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Toelichting bij de nieuwe fokkerijverordening 
door Hanne Geenen 

(onze sectoradviseur dierlijke productie bij de 
Vlaamse Overheid).
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FOKKERIJBELEID: wetgeving
Europees + Vlaams



Fokkerij: inleiding

• Selectie & fokkerij
• Niet beperkt tot ‘stamboekfokkerij’

• Iedereen die dieren fokt = bezig met selectie

mannelijk dier vrouwelijk dier

Paringskeuze 

exterieur

vleeskwaliteit

gedrag

worpgrootte

groeisnelheid

geboortegemak



Fokkerijbeleid: waarom?

fokken van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen
=

economisch + sociaal belangrijk in de EU-landbouw

voedselzekerheid → inkomsten voor veehouders 

+ cultureel erfgoed

hiervoor fokken met raszuivere fokdieren / hybride fokvarkens
=

stimuleren van hoge genetische kwaliteit



Fokkerijbeleid in de EU: sinds 1/11/2018

Fokkerijverordening (VO 2016/1012)
(“ABR” = animal breeding regulation)

= één verzamelverordening

sterkere concurrentiepositie
*

verbetering van rassen

behoud dierlijke genetische rijkdommen
*

instandhouding van met uitsterven 
bedreigde / inheemse rassen



Fokkerijbeleid in de EU: sinds 1/11/2018

• Kernidee: 

Iedereen mag aan fokkerij doen… 

maar enkel een erkende stamboekvereniging mag zoötechnische certificaten afleveren die vereist 
zijn om een raszuiver fokdier of zijn nakomelingen in te schrijven in een stamboek



Fokkerijbeleid in de EU: sinds 1/11/2018

• Toepassingsgebied:
• Runderen – varkens – paardachtigen – schapen – geiten

• Fokdieren = raszuiver fokdier & hybride fokvarken
ingeschreven in de hoofdsectie

• Levende producten van fokdieren (= sperma, eicellen & embryo’s)

• Handel tussen lidstaten EN binnenkomst in de Unie

• Voorschriften over:
• Erkenning van een stamboekvereniging (SV) en fokkerijgroepering (FG)
• Goedkeuring van een fokprogramma (FP)
• Rechten en plichten van fokkers + SV/FG
• Inschrijving van fokdieren in stamboeken / hybride fokvarkens in registers
• Toelating tot de voortplanting
• Prestatieonderzoek en genetische evaluatie
• Zoötechnische certificaten 
• Binnenkomst in de Unie van fokdieren en levende producten



Fokkerijbeleid in Vlaanderen
SCHAPEN en GEITEN



Fokkerijbeleid in Vlaanderen

• Opbouw Vlaams Fokkerijbesluit (2019):

= geregeld in FVO 

→ wordt niet ‘herhaald’

= rechtstreeks van toepassing in LS

+ enkele derogaties voor LS 
= Vlaamse beleidsopties

Fokkerij van raszuivere R, V*, S, G & P Fokkerij van wat niet in ABR geregeld is

- SV voor andere diersoorten
- Coördinerende verenigingen
- Vereenvoudigd beheer
- Genetische diversiteit
- Winning & opslag van levende 

producten

= Vlaamse beleidsopties

- Erkenning gespecialiseerde 
pluimveebedrijven

- Wedstrijden paardachtigen

= omzetting andere Europese regelgeving

V* = naast raszuivere fokvarkens, ook hybride fokvarkens 



Fokprogramma’s
SCHAPEN en GEITEN



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: SV

Erkenning als SV

Goedkeuring FP

Inschrijving van 
dieren in 

stamboeken

Prestatieonderzoek
Genetische 
evaluatie

Zoötechnische 
certificaten



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: SV

• Erkenning van een stamboekvereniging

• Dept. LV verleent een erkenning aan een SV

• Voorwaarden in bijlage I van FVO…

• Samengevat: 
• Rechtspersoonlijkheid
• In staat zijn om FP(‘s) uit te kunnen voeren:

• Voldoende/gekwalificeerd personeel + faciliteiten
• Afstammingscontroles
• Voldoende grote populatie fokdieren binnen geografisch gebied
• Gegevens kunnen verzamelen over fokdieren

• Huishoudelijk reglement met geschillenregeling

Minstens 1 FP nodig!



