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1. Welkom van de voorzitter:
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19 u 43
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige RVB op 19/05/2020
De vraag wordt gesteld hoever we zitten met de aanpassingen bij Falcoo.
Frans Vanackere bevestigt dat de noodzakelijke wijzigingen aan het programma ‘Falcoo voor KHV’
half augustus met Falcoo werden doorgenomen en dat alles verloopt zoals het hoort.
Wat betreft de maatregelen ter bescherming van de inhoud van onze databank is bij twee
ontmoetingen met Falcoo overleg gepleegd over de mogelijke oplossing. Falcoo heeft reeds eerder
voor het Belgisch Warmbloedpaard een module ontworpen die dagelijks alle in de databank
aanwezige gegevens wegschrijft naar een csv-bestand dat kan geopend en verwerkt worden in Excel.
Bij mogelijk onheil of onvoorziene gebeurtenissen waarbij de servers vernietigd of onklaar geraken,
kan vanuit dit csv-bestand een nieuwe databank opgeladen worden zonder gegevensverlies. Falcoo
heeft ons een demo toegestuurd die demonstreert hoe de gegevens in het csv-bestand bijgehouden
worden. Voorafgaand aan de vergadering van vandaag ontvingen wij een offerte ten bedrage van
5880 euro excl. BTW. Het voorstel van KHV is om 2/3 van dit bedrag zelf te dragen en 1/3 door te
rekenen aan SLE. Frans neemt contact met Staf Van den Bergh om dit item af te handelen.
Verder zijn er geen opmerkingen bij dit verslag en wordt het unaniem goedgekeurd.
3. Financiële toestand:
Marc Lauwerysen heeft alles netjes op papier gezet en naar Nikie Vantorre doorgestuurd.
Nikie overloopt de belangrijke punten en geeft wat toelichting. Alles blijkt duidelijk te zijn en er
komen geen verdere vragen.

Hanne Geenen heeft wel de opmerking dat de subsidies die dit jaar voorzien waren voor het
wormresistentie programma verloren zullen gaan tenzij er nog een nieuw project wordt
aangevraagd. Robrecht brengt in dat er deels ter vervanging van het wormresistentieprogramma aan
de KUL (Steven Janssens) gevraagd is om te onderzoeken of we op basis van de in de databank
aanwezige lineaire keuringselementen (schofthoogte, lengte, borstdiepte, borstbreedte en
lendenbreedte (deze laatste twee kenmerken enkel bij de Rouge en Bleu)) kunnen komen tot een
fokwaardeschatting voor deze kenmerken.

4. Toelichting fokkerij wetgeving Vlaamse overheid.
4.1 Hanne Geenen brengt ons op de hoogte dat vanaf 2021 er controle van de overheid zal
uitgevoerd worden of de dieren in de databank correct staan ingeschreven. ( Hoofdsectie,
aanvullende sectie, geboorteklasse,…)
4.2 Fokprogramma Belgisch melkschaap: hiervoor heeft KHV twee opties.
Optie 1
Stap 1: Erkenning aanvragen van uitsterven: onbeperkt.
Stap 2: Opwaarderingsregels versoepelen: wanneer ouders en grootouders in de aanvullende sectie
zitten de volgende generatie inschrijven in de hoofdsectie.
Optie 2
Reconstructie van het ras aanvragen: beperkt voor vijf jaar.
Antwoord KHV: Op 17 juli werd door KHV reeds een aanvraag verstuurd ter erkenning van het

Belgisch Melkschaap, de Witte Geit, de Hertkleurige Geit en de Toggenburger Geit als
‘met uitsterven bedreigde rassen’.
4.3. Op haar website gebruikt KHV een kop ‘fokprogramma’s’. Binnen de Europese
fokkerijverordening (EU 2016/1012) kreeg de term fokprogramma een juridische invulling.
Daarom is het noodzakelijk dat KHV voor haar kop op de website een andere benaming zoekt en
de term fokprogramma enkel nog gebruikt zoals gedefinieerd in de fokkerijverordening.
4.4. KHV dient nog werk te maken van de opname van een geschillenregeling in haar huishoudelijk
reglement
4.5. In de ingediende fokprogramma’s van de rassen waarvoor KHV het stamboek voert, is een
interpretatiefout geslopen op de wetgeving aangaande de voorwaarden waaraan dieren van de
aanvullende sectie dienen te voldoen om over te kunnen gaan naar de hoofdsectie van het
stamboek. De fout dient te worden rechtgezet.
4.6. In een aantal fokprogramma’s wordt met betrekking tot het ‘geografisch gebied’ vermeld
‘Vlaanderen (de problematiek van onze leden buiten Vlaanderen wordt momenteel binnen

KHV bekeken)’. Dit moet zo snel mogelijk opgehelderd worden. Enkel voor een paar
Suffolkfokkers in Spanje deden wij een melding aan het ministerie en werd door het
ministerie om een uitbreiding van het grondgebied waarbinnen het
Suffolkfokprogramma van KHV wordt uitgevoerd, verzocht bij de Spaanse overheid.
Voor alle andere gevallen wacht het ministerie op onze beslissing.

5. Europees zoötechnisch certificaat: huidige situatie:
De aan te passen/aangepaste punten (12. Notatie stamboeknummer en sectie, 4. Klasse van het dier
waar hij staat ingeschreven, 14. Dekking of inseminatie)worden samen overlopen. Frans en Robrecht
bevestigen dat de aanpassingen correct uitgevoerd zijn. Falcoo dient nog een aanpassing door te
voeren om het nieuwe certificaat te kunnen gebruiken.

6. Evaluatie schorsing X:
De DNA-stalen werden afgenomen zoals gevraagd en worden samen met de stalen van de jaarlijkse
afstammingscontrole opgestuurd naar het labo ( Nikie hoopt alle stalen 15 november te kunnen
versturen) indien de uitslagen correct zijn is Dhr X terug in orde.

7. Positie van KHV t.o.v. de Waalse leden:
Volgens de wetgeving mag KHV nu geen Waalse leden aanvaarden. Hiervoor dient eerst een
aanvraag ingediend te worden ter uitbreiding van het grondgebied waarbinnen een stamboek actief
wil zijn. Een tweede optie zou zijn om de Waalse fokkers te laten overnemen door Awe (eventueel
met financiële regeling t.a.v. de te maken kosten door de leden bij de overstap). Frans zal overleggen
met onze Waalse collega’s.

8. Varia
1) Korte discussie over de wolf:
Als lidstaat van Europa kan er weinig ondernomen worden daar de wolf beschermd wordt in
Europa en de lidstaten hieraan dienen mee te helpen.
Er is vraag van de leden om iets te doen/wat kunnen we doen?
Bij wolvenschade kan een vergoeding verkregen worden via waardebepaling. We kunnen
voorzien in preventie, we kunnen leren omgaan met de aanwezigheid van de wolf in
Vlaanderen…
2) Tekort aan slachthuizen voor schapen: KHV kan hier niks aan veranderen. Nvdr. In opvolging
van de vergadering meldt Hanne dat er in Vlaanderen initiatieven hangende zijn met
betrekking tot mobiele slachthuizen. We moeten dan wel zorgen dat we die trein niet missen
en dat we de ontwikkelingen in het oog houden.
3) KHV in zijn relatie tot VSH (zie vorige vergadering): hier is nog niets voor gebeurd, Roel Van
Avermaet gaat dit verder bekijken.
4) Subsidies voorzien voor het wormresistentie programma:
Jean Bollen vraagt om het geld te gebruiken voor de aankoop van melkmeettoestellen.
Concreet 20 apparaten à 250 euro/stuk.
Hiervoor zullen in de toekomst fokwaarde schattingen nodig zijn en dit zal een jaarlijks
terugkomende kost worden.

Roel Van Avermaet merkt op dat voor de aankoop van de toestellen en de fokwaarde
schattingen KHV kan instaan maar niet voor de kostprijs voor metingen van vet- en eiwitanalyse.
Dit dient aangevraagd te worden onder fokkerij subsidies bij Hanne Geenen als opstart project.
Nvdr.: Jean deed intussen prospectie en vond uit dat een toestel (merk Tru Test) nieuw 270 euro
kost en tweedehands 150 euro. Hij ziet ook dat op de Amerikaanse markt toestellen (Tru Test en
andere) aangeboden worden die veel goedkoper schijnen te zijn. We onderzoeken het aanbod
vooraleer tot aankoop over te gaan.

Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u30.
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