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Om de onduidelijkheden over de certificaten op te helderen: 
 

1) Certificaten uitgegeven tem 31/10/2018: 

 
 bij handel tussen lidstaten is een zoötechnisch certificaat vereist om schapen in te 

kunnen schrijven in het stamboek. Deze certificaten moeten uitgegeven worden 

volgens Beschikking 90/258. Ofwel wordt het model gebruikt uit deze beschikking 

ofwel wordt er vermeld dat het certificaat de info bevat die voorzien is volgens de 

beschikking. 

 

                 Schapen die nu beschikken over certificaten die zijn uitgegeven vóór 1/11/2018 

en die voldoen aan beschikking 90/258 kunnen ingeschreven worden in de stamboeken van 

KHV 

 

2) Certificaten uitgegeven vanaf 1/11/2018 

 
 KHV moet dieren inschrijven op basis van zoötechnische certificaten die worden 

uitgegeven conform de uitvoeringsverordening 2017/717. 

 

 certificaten uitgegeven vanaf 1/11/2018 moeten conform UVO 2017/717 zijn  

 in principe kan een erkende stamboekvereniging ook “andere documenten” uitgeven 

als het daarvoor de toestemming heeft gekregen van de bevoegde overheid MAAR 

deze documenten geven geen recht op inschrijving in een stamboek van een 

stamboekvereniging van een andere lidstaat. 
 in het geval van “andere documenten” zal er geval per geval moeten bekeken 

worden of er voldaan is aan de vereisten van de Fokkerijverordening. Voor certificaten 

vanuit Wallonië en Nederland is dit nog te bekijken? 

 

Wat kan nooit? 

- zogenaamde “afstammingsbewijzen” of “geboortebewijzen” 

- printscreens van afstammingen uit een databank 

- niet-ondertekende documenten 

- handgeschreven afstammingen 

- … 

 

Enkel officieel ondertekende zoötechnische certificaten zijn in orde met de juiste verwijzingen 

naar de regelgeving! Dat is trouwens altijd zo geweest… 

 

Wat te doen als KHV aanvragen krijgt om schapen te muteren vanuit een buitenlands 

stamboek? 
1) Is het certificaat uitgegeven voor 1/11/2018  dan moet het voldoen aan beschikking 

90/258 
2) Is het certificaat uitgegeven na 1/11/2018  dan moet het voldoen aan UVO 

2017/717 

 

Wat te doen als de documenten die de fokker doorgeeft niet voldoen? Dan moet de fokker 
aan het buitenlands stamboek een zoötechnisch certificaat opvragen. 
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