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: SV

• Erkenning van een stamboekvereniging

• 2 erkende SV in Vlaanderen voor schapen en geiten

Kleine Herkauwers 
Vlaanderen vzw

Steunpunt Levend Erfgoed 
vzw



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: 

Erkenning als SV

Goedkeuring FP

Inschrijving van 
dieren in 

stamboeken

Prestatieonderzoek
Genetische 
evaluatie

Zoötechnische 
certificaten



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Goedkeuring van een fokprogramma

• Dept. LV geeft goedkeuring mits voldaan aan voorwaarden (bijlage I FVO)

• = basis van de fokkerij met oa informatie over….
• het fokdoel
• geografische gebied
• het ras: naam + gedetailleerde eigenschappen + kenmerken
• systemen voor

• identificatie van dieren
• registreren van afstamming
• prestatieonderzoek + genetische evaluatie

• selectie- en fokdoelstellingen
• indeling van het stamboek (hoofdsectie, aanvullende sectie, klassen)



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: FP

• Goedgekeurde fokprogramma’s:

• KHV vzw: schapen

Belgisch Melkschaap Bleu du Maine Clun Forest Hampshire Down

Ile-de-France

Herdwick

Kerry Hill Rouge de l’Ouest Romanov Swifter

TexelaarSuffolk Wiltshire Horn Zwartbles



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: FP

• Goedgekeurde fokprogramma’s:

• KHV vzw: geiten

Anglo-Nubische geit Bonte geitBoergeit

ToggenburgerHertegeit Witte geit



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: FP

• Goedgekeurde fokprogramma’s

• SLE vzw: schapen

Ardense Voskop Castlemilk Moorit Entre-Sambre et Meuse Houtlandschaap

Vlaams kuddeschaap

Lakens schaap Mergellandschaap OuessantKempens schaap

Vlaams schaap



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: FP

• Goedgekeurde fokprogramma’s

• SLE vzw: geiten

Kempische geit Vlaamse geit



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

1.  Naam van het ras:
• Verwarring voorkomen met gelijkaardige fokdieren die in andere bestaande 

stamboeken zijn ingeschreven

2.  Fokdoel:
• Keuze uit:

• Instandhouding van een ras
• Verbetering van een ras
• Creatie van een nieuw ras
• Reconstructie van een ras

• Of een combinatie hiervan…



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

3.  Gedetailleerde eigenschappen van het ras:

= beschrijving van de rasstandaard

• Wat zijn de kenmerken van het ras?
• Lichaamsbouw: kop, beenwerk, bespiering, ontwikkeling,…
• Kleur/aftekeningen
• Productiekenmerken (worpgrootte, melkgift,…)
• Genetische kenmerken: vb. ARR/ARR
• …



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

4.  Geografisch grondgebied

• een fokprogramma wordt goedgekeurd voor een bepaald geografisch grond
• Vlaamse overheid = bevoegd voor Vlaamse Gewest

• Wat als men ook werkzaam wil zijn buiten Vlaanderen?
• Hiervoor moet een uitbreiding van het geografisch gebied 

aangevraagd worden door Dept. LV
• Ook richting Wallonië!
• Overheid in de andere lidstaat kan:

• uitbreiding weigeren als eigen fokprogramma’s in het gedrang 
komen

• vertaling eisen van het fokprogramma



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

5.  Informatie over systeem van identificatie van fokdieren

• Beschrijving van I&R systeem voor schapen & geiten: Sanitel ~ oormerken

6.  Informatie over systeem van registratie afstamming

• Beschrijving van stamboeksoftware
• Welke gegevens worden bijgehouden?
• Wat is de procedure om dieren om te nemen in de databank?
• Hoe zorgt de vereniging ervoor dat de afstamming correct wordt 

geregistreerd?



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

7.  Selectie- en fokdoelstellingen

• Waar wil men naartoe met het ras?
• Wat wil men op termijn bereiken?
• Wat zijn de streefdoelen?
• Welke dieren wil men selecteren om vooruitgang te boeken?

= belangrijk onderdeel van een fokprogramma!



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

8.  Prestatie-onderzoek en genetische evaluatie

• Hoe wordt het prestatie-onderzoek uitgevoerd? Hoe worden de resultaten 
geregistreerd, gecommuniceerd en gebruikt?

• Registratie van kenmerken zoals melkproductie, vleesproductie, 
lichaamsbouw, vruchtbaarheid, geboortegemak, levensduur,…

• Vb. lineaire beoordeling van rammen (lichaamsbouw)
• Vb. Scrapie-genotype: ARR/ARR

• Hoe wordt genetische evaluatie uitgevoerd?

• Systeem van fokwaardeschattingen→ vruchtbaarheidsindex
• erfelijke aanleg voor aantal geboren lammeren bij vleeslammeren
• jaarlijks berekend door KULeuven (onderzoeksgroep 

huisdierengenetica)



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma

9.  Indeling van het stamboek:

stamboek

hoofdsectie aanvullende 
sectie (‘s)

klasse a klasse b klasse…

indeling in klassen obv genetische aanleg



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

9.  Indeling van het stamboek:

• hoofdsectie = raszuivere fokdieren

• raszuiver fokdier = ouders en grootouders in de hoofdsectie

• raszuiver fokdier heeft recht op inschrijving in de hoofdsectie! 
• ongeacht keuringsstatus van ouders, erfelijke gebreken,…
• minstens inschrijven in een basisklasse

• indien er een aanvullende sectie is →moet opwaardering mogelijk zijn



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: stamboek

• Inschrijving in de hoofdsectie: opwaardering

• opwaardering = vrouwelijke dieren uit de aanvullende sectie opwaarderen naar de hoofdsectie als:

hoofdsectie

aanvullende
sectie



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: stamboek

• Inschrijving in de hoofdsectie: eenvoudige opwaardering

• Enkel voor ‘met uitsterven bedreigde rassen’ = eenvoudige 
opwaardering

• Dept. LV toestemming verlenen voor eenvoudige opwaardering

• = dieren die afstammen van dieren uit hoofdsectie of aanvullende sectie 
rechtstreeks in de hoofdsectie inschrijven

• noodzaak moet aangetoond worden

• belang van een goede fenotypische beoordeling

Momenteel Belgisch Melkschaap en Belgische Hertegeit
erkend als ‘met uitsterven bedreigd’ → eenvoudige 
opwaardering enkel voor BMS!



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

10.  Zoötechnische certificaten: vermelding van informatie

• Informatie van prestatie-onderzoek?
• Informatie van genetische evaluatie?
• Vermelding van genetische bijzonderheden?
• Vermelding van genetische gebreken?

! Een zoötechnisch certificaat is een officieel document uitgegeven door een 
erkende stamboekvereniging
→Moet gebeuren volgens een vastgelegde lay-out en format
→Vereist als men een dier wil inschrijven in een ander stamboek
→Moet uitgegeven worden op vraag van de fokker



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Onderdelen van een goedgekeurd fokprogramma:

11.  Informatie over uitbestede activiteiten

• Per uitbestede activiteit:
• De omschrijving
• Naam en contactgegevens van de aangewezen derde

• Voorbeeld:
• Het uitvoeren van prestatie-onderzoek
• Het uitvoeren van genetische evaluatie



Fokkerijbeleid in Vlaanderen: fokprogramma

• Toezicht op de goedgekeurde fokprogramma’s

• Goedkeuring van een fokprogramma = stap 1…

• Volgende stap = uitvoering van het goedgekeurde fokprogramma

• Hierop zullen ook controles uitgevoerd worden

! Wat met wijzigingen aan goedgekeurde fokprogramma?

• Wijzigingen moeten voorgelegd worden aan Dept. LV
• Bij uitbreiding van GG: wijziging ook melden aan andere lidstaat



Bedankt!



De opdracht van de rassencommissies 
in het verlengde van de fokkerijverordening.



KHV is een Europees erkende vereniging die 
in opdracht van de overheid de stamboeken 

voert van 14 schapenrassen en 6 geitenrassen



Een stamboekvereniging wat doet die?
• bijhouden van de afstamming

• bekommernis om de genetische vooruitgang van het ras:

• Exterieurkenmerken:
• vleesrassen
• melkrassen

• Productiekenmerken
• vleesrassen 
• melkrassen

• Gezondheidsaspecten
• inteelt: stamboekfokkerij (een ras wordt nooit een ras zonder inteelt => inteeltdepressie

dus bewaken van de inteeltcoëfficiënt) => bloedverversing
• ziektedruk gekoppeld aan een houderijmodel (extensief <-> intensief) 
• fokken op weerstand tegen ziektes (vb. scrapie, wormweerstand, …)
• medicijnengebruik (hoe minder hoe liever)
• dierenwelzijn (veroorzaak geen nodeloos dierenleed)
• impact exterieurfokkerij en productiefokkerij op gezondheid



Opdracht van de Rassencommissie en de fokker

chacun fait ce qu’il lui plaît! (binnen de spelregels)

werk aan de selectie van een ras waar je 
fier op kunt zijn!

een eye-opener:













https://www.youtube.com/watch?v=38G76Xnjh4c



Zo kan het ook!





‘onze’ wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de fokkerij van 
voor de landbouw nuttige huisdieren 
het Fokkerijbesluit van 17 mei 2019



Wie doet wat binnen KHV 
wat betreft toepassing van de wetgeving?

• KHV: implementeert en coördineert

• De rassencommissie van elk ras schrijft haar fokprogramma!



„fokprogramma”: een reeks systematische
verrichtingen, waaronder het registreren, 
selecteren, fokken en uitwisselen van 
fokdieren en levende producten daarvan, 
opgezet en uitgevoerd met het oog op de 
instandhouding of de verbetering van 
gewenste fenotypische en/of genotypische 
eigenschappen bij de beoogde fokpopulatie. 



Het belang van het fokprogramma

•Aantal vermeldingen in:
•de Europese fokkerijverordening 78blz: 307 keer
•het Vlaams fokkerijbesluit 23 blz.: 97 keer

•Waarom hebben we fokprogramma’s nodig?



VISIE zonder ACTIE      
is een

dagdroom

ACTIE zonder VISIE
is een
nachtmerrie



Taak ministerie: 

toezicht op de realisatie 
van het fokprogramma



Fokkerijbesluit: ‘Fokprogramma's met raszuivere fokdieren worden uitgevoerd met als               

algemeen doel de productieve en niet productieve kenmerken van dieren van een ras duurzaam te 

verbeteren en/of een ras in stand te houden. Die fokprogramma's moeten betrekking hebben op een 

toereikend aantal raszuivere fokdieren, gehouden door fokkers die, overeenkomstig de doelstellingen 

die door de deelnemende fokkers algemeen worden aanvaard, door middel van fokken en selecteren 

wenselijke kenmerken van die dieren bevorderen en ontwikkelen of de instandhouding van het ras 

waarborgen. Fokdieren (raszuiver of hybride) die deelnemen aan een fokprogramma worden 

ingeschreven in een stamboek of register met informatie over hun nakomelingen, en ondergaan, 

afhankelijk van de in het fokprogramma vermelde fokdoelstellingen, een prestatieonderzoek of een 

andere beoordeling die resulteert in de registratie van gegevens over kenmerken in verband met de 

doelstellingen van dat fokprogramma. Indien dat in het fokprogramma is gespecificeerd, wordt er een 

genetische evaluatie verricht om de fokwaarde van de dieren te ramen en de dieren 

dienovereenkomstig te rangschikken. Die fokwaarden en resultaten van prestatieonderzoek, alsook de 

genealogische informatie, vormen de basis voor het fokken en selecteren.’ 



Ambitie van een fokprogramma:

•een ras duurzaam verbeteren,

•raszuivere fokdieren, gehouden door fokkers die 
door middel van fokken en selecteren wenselijke 
kenmerken van die dieren bevorderen en 
ontwikkelen en dat overeenkomstig de 
doelstellingen die door de deelnemende fokkers 
algemeen worden aanvaard



Hier komt de rassencommissie 
in het spel!



overeenkomstig de doelstellingen die door de 
deelnemende fokkers algemeen worden aanvaard

• Algemeen worden aanvaard: fokkers kozen begin dit 
jaar hun afgevaardigden onder de leden die in de 
rassencommissie willen zetelen

• Overeenkomstig de doelstellingen: de doelstellingen 
staan in het fokprogramma dat gemaakt is door de 
rassencommissie

• België: rassencommissie  la commission raciale)
• Binnen de meeste stamboeken van andere diersoorten spreekt 

men over de foktechnische commissie 



EU 2016/1012 bepaalt stramien fokprogramma



De rassencommissie bepaalt de inhoud!



Op iedere tafel liggen per rassencommissie de 
huidige goedgekeurde fokprogramma’s
• De meeste zijn geschreven in 2018 op basis van het voorbeeld uitgewerkt 

door de rassencommissie ‘Texelaar’.

• Vandaag en/of de komende weken bekijkt iedere rassencommissie haar 
fokprogramma en brengt indien nodig en gewenst verbeteringen aan. 

• Alle wijzigingen dienen door de bevoegde instantie (ministerie van 
landbouw en visserij) te worden goedgekeurd en worden daarom in fluo
gezet. Pas na goedkeuring is het nieuwe fokprogramma van kracht.

• Indien je wijzigingen aanbrengt, bezorg je de gewijzigde versie (na 
goedkeuring door de rassencommissie) via mail aan voorzitter en 
secretaris: robrecht.vandenbroeck@telenet.be, marc@khv.be

mailto:robrecht.vandenbroeck@telenet.be
mailto:marc@khv.be


Een planmatige en gedragen foktechnische
begeleiding van onze fokkers door hun 
rassencommissie. 



Wat heb je nodig om je fokprogramma uit te voeren? (1)

• Kennis van ‘het schaap’, kennis van ‘de rasstandaard’.

• Een visie op de evolutie van uw ras.
• Wat zijn de verbeterpunten?

• Wat willen we behouden?

• Wat is bedreigend voor de toekomst van ons ras en moet er dus beslist uit?

=> Gebruiken om eventueel je fokprogramma aan te passen!

• Waar werken we de komende vier jaar aan: 
• wat zijn onze doelen?

• Hoe gaan we die realiseren?

Borgen, bijsturen, bannen



Wat heb je nodig om je fokprogramma uit te voeren? (2):

Praktijk!

•Kennis van ‘het schaap’ en rasstandaard
• Opleidingen verzorgen voor 

• stamboekkeurders 
• juryleden
• fokkers



Start van een nieuwe periode van 4 jaar (1):
• Je kiest een voorzitter en verslaggever:

• één kandidaat: verkiezing bij acclamatie 

• meer dan één kandidaat: geheime stemming (briefjes voorradig), bij staking van stemmen 

wordt het lid met het hoogste aantal productieve ooien voorzitter of verslaggever

• Je vult het sjabloon in met de samenstelling van je rassencommissie (voorzitter, 

verslaggever, leden, gecoöpteerde leden)(wordt op de website aangevuld)

• Vergoeding: voor de leden van de rassencommissie zijn twee forfaitaire 

vergoedingen voorzien van 25 euro. Als je aanwezig bent geweest op twee 

rassencommissies kan je vergoedingen opvragen via de onkostenvergoeding die 

je automatisch in oktober door Marc Lauwerysen krijgt toegestuurd.



Start van een nieuwe periode van 4 jaar (2):

• Jaarlijks dienen wij een activiteitenverslag te maken voor de overheid.

• De verslagen van de rassencommissie maken daar deel van uit.

• Daarnaast maakt iedere rassencommissie een jaarverslag van de 
realisaties over het voorbije jaar. Laat ons afspreken dat de 
afwikkeling van het 4-jarenplan daar onderdeel van uitmaakt. 



kunnen we nu echt beginnen?


