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FOKTECHNISCH REGLEMENT 
 
 
 

HOOFDSTUK I 
 
 
 

Inleiding 
 
 

De v.z.w. BELGIAN HIGHLAND PONY SOCIETY a.s.b.l. (afgekort B.H.P.S.),die tot doel heeft het 

Highland pony ras in België te verbeteren, te bevorderen en te vrijwaren, zal het fokken met 

raszuivere en fysiek gave Highland pony’s, met bestemming tot de ruiterij, het mennen, en andere 

disciplines in de paardensport, bevorderen. 

 

B.H.P.S. is de enige officieel goedgekeurde en erkende instantie in het koninkrijk België, die bevoegd  

is om in nauwe samenwerking met het  stamboek van de oorsprong van het ras heeft opgesteld, 

namelijk THE HIGHLAND PONY SOCIETY Ltd., “Garbh Allt House”, Maidenplain Place,  Aberuthvan 

Perthshire PH3 1EL Scotland (afgekort: H.P.S.), de belangen te verdedigen van de Highland pony’s die 

in België verblijven, en tevens de belangen van de leden die zijn aangesloten bij de B.H.P.S. in haar 

hoedanigheid als stamboek en stamboekvereniging. 

 

De B.H.P.S. houdt het dochterstamboek bij van het ras ”Highland Pony” en neemt in haar 

fokprogramma de beginselen  over die de H.P.S. daarover heeft  vastgesteld. 

De B.H.P.S. bepaalt, in samenwerking met de H.P.S. volgens de wettelijke voorschriften, de clausules 

voor de registratie en identificatie van de Highland pony’s die in het koninkrijk België en Nederland 

de eigendom zijn van haar leden. 

 

 

Er werd overeengekomen tussen de H.P.S. en de B.H.P.S. dat laatstgenoemde de reglementen van 

eerstgenoemde aanvaardt en zal naleven, in zoverre deze niet strijdig zijn met de Belgische wetten. 
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Geachte heer / mevrouw, 

Dit schrijven is naar aanleiding van mijn ontmoeting met mevrouw De Praeter van uw 
ministerie, samen met de heer. P. Fieullien, de heer G. Van Dyck en mevrouw N. Van Dyck van de 
Belgian Highland Pony Society op maandag 5 februari 1996, in Brussel. 

Ik wil graag bevestigen dat de Highland Pony Society, als het moederstamboek van de 
Highland Pony’s, op een vergadering van de Raad op 28 maart 1996 is overeengekomen de Belgian 
Highland Pony Society te aanvaarden als een dochterstamboek voor Highland Pony's in België. 

De Belgian Highland Pony Society moet de regels volgen zoals bepaald door de Highland 
Pony Society voor zover zij niet in strijd zijn met de Belgische wet. 

Hoogachtend, 

Mevrouw. Audrey Barron (Voorzitter, H.P.S.) 
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Definities en algemeen kader 
 
 

1. Definities 
 
Dit foktechnisch reglement is volledig in overeenstemming met de Fokkerijverordening 
2016/1012 die vanaf 1 november 2018 van toepassing is voor alle EU-lidstaten. 
 
Het foktechnisch reglement maakt integraal gebruik van de definities en bepalingen zoals 
deze zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging “Belgian Highland Pony Society vzw”, 
verschenen in het staatsblad van 5 april 1995, onder het identificatienummer KBO-nummer 
454.808.254 heden meermaals gewijzigd.  De Belgian Highland Pony Society vzw, verder 
afgekort als B.H.P.S., houdt het stamboek van oorsprong bij van het ras Belgian Highland 
Pony en dit foktechnisch reglement regelt het fokprogramma van dit ras. 
 
Fokkerijverordening 2016/1012: deze benaming is de verkorte versie van het opschrift 
“VERORDENING (EU) 2016/1012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN RAAD van 8 juni 2016 
betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel 
in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende 
producten daarvan, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 
89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het 
gebied van dierfokkerij”. 
 
Stamboekvereniging: een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie of overheidsinstantie, 
anders dan bevoegde autoriteiten, die volgens de Fokkerijverordening door de bevoegde 
autoriteit van een lidstaat erkend is om een fokprogramma uit te voeren met raszuivere 
paarden die ingeschreven zijn in de stamboeken die ze bijhoudt of opstelt. 
 
Fokorgaan: een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie, privéonderneming, opfokbedrijf of 
officiële dienst in een derde land die van een officiële dienst in dat derde land toestemming 
heeft verkregen voor de invoer in de Unie van raszuivere paarden bestemd voor het fokken. 
 
Fokprogramma: een reeks systematische verrichtingen, waaronder het registreren, 
selecteren, fokken en uitwisselen van raszuivere paarden en levende producten daarvan die 
worden opgezet en uitgevoerd om de gewenste fenotypische en/of genotypische 
eigenschappen bij de beoogde fokpopulatie te verbeteren of in stand te houden. 
 
Lid van de vereniging: elk natuurlijk persoon die zijn lidgeld heeft betaald (zie statuten van 
de B.H.P.S. hoofdstuk II: Leden).  Een lid van de vereniging dient niet noodzakelijk fokker te 
zijn.  Elk lid wordt verondersteld kennis te hebben van de bepalingen uit de statuten, het 
huishoudelijk reglement en het foktechnisch reglement van de vereniging en deze 
bepalingen na te leven. 
 
Fokker: een natuurlijk persoon of  rechtspersoon die paarden fokt van het Belgisch Highland 
pony ras.  Een fokker dient tevens lid te zijn van de B.H.P.S. (zie “lid van de vereniging”) om 
te kunnen deelnemen aan het fokprogramma van het B.H.P.S.  Indien de fokker een 
(feitelijke) vereniging betreft, dient minstens 1 natuurlijk persoon van die (feitelijke) 
vereniging lid te zijn van de B.H.P.S. 
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2. Omschrijving van het fokprogramma, geografisch gebied en fok doel 
 
Fokprogramma: de B.H.P.S houdt het stamboek van oorsprong bij van het ras Belgische 
Highland pony en heeft de instandhouding, maar vooral ook de verbetering van de Belgische 
Highland pony tot doel.  Dit alles met het oog op het bereiken van de ras standaard (hierna 
weergegeven). 
Geografisch gebied: het geografisch gebied van het fokprogramma van de B.H.P.S. strekt zich 
uit over België (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) en 
Nederland. 
Selectie- en fokdoelstellingen: het fokken van een Highland pony volgens de aangenomen 
rasstandaard. 
 

3. Rechten en plichten van de fokker 
 
Fokkers hebben het recht om deel te nemen aan het fokprogramma van het Belgisch 
Highland ponystamboek, op voorwaarde dat: 

 hun fokdieren gehouden worden op bedrijven die binnen het geografisch gebied van het 
fokprogramma gelegen zijn; 

 hun fokdieren behoren tot de raszuivere Belgische Highland pony. 
 
