
Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW 

 
 
Verslag RVB KHV 21/04/2021 via teams: 
 
Aanwezig: Robrecht Vanden Broeck, Frans Vanackere (voorzitter), Marc Lauwerysen 
(secretaris), Nikie Vantorre, Daniël Schillewaert, Roel Van Avermaet, Geert Werbrouck, 
Kristof Schillewaert Jean Bollen, Jan Weckx, Norbert Vettenburg, Vranckx Pieter, Bart 
Hemeryck, Hanne Geenen. 
 
Verontschuldigd: Dany Sery 
 
1. Welkom van de voorzitter. 
 
Frans Vanackere heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19u35. 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige RVB op 26/01/2021. 
 
Er zijn geen opmerkingen bij dit verslag en deze wordt dusdanig unaniem goedgekeurd. 

 
 
3. De jaarrekening 2020, toelichting en bespreking. 
 
Marc overloopt de jaarrekening:  
 
Er zijn geen opmerkingen en deze wordt dusdanig goedgekeurd ter voorlegging aan de AV 
 
 
4. Begroting 2021, toelichting en bespreking. 
 
Marc overloopt de begroting: 
 
Er zijn geen opmerkingen en deze wordt dusdanig goedgekeurd ter voorlegging aan de AV 
 
 
5. Wijziging reglement van inwendige orde. 
 
Robrecht heeft het document vernieuwd en aangepast waar nodig. 
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De geschillenregeling werd onder handen genomen en voorgelegd aan Hanne Geenen, Zij 
had geen bemerkingen. 
Marc zal het document doorsturen naar de leden van de AV. 
In de toekomst dienen de voorwaarden voor keurders bekeken te worden en indien nodig 
aangepast. 
Vooraleer deze veranderingen definitief worden dienen deze door de AV goedgekeurd te 
worden. 

6. Reglementswijziging export UK en Waalse leden: 
 

a) Momenteel staat alles on-hold. 
Definitieve beslissingen dienen voor 30 juni genomen te worden of er komen problemen 
voor import en export van en naar de UK. 
 
De EU heeft uitstel gevraagd bij UK voor de vertaling van de zoötechnische certificaten en 
wil dezelfde rechten en plichten bekomen langs beide zijden. 
 
Frans en Robrecht informeerden reeds bij een vertalingsbureau naar de kosten voor de 
vertaling van deze certificaten van de drie meest geëxporteerde rassen (Texel, Rouge de 
l’Ouest, Blue de Maine). Dit zou 2000 euro bedragen. 
 
Omwille van deze investering zal er een prijsverhoging van de Europees Zoötechnische 
certificaten voorgelegd worden aan de AV. De nieuwe voorgestelde prijs bedraagt 8 euro ipv 
2,5 euro.  
 

b) Wallonië heeft geen stamboek voor de Wiltshire Horn en de Herdwick, de fokkers 
met deze rassen mogen lid zijn bij KHV. Hiervoor dient wel een aanvraag ingediend te 
worden tot uitbreiding van het geografisch gebied. 
Wallonië wil vanuit hun vereniging instaan voor de keuringen, maar dit is geen 
verplichting enkel een voorstel. 

 
7. Einde huurovereenkomst huidige burelen: 

De huidige huurovereenkomst loopt ten einde 31 juli. Momenteel wordt er gekeken naar 
een pand in Maldegem, de huurprijs zal onveranderd blijven voor KHV. KHV wil hiermee 
akkoord gaan. Frans oppert wel voor een leuning om de kelder te betreden. En 
vergaderingen kunnen online en eventueel in Strijtem plaatsvinden daar Maldegem voor 
enkele van de bestuursleden te ver is. 

8. Varia: 

a) Verslag Leuven: schuift door naar de AV van 28/04/2021. 
 

b) Genetische resistentie tegen wormen: 
Robrecht geeft toelichting en overloopt de resultaten van het onderzoek afgelopen jaar. 
De test wordt afgenomen via een swab (speeksel), via deze weg wordt gekeken welke 
dieren natuurlijke afweerstoffen produceren. Deze afweerstoffen vallen de vrouwelijke 



parasieten aan waardoor ze onderontwikkeld blijven en weinig tot geen goede eieren 
produceren.  
 
Conclusie: de dieren die weinig IGA produceren dienen afgevoerd te worden. 
Daar de test best afgenomen wordt 3 à 6 weken na het lammeren zijn we dit jaar wat 
aan de late kant om onze leden te laten deelnemen aan de test, naar volgend jaar toe 
zullen de details naar onze leden gecommuniceerd worden. 
 
 
c) Test geiten scrapie resistentie. 
Om nieuw bloed te kunnen invoeren vanuit Nederland kunnen de geiten nu ook getest 
worden op scrapie resistentie. Uiteraard dienen de geiten vrij getest te zijn. Van 
Haeringen (NL) biedt een test aan voor scrapie gevoeligheid bij de geiten. België heeft 
momenteel geen labo die deze testen uitvoert. Robrecht zal contact nemen met Van 
Haeringen om te zien of zij bereid zijn accreditatie aan te vragen voor België.  
 

d) Aanvraag met uitsterven bedreigd voor de Hertegeiten staat on-hold: we moeten 
eerst aantonen dat dit om een lokaal ras gaat. 

Frans bedankt iedereen en de vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u08 
 

Frans Vanackere Marc Lauwerysen Nikie Vantorre    
Voorzitter  Secretaris   Verslaggeefster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


