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VERSLAG RVB KHV 23/10/2019 
 

Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Daniël Schillewaert, Pieter Vranckx, Norbert Vettenburg, 

Marc Lauwerysen (secretaris), Kristof Schillewaert, Jan Weckx, Jean Bollen, Geert Werbrouck, 

Frans Vanackere (voorzitter) 

Verontschuldigd: Dany Sery, Bart Hemeryck, Hanne Geenen, Roel Van Avermaet 

 

 

1. Welkom van de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen van de vergadering. 

 

 

2. Recht van antwoord n.a.v. schorsing Mr X. 

 Mr X stelt zich voor en geeft toe een fout gemaakt te hebben. Hij vindt de 

schorsing zeer spijtig  en vraagt zich af of deze in verhouding is met de 

gemaakte fout. Graag had hij eerst recht op verdediging gehad vooraleer hij 

geschorst werd uit zijn functies. Hij stelt ook dat de voorzitter van de RC 

Zwartbles de klacht niet steunt. Hij blijkt een oplossing gevonden te hebben 

met de koper, deze mag volgend geboorteseizoen een nieuw ooilam kiezen. 

Na beraadslaging komt de RVB tot volgende besluiten: 

 De schorsing wordt beperkt tot 2020, 2021 vervalt 

 We gaan dit bedrijf jaarlijks selecteren voor de DNA-afstammingscontrole 

 Hij wordt geschorst voor de volledige legislatuur als zijnde jurylid voor Agribex 

en Agriflanders 

 

3. Goedkeuring verslag vorige RVB 07/08/2019. 

Het verslag van 07/08/2019 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

 

4. Financiële toestand 

Momenteel +- 43.000€. Een aantal zaken dienen nog betaald te worden zoals: 

 Falcoo 

 KULeuven nog helft van het bedrag 

 Onkosten van RVB, RC’s 

 Keuringen 

 Nieuwe rassenfiches (werden reeds ingeboekt 2018) 

  

Er is nog financiële ruimte om ongeveer een 3000€ te spenderen  aan back-up van de 

database, eventueel een app ontwikkelen, … 

 
5. Rassenfiches 

Er ontbreken nog een drietal rassen voor de herdruk van de rassenfiches. We vragen 

eerst een proefdruk, lezen alles nog eens na vooraleer tot de definitieve druk over te 

gaan. 
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6. Vacature administratief medewerker, plan van aanpak 

Er zijn momenteel 5 kandidaten waarvan na het lezen van de sollicitaties er 2 

weerhouden worden. Robrecht en Marc nodigen deze 2 kandidaten uit op 12/11 voor 

de selectieprocedure.  

 

7. Agribex 2019 tentoonstelling, wedstrijd en ovinpiades 

 

De tentoonstelling gaat door in samenwerking met Eleveo (AWEOC). We ijveren ervoor 

om enkel Belgisch gefokte dieren tentoon te stellen.  

 

De wedstrijd is verplaatst naar donderdag i.p.v. zaterdag. Er worden geen 

gecoupeerde dieren toegelaten. Na de wedstrijd is er opnieuw een receptie voor de 

leden op de stand. 

 

Nieuw op deze editie zijn de ovinpiades. Dit is een wedstrijd voor de schoolgaande 

jeugd van de landbouwscholen waarbij een 5-tal proeven moeten afgelegd worden. De 

winnaars mogen naar de Europese Ovinpiades in Parijs. De organisatie gebeurd door 

Eleveo en er zal een opleiding zijn in Faulx-Les-Tombes.  

 

Opbouw van de stand op 30/11 om 13u00. 

 

8. Nieuw fokkerijbesluit + erkenning bedreigde rassen 

 Er kan gekeurd worden op fenotype voor de aanvaarding van niet-

stamboekdieren binnen het ras om de bedreigde rassen in stand te houden. Er 

dient hiervoor een aanvraag ingediend te worden. Rassen die eventueel in 

aanmerking komen: Belgisch melkschaap, hertengeit, andere geitenrassen… 

 Jean zal aan Frans de gegevens bezorgen voor de aanvraag van de erkenning 

van de bedreigde rassen. 

 

9. Opname plattelands-tv keuring Belgisch Melkschaap 

Robrecht en Jean zullen een demonstratie geven over  het lineair meten en de 

opvolging van de gegevens en metingen in functie van genetische verbetering of 

instandhouding. 

 

10. Probleem “wolf” in Limburg, open brief 

We kregen een open brief van een fokker die zijn bezorgdheid uitdrukt over het 

wolvenprobleem in Limburg. De RVB is hierover evenzeer bezorgd, maar we kunnen 

hier niet op tegen de publieke opinie. 

 

11. Keuringen Wallonië 

Er zijn een aantal leden aangesloten vanuit Wallonië. We vragen aan een erkende 

keurder van Eleveo  om hier de stamboekkeuringen uit te gaan voeren. 
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12. Varia 

 Lammeren van gedekte ooilammeren en jonge geiten kunnen niet online 

ingevoerd worden in de database door gebrek aan keuring. Deze dieren 

moeten door het secretariaat in de promotieklasse gezet worden, waardoor 

fokkers de mogelijkheid hebben om online lammeren te registreren. 

 We schaffen een aantal hooiruiven aan voor de tentoonstellingen op Agribex en 

Agriflanders. 

 
Frans Vanackere    Marc Lauwerysen     
Voorzitter     Secretaris    
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