Indien zij deelnemen aan het fokprogramma hebben zij het recht: 

 hun raszuivere pony’s te laten inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek; 

 hun (niet raszuivere) pony’s te laten inschrijven in de aanvullende secties van het 
stamboek; 

 deel te nemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie; 

 een zoötechnisch certificaat te verkrijgen indien zij daar uitdrukkelijk om verzoeken; 

 op hun uitdrukkelijk verzoek actuele resultaten van het prestatieonderzoek en de 
genetische evaluatie van hun raszuivere paarden te ontvangen (wanneer die resultaten 
beschikbaar zijn); 

 toegang te krijgen tot alle andere diensten die het B.H.P.S. aan zijn fokkers verleent. 
 
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma hebben de plicht en verbinden zich ertoe alle 
bepalingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en het foktechnisch reglement van 
het stamboek van de Belgisch Highland pony, na te leven. 
 

4. Rechten en plichten van de B.H.P.S. 
 
Het Belgisch stamboek voor de Highland pony heeft als erkende stamboekvereniging 
volgende rechten en plichten tegenover zijn fokkers: 

 het recht haar goed te keuren of goedgekeurde fokprogramma zelfstandig vast te stellen 
en uit te voeren (binnen de voorschriften van de Fokkerijverordening); 

 het recht fokkers uit te sluiten van deelname aan het fokprogramma wanneer deze de 
regels van het fokprogramma, de statuten, het huishoudelijk reglement of het 
foktechnisch reglement niet nakomen; 

 de verantwoordelijkheid geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en de 
B.H.P.S. over de uitvoering van het fokprogramma te beslechten volgens het 
foktechnisch reglement of het huishoudelijk reglement.  Deze verantwoordelijkheid geldt 
onverminderd de rol van rechtscolleges.   
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HOOFDSTUK II 
 
 
 

De kenmerken van het ras 
 
 

1. Algemeen 
 
De B.H.P.S. hanteert de rasstandaard van de Highland pony zoals deze is opgesteld door de  
THE HIGHLAND PONY SOCIETY Ltd., “Garbh Allt House, Maidenplain Place Aberuthven Perthshire PH3 
1EL Scotland (afgekort: H.P.S.). websihttp://www.highlandponysociety.com/  Deze ras standaard is 
geldig voor alle pony’s binnen het fokprogramma. 
 
 

2. De ras standaard 
 
De Belgische Highland pony voldoet aan volgende kenmerken: 
 
Algemeen: de Highland pony is één van de twee inheemse ponyrassen uit de Schotse Hooglanden en 
eilanden.  De Highland pony heeft zich door de eeuwen heen aangepast aan het variabele en dikwijls 
strenge klimaat en aan de ruwe omgeving van Schotland. 
 
De wintervacht bestaat uit een laag sterk dikachtig haar op een zachte dichte ondergrond, wat de 
pony’s toelaat buiten te leven in alle weersomstandigheden.  Deze vacht wordt in de lente vervangen 
door een gladde zomervacht. 
 
De noodzakelijke hardheid van de pony wordt gecombineerd met een vriendelijke aard en een 
gelijkmatig temperament. 
 
De Highland pony is een sterke, goed gebalanceerde, compacte pony met al zijn kenmerken in 
proportie met zijn hoogte. 
 
Hoogte: de aanbevolen hoogte is 132 – 148 cm. 
 
Hoofd: goed gedragen en alert, met vriendelijke ogen.  Brede mond met een diepe kaak. 
 
Nek en schouders: een nek met redelijke lengte met een schuine schouder en een goed geplaatste 
voorarm. 
 
Lichaam: goed gebalanceerd en compact met een diepe borst en veel ruimte voor het hart en de 
longen, gezette ribben. 
 
Achterhand: goed ontwikkelde dijen, sterke tweede dij en zuivere, vlakke hielgewrichten. 
 
Benen: vlakke harde benen, brede knie, korte pijpen, schuine koot en goed gevormde, brede 
donkere hoeven. 
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Manen en staart: het haar moet natuurlijk golven en moet on getrimd zijn met volle staart. 
 
Kleuren: een verscheidenheid van duns, muisgrijs, crème, alsook grijs, bruin, zwart en nu en dan bay 
en vos met zilvergrijze manen en staart.  Vele pony’s hebben een dorsale streep en sommige hebben 
zebrastrepen op de benen en schouders.  Een kleine witte ster is toegelaten maar andere witte 
tekeningen zijn niet toegestaan. 
 
 

3. Beschrijving van de kleuren 
 
Een pony die beschreven wordt als DUN moet een AALSTREEP hebben, d.w.z. een dorsale streep die 
begint aan de schoft en loopt tot aan de staart.  Soms kunnen dun-pony’s ook ZEBRASTREPEN 
hebben op de voorarm, onderkant van de dijen en op de schouders. 
 
Duns worden in het algemeen beschreven als: 
 
MOUSE DUN: een leiachtige blauwe kleur met zwarte manen, staart, benen en donkere hoeven. 
Sommige blonde haren mogen aanwezig zijn in de manen en de bles; dit is bekend als VERWERING. 
Als enkele grijze haren aanwezig zijn in de vacht (uitgesloten discrete witte tekeningen), wordt de 
kleur niet aangeduid als mouse dun maar wel grey dun (zie hier onder). 
 
YELLOW DUN: een lichte bruine/gouden kleur met zwarte manen, staart, benen en donkere hoeven.  
VERWERING kan aanwezig zijn.  Yellow dun heeft geen witte haren in de vacht. 
 
GREY DUN: een grijze vacht met kleur gaande van donker staalgrijs tot zeer licht grijs, met donkere 
aalstreep en donkere hoeven.  De vacht wordt lichter naarmate de pony ouder wordt en wordt 
geleidelijk wit. 
 
CREAM DUN: een basis blond bruine kleur, enkele grijze haren, met een aalstreep en donkere 
hoeven.  De kleur wordt lichter met de ouderdom. 
 
LIVER DUN: varieert van licht kastanjebruin tot zeer donkere leverkleur.  De hoeven hebben een 
hoornkleur. 
 
Kleuren als bay, bruin, zwart en grijs zijn ook traditionele kleuren. 
Roan en kastanjebruin kan voorkomen. 
 
 
OPMERKING 
 
De Highland Pony Society aanvaardt geen pony’s met witte aftekeningen, andere dan een klein wit 
sterretje of witte zolen (witte hoefranden mag niet).  Voor de registratie van goedgekeurde hengsten 
word geen wit toegestaan. Deze  strengere beoordeling is toegestaan is door HPS 
 
Hoeven met hoornkleur overeenkomend met passend huidpigment zijn aanvaardbaar. 
 
Witte kenmerken veroorzaakt door kwetsuren of vriesbranding zullen de registratie niet verhinderen. 
 
 
(bron:  Nederlands  België) 
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4.Naamgeving pony’s 

 
Principieel is de naamgeving voor Highland pony’s die in België geboren worden en dus een naam 
moeten krijgen, vrij. 
 
