Foktechnisch reglement (30/10/2020)
Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw
(BAPS vzw)

Hoofdstuk 1. De rassen van het Belgisch Arabische
Paardenstamboek vzw
Art. 1. Stamboek inschrijvingsvoorwaarden
Het Belgisch Arabische paardenstamboek vzw houdt het stamboek bij van 5 rassen:
het Arabisch volbloedpaard, Anglo-Arabisch volbloedpaard, Arabisch halfbloedpaard, AngloArabisch sportpaard en Belgian Pinto Arabian Horse. Het bepaalt het fokprogramma en
levert de foktechnische documenten, zoals beschreven in de Europese verordening (EU
2016/1012). Alle informatie over onze stamboeken is beschikbaar op de site
www.arabianhorse.be.
Al onze stamboeken hebben slechts één hoofdsectie.
§1. Stamboek A voor Arabische Volbloedpaarden
1. Paarden die geregistreerd zijn in een stamboek van Arabische volbloedpaarden, erkend
door "World Arabian Horse Organization" (W.A.H.O.) en dit zolang BAPS vzw erkend is door
WAHO. Indien BAPS vzw niet meer erkend wordt door WAHO zullen enkel de Arabische
volbloedpaarden, die ingeschreven zijn in een stamboek erkend door BAPS vzw in dit
stamboek ingeschreven worden.
2. Paarden waarvan de moeder ingeschreven is in stamboek A en waarvan de vader
ingeschreven is in stamboek A of in een stamboek zoals bepaald in punt 1.
§2. Stamboek B voor Anglo-Arabische Volbloedpaarden
1. Paarden die een kruising zijn van Arabische volbloeden, Engelse volbloeden en AngloArabische paarden, die minstens 25% Arabisch bloed voeren en die in het bezit zijn van een
oorsprongsbewijs afgeleverd door een stamboek erkend door BAPS vzw.
2. De volgende kruisingen kunnen in het stamboek B opgenomen worden:
- Arabisch volbloed (Stamboek A) x Engels volbloed
(internationalstudbook@weatherbys.co.uk)
- Anglo-Arabisch paard (Stamboek B) x Anglo-Arabisch paard (Stamboek B)
- Arabisch volbloed (Stamboek A) x Anglo-Arabisch paard (Stamboek B)
- Anglo-Arabisch paard (Stamboek B) x Engels volbloed
(internationalstudbook@weatherbys.co.uk)
§3. Stamboek C voor Arabische halfbloedpaarden
1. Paarden die minimum 25% Arabisch bloed voeren en waarvan één van de ouders
ingeschreven is in één van de stamboeken van BAPS vzw
2. Paarden waarvan de vader een buitenlandse Arabisch Volbloed of Arabisch Halfbloed
(min. 50 %) is en de merrie een Belgisch paard is zonder stamboek (Equipas). Ze kunnen
ingeschreven worden met dekcertificaat van het buitenland.
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3. Paarden die ingeschreven waren in een ander stamboek en overgeschreven worden naar
BAPS vzw, maar die niet geregistreerd kunnen worden in stamboek A, B, D of PA en die
minimum 25% Arabisch bloed voeren.
4. Indien de vader een hengst zonder afstamming is en de moeder heeft minimum 50%
Arabisch bloed, dient er een geboortemelding te gebeuren d.m.v. het formulier
“geboortemelding van een veulen geboren uit een dekking door een hengst zonder
afstamming”. Dit formulier kan gedownload worden op www.arabianhorse.be of het kan
gevraagd worden aan BAPS vzw.
5. Het percentage Arabisch bloed van deze paarden zal op hun certificaat worden vermeld.
Alleen de percentages van paarden regelmatig ingeschreven in een Stud-boek erkend door
Waho, komen in aanmerking voor de berekening.
§4. Stamboek D voor Anglo-Arabische sportpaarden
Paarden die naast Arabisch en Engels bloed ook maximum 1/16de (d.w.z. dat één van de
voorouders in de 4de generatie) bloed voeren van een sportpaard, geregistreerd in een
officieel stamboek, erkend door het bevoegde Ministerie van één van de landen van de EU.
§5. Stamboek PA voor Belgian Pinto Arabian Horses
1. Klasse 1
Paarden met min. 99% Arabisch bloed (maar niet 100 %) en met het kleurenpatroon tobiano,
overo of tovero.
Twee foto’s van het paard met duidelijk zichtbaar kleurenpatroon dienen aan het BAPSsecretariaat te worden overgemaakt. DNA-bepaling met ouderschapsbevestiging is
noodzakelijk voor de registratie.
Op het BePAH registration certificate wordt het percentage Arabisch bloed vermeld.
2. Klasse 2
Paarden met min. 99% Arabisch bloed (maar niet 100 %) MAAR NIET met pinto
kleurenpatroon tobiano, overo of tovero. Twee foto’s van het paard dienen aan het BAPSsecretariaat te worden overgemaakt. DNA-bepaling met ouderschapsbevestiging is
noodzakelijk voor de registratie.
Op het BePAH registration certificate wordt vermeld (in 3 talen):
FOKBESTAND – SOUCHE D’ELEVAGE – BREEDING POOL en het percentage Arabisch
bloed.
3. Arabisch halfbloedpaard
Pinto paarden met kleurenpatroon tobiano, overo of tovero met een min. van 93,75 %
Arabisch bloed (of 15/16). Twee foto’s van het paard met duidelijk zichtbaar kleurenpatroon
dienen aan het BAPS-secretariaat te worden overgemaakt. Op het Arabisch halfbloedpaard
registration certificate wordt het percentage Arabisch bloed vermeld.
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Hoofdstuk 2. Raskenmerken van de paarden die geregistreerd
worden in de stamboeken van BAPS vzw
Art. 1. Arabisch volbloedpaard
Ondanks verschillende types en fokrichtingen wordt er algemeen aangenomen dat er een
"standaardtype" (=ideaalbeeld) bestaat dat een authenticiteit geeft aan het ras. Indien een
paard sterk voldoet aan de kenmerken die in de standaard staan beschreven dan wordt
gesproken van een paard "met veel type".
De meest opvallende karakteristieken van het Arabisch volbloedpaard zijn:
• Hoofd: het hoofd van het Arabisch volbloedpaard vertoont de meest karakteristieke
raskenmerken. Het hoofd is kort en wigvormig. Het voorhoofd moet enigszins bol zijn tussen
de ogen.
De kaaklijn is opvallend rond en de kaak is erg groot.
De neusgaten liggen iets hoger; de neusvleugels eindigen op de rug van de neus. In actie of
bij opwinding staan de neusgaten wijd open en krijgt het hoofd, ook door de grote ogen, een
bijzonder fraaie expressie.
De oren staan dicht bij elkaar, zijn fijn gesneden en vaak is de spits naar binnen gekruld.
De ogen zijn groot en vol uitdrukking; ze bevinden zich eerder laag in het hoofd en staan ver
uit elkaar (breed voorhoofd).
• Hals en schouders: de overgang van de hals naar het hoofd verloopt via een sierlijk
gebogen bovenlijn van de nek naar een klein recht stukje.
De hals ontspringt boven uit de borst en wordt bij opwinding zeer hoog gedragen.
De schouder is lang en dient schuin naar achter gelegen te zijn.
• Romp: de rug is kort en sterk; de lendenen zijn kort en breed. Rug en lendenen moeten
goed gespierd zijn. De schoft is goed ontwikkeld en heeft voldoende lengte. Het kruis is lang.
De bovenlijn van het kruis (het heiligbeen) loopt bijna horizontaal zodat de staart hoog
aangezet is en in het verlengde van de rug ligt. Zeer karakteristiek is de staartdracht van het
Arabisch volbloedpaard bij opwinding: de staart wordt dan verticaal omhoog gestoken.
• Benen en gangen: de benen zijn bij het Arabisch volbloedpaard een sterk punt; dit komt het
best tot uiting in uithoudingsproeven. De benen zijn rank. De hoeven zijn hard en rond. De
gangen en vooral de draf zijn spectaculair sierlijk.
• Huid en haar: het Arabisch volbloedpaard heeft een zeer dunne huid met een bijzonder
fijne, zijdezachte beharing.
• Schofthoogte: de schofthoogte varieert van 1m47 tot 1m55.
Aansluitend bij deze exterieurkenmerken dient er gesteld te worden dat het Arabisch
volbloedpaard over enkele fysiologische bijzonderheden beschikt waarvoor dit paard nog
meer waardering geniet:
o een goede spijsvertering
o soberheid bij het eten
o een groot uithoudingsvermogen
o een snel recuperatievermogen na grote inspanningen
o een hoge vruchtbaarheidsgraad
o een lange fok- en gebruiksduur
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In vergelijking met andere paardenrassen is het Arabisch volbloedpaard op latere leeftijd
volwassen, maar tegelijkertijd ligt de gemiddelde levensduur hoger.
Art. 2. Anglo- Arabisch volbloedpaard
Het ras is ontstaan uit een kruising van een Engels volbloedpaard en een Arabisch
volbloedpaard.
Deze paarden binnen het ras kunnen erg verschillen omdat het een kruising is. Paarden die
veel Arabisch bloed voeren en veel minder Engels bloed zullen qua bouw en karakter meer
neigen naar de Arabisch volbloed en vice versa.
• Hoofd en hals: het Anglo-Arabisch volbloedpaard heeft een mooi hoofd met een recht
profiel of een licht ramshoofd. De ogen zijn expressief. De hals is lang en gebogen.
• Romp: dit paard heeft een sterk lichaam met een ruime borstkas, een korte en sterke rug,
een hoog kruis en een gespierde achterhand. De staart is hoog ingeplant.
• Benen en gangen: de benen zijn lang en slank. De gangen van het Anglo-Arabisch
volbloedpaard zijn ruim en snel; dit heeft het ras geërfd van het Engels volbloedpaard.
• Schofthoogte: varieert van 1m57 tot 1m70.
• Kleur: alle effen kleuren zijn toegestaan net als aftekeningen op het hoofd en op de benen.
Het Anglo -Arabisch volbloedpaard is een betrouwbaar en intelligent paard met een vurig
temperament. Het paard is moedig en levendig en heeft een goed uithoudingsvermogen.
Het Anglo- Arabisch volbloedpaard is een populair rijpaard. Het ras is goed geschikt voor de
dressuursport, springen en endurance. Het is dus een allround rijpaard.
Art. 3. Arabisch halfbloedpaard
De opvallendste kenmerken van het Arabisch halfbloedpaard – nl. zijn schoonheid en
verfijnd atletisch vermogen – erft het Arabisch halfbloedpaard van het Arabisch
volbloedpaard.
De andere kenmerken hangen af van het ras van de andere ouder. Er is dan ook weinig
uniformiteit.
Over het algemeen is het Arabisch halfbloedpaard veelzijdig, intelligent en beschikt hij over
een groot uithoudingsvermogen.
Art. 4. Anglo-Arabisch sportpaard
De raskenmerken van het Anglo-Arabisch sportpaard zijn te vergelijken met die van het
Anglo-Arabisch volbloedpaard. Vanwege de kleine bijdrage in de bloedvoering door een
sportpaard kunnen deze Anglo-Arabische sportpaarden iets zwaarder gebouwd zijn.
Art. 5. Belgian Pinto Arabian Horse
Gezien het zeer hoge percentage (meer dan 99%) Arabisch bloed, vertoont
het Belgian Pinto Arabian Horse veelal de exterieureigenschappen van het Arabisch
volbloedpaard.
• Hoofd: het hoofd is mooi gevormd en concaaf in het profiel. De ogen staan ver uit elkaar
en zijn vol expressie. De neusgaten zijn groot.
• Romp: stevige bouw, sterke en gespierde rug, brede borst, de schouders zijn lang en
schuin.
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• Kleur: de Belgian Pinto Arabian Horse is een bontgekleurd paard met kleurenpatronen
tobiano, overo of tovero of een paard dat een bontgekleurd patroon kan doorgeven aan
nakomelingen.
→Tobiano: meest courante kleurenpatroon gekenmerkt door ronde witte vlekken, witte
benen en wit over de rug vanaf de schoft tot de staart. De witte vlekken liggen ruwweg in
een verticaal patroon. Wit overheerst boven donkere kleuren. Het hoofd is meestal donker
gekleurd.
→Overo: een groep vlekkenpatronen gekenmerkt door puntige, onregelmatige aftekeningen
met een horizontale gerichtheid. De donkere kleur overheerst boven de witte kleur. Het
gezicht is meestal wit van kleur; soms zijn er blauwe ogen. De witte kleur zal zelden de rug
overschrijden. De onderbenen zijn gewoonlijk donker van kleur.
→Tovero: vlekkenpatroon die een mix is van tobiano en overo, zoals blauwe ogen bij een
donker hoofd.
• Stokmaat: het Belgian Pinto Arabian Horse heeft een stokmaat van 1m44 tot 1m55.
Het Belgian Pinto Arabian Horse is over het algemeen vriendelijk en leergierig. Het paard
wordt gebruikt bij western riding, springen, dressuur maar ook als recreatiepaard.

