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Betreft: Tarieven stamboekwerking en lidgelden KHV vzw. 
 
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 01/09/2015 inclusief 6% BTW: 
- lidgeld KHV       23,58+1,42= 25 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, KI-rammen   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: 

 25,00 € late aanvragen of afgezegde data.  

 Moet er op meerdere plaatsen gekeurd worden?  Als de verplaatsing meer dan 2 km is: 10,00 
€ als voorrijkost extra. 

 Als de dieren niet opgestald zijn: 10,00 € extra. 

 Indien geen geboortebewijs bij keuring kan voorgelegd worden 10,00 € extra. 

 Wijziging van keuringsplaats: ten laatste melden 24 u vooraf! Zoniet: 10,00 € extra. 
 
 
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.  
Indien je een BTW-nummer hebt en deze staat niet vermeld op de facturen, gelieve dit zo snel 
mogelijk te laten weten aan marc@khv.be . 
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Verduidelijking mutatie huurram. 
 
Wanneer men drachtige ooien importeert, worden deze gemuteerd als buitenlandse dieren. De 
vader (Ram A)van de ongeboren lammeren wordt huurram en moet gemuteerd worden als 
buitenlands dier. Hiervoor betaalt de invoerder van de ooien  15 euro per ooi en 15 euro per ram. 
Nadien(na registreren van de dekking) wordt deze ram A als inaktief gezet in de database. 
Indien een andere fokker ooien importeert die gedekt zijn met dezelfde ram A, wordt de ram terug 
actief gezet , zodat deze fokker ook zijn dekking kan registreren. Deze 2de fokker betaalt hier ook 15 
euro voor.  
Wat Indien de eerste fokker het jaar nadien diezelfde huurram A teruggebruikt heeft bij import van 
 nieuwe ooien? 
Bij gebruik van dezelfde ram het jaar nadien  en indien de ram niet ingevoerd werd (legaal), wordt 
nog eens 15 euro gefactureerd behalve als een document van KI meegestuurd wordt en het 
secretariaat ingelicht wordt dat er reeds 15 euro voor deze huurram betaald is. 
Het secretariaat kijkt dit dan na of er reeds voor betaald werd.  
 
 
Verduidelijking mutatie  KI-ram 
Er dient een officiële stamboekkaart overgemaakt te worden samen met het invoer 
gezondheidscertificaat van het sperma. Tevens dient er een officieel bewijs van de inseminator  
voorgelegd te worden. De mutatie van de KI-ram (15 euro) dient betaald te worden door de eerste 
aanvrager. 
 
 
Marc Lauwerysen    
Secretaris KHV vzw  
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