De naam mag echter uit maximaal 30 posities bestaan, inclusief spaties en leestekens. 
 
Alhoewel het niet gebruikelijk is in het oorspronkelijk stamboek van het ras, de H.P.S., echter wel in 
andere landen, verkiest de B.H.P.S. bij deze laatste aan te sluiten en bij de naamgeving rekening te 
houden met vastgestelde beginletters, zoals het trouwens in de stamboeken van andere rassen ook 
gebruikelijk is. 
 
Zo begonnen de namen van de Highland pony’s die in 1988 geboren werden met de letter A.  Het 
gaat zo verder tot deze van 1994 met een G, 1995 met een H, 1996 met een I, en zo verder. 
 
De B.H.P.S. zal er op haar Algemene Ledenvergadering van het begin van ieder jaar aan herinneren, 
en er tevens een paragraaf aan wijden in haar eerste Newsletter van ieder jaar. 
 
De B.H.P.S. stelt het ten zeerste op prijs dat haar leden een stalnaam zouden gebruiken, en dat deze 
na de naam van de pony zou komen. 
 

5.Stalnaam 
 
Fokkers van Highland pony’s en andere leden van de B.H.P.S. worden verzocht een beschermde 
stalnaam bij de Raad van Bestuur aan te vragen. 
 
Voor dergelijke aanvragen is een B.H.P.S.-formulier voorzien dat in tweevoud dient ingevuld te 
worden en naar het secretariaat dient verstuurd te worden. 
 
Deel 1 zal op het secretariaat bewaard blijven en Deel 2 zal, met de bemerkingen van de Raad van 
Bestuur, ten titel van antwoord naar de aanvrager teruggestuurd worden.  Het wordt aangeraden dit 
zorgvuldig te bewaren. 
 
Dergelijke stalnaam kan, na toekenning met het hierboven vermelde Deel 2 van het 
B.H.P.S.-formulier, automatisch toegevoegd worden achter de reguliere naam van de pony, indien dit 
niet reeds het geval is, zoals bijvoorbeeld met pony’s afkomstig uit een ander studbook dan de 
B.H.P.S. 
 
De stalnaam mag niet discriminerend, lasterend of commercieel zijn. 
 
Wie reeds een stalnaam gebruikt, kan dit verder blijven doen, zelfs als deze niet officieel is zoals 
voorheen beschreven.  Maar in dergelijke gevallen kan iemand anders er ongehinderd gebruik van 
maken.  Indien iemand anders dezelfde naam laat beschermen, mag deze door niemand anders meer 
aangewend worden, ook niet door de eerste gebruiker ervan. 
 
Voor het aanvragen en het bekomen van dergelijk bescherming op een stalnaam is er een éénmalig 
bedrag aan de B.H.P.S. te betalen, dat vermeld staat in de tarieflijst. 
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Indien een klacht, door een lid ingediend, niet kan afgehandeld worden conform de opgestelde 
statuten en reglementen, kan het lid zich in een aangetekend schriftelijk verzoek tot de Raad van 
Bestuur wenden voor een persoonlijk gesprek tot oplossing.  In het geval geen oplossing kan 
bekomen worden, zal de ingediende klacht op de agenda van de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering van het B.H.P.S. worden geplaatst en zal de vergadering hierin beslissen. 
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HOOFDSTUK III 
 
 
 

De indeling van het stamboek 
 
 

1. Algemeen 
 
Het stamboek van de B.H.P.S is ingedeeld in een hoofdsectie , appendix register en aanvullende 
afdeling partdbred 
 
Binnen zijn geografisch gebied zal het Belgisch stamboek voor de Highland pony ’s opnemen in de 
passende sectie. 
 
 

2. De hoofdsectie van het stamboek 
 
In de hoofdsectie worden enkel raszuivere paarden opgenomen. Een raszuiver paard beantwoordt 
aan de volgende criteria: 

a) beide ouders zijn gekend en zelf ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek dat de 
B.H.P.S. bijhoudt of in het stamboek van een erkende  stamboekvereniging of fokorgaan die 
het stamboek bijhoudt van het ras. 

Of 
b) een van beide ouders beantwoord aan de criteria van a) en de andere ouder behoort tot een 

ras, specifieke hengstenlijn of merrie familie van een ander ras waarmee kruising is 
toegestaan en deze ouder voldoet aan de criteria voor inschrijving in de hoofdsectie= 
Appendix C- register. 
 

- De afstamming van het paard is vastgesteld volgens  de voorschriften in hoofdstuk IV over de 
inschrijving van veulens. 

- Een microchip bezitten en ingeschreven zijn in de centrale databank voor paarden  op naam 
van de huidige eigenaar van het paard, m.a.w. geïdentificeerd volgens het  
“ dierengezondheidsrecht” zoals geregeld in de verordening (EU)2016/429 van het Europees 
Parlement en de Raad; 

- In geval van handel of binnenkomst in de Europese Unie beschikken over een zoötechnisch 
certificaat zoals geregeld in de Verordening (EU) 2017/1940. 
 

De hoofdsectie van het HIGHLAND PONY STUDBOOK OF BELGIUMis en blijft voorbehouden aan 
raszuivere en goedgekeurde Highland pony’s. Ze is onderverdeeld in vier klassen, naargelang het 
geslacht  namelijk: 
 
        a)het veulenboek 
        b)hengstenboek 

 c)het merrieboek 
 d)het ruinenboek 
 

a) In het Belgische veulenboek worden ingeschreven of  geregistreerd: 
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 de Highland ponyveulens die in één van de geografische gebieden van de B.H.P.S. geboren 
worden; 

 de Highland ponyveulens die in het buitenland geboren werden en afkomstig zijn uit een 
ander dan het Belgisch stamboek van het ras, met name de Schotse H.P.S. of een ander 
dochter  stamboek erkend in de EU.  

b) In het Belgische hengstenboek worden geregistreerd: 

 de Highland pony’s van het mannelijke geslacht die op de leeftijd van drie jaar goedgekeurd 

werden  volgens de voorschriften in hoofdstuk IV  en toegelaten zijn tot de voortplanting en 

deze status behouden tot de volgende keuring. 

c) In het Belgische merrieboek worden geregistreerd: 

 De Highland pony’s van het vrouwelijke geslacht die op de leeftijd van drie jaar of ouder door 
een jury gezien werden en toegelaten werden voor inschrijving in het Belgische merrieboek. 

   
d) In het Belgische ruinenboek worden onmiddellijk overgeheveld en geregistreerd: 

 de Highland pony’s van het mannelijke geslacht, die op eender welke leeftijd gecastreerd 
werden. 

 
 
Omdat er over de ruinen verder niets meer beschreven wordt in het foktechnisch reglement van de 
B.H.P.S., volgen onmiddellijk hierna de desbetreffende richtlijnen. 
 
De B.H.P.S. zal zo spoedig mogelijk door middel van een geneeskundig attest betreffende de castratie 
moeten geïnformeerd worden.  Dit attest zal samen met het paspoort van de pony in kwestie op het 
secretariaat ter aanpassing moeten ingeleverd worden.  Daarna wordt het paspoort aan de eigenaar 
terugbezorgd. 
 
Highland pony’s die als ruin afkomstig zijn uit een andere EU-lidstaat, een land buiten de EU of uit 
een ander dan het Belgische studbook (dat echter wel degelijk door het stamboek van oorsprong van 
het ras, met name de H.P.S. erkend is), worden onmiddellijk in het Belgische ruinenboek 
geregistreerd. 
 
Highland pony-ruinen, die erkend zijn als SB-ruin, mogen op fokdagen en prijskampen gepresenteerd 
worden. 
 
De veulens worden in het Belgische veulenboek ingeschreven of geregistreerd als: 

 SB-hengstveulen (studbook hengstveulen) 

 SB-merrieveulen (studbook merrieveulen) 
 
De hengsten worden in het Belgische hengstenboek geregistreerd als: 

 SB-hengst (studbook hengst) 
 
De merries worden in het Belgische merrieboek geregistreerd als: 

 SB-merrie (studbook merrie) 
 
De ruinen worden in het Belgische ruinenboek geregistreerd als: 

 SB-ruin (studbook ruin)  
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3. Belgisch Highland pony APPENDIX-REGISTER 
 

Appendices 

De Appendices zijn in feite veredelingsregisters voor pony's van onbekende afstamming.  Het 

nageslacht dat een merrie uit een Appendix heeft met een volledig raszuiver geregistreerde en 

goedgekeurde Highland hengst, zal als volgt worden onderzocht en geregistreerd.  Alle 

hengstveulens moeten worden gecastreerd.  Gecastreerde nakomelingen van merries uit 

Appendix A en Appendix B worden in hetzelfde register als hun moeder geplaatst.  Merrieveulens 

die goedgekeurd worden door een jurylid van het “In Hand Panel” van de Highland Pony Society, 

worden gepromoveerd naar het volgende register.  Als ze afgekeurd worden, blijven ze in 

hetzelfde register als hun moeder.  Merries en ruinen afkomstig van merries uit Appendix C 

zullen, indien ze goedgekeurd worden, in het volledig raszuiver register worden ingeschreven. 

Appendix A 

Deze Appendix is bestemd voor pony's met een abnormale of onbekende stamboom.  Alle 

hengstveulens moeten worden gecastreerd en in het register van hun moeder geplaatst.  

Merrieveulens van een merrie uit Appendix A promoveren naar het volgende register als ze 

hiervoor worden goedgekeurd.  Indien niet, zullen ze in het register van hun moeder behouden 

blijven.  Sinds 31 december 2002 is deze Appendix gesloten voor nieuwe instroom. 

Appendix B 

Deze Appendix is bestemd voor het nageslacht van een 'A'-merrie en een volledig raszuiver 

geregistreerde en goedgekeurde Highland hengst.  Alle hengstveulens moeten worden 

gecastreerd en worden in het register van hun moeder geplaatst.  Merrieveulens van een merrie 

uit Appendix B promoveren naar het volgende register als ze hiervoor worden goedgekeurd.  

Indien niet, zullen ze in het register van hun moeder behouden blijven. 

Appendix C 

Deze Appendix is bestemd voor het nageslacht van een 'B'-merrie en een volledig raszuiver 

geregistreerde en goedgekeurde Highland hengst.  Alle hengstveulens moeten worden 

gecastreerd.  Merrieveulens en ruinen van een merrie uit Appendix C promoveren naar het 

volledig raszuiver register als ze hiervoor worden goedgekeurd.  Indien niet, zullen ze in het 

register van hun moeder behouden blijven. 

Volledig Raszuiver Stamboek 

Dit register de hoofd sectie van het is bestemd voor volledig raszuivere pony’s, alsook 

merrieveulens en ruinen afkomstig van merries uit Appendix C, op voorwaarde dat ze bij de 

keuring geslaagd zijn. 
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4. Bijboek: Belgisch Highland Pony PART-BRED Register 
 
       Dit register staat open voor nakomelingen die: 

 Minimaal een kwart Highland bloed hebben - d.w.z. minstens één grootouder moet een 

volledig raszuiver geregistreerde Highland merrie zijn of een volledig raszuiver geregistreerde 

Highland hengst met vergunning.  Bewijs van Highland pony-afstamming moet worden 

verstrekt. 

 

 Minimaal een kwartbloed van een ander ras zijn. 

 
Hengsten van het PARTBRED BOOK kunnen, zoals hengsten uit het Appendix register, nooit in 
aanmerking komen als dekhengst.  
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HOOFDSTUK IV 
 
 
 

Inschrijving in het stamboek 

 

1. Algemeen 
 
Alle betalingen voor in- of overschrijving van paarden, lidgelden, stamboekopnamen en keuringen 
enz. dienen te gebeuren via overschrijving op het bankrekeningnummer: 

BE33 4038 0503 9146 - BIC: KREDBEBB 
op naam van de Belgian Highland Pony Society vzw, met een welomschreven mededeling.  Er zal 
geen werk worden verricht vooraleer er een correcte betaling gebeurde van de desbetreffende 
aanvraag. 
 
Door het aanvragen van een paspoort bij de B.H.P.S. bevestigt de fokker of de eigenaar dat de pony 
nog niet over een geldig paspoort beschikt, aangezien een pony (wettelijk gezien) maar kan en mag 
beschikken over één paspoort.  Bij overtreding hierop is de aanvrager verantwoordelijk. 
 
De inschrijving van de pony is alleen mogelijk wanneer voldaan is aan de voorwaarden om 
ingeschreven te worden in het stamboek (zie Hoofdstuk III).  Dit betekent dus dat de pony een chip 
moet hebben en moet ingeschreven zijn op naam van de eigenaar, in de centrale databank van het 
land waar de pony zich bevindt. 
Bijvoorbeeld: indien de pony zich (langer dan 3 maand) op Nederlands grondbezit bevindt, dient hij te 
zijn ingeschreven in de Nederlandse centrale databank, ongeacht de woonplaats van de eigenaar. 
 
Indien de pony zich (minstens voor een periode langer dan 3 maand) niet op Belgisch grondgebied 
bevindt, zal de eigenaar bij inschrijving van zijn pony (vanaf 01/11/2018) een bewijs van inschrijving 
in de centrale databank in het betreffende land, toevoegen aan zijn aanvraag. 
 
Bovendien moet de eigenaar van de pony lid zijn van de B.H.P.S. om de pony te kunnen laten 
inschrijven.  Indien de eigenaar geen lid is van de B.H.P.S. zal er een speciaal tarief aangerekend 
worden.  Deze tarieven worden jaarlijks beslist op de Algemene Ledenvergadering. 
 
De inschrijving of aanmelding van een pony verloopt identiek voor alle pony’s, dus zowel de 
inschrijvingen in de hoofdsectie als in de aanvullende secties van het stamboek. 
 
Het uitreiken van een duplicaat van het paspoort is een uitzonderlijke maatregel.  Een duplicaat van 
het paspoort kan aangevraagd worden bij de B.H.P.S., enkel als het paard ingeschreven is in het 
B.H.P.S.-stamboek en beschikt over een B.H.P.S.-paspoort.  Het bewijs van registratie in de centrale 
databank geldt hier als eigendomsbewijs.  Op het duplicaat van het paspoort zal in rode inkt het 
woord "duplicaat" worden gedrukt. 
 
Indieners van een geboortebericht, aanvraag tot geboortecontrole, aanvraag tot inschrijving of een 
document voor algehele identificatie paardachtigen, zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor het 
weergeven van de juiste gegevens.  De stamboekvereniging behoudt het voorrecht om dit te 
controleren zonder opgave van redenen. 
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Er kan eveneens door de bevoegde overheid onderzocht worden of er fraude of verkeerde aangifte 
gebeurde.  Dit slaat zowel op duplicaten als op eventuele andere vervalsingen.  De overtreder zal 
gediskwalificeerd of uitgesloten worden uit de B.H.P.S. indien de vervalsing werd vastgesteld op 
keuringen of wedstrijden. 
 
 

2. Inschrijving in het stamboek 
 
Inschrijving aan de hand van een dekscertificaat 
 
Als een merrie werd gedekt door een hengst met een geldige B.H.P.S.-dek licentie dient de 
hengstenhouder een dek certificaat  af te leveren aan de eigenaar van de merrie, bestaande uit een 
dek bon en een geboortebericht. 
 
De eigenaar van de merrie dient binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen het 
geboortebericht naar het secretariaat van de B.HP.S te sturen. 
 
Het geboortebericht dient in hoofdletters VOLLEDIG ingevuld te worden en het volgende te 
vermelden: 

 naam en identiteit van de hengst en van de merrie (indien de merrie niet is ingeschreven bij 
de B.H.P.S.: kopie het zoötechnisch certificaat bijvoegen. 

 geboortedatum en geslacht van het veulen 

 naam van het veulen en zijn summiere kenmerken 

 naam en adres van de eigenaar, alsook gebeurlijk adres van stalling 

 naam en adres van de dierenarts die de identificatie zal uitvoeren 

 datum en ondertekening met leesbare naam van ondertekenaar 
 
Op basis van de gegevens uit het individuele dossier van de pony, zal de B.H.P.S. het paspoort van de 
Highland pony opstellen. 
 
De paspoorten die zijn afgeleverd door de B.H.P.S. bevatten alle gegevens die bepaald zijn in de 
Uitvoeringsverordening  (EU) 2015/262 over het paardenpaspoort en de Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2017/1940 over de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten. 
 
De B.H.P.S. heeft het uitsluitende recht en bevoegdheid deze documenten op te stellen, er kopieën 
van te maken en er eender wat aan te veranderen of aan toe te voegen.  Alle aangebrachte 
wijzigingen moeten door de B.H.P.S. gevalideerd worden. 
 
De identiteit van de pony moet kunnen gecontroleerd worden, telkens wanneer dit op grond van de 
wetten en regelingen vereist is.  De ondertekening door personen betekent dat de pony 
beantwoordt aan het signalement in het paspoort. 
 
De bepaling van de genetische identiteit van de hengst moet door de eigenaar van de Highland 
ponyhengst, en op zijn kosten, in een in België hiertoe bevoegd labo uitgevoerd worden. 
 
Het originele document dat de eigenaar van de desbetreffende pony zal ontvangen, moet samen met 
het paspoort ter beschikking gesteld worden van de B.H.P.S. voor het toevoegen van een 
gereduceerde reproductie in het paspoort.  Het originele document zal nadien, samen met het 
paspoort, aan de bewuste eigenaar terugbezorgd worden. ( dit is Labo uitslag) 
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De inentingen zijn telkens door de toedienende dierenarts in het paspoort (en niet meer zoals 
vroeger in aparte boekjes) in te schrijven, omdat dit door de officiële instanties zo vereist wordt. 
 
De nummering van de paspoorten geschiedt op basis van hun chronologische uitgave. 
 
De paspoorten behouden principieel hun geldigheid zolang de pony’s leven. 
 
Indien er, na jaren, vakken van bepaalde bladzijden zoals bv. deze die voorbehouden zijn voor de 
registratie van de inentingen, geen plaats meer bieden voor verdere inschrijvingen, moet de eigenaar 
het paspoort inleveren op het secretariaat om een  complementair vak te krijgen. 
 
Voor de registratie van de Highland pony’s door de B.H.P.S. in het STUDBOOK, in het Appendix of in 
het PARTBRED BOOK, is er een bedrag te betalen aan de B.H.P.S., dat “inschrijvingsgeld” genoemd 
wordt.  Dit bedrag is jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te leggen en zal in de 
tarieflijst vermeld worden. 
 
De documenten, originele en andere, die dienen om het paspoort op te stellen, en die het eigenlijke 
REGISTRATIECERTIFICAAT en IDENTIFICATIEDOCUMENT van de pony in het paspoort vormen, zijn en 
blijven eigendom van de B.H.P.S., die ze opslaat en bewaart in de individuele dossiers van de pony’s. 
 
Niemand heeft het recht om aan of in het paspoort iets te wijzigen, er in te schrijven of het te 
beschadigen. 
 
Ingeval andere personen dan deze die ertoe gemachtigd zijn, eender wat in het paspoort veranderen 
of er in schrijven of iets schrappen, wordt het paspoort automatisch waardeloos en ongeldig.  
Bovendien lopen de pony’s in kwestie het risico om uit het Studbook of uit het Appendix gestoten te 
worden en overgeheveld te worden van Studbook naar Appendix en van Appendix-Register naar 
Partbred Book. 
 
Het paspoort behoort in feite toe aan de pony in kwestie en geldt als zijn officieel bewijs van 
erkenning, van zowel zijn identiteit als van het feit dat hij tot het Highland pony ras behoort. 
 
 “Het paspoort vergezelt het paard bij elk transport en tijdens wandelingen buiten het Belgisch 
grondgebied”. Volgens Uitvoeringsverordening (EU)2015/262over het paardentransport. 
 
Het paspoort moet tevens de pony begeleiden wanneer deze voorgesteld wordt op een keuring, een 
fokdag of een prijskamp, bij grensoverschrijdend transport en wanneer de pony van eigenaar 
verandert. 
 
Het is de ontvangers van deze oorkonden ook ten stelligste aangeraden er zorg voor te dragen en het 
paspoort zorgvuldig te bewaren.  Ingeval het verloren gaat, moet de B.H.P.S. hiervan onmiddellijk 
verwittigd worden. 
 
Er kan, tegen betaling van een in de tarieflijst vermeld bedrag, een duplicaat bekomen worden.  Op 
dergelijk duplicaat wordt echter met rode inkt duidelijk zichtbaar gemaakt dat het om een duplicaat 
gaat. 
 
In geval van verlies van een paspoort kan de B.H.P.S. niet instaan voor de verloren gegane gegevens, 
met uitzondering van deze die in het individuele dossier van de pony in kwestie bewaard zijn. 



 

16 
Belgian Highland Pony Society vzw 

Rubenslaan 29-2520 Broechem 
28/08/2018 

 
De eigenaar van de pony die zijn paspoort verloren heeft, is en blijft hiervoor in alle opzichten 
verantwoordelijk. 
N.B.: Het eerder genoemde reglement van de (EU) 2015/262 en de Gedelegeerde verordening (EU) 
2017/1940,  somt de bijzonderheden op in verband met het eigendomsrecht en bepaalt tevens de 
elementen die het paspoort, betreffende eigendomsrecht, moet bevatten. 
 
 
Verplichte controle op afstamming 
 
Teneinde te voldoen aan de verplichte geboortecontrole (zoals door de bevoegde overheid bepaald), 
zal elke geboorteverklaring bij aankomst op het secretariaat van de B.H.P.S. een nummer krijgen. 
 
Een aantal geboorteverklaringen (naargelang vereist door de bevoegde overheid) zullen worden 
onderworpen aan een verplichte controle op afstamming. 
 
Deze controle wordt bekostigd door de B.H.P.S. zelf en niet door de eigenaar!  De fokker van het 
veulen zal hiervoor een bericht ontvangen van het secretariaat van de B.H.P.S. 
 
Haarstalen zullen (ter plaatse bij de eigenaar) worden afgenomen door een dierenarts, aangesteld 
door de B.H.P.S.  Het betreft een haarstaal van het veulen en (indien nog geen DNA-analyse 
beschikbaar) van de moeder. 
 
Indien de DNA-analyse van de vader en de moeder reeds beschikbaar zijn maar nog niet in het bezit 
van de B.H.P.S., zal aan de fokker worden gevraagd deze aan het secretariaat van de B.H.P.S. te 
bezorgen. 
 

De B.H.P.S. zal de haarstalen opsturen naar het labo van Dr. van Haeringen Polygen bvba,  

Kasteellaan 7 ,BE-2390 Malle België   Tel: +32 (3) 309 1658 Fax: +32 (3) 309 1677  

       e-mail: info@vhpgenetics.com   Internet: www.vhpgenetics.com  

 en de analyse(s) betalen.  De fokker ontvangt het resultaat van de analyse(s) gratis. 
 
Indien de afstamming niet klopt, zullen alle kosten moeten gedragen worden door de eigenaar van 
bewuste pony.  Deze Pony gaat rechtstreeks naar het PARTBRED BOOK. 
  

mailto:info@vhpgenetics.com
http://www.vhpgenetics.com/
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HOOFDSTUK V 
 
 
 

Toelating tot de voortplanting 

 
 
 

Een tot de voortplanting toegelaten raszuivere hengst van het Highland pony ras, die ingeschreven is 
in het Belgische Highland Pony Studbook, krijgt jaarlijks de beschikking over DEKVERGUNNINGEN 
uitgegeven door en te verkrijgen bij de B.H.P.S. 
 
De dekvergunningen uitgegeven door de B.H.P.S. bestaan telkens uit een formulier met vier stroken. 
ok 

 Strook A   * Strook onmiddellijk na de eerste dekking of inseminatie door de hengstenhouder 
of inseminator uit te reiken aan de eigenaar. 

 
 Strook B   * Strook door de hengstenhouder of inseminator terug te sturen naar het stamboek 

vóór 15 oktober van het dekkingsjaar. 
 

 Strook C   * Strook gedurende 2 jaar te bewaren door de hengstenhouder of inseminator. 
 

 Strook D   * Dit is de geboorteverklaring (recto/verso) .  Door de fokker binnen de 5 dagen na 
de geboorte van het veulen te sturen naar het stamboek. 

 
Tevens zal de hengstenhouder samen met de gebruikte dekvergunningen een bedrag dat door de 
raad van bestuur van de B.H.P.S. ieder jaar wordt vastgesteld, overmaken aan de B.H.P.S. en dit per 
gebruikte dekvergunning. 
 
De dekvergunningen (en geboorteaangiften) zijn nominatief en individueel genummerd, aan de 
hengst toegekend. 
 
Zij hebben een geldigheidsduur van één jaar. 
 
Deze dekvergunningen worden boekhoudkundig in een centraal repertorium bijgehouden. 
 
Bij de geboorte- of invoeraangifte, zal de eigenaar van het veulen alle nodige en nuttige inlichtingen 
en documenten aan het secretariaat bezorgen, om het opstellen van het individuele dossier zonder 
meer mogelijk te maken. 
 
Dan wordt het veulen normaliter geregistreerd in het Belgische Highland Pony Studbook.  Enkel 
ingeval het veulen in kwestie niet raszuiver is, of als er aanwijzingen zijn dat het veulen niet 
beantwoordt aan de kenmerken van het ras, of als er vermoeden van fraude is, zal het veulen niet 
opgenomen worden in de Hoofdsectie van het stamboek, echter wel in één van de twee bijboeken, 
hetzij voorlopig, hetzij definitief. 
 
De B.H.P.S. behoudt zich het recht voor te allen tijde en om het even waar, de juistheid van de 
aangiften en documenten die tot registratie van een veulen in haar boeken aanleiding hebben 
gegeven, te controleren. 
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Ingeval deze gegevens onjuist en/of de documenten vals of vervalst zouden zijn, zullen door de 
B.H.P.S. de passende maatregelen getroffen worden, nadat, mits argumentatie waaruit het 
ontbreken van kwade trouw duidelijk moet blijken, de Raad van Bestuur zijn beslissingen 
uitgesproken heeft. 
 
Wanneer een SB-hengst een merrie uit een PARTBRED BOOK dekt, kan het veulen dat uit dergelijke 
paring ontstaat, uitsluitend in het PARTBRED BOOK ingeschreven worden. 
 
Wanneer een SB-hengst een merrie van een ander ras dan het Highland pony ras dekt, zal het veulen 
dat uit dergelijke paring ontstaat, steeds ingeschreven worden in het PARTBRED BOOK.  
Wanneer een SB-merrie of een Appendix-merrie gedekt wordt door een goedgekeurde hengst van 
een ander ras dan het Highland ponyras, zal het product, dat uit dergelijke paring ontstaat, eveneens 
ingeschreven worden in genoemd PARTBRED BOOK. 
 
 

DE KEURINGEN 
 
 

1. De bepalingen van en voor de keuringen en voor de eventuele herkeuringen van Highland 
pony’s, worden vastgesteld op en door de Algemene Ledenvergadering van de B.H.P.S., voor 
zover daarin niet reeds is voorzien in de hierna volgende tekst en in het Besluit van 30 
september 2005 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het K.B. van 10/12/1992 
betreffende de verbetering van de paardachtigen. 

 
2. Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van de B.H.P.S. van ieder jaar, worden de 

mandaten van de juryleden-keurmeesters bepaald of bevestigd voor een periode van 3 jaar.  
Deze mandaten zijn hernieuwbaar. 

 
3. De jury van het B.H.P.S.-studbook zal bestaan uit: één voorzitter en twee keurmeesters. 

De voorzitter moet niet noodzakelijk lid zijn van de B.H.P.S., de keurmeesters echter wel. 
In geval het nodig mocht blijken, kan de voorzitter geassisteerd worden door een adjunct, die 
voor één jaar te benoemen is door de Raad van Bestuur van de B.H.P.S. 
Voor deze functie van adjunct-voorzitter mag de Raad van Bestuur zonder meer beroep doen 
op de bevoegdheid van een persoon die geen lid is van de B.H.P.S. en zelfs op iemand van 
een ander stamboek dan het B.H.P.S-studbook. 
De Raad van Bestuur is gemachtigd om aan de leden van haar jury een onkostenvergoeding 
en / of honorarium toe te kennen. 

 
4. Het secretariaat van de B.H.P.S. zal deze voorstellen mededelen aan: 

al de leden van de B.H.P.S. 
 

5. In geval van verhindering van een jurylid zal de Raad van Bestuur een plaatsvervanger 
aanwijzen.   
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6. De deelnames aan keuringen of de eventuele aanvragen tot herkeuringen van Highland 
pony’s moeten gebeuren door middel van het hiertoe voorziene formulier, namelijk het 
B.H.P.S.-formulier genaamd: AANVRAAGFORMULIER VOOR DE PONYKEURING.  Dergelijke 
formulieren worden op eenvoudige aanvraag, gratis ter beschikking gesteld aan de leden. 

 
7. De aanvragen voor het keuren van Highland pony’s moeten vóór een door de Raad van 

Bestuur vastgelegde en op het B.H.P.S. Formulier N3 vermelde datum, ingediend worden. 
Voor elke pony waarvan de keuring te laat aangevraagd werd, moet er indien de keuring wil 
plaatsvinden, voordien een boete betaald worden.  Het bedrag van dergelijke boete zal elk 
jaar opnieuw tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgelegd worden en vermeld staan in 
de jaarlijkse uitgave van de tarieflijst. 

 
8. Anderzijds zal de B.H.P.S., als studbook van en voor het Highland pony ras in België, naar het 

voorbeeld van het oorspronkelijk stamboek van het ras, de H.P.S. in Schotland, om de twee 
jaar een NATIONALE FOKDAG organiseren. 
 

9. De tweejaarlijkse nationale fokdag van de B.H.P.S. zal “HIGHLAND PONY FOKDAG + jaartal” 
genoemd worden. 

 
10. In een jaar tussen twee fokdagen zullen er ook keuringen georganiseerd worden, echter met 

een meer diskreet karakter. 
 
 
Bij elke keuring of fokdag moeten de pony’s in een nette, gezonde en natuurlijke toestand 
gepresenteerd worden.  Zo niet heeft de jury het recht de keuring te weigeren. 
 
Eigenaars of personen die hengsten ouder dan 2 jaar presenteren, moeten deze dieren onder 
controle kunnen houden en zijn verplicht een hoofdstel met bit te gebruiken tijdens de voorstelling 
en de keuring.  Dit is vereist voor de veiligheid van de jury en van eventueel aanwezig publiek. 
 
Veulens die één jaar oud zijn, kunnen door de jury gezien en beoordeeld worden op basis van hun 
typische kenmerken van het ras, hun exterieur en bewegingen. 
Het oordeel van de jury zal ter plaatse aan de eigenaars mondeling medegedeeld worden. 
 
Op de leeftijd van 3 jaar, bij hun overgang naar één van de boeken voor volwassen pony’s, zullen de 
Highland pony’s die in België geboren zijn of die afkomstig zijn uit een door de H.P.S. erkend 
stamboek, moeten gepresenteerd worden aan de jury, op de eerstvolgende fokdag. 
 
In België worden hengsten gekeurd op de leeftijd van 3 jaar, van 5 jaar en van 7 jaar. 
De richtlijnen desbetreffend zijn uitvoerig hierboven beschreven. 
 
 
Bij goedkeuring of bij afkeuring zal de aanvrager voor de pony, ter plaatse over de reden(en) hiervan 
geïnformeerd worden. 
 
Indien de eigenaar het wenst kan deze een schriftelijke bevestiging vragen aan het secretariaat van 
de B.H.P.S. 
 



 

20 
Belgian Highland Pony Society vzw 

Rubenslaan 29-2520 Broechem 
28/08/2018 

In geval van afkeuring en indien de eigenaar een verzoek tot herkeuring indient, zal deze herkeuring 
normaliter het jaar nadien plaatsvinden.  Dit kan eventueel ook hetzelfde jaar wanneer de eigenaar 
dit wenst. 
 
In dergelijke gevallen zal de herkeuring plaatsvinden op een plaats en datum die worden bepaald 
door het bestuur van de B.H.P.S. 
 
Voor een herkeuring is een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag jaarlijks door de Raad van 
Bestuur vast te leggen is.  Vóór de herkeuring zal de eigenaar hieraan nog eens herinnerd worden.  
Deze vergoeding is op voorhand te betalen en zal of mag geen invloed hebben op het resultaat van 
de herkeuring. 
 
Alle herkeuringen zullen uitgevoerd worden door een ten opzichte van de eerste gewijzigde jury, die 
zal bestaan uit: 
 

1. De voorzitter en zijn eventuele adjunct van de vorige keuring. 

2. Twee andere keurmeesters dan deze van de vorige keuring.  Deze keurmeesters zullen zijn: 

 een lid van de Raad van Bestuur van de B.H.P.S. en 

 een niet-bestuurslid van de B.H.P.S. 
 
Indien geen van de leden van deze gewijzigde jury dierenarts is, kan op aanvraag van: 
 

 hetzij de voorzitter van de jury of zijn adjunct, 

 hetzij de eigenaar en/of aanvrager van/voor de pony in kwestie, 
 
tegen betaling door de eigenaar en/of aanvrager van het honorarium, en van de eventuele 
gevraagde onkostenvergoeding, de bijstand van de dierenarts ingeroepen worden. 
 
Daar deze bijstand, zoals vermeld, kan gevraagd worden door de voorzitter van de jury of zijn 
adjunct, mag de eigenaar en/of aanvrager van de herkeuring deze bijstand weigeren, gezien deze te 
zijnen laste valt. 
 
Het paspoort van elke pony die ter keuring gepresenteerd wordt, moet voordien aan de jury ter 
kennisname overhandigd worden.  Na de keuring zal de eigenaar het paspoort van zijn pony(´s) 
terugkrijgen. 
 
Daar de B.H.P.S.-jury de studbook-jury is, moet het de eerste en de voornaamste taak van deze jury 
zijn, de pony’s te beoordelen op gebied van alle of bijna alle typische kenmerken van het zuiver 
Highland ponyras. 
Het is dan ook de plicht van de juryleden, die lid zijn van de B.H.P.S. , zich in dat opzicht zo degelijk 
als enigszins mogelijk te bekwamen. 
 
De tweede taak van de jury bestaat er in te oordelen of de pony(´s) in kwestie, als reden tot 
afkeuring, al dan niet gebreken of afwijkingen vertoont/vertonen, die zouden schadelijk zijn voor de 
fokkerij van raszuivere Highland pony’s. 
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Bepalingen voor de overgang van een Belgian Foal Book, veulen van het mannelijk geslacht, dat 
niet gecastreerd werd, naar het Belgian Stallion Book van het Highland Pony Studbook of Belgium. 
 
Belangrijke nota’s vooraf: 
 

A. Een Highland ponyhengst, die meer dan enkele witte haren of ten minste een klein wit 
sterretje op het voorhoofd heeft en witte zolen, kan nooit in aanmerking komen voor 
opname in het Belgische hengstenboek. 
 

B. Producten uit de paring van een veulenboekhengst kunnen nooit in aanmerking komen voor 
opname in het Belgische Highland Pony Studbook. 
 

C. Hengsten die in het moederstudbook, in dit geval door de H.P.S. in Schotland, werden 
goedgekeurd voor het leven, blijven ook in België goedgekeurd voor het leven. 
Zij dienen zich ieder jaar op de hengstenkeuring te presenteren voor het verkrijgen van hun 
dekvergunning. 

 
Op de leeftijd van 3 jaar zal een Highland pony van het mannelijk geslacht, die tot dan geregistreerd 
stond in het Belgian Foal Book als SB-hengstveulen, en die dus niet gecastreerd werd, moeten 
voorgesteld worden op een keuring,  of op een fokdag, om te kunnen overgeheveld worden naar het 
Belgian Stallion Book van het Highland Pony Stud Book of Belgium, dat uitsluitend voorbehouden is 
aan raszuivere en goedgekeurde Highland Pony hengsten. 
 
Deze overheveling is slecht mogelijk nadat een jury het SB-hengstveulen in kwestie hiervoor heeft 
goedgekeurd en het de toelating tot de voortplanting heeft verleend op basis van zijn typische 
kenmerken van het Highland pony ras, van zijn exterieur en zijn bewegingen. 
 
Bij de keuring moet de eigenaar het paspoort van de pony aan de jury voorleggen.  Na inzage door de 
voorzitter en/of zijn adjunct, evenals indien deze het wensen, door de overige keurmeesters, zal de 
eigenaar het paspoort terug krijgen. 
 
Vóór er dekvergunningen worden uitgegeven is een diergeneeskundig attest vereist, waaruit moet 
blijken dat de jonge hengst geen klinische tekens van infectieuze en/of besmettelijke ziekten 
vertoont, die kunnen overgedragen worden langs geslachtelijke weg, van andere aandoeningen die 
negatieve gevolgen kunnen hebben op de gedekte merries, en dat hij geen gebreken of afwijkingen 
vertoont die kunnen overgedragen worden in de fokkerij. 

 
Opmerking: de Highland Pony Society accepteert geen registratie van hengsten, dieren met witte 
aftekeningen: een kleine witte ster (niet groter dan 25 mm in diameter) is toegestaan. De 
hoefwanden mogen geen wit bevatten, maar witte zolen zijn acceptabel. Hoorngekleurde 
hoefwanden, in combinatie met de juiste vachtkleur, zijn aanvaardbaar.  Dieren met witte 
aftekeningen die het gevolg zijn van verwonding of brandmerken zullen niet worden uitgesloten van 
registratie. De maximale hoogte voor Highland pony's is 148 cm ( 
 
Conformatie op diergeneeskundig terrein. 
Alle afwijkingen van de gebruikelijke conformatie moeten in detail worden genoteerd en beschreven. 
Gebruik indien nodig een schaal van 1 - 5 waarbij 1 ‘ het minst duidelijk’ is. 
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Hoofd: 

 Mond: malformatie van de tanden en kaken, bvb. een overbeet (brachygnatia inferior) moet 
worden opgemerkt. De overbeet wordt gedefinieerd als de toestand waarbij er geen 
occlusaal contact is tussen de bovenste en onderste centrale snijtanden. Elke mate van 
malocclusie moet worden genoteerd en beschreven. 

 Ogen: cataract moet worden opgemerkt. Elke ontwikkelingsstoornis van de lens, iris en 
netvlies moeten worden genoteerd. 

 
Ledematen: 

 De aanwezigheid van specifieke conformatie kenmerken zoals smalle stand, platte zolen, 
toontreder stand (hoeftop wijst naar binnen), franse stand (hoeftop wijst naar buiten), 
koehakkige en sabelbenig stand, ongelijkheid in de grootte van de voeten, angulaire 
afwijkingen of afwijkingen in de buiging van de ledematen, zoals bijvoorbeeld ‘gestrekte 
stand’ enz. moeten worden genoteerd. 

 Er moet ook worden gewezen op extern bewijs van osteoarthritis van het hoefgewricht 
(ringbone), ossificatie van het collaterale hoefkraakbeen (sidebone), benige spat, bolspat, 
tenosynovitis van de tarsaalschede of hoefkatrol (podotrochleose) 

 Deze afwijkingen zullen echter worden toegestaan wanneer de oorzaak een duidelijk letsel is. 

 Hanentret, kramperigheid (shivering), het syndroom van Wobbler, patella luxatie, proximale 
fixatie van de patella of vermoedelijke osteochondrosis dissecans (OCD) moeten worden 
genoteerd. 

 
Lichaam:  

 Elke hernia (umbilicaal, inguinaal of scrotaal) moet worden genoteerd. 

 Besmettelijke of infectieuze huidaandoeningen moeten worden opgemerkt. 
 
Genitaliën:  

 Beide testikels moeten volledig in het scrotum zijn ingedaald, van normale consistentie en 
grootte zijn en even groot zijn. 

 
Actie:  

 De actie in stap en draf moet worden onderzocht en eventuele afwijkingen moeten worden 
genoteerd. 

 
Cornage (laryngeale paralyse):  

 Het dier moet op die wijze worden getraind dat diepe en snelle ademhaling worden 
gestimuleerd. Alle tekenen van afwijkend geluid bij die ademhaling (brullen of fluiten) 
moeten worden opgemerkt. 

 

 
 
Bovendien is een DNA-analyse (op basis van een haarstaal) voor de hengst verplicht, indien deze 
noch niet gekend zou zijn bij de B.H.P.S.  Het betreft de vaststelling van het DNA-profiel met het oog 
op afstammingsbepaling.  De kosten hiervan zijn ten laste van de eigenaar, tