend dierenarts die de 

identificatie van de dieren controleert of een door KHV aangeduide 

persoon (indien de staal name gebeurt via een bloedprik). Een dierenarts-

schapenhouder of een KHV staalnemer-schapenhouder mag bij eigen 

dieren geen stalen nemen. De dierenarts of KHV staalnemer dient de 

stalen te sturen naar een van volgende laboratoria : 

o – ARSIA asbl , Drève du Prophète 2 te 7000 Bergen; 

o – CODA-CERVA-VAR, Groeselenberg 99 te 1180 Brussel; 

o – Université de Liège, Diagnostique génétique, LMDA Bât. B43bis, 

Bld de Colonster, 20, 4000 Liège. 

o – Progenus, Avenue Maréchal Juin 13, 5030 Gembloux 
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- Het OSE-fokprogramma heeft tot doel de frequentie van het ARR-allel in 

het koppel schapen te vergroten en de frequentie van allelen, die mogelijk 

bijdragen tot de gevoeligheid voor OSE’s, te verkleinen. Het 

fokprogramma voorziet het volgende:  

 

- a) rammen die het VRQ-allel dragen, worden binnen de zes maanden na de 

bepaling van het genotype (datum van inbreng in de centrale 

gegevensbank), geslacht of gecastreerd. Deze dieren mogen het bedrijf 

niet verlaten, behalve voor de slacht;  

- b) alle ooien die in de centrale gegevensbank geregistreerd staan met een 

VRQ-allel, mogen het bedrijf niet verlaten, behalve voor de slacht. 

- c) Het is niet toegelaten om rammen die niet in het kader van een 

fokprogramma dat opgemaakt werd conform de bepalingen van Beschikking 

2003/100/EG, gecertificeerd zijn, met inbegrip van donordieren voor 

kunstmatige, voor fokdoeleinden in het koppel te gebruiken. 

 

8. wetgeving  

 

8.1 DGZ (dierengezondheidszorg Vlaanderen) 

 

Alle actuele reglementering en info ivm; 

- identificatie en registratie (sanitel)  

- veeportaal  

- zwoegerziekte en CAE 

- vervoer van dieren 

- OSE-fokprogramma 

- export van schapen en geiten 

 

Kan u vinden op de web-site van dierengezondheidszorg Vlaanderen. 

 

www.dgz.be 

 

8.2 FAVV (Federaal Voedselagentschap) 

 

Het FAVV is in elke provincie aanwezig met een Provinciale controle-eenheid die 

elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur tot uw dienst staat. 
 

PCE Antwerpen  tel; 03/202 27 11 

PCE Limburg   tel; 011/26 39 84 

PCE Vlaams-Brabant  tel; 016/39 01 11 

PCE Oost-Vlaanderen  tel; 09/210 13 00 

http://www.dgz.be/
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PCE West-Vlaanderen  tel; 050/ 30 37 10 

 

www.favv.be 

 

9.Bijlagen  

 

Documenten KHV zie www.khv.be 

 

Documenten DGZ  zie www.dgz.be 

http://www.favv.be/
http://www.khv.be/
http://www.dgz.be/