Hoofdstuk 3. Doelstellingen van de fokkerij
Arabische volbloedpaarden, Anglo-Arabische volbloedpaarden, Arabische halfbloedpaarden,
Anglo-Arabische sportpaarden en Belgian Pinto Arabian Horses worden gefokt voor gebruik
als rijpaard, recreatiepaard, voor show en voor sport (endurance, dressuur, western riding,
galoprennen).
BAPS vzw ontwikkelt de selectieprogramma's voor de verschillende stamboeken in België.
Dit omvat de registratie van veulens, de toelating tot het fokken en de controle, zoals de
hengstenkeuring. Het verstrekt voor elk paard een inschrijvingscertificaat alsook een
foktechnisch certificaat zoals beschreven in EU 2016/1012. BAPS publiceert de Studbooks
online op www.arabianhorse.be .
Al onze paarden bevinden zich in het hoofdgedeelte van hun respectievelijk stamboek.
Het stamboek van het Arabische paard volgt als basis voor haar reglement de
"Requirements for Establishing and Keeping a Studbook. January 2015", gepubliceerd door
de internationale organisatie Waho, waarvan BAPS lid is. Europese, Belgische, regionale of
specifieke stamboekregels werden hieraan toegevoegd.
De stamboeken Arabische halfbloedpaarden, Anglo-Arabische en Anglo-Arabische
sportpaarden zijn gericht op het herwaarderen van paarden vervolmaakt met het bloed van
onze Arabische volbloeden.
Ze moeten ten minste 25% Arabisch bloed voeren. De Anglo-Arabische en de AngloArabische sportpaarden voldoen aan de definities opgesteld in het akkoord van Venetië door
de Internationale Conferentie van het Anglo-Arabisch paard (1993).
Het stamboek van het Belgische Pinto Arabian Horse is bedoeld voor de vestiging van een
nieuw paardenras, zeer dicht bij het Arabische type. In veel landen is er een rage voor
gekleurde bloedpaarden. Sommige landen, zoals België, hebben besloten om een ras van
"gekleurde paarden met raszuivere eigenschappen" te creëren.
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Gezien de bestaande registers voor het Arabische Volbloedpaard en Arabisch
Halfbloedpaard, was het logisch om deze paarden in een eigen genealogisch stamboek te
registreren.

Hoofdstuk 4. Identificatie en encodering van paardachtigen in
een centrale gegevensbank (gericht op de sluitende controle
in functie van de voedselveiligheid) – FOD Volksgezondheid.
Art. 1. Termijn identificatie van paarden in België geboren
Elk veulen, geboren na 2016, moet voldoen aan alle identificatieverplichtingen ten laatste de
dag van zijn 1ste verjaardag: volledig geïdentificeerd zijn; voorzien zijn van een microchip +
beschrijving, registratie in de gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard
en beschikken over een paspoort (Europese wetgeving FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu, FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voeselketen).
Art. 2. Identificatieprocedure online www.horseid.be
Het geboorteattest van het veulen, op de achterkant van het Belgisch fokcertificaat, deel D,
dient binnen de 30 dagen na de geboorte worden overgemaakt aan het BAPS-secretariaat,
en dient ook als aanvraagformulier voor de identificatie van het veulen. BAPS vzw stuurt het
identificatie-aanvraagformulier door naar Paardenpunt Vlaanderen binnen de 21 dagen
indien de eigenaar/houder dit niet heeft gedaan online. BAPS vzw vraagt de houder zich
aan te melden/registeren op de website van de Belgische Confederatie van het Paard:
www.horseid.be waarna het dossier van het veulen door de houder kan worden aangevuld
met naam en adres van zijn/haar dierenarts.
Na afspraak zal de dierenarts ter plaatse bij de houder de microchip bij het veulen inbrengen.
Deze zal de gegevens van het veulen overmaken aan BAPS. De kosten voor de identificatie
en inschrijving kunnen online voldaan worden door de houder (e-factuur).
De houder van het paard kan te allen tijde de gegevens van zijn paard raadplegen op de
website www.horseid.be . Aanpassingen en wijzigingen (zoals overlijden, wijziging houder,
export) gebeuren online (e-mutatie).
Wijziging of uitgave van een paspoort door BAPS kan enkel voor een paard geregistreerd in
de centrale gegevensbank.
Art. 3. Termijn identificatie geïmporteerd paard
Elk paard uit een andere EU-lidstaat, dat definitief op het Belgisch grondgebied
binnengebracht is, moet binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd zijn.
Paarden uit andere landen (buiten EU) dienen binnen de 3 maanden na aankomst
geïdentificeerd te zijn. De termijnen kunnen worden bewezen door het
gezondheidscertificaat.
Art. 4. De term dierenarts staat gelijk aan : een erkende Belgische dierenarts met
identificatiecode. De lijst is beschikbaar op de CBC-website.
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Hoofdstuk 5. Administratie en technische regels
Art. 1. Inschrijven Belgisch veulen
§1. De fokker en 1ste eigenaar van het veulen is de eigenaar of de leasee van de merrie op
het moment van de geboorte.
§2. In geval van verkoop van een embryo is de eigenaar van het embryo de fokker en 1ste
eigenaar van het veulen.
§3. Als bij eigendomsoverdracht van een drachtige merrie expliciet vermeld wordt dat het te
geboren veulen eigendom blijft van de vorige eigenaar, dan is deze de fokker en 1ste
eigenaar van het veulen.
§4. Het Registration Certificate en het Europees paspoort worden afgeleverd aan de fokker.
§5. De fokker zal binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen het geboortebericht naar
BAPS vzw sturen. Enkel de in België geboren veulens worden geregistreerd in het BAPS,
stamboekvereniging erkend door de Vlaamse Overheid voor het bijhouden van het stamboek
van 5 Arabische paardenrassen (zie hoofdstuk 1).
§6. Het opsturen van een geboortebericht wordt beschouwd als een vraag tot registratie.
Daarna stuurt BAPS vzw een factuur. Zolang de betaling niet is voldaan, zal er geen gevolg
worden gegeven aan de aanvraag. De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na
factuurdatum.
§7. Wat de naam betreft, dient geen bepaalde beginletter in acht genomen te worden, doch
dezelfde naam mag geen twee maal in het stamboek voorkomen; daarom dienen twee
alternatieve namen opgegeven te worden, in volgorde van voorkeur.
§8. Toevoeging van cijfers is niet toegelaten
§9. De naam mag niet meer dan 20 aanslagen (spaties inbegrepen) bedragen.
§10. De naam kan niet meer gewijzigd worden eenmaal het paard in het stamboek online
verschenen is. Alleen de uitzonderingen toegelaten door de Waho-reglementering zijn onder
bepaalde voorwaarden toegestaan, voorwaarden dewelke door de AV van Waho in februari
2019 zullen worden gewijzigd.
§11. Voor de inschrijving van een Anglo-Arabisch en halfbloed Arabisch veulen, zal een
dekcertificaat/geboortebewijs en eventueel een fotokopie van het officieel
inschrijvingsdocument van de niet Arabische ouder opgestuurd worden naar BAPS.
De bepaling van het DNA van het veulen zal door de eigenaar worden gevraagd, evenals
afstamming door DNA; dit laatste punt binnen de grenzen van de beschikbaarheid van het
genotype van de ouders, verplicht voor de ouder Arabisch volbloed.
§12. BAPS vzw zal de fokker van het veulen vragen zijn eigen dierenarts te contacteren om
een beschrijving van het veulen op te maken, het signalement van de merrie te controleren,
de nodige haarstalen van het veulen te nemen voor de bepaling van het DNA en de
afstamming, en de microchip bij het veulen te plaatsen.
De dierenarts ondertekent, dateert en stempelt de beschrijving. Het grafisch en het
beschrijvend gedeelte dienen overeen te stemmen. De kosten van de dierenarts zijn ten
laste van de fokker.
§13. Bijkomende kosten zullen worden aangerekend, indien er na registratie wijzigingen of
aanvullingen dienen te worden aangebracht.
§14. De inschrijving van een Arabisch Volbloed veulen of een Belgian Pinto Arabian Horse is
alleen mogelijk nadat het DNA werd bepaald van de hengst, de merrie en het veulen en het
ouderschap werd aanvaard door het laboratorium.
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§15. Het Registration Certificate en het Europees paspoort zullen na inschrijving per
aangetekend schrijven door BAPS aan de eigenaar worden toegestuurd.
§16. Elke vraag tot inschrijving (beschrijving) van een veulen na het spenen of max. 6
maanden na de geboorte, dient onderworpen te worden door de secretaris en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van het Stamboek.
Hij wordt automatisch uitgesloten uit de voedselketen als hij de leeftijd van twaalf maanden
heeft bereikt bij het uitgeven van het paspoort. Het inschrijvingsgeld wordt verhoogd met 100
euro voor elke laattijdige procedure.
§17. Een geldig fokcertificaat is noodzakelijk voor elke BAPS-registratie van een veulen.
§18. Wanneer het veulen is geregistreerd, kent BAPS hem een UELN toe. Deze bestaat uit
15 cijfers of letters: 056001, staat voor België en BAPS; een bepaald aantal leegtes wordt
vertegenwoordigd door 0, gevolgd door twee letters die de verschillende genealogische
boeken aanduiden, BA (VBArabisch) of BB (Anglo-Arabisch) of BC (HB-Arabisch) of BD
(Anglo-Arabisch sport) en BP (Belgian Pinto Arabian Horses), gevolgd door het nummer van
het paard in het respectievelijke stamboek. (EX: 056001000BA1000) De registratie is pas
definitief als het paard in het stamboek online www.arabianhorse.be staat met een volledig
UELN.
Art. 2. Eigendomsoverdracht van in BAPS vzw geregistreerde paarden
§1. Het originele Registration Certificate en het Europees paspoort dienen aangetekend naar
BAPS vzw gestuurd te worden binnen de 30 dagen na de eigendomsoverdracht, samen met
de verklaring van verkoop opgenomen in §2.
§2. De naam, het adres van de nieuwe eigenaar(s) en de datum van eigendomsoverdracht
mogen enkel door BAPS vzw op het Registration Certificate of in het Europees paspoort
geschreven worden. De naam, het adres van de nieuwe eigenaar(s) en de datum van
eigendomsoverdracht dienen opgenomen te worden op de “verklaring van verkoop” te
downloaden op www.arabianhorse.be. De “verklaring van verkoop” kan ook verkregen
worden bij BAPS vzw.
§3. Indien de datum van eigendomsoverdracht niet specifiek vermeld wordt, neemt BAPS
vzw de datum van betaling van de kosten.
§4. Na ontvangst van de aanvraag van eigendomsoverdracht stuurt het BAPS vzw een
factuur.
§5. Zolang de betaling niet is voldaan, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
Na betaling van de kosten worden het Registration Certificate en het Europees paspoort
aangepast en aan de nieuwe eigenaar gestuurd per aangetekende zending.
§6. Overlijden van een geregistreerde eigenaar:
In geval van overlijden van een geregistreerde eigenaar van een paard kan de Raad van
Bestuur beslissen geen kosten aan te rekenen voor eigendomsoverdracht.
Art. 3. Houder
Indien een Europees paspoort wordt aangevraagd voor een paard waarvan de
geregistreerde eigenaar onvindbaar is, dient de aanvrager BAPS vzw hiervan een bewijs te
sturen. De RvB van BAPS neemt de beslissing om dit bewijs al dan niet te accepteren.

8

Art. 4. Import van paarden
§1. De nieuwe eigenaar zal de originele buitenlandse registratiedocumenten aangetekend
opsturen aan BAPS vzw.
§2. Het WAHO-exportcertificaat wordt door het buitenlandse stamboek waarin het paard
geregistreerd was rechtstreeks aan BAPS vzw gestuurd, op aanvraag van de verkoper.
§3. DNA-onderzoek :
- Het DNA-onderzoek van het geïmporteerde paard zal gebeuren op kosten van de nieuwe
eigenaar.
- DNA van geïmporteerde merries moet in België niet onderzocht worden op voorwaarde dat
de DNA-formule bepaald werd en er een microchip geplaatst werd in het buitenland.
- DNA van geïmporteerde hengsten moet in België niet onderzocht worden op voorwaarde
dat de DNA-formule bepaald werd en een microchip geplaatst werd in het buitenland.
§4. Ingeval het geïmporteerd paard drachtig is, dient het officieel dekbewijs bijgevoegd te
worden.
§5. Na ontvangst van de importaanvraag stuurt BAPS vzw een betalingsuitnodiging. Zolang
de betaling niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
§6. Bij annulatie van de importaanvraag, zal een deel van de betaalde importkosten terug
betaald worden. Indien de importkosten nog niet werden betaald, zullen er
administratiekosten aangerekend worden.
§7. De nieuwe eigenaar zal het signalement van het geïmporteerd paard door de dierenarts
laten verifiëren. BAPS vzw stuurt een schetsformulier en een formulier “verklaring inzake
identificatie van een geïmporteerd paard” naar de nieuwe eigenaar. De dierenarts verklaart
in het document welk chipnummer hij heeft gelezen bij het geïmporteerde paard en hij
verklaart dat zijn opgenomen signalement overeenstemt met het signalement in het paspoort
van het geïmporteerde paard. Beide formulieren dienen ingevuld, ondertekend en
afgestempeld te worden door de dierenarts en teruggestuurd worden naar BAPS vzw. De
kosten van de dierenarts zijn ten laste van de nieuwe eigenaar van het paard. Wanneer een
geïmporteerd paard niet beschikt over een identificatiedocument (paspoort) zal dit document
door BAPS vzw worden afgeleverd.
§8. Namen van geïmporteerde paarden worden integraal en zonder wijziging overgenomen
voor registratie, met bijvoeging van de ISO-code van het land van geboorte en het
geboortejaar.
§9. De registratie is pas definitief als het paard in het stamboek online www.arabianhorse.be
Dit kan enkel worden gedaan voor paarden die regelmatig werden geregistreerd op Horseid,
Belgische centrale gegevensbank, via www.horseid.be .
Art. 5. Export van in BAPS vzw geregistreerde paarden
§1. De verkoper-eigenaar zal aan BAPS vzw om een WAHO-exportcertificaat verzoeken
minstens 14 dagen voor de voorziene datum van export door middel van de “verklaring bij
export” te downloaden op www.arabianhorse.be. De “verklaring bij export” kan ook
aangevraagd worden bij BAPS vzw. Hij zal hier het registratiecertificaat (Registration
Certificate) bijvoegen.
§2. Na ontvangst van de exportaanvraag stuurt het BAPS vzw een betalingsuitnodiging.
Zolang de storting niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
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§3. Indien nog geen DNA-onderzoek gebeurd is (enkel voor Arabische volbloeden en
Belgian Pinto Arabian Horses) zal de verkoper-eigenaar dit alsnog laten doen op zijn kosten.
Het resultaat zal door het labo aan BAPS vzw overgemaakt worden.
§4. BAPS vzw zal het WAHO-exportcertificaat sturen naar het stamboek van het land van
bestemming.
Art. 6. Leasing
§1. De leasing van een paard wordt door BAPS vzw behandeld als een
eigendomsoverdracht, een import of een export. BAPS vzw zal op het Registration
Certificate en in het Europees paspoort enkel het woord “leasee” vermelden.
§2. Het originele Registration Certificate wordt op het secretariaat van BAPS vzw bewaard
tot het einde van de leasing wordt aangekondigd. De huurder en de verhuurder ontvangen
een kopie van het Registration Certificate.
§3. Indien een Belgisch paard na leasing naar het buitenland terugkomt naar België, is er
een verminderd importtarief van toepassing.
Art. 7. Castratiepremie
§1. De eigenaar van de hengst dient een aanvraag castratiepremie te sturen aan BAPS vzw.
Het formulier “aanvraag castratiepremie” is te downloaden op www.arabianhorse.be. Het
formulier “aanvraag castratiepremie” kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.
§2. De castratiepremie geldt voor in BAPS geregistreerde hengsten van alle leeftijden
gecastreerd vanaf 01.01.2020.
§3. Na het schriftelijk akkoord van BAPS vzw kan de castratie uitgevoerd worden.
§4. Als bewijs dient een ondertekend en gestempeld attest van de dierenarts met vermelding
van de datum van de ingreep samen met het Registration Certificate en het Europees
paspoort van de ruin naar BAPS vzw te worden gestuurd.
§5. Na aanpassing van het Registration Certificate en het Europees paspoort worden deze
documenten aangetekend verstuurd naar de eigenaar en wordt de premie op het rekeningnummer van de eigenaar gestort.
§6. Enkel BAPS-leden hebben recht op de premie bij castratie van een in BAPS
geregistreerde hengst.
Art. 8. Aanvraag duplicaat
§1. De geregistreerde/geattesteerde eigenaar van het paard waarvan het EU-paspoort en/of
het Registration Certificate verloren zijn, dient een aanvraag voor duplicaat te sturen naar
BAPS vzw. Het formulier “aanvraag duplicaat” is te downloaden op www.arabianhorse.be of
het kan gevraagd worden aan BAPS vzw.
§2. Na ontvangst het formulier “aanvraag duplicaat”, stuurt BAPS vzw een
betalingsuitnodiging. Zolang de betaling niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven
aan de aanvraag.
§3. Na ontvangst van de betaling wordt deze vraag gepubliceerd op www.arabianhorse.be.
§4. Voor de aanvraag van:
- een duplicaat van een EU-paspoort stuurt de eigenaar een attest van de dierenarts waarin
deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen en hij stuurt ook een nieuwe
signalementsopname van het paard.
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- een duplicaat van een Registration Certificate wordt alleen een attest van de dierenarts
gevraagd waarin deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen.
§5. Zonder tegenbericht binnen de maand na publicatie op de website van BAPS vzw van de
aanvraag van een duplicaat zal aan de geregistreerde eigenaar een duplicaat worden
overgemaakt.
§6. Op het duplicaat zal de vermelding “DUPLICAAT” worden aangebracht.
§7. Indien het originele Registration Certificate en/of het Europees paspoort wordt
teruggevonden dient het “duplicaat” naar BAPS vzw te worden teruggestuurd.
§8. Het paard zal automatisch worden uitgesloten van de voedselketen. Als de eigenaar het
in de voedselketen wil houden, moet hij contact opnemen met zijn lokale FAVV en zijn
procedure volgen.
Art. 8bis. Verzoek om de Equipas te upgraden:
De eigenaar van een paard die een Equipas heeft ontvangen in plaats van een
stamboekdocument kan bij BAPS om een registratie in een van de stamboeken vragen als
hij voldoet aan alle vereisten voor een dergelijke registratie, een certificaat van fokkerij, DNA
en afstamming DNA en geldige eigendomsakte. Deze lijst is niet gelimiteerd en maakt deel
uit van een dossier dat door de RvB van het stamboek zal worden beoordeeld om al dan niet
deze upgrade te accepteren. BAPS kan een afgevaardigde sturen om paardenhaar te
identificeren en af te nemen om de juiste afstamming van het paard te bepalen. De gehele
procedure is voor rekening van de eigenaar. Indien aanvaard, wordt een stamboek
"Duplicaat" afgeleverd.
Art. 9. Bijkomende administratieve kosten
Er zijn bijkomende administratieve kosten verschuldigd wanneer:
§1. Het geboortebericht verstuurd wordt later dan 30 dagen na de geboorte
§2. De betaling van de registratie van een veulen later gebeurt dan 30 dagen na de
faktuurdatum
§3. Een administratieve aanvraag, die kosten teweegbracht bracht voor BAPS vzw, niet
voltooid werd
§4. Er wordt een boete opgelegd van € 100,00 bovenop de registratiekosten in geval de
wettelijke termijnen voor identificatie niet worden gerespecteerd.
§5. Registratiekosten voor een paard in het bezit van een Equipas waarvoor een
stamboekdocument wordt aangevraagd, bedragen € 450,00, te betalen bij de aanvraag.
Art. 10. BAPS doet, voor de genetische analyses, beroep op het laboratorium van

Progenus NV, info@progenus.be, te Gembloux. Resultaten van andere laboratoria
volgens de ISAG-nomenclatuur zijn aanvaardbaar maar worden niet aanbevolen en
kunnen opnieuw worden onderzocht. BAPS aanvaardt enkel certificaten met
resultaten rechtstreeks van Laboratoria of uit een Waho-stamboek.
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Hoofdstuk 6. Bepalingen m.b.t. de reproductie
Art. 1. Reglement hengstenkeuring
De hengstenkeuring vindt 2 maal per jaar plaats: de voorjaarskeuring in maart en de
najaarskeuring in oktober.
De eigenaar van de hengst kan om een private keuring verzoeken. Deze private keuring
volgt dezelfde regels als de publieke keuring.
De kostprijs van dergelijke private keuring staat vermeld in de lijst van administratieve kosten
van BAPS (www.arabianhorse.be).
§1. De hengsten die gebruikt zullen worden voor de dekdienst dienen zich éénmaal
verplicht ter keuring aan te bieden. De hengsten kunnen zich aanbieden ten vroegste
in het kalenderjaar waarin ze de leeftijd van 2 jaar bereiken.
1. Administratieve verificatie door de door BAPS vzw aangestelde dierenarts
De stokmaat wordt genomen op een harde bodem. De hengsten mogen niet beslagen zijn.
Van de hengsten die om medische redenen beslagen zijn (een attest van een dierenarts is
verplicht) zal de stokmaat - 1 cm gepubliceerd worden.
De dierenarts zal het chipnummer en het signalement in het paspoort controleren.
De hengstenhouders dienen een attest voor te leggen, vermeldend dat een SCID- en CA(cerebellaire abiotrofie) onderzoek werd verricht op hetzelfde haarstaal als dit waarop de
DNA bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde. De hengsten die SCID en / of CAdrager zijn zullen expliciet in alle publicaties van BAPS als dusdanig vermeld worden.
Na de administratieve verificatie wordt de hengst toegelaten tot de veterinaire keuring.
2. Veterinaire keuring
De dierenarts controleert op 3 erfelijke gebreken op zicht en met palpatie:
* over- en onderbijten
* cryptorchidie (afwezigheid van 1 of 2 testikels in het scrotum)
* navelbreuk
Bij aanwezigheid van één van deze erfelijke gebreken wordt de hengst voorlopig geweigerd
voor de keuring en dit tot op een volgende keuring, maar zal mogen deelnemen aan de
keuring op exterieur.
Indien de eigenaar van de hengst de beslissing van de door BAPS aangeduide dierenarts
betwist, kan hij een herziening aanvragen in een van de twee Belgische universitaire
faculteiten (Luik of Gent). Indien een van deze twee faculteiten verklaart dat het paard
voldoet aan de toelatingsregels van punt 2. “Veterinaire keuring” van het foktechnisch
reglement, zal het volledige dossier van de hengst worden voorgelegd aan de Raad van
Bestuur van BAPS die als laatste definitief zal beslissen.
Indien de hengst op een volgende keuring nog steeds een erfelijk gebrek vertoont zal hij
definitief afgekeurd worden.
De hengsten die onhandelbaar zijn, zodat de dierenarts de erfelijke gebreken niet kan
controleren, worden voorlopig geweigerd.
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Indien de hengst op de volgende hengstenkeuring nog steeds onhandelbaar is, wordt hij
definitief afgekeurd.
Na de veterinaire keuring wordt de hengst toegelaten tot de voorlopige keuring op exterieur.
3. Voorlopige keuring op exterieur
§1. De keuring op exterieur zal gebeuren aan de hand en in vrijheid van alle hengsten die na
administratieve verificatie en veterinaire keuring toegelaten werden tot de dekdienst.
De juryleden (geselecteerd op de Ecaho-lijsten of op de nationale lijst door de RvB van
BAPS) zullen de hengsten beoordelen op volgende onderdelen: type, hoofd en hals, romp en
bovenlijn, benen en bewegingen. Ze zullen geen overleg plegen met elkaar tijdens de
beoordeling.
De juryleden zullen een waardering : Aanbevolen zeer goed, aanbevolen goed, aanbevolen
voldoende of niet-aanbevolen. Deze waardering wordt aan het publiek meegedeeld. Er
worden geen punten en premies toegekend. De schriftelijke beoordeling (positieve en
negatieve eigenschappen van het paard) van ieder jurylid wordt aan de eigenaar van het
paard opgestuurd (per post).
De hengsten worden voor het leven goedgekeurd nadat ze de administratieve verificatie, de
veterinaire keuring en de voorlopige keuring op exterieur met positief gevolg hebben
doorlopen.
§2. Alle hengsten kunnen zich aanbieden voor het toekennen van punten en het
behalen van een premie (de hoogst behaalde premie blijft gelden):
- indien ze voor het leven goedgekeurd zijn voor de dekdienst
- ten vroegste in het kalenderjaar waarin ze de leeftijd van 5 jaar bereiken
1. Administratieve verificatie door de dierenarts
De dierenarts verifieert de stokmaat, het chipnummer en het signalement.
De hengsten mogen beslagen zijn. Bij beslagen hengsten wordt 1 cm van de stokmaat
afgetrokken.
2. Definitieve keuring op exterieur
De definitieve keuring op exterieur zal gebeuren aan de hand en in vrijheid.
De juryleden zullen de hengsten beoordelen en punten toekennen op een schaal van 100 op
volgende onderdelen: type, hoofd en hals, romp en bovenlijn, benen en bewegingen. De
juryleden zullen geen overleg plegen met elkaar tijdens de beoordeling.
De toegekende punten resulteren in een eerste premie (punten vanaf 80 op 100) een tweede
premie (punten vanaf 75 tot 79 op 100) of zonder premie (punten onder de 75 op 100).
De punten en de premies worden meegedeeld aan het publiek.
3. Presentatie nakomelingen
De mogelijkheid bestaat om de hengsten van 5 jaar (en ouder) samen met nakomelingen te
presenteren. Hierbij gelden volgende regels:
3.1 de presentatie van nakomelingen is niet verplicht
3.2 de nakomelingen dienen bij de presentatie minstens 5 maanden oud te zijn
3.3 het aantal nakomelingen dat wordt gepresenteerd is verplicht 3
3.4 de presentatie van de nakomelingen gebeurt na elke leeftijdscategorie: de hengst komt
dan samen met zijn 3 nakomelingen in de ring.
3.5 de nakomelingen worden in groep beoordeeld; er wordt een quotering toegekend op 100
punten; de uitslag verschijnt op de website.
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3.6 de hengstenhouder dient op het inschrijvingsformulier voor de hengstenkeuring aan te
duiden of hij met de presentatie van de nakomelingen zijn hengst wil voorstellen als vererver
voor gebruik in:
- rennen/lange afstand
- show
3.7 indien de hengstenhouder de nakomelingen als paarden voor rennen/lange afstand wil
voorstellen dient hij de bewijzen van de resultaten (rennen/lange afstand) samen met het
inschrijvingsformulier te sturen naar het BAPS-secretariaat.
§3. Hengsten die zich de 1ste maal aanbieden ter keuring in het kalenderjaar waarin
ze de leeftijd van 5 jaar bereiken kunnen tegelijkertijd met de verplichte keuring
punten bekomen en een premie behalen.
§4. Publicaties
In de catalogus worden de te keuren hengsten vermeld.
Alle uitslagen worden op de website www.arabianhorse.be gepubliceerd.
De voor het leven goedgekeurde hengsten zullen steeds vermeld worden.
§5. Praktische richtlijnen voor de keuring
1. De dierenarts wordt door BAPS vzw aangesteld
2. De hengsten worden gekeurd in klassen per geboortejaar.
3. Iedere hengst dient voorgesteld door 1 persoon.
4. De hengsten moeten zo voorgebracht worden dat zij onder controle zijn van hun
voorbrenger, zo niet dienen ze de ring te verlaten.
5. De hengsten dienen een bit te dragen.
6. De voorbrengers mogen geen kledij dragen die op welke manier dan ook, voorzien is van
reclame die de identiteit van de eigenaar of de hengst aangeeft.
7. Gebruik van doping, gember en overdreven geluiden zijn niet toegelaten.
8. Een hengst die zich losrukt in de ring zal pas beoordeeld worden op het einde van zijn
reeks. Bij herhaling zal hij beoordeeld worden na alle reeksen, indien dit nog mogelijk is.
9. De hengsten zullen de ring slechts verlaten nadat het resultaat aan het publiek is
meegedeeld.
10. Het is verboden de natuurlijke kleur van de huid, haar of hoeven te veranderen.
11. Het is verboden kunstmatige methodes te gebruiken om de oogpupillen te verwijden.
12. De hengsten mogen volledig of gedeeltelijk geschoren worden, uitgezonderd de
binnenzijde van de oren. De oogwimpers, voelharen rond neustop en onder de ogen, dienen
onaangeroerd te blijven. Het is aan te raden de manen, manetop en staart volledig te laten.
§6. Voorwaarden tot deelname aan de keuring
1. De hengsten moeten geregistreerd zijn bij het BAPS of de registratieprocedure bij import
moet gestart zijn.
2. Deelnamekosten:
- verplichte deelname: € 250 per hengst
- optionele deelname: € 50 per hengst
te storten op rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 van BAPS vzw met vermelding van HK
+ naam van de hengst.
Op de dag van de keuring dient het bewijs van betaling te worden voorgelegd.
3. Het inschrijvingsformulier (downloaden op www.arabianhorse.be) voor de
hengstenkeuring dient te worden verstuurd naar het secretariaat van BAPS, samen met een
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kopie van het registratiecertificaat / registration certificate en van de middelste pagina van
het EU-paspoort (signalement).
4. Alle deelnemende hengsten dienen ingeënt te zijn tegen griep. Een geldig attest van deze
inenting moet worden voorgelegd bij de dierenarts.
5. De rugnummers dienen afgehaald op het secretariaat ter plaatse mits een waarborg van €
20,00.
§7. WAHO-regelgeving (Rules and Requirements for Establishing and Keeping a Stud
Book)
Hengsten moeten minstens 24 maanden oud zijn vooraleer ze mogen dekken, ongeacht de
wijze van dekken.
Dit is een Mandatory Rule van WAHO, overgenomen in de “Rules and Requirements for
Establishing and Keeping a Stud Book”.
§8. DNA – SCID en CA - dekcertificaten
1. Voor alle hengsten die in aanmerking komen voor dekking moet het DNA-patroon
vastgesteld zijn via een onderzoek door het Laboratorium Progenus NV, of door een ander
erkend laboratorium van hetzelfde niveau (zie artikel 10 van huidig reglement).
2. Alle Arabische volbloedhengsten en Belgian Arabian Pinto Horses hengsten die worden
toegelaten tot de dekdienst dienen op SCID en CA te worden onderzocht. Het SCID- en CAonderzoek dient op hetzelfde haarstaal te gebeuren als dat waarop DNA-bepaling en
ouderschapscontrole gebeurt. SCID- en CA-dragende hengsten worden toegelaten tot de
dekdienst, doch met een waarschuwing. Hengsten waarbij vóór 01.01.2015 werd
vastgesteld dat zij CA-drager zijn en waarbij het CA-onderzoek niet op hetzelfde haarstaal
gebeurde als dit waarop DNA-bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde, dienen niet
opnieuw op CA onderzocht te worden. De eigenaars van deze hengsten sturen hun laboattest over het CA-onderzoek naar het BAPS-secretariaat. Het sperma van paarden die ruin
werden of overleden zijn, gewonnen vóór 01.01.2015, mag gebruikt worden voor de
dekdienst zonder CA-onderzoek.
3. De dekcertificaten zullen slechts afgeleverd worden nadat de hengstenhouder de
dekgelden van het vorige dekseizoen (€ 10,00 per dekking) betaald heeft én nadat het
secretariaat het “aanvraagformulier dekcertificaten” van het komende dekseizoen ontvangen
heeft. Dit “aanvraagformulier dekcertificaten” wordt telkens vanaf 1 januari gepubliceerd op
de website www.arabianhorse.be. De naam van de hengst en het jaartal worden door het
BAPS-secretariaat op de afgeleverde dekcertificaten vermeld. De afgeleverde dekcertificaten
kunnen bijgevolg uitsluitend worden gebruikt voor de hengst waarvan de naam vermeld staat
op de dekcertificaat.
BAPS en zijn bestuur zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade of diefstal
tijdens de keuring. De eigenaar dient zichzelf te verzekeren voor burgerlijke
aansprakelijkheid bij ongeval of schade veroorzaakt door zijn hengsten.
BAPS vzw aanvaardt enkel dekcertificaten die afgeleverd of goedgekeurd worden door een
erkend stamboek.
Na de dekking van de merrie door een hengst stuurt de hengstenhouder vóór 15 november
de strook B van het dekcertificaat naar BAPS vzw als bewijs van de dekking.
Binnen de 30 dagen na de geboorte, stuurt de fokker strook D van het dekcertificaat op naar
BAPS vzw als geboortemelding en aanvraag identificatie.
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Art. 2. Dekkingen
§1. Dekking
1. Om toegelaten te worden tot de dekking dient de hengst goedgekeurd te worden op één
van de jaarlijkse BAPS keuringen.
2. De praktische gegevens betreffende de keuring en de dekdienst zijn samengebracht in
een "Reglement voor hengstenkeuring" opgesteld door de Raad van Bestuur van BAPS vzw.
Dit reglement zal eveneens alle beslissingen van de Algemene Vergadering hieromtrent
bevatten.
3. Paardenpunt Vlaanderen geeft de fokcertificaten uitgegeven door BAPS uit aan de
eigenaar.
§2. Privaatdekking: niet-gekeurde hengsten
1. Een privaatdekking is een dekking van een merrie door een hengst, ingeschreven in het
BAPS. Beide paarden zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De hengst is niet gekeurd.
2. De hengst en de merrie dienen gedurende 6 maanden vóór de dekking eigendom te zijn
van de aanvrager.
3. Indien hengst, merrie of beiden geïmporteerd werden en de importprocedure is nog niet
afgehandeld, zal de datum op het WAHO-exportcertificaat (Date transfer of ownership) in
acht genomen worden om de termijn van 6 maanden te bepalen.
4. De aanvraag voor een privaatdekking zal gericht worden aan BAPS vzw door middel van
het aanvraagformulier "aanvraag private dekking" te downloaden op www.arabianhorse.be of
via het secretariaat van BAPS vzw.
5. BAPS vzw zal een toelating tot privaatdekking sturen aan de eigenaar.
6. De dekking mag niet plaatsvinden vooraleer BAPS vzw zijn schriftelijke toelating heeft
gegeven.
7. Het DNA van de hengst, ingeval het een Arabische volbloed of een Belgian Pinto Arabian
hengst betreft, dient vóór de dekking bepaald te worden.
§3. Accidentele dekking: niet-gekeurde hengsten
1. Een accidentele dekking is een dekking die:
• heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet gekeurd is en een merrie van dezelfde
eigenaar, maar dewelke 6 maanden voor de dekking nog NIET aan hem toebehoorde, of
• heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet gekeurd is en een merrie van een andere
eigenaar.
2. De aanvraag voor regularisatie van een accidentele dekking zal gericht worden aan BAPS
vzw aan de hand van het aanvraagformulier "aanvraag accidentele dekking", te downloaden
op www.arabianhorse.be. Het formulier "aanvraag accidentele dekking" kan ook verkregen
worden bij BAPS vzw.
3. Nadat BAPS vzw de aanvraag voor accidentele dekking ontvangen heeft, maakt het
BAPS-secretariaat een dekcertificaat op naam van beide paarden. Dit document zal ook
dienen als geboortebericht voor het veulen.
Art. 3. Kunstmatige inseminatie
Elke hengst die geregistreerd en gekeurd werd bij BAPS ontvangt op verzoek een licentie
voor inseminatie; BAPS is verantwoordelijk voor het doorgeven van de nodige foktechnische
certificaten aan de bevoegde instanties op hun verzoek.
Alleen gekeurde hengsten kunnen gebruik maken van kunstmatige inseminatie.
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Veulens geboren uit kunstmatige inseminatie, kunnen zonder beperkingen worden
geregistreerd.
Klonen is verboden, alsook elke methode van in-vitrofertilisatie.

Genetic modification, gene editing and gene doping
1. It is a mandatory WAHO rule that any Arabian horse of any age which has been
subject to any form of genetic modification at the embryo stage or later must not be
registered under any circumstances.
2. It is an mandatory WAHO rule that the progeny of any Arabian horse which was
subject to any form of genetic modification at the embryo stage of later must not be
registered under any circumstances.
3. It is a mandatory WAHO rule that any Arabian horse of any age which has been
conceived using genetically modified gametes must not be registered under any
circumstances.
4. It is a mandatory WAHO rule that the progeny of any Arabian horse which was
conceived using genetically modified gametes must not be registered under any
circumstances.
Art. 4. Embryotransplantatie
§1. Procedure
1. De geregistreerde eigenaar van de donormerrie dient het formulier "aanvraag
embryotransplantatie" in te vullen en naar BAPS vzw te sturen. Door het formulier "aanvraag
embryotransplantatie" te tekenen, verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement
embryotransplantatie.
2. BAPS vzw stuurt aan de geregistreerde eigenaar van de donormerrie een “vergunning
embryotransplantatie” en een “verklaring embryotransplantatie”.
3. De embryotransplantatie dient te gebeuren in een erkend centrum voor winning van
embryo’s. BAPS vzw dient op de hoogte gebracht te worden indien de embryotransplantatie
zal plaatsvinden in het buitenland.
4. De “verklaring embryotransplantatie” dient ingevuld en ondertekend te worden door de
dierenarts die de embryotransplantatie heeft uitgevoerd. Hij maakt het grafisch signalement
van de draagmerrie op en controleert de microchip. Hij stuurt de “verklaring
embryotransplantatie” naar BAPS vzw binnen de 60 dagen na de embryotransplantatie
samen met een kopie van het fokcertificaat .
§2. Beperkingen
1. Wanneer een merrie gedekt is door een hengst (aan de hand, in vrijheid of door K.I.),
moeten er minstens 42 dagen voorbijgaan vooraleer deze merrie gedekt mag worden door
een andere hengst. Ook de draagmerrie mag niet gedekt zijn in de periode van 42 dagen
voorafgaand aan de embryotransplantatie.
2. Elke inbreuk op de regels i.v.m. embryotransplantatie zal onderworpen worden aan een
onderzoek door het BAPS vzw. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot de weigering door
BAPS om het veulen, hieruit voortkomend, te registeren.
§3. Verkoop van donormerrie, draagmerrie of een embryo
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Ingeval van verkoop van de donormerrie, de draagmerrie of van het embryo dient BAPS vzw
op de hoogte gebracht worden.
1. Bij verkoop van de donormerrie vóór de geboorte van het veulen moet BAPS vzw op de
hoogte gebracht worden door middel van het formulier "attest van eigendom van een
embryo". Het "attest van eigendom van een embryo" moet samen met de geboorteverklaring
naar het stamboek, waar het veulen zal worden geregistreerd, worden doorgestuurd. Het
veulen wordt geregistreerd op naam van de eigenaar van het embryo. Indien beide partijen
akkoord zijn, kan deze eigenaar tevens als fokker van het veulen vermeld worden.
2. Bij verkoop van een embryo vóór de geboorte van het veulen, moet BAPS vzw op de
hoogte gebracht worden door middel van het "attest van verkoop van een embryo". Het
"attest van verkoop van een embryo" moet samen met de geboorteverklaring gestuurd
worden naar het stamboek waar het veulen geregistreerd zal worden. Het veulen wordt
geregistreerd op naam van de eigenaar van het embryo. Indien beide partijen akkoord zijn,
kan deze eigenaar tevens als fokker van het veulen vermeld worden.
3. Het verkoopcertificaat gaat vergezeld van een zoötechnisch certificaat (EU2016 / 1012)
afgeleverd door het BAPS in geval van export van het embryo.
§4. Verplicht CA- en SCID-onderzoek
Voor de donormerries die gebruikt worden voor embryotransplantatie dient een SCID- en
CA-onderzoek te gebeuren op hetzelfde haarstaal als dit waarop de DNA-bepaling voor
ouderschapscontrole gebeurde.
Donormerries waarbij vóór 01.01.2015 werd vastgesteld dat zij CA-drager zijn en waarbij het
CA-onderzoek niet op hetzelfde haarstaal gebeurde als dit waarop DNA-bepaling voor
ouderschapscontrole gebeurde, dienen niet opnieuw op CA onderzocht te worden.
De eigenaars van deze donormerries sturen hun labo-attest over het CA-onderzoek naar het
BAPS-secretariaat.
§5. Foktechnische certificaten voor sperma, embryo's en deel 2 van sectie 5 van het
Europees paspoort.
BAPS reikt de foktechnische certificaten uit van de paarden geregistreerd in onze
stamboeken, op verzoek van de Belgische of buitenlandse geautoriseerde gebruikers.
Elke goedgekeurde hengst ontvangt een document bestemd voor goedgekeurde centra voor
het verzamelen en opslaan van sperma voor het opstellen van het zoötechnisch certificaat
(EU 2016/1012). Het sperma van hengsten gekeurd bij het BAPS kan niet worden verdeeld
zonder dit document. Elke aanvrager, naar behoren geregistreerd in onderstaande lijst, dient
per hengst een certificaat aan te vragen. Dit certificaat is geldig zolang het paard is
geregistreerd in ons stamboek.
Link naar erkende centra:
http://www.afsca.be/bo-documents/Inter_Vet_H3_en_H4_spermacentra_en_Embryoteams_NAT&INT.PDF
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ZOOTECHNICAL CERTIFICATE FOR TRADE IN SEMEN OF PUREBRED BREEDING ANIMALS
All EU official languages of the zootechnical certificates, including footnotes and notes, are available in EUR-Lex under “Select all
implementing acts based on this document” at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content

Part A. Information on the donor male purebred breeding animal (4)
1. Name of issuing breed society/competent authority
B.A.P.S. n.p.o., www.arabianhorse.be
2. Name of breeding book
BA, BB, BC, BD, BP

3. Name of breed of donor male
ARABIAN PUREBRED, …

4. Class within the main section of the breeding book where donor male is entered (2)
5. Breeding book number of donor male (5)
BA…

6. UELN : Individual identification (2) (6)
UELN : …

7. Identification of donor male (7)
N° : …
NAME : …

8. Identity verification (2) (9) (10)
DNA method: …
Lab. Nr.: …

9. Date (use format dd.mm. yyyy) (11) and country of birth of donor male
..…
10. Name, address and e-mail address (2) of breeder
..…
11. Name, address and e-mail address (2) of owner
..…
12. Pedigree of donor male (10) (12)
Registration Certificate attached

13. Additional information (2) (10) (13)
Results of performance testing and results of the genetic evaluation
Statut SCID et CA :
- SCID : …
- CA : …
14. Validation (14)
14.1. Done at Holsbeek

14.2. on ……

14.03. Name and capacity of the signatory:
DR. M. SOMERHAUSEN, REGISTRAR
14.4. Signature : …..
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Part B. Information on semen (16)
1. Identification of donor male (7) (14)
…..
2. Identification of semen
Colour of
Code on straws
straws of other or other
packages(2) (17) packages

Number of
straws of other
packages(18)

Place of
collection

Date of
collection

Others
(2) (19)

(dd.mm.yyyy)

3. Semen collection of storage centre of dispatch :
3.1. Name :
…..
3.2. Address :
…..
3.3. Approval number :
…..
4. Destination (name and address) :
…..
5. Name and address of the breed society (1), or the third party (1) designated by that breed society,
responsible for carrying out testing (2) (20).
BAPS n.p.o.
6. Validation
6.1. Done at …..

6.2. on ……

6.3. Name and capacity of the signatory:
………………………………….
6.4. Signature : …..
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Hoofdstuk 7. Shows
De basisregels, aanvullend op de ECAHO-regels, die van toepassing zijn op shows
georganiseerd in België en de praktische regels voor de shows, zullen samengebracht
worden in het Yellow Book, het reglement voor shows in België, dat opgesteld zal worden
door de Raad van Bestuur. Dit reglement zal eveneens alle beslissingen van de Algemene
Vergadering hieromtrent bevatten.

Hoofdstuk 8. Administratiekosten
Wanneer het beheer van uw dossier het gebruik van koeriers of verzenddiensten omvat, worden
deze kosten toegevoegd aan de administratieve kosten.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Leden

Niet-Leden

Registratie veulen dekking: gekeurde hengst
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 66

€ 126

Registratie veulen Privé dekking:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 106

€ 166

Registratie veulen ACCIDENTELE dekking:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 406

€ 466

Registratie veulen geboren uit
EMBRYOTRANSPLANTATIE:
Arabisch Volbloed
Arabisch Halfbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse

€ 256

€ 316

Boete wegens laattijdige registratie

€ 100

€ 100

Overschrijving:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 46

€ 106
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Eigendomsoverdracht van een embryo:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 46

€ 106

Import:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 256

€ 316

Herimport na leasing:
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed

€ 146

€ 206

Export:
Arabisch Volbloed
Arabisch Halfbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse

€ 116

€ 116

Export embryo

€ 162

€ 162

Duplicaat Registration Certificate
of Europees paspoort

€ 96

€ 156

Duplicaat op Equipas

€ 450

€ 450

Europees paspoort

€ 32

€ 32

Adreswijziging Registration Certificate
of Europees paspoort

€ 16

€ 16

Dekcertificaten

€5

€5

Dekgelden

€ 10

€ 10

Hengstenkeuring

Private hengstenkeuring

1e deelname: € 250
Vanaf 2e deelname:
€ 50
€ 3000

1e deelname: € 250
Vanaf 2e deelname:
€ 50
€ 3000

Castratiepremie

€ 60

/

Vergunning Kunstmatige Inseminatie

€ 30

€ 30

Annulatiekosten dossier

€ 12

€ 12

Retourkosten niet-afgehaalde aangetekende
zending
Kosten wijziging facturatie
Creditnota
Lidgeld

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

€ 60

€ 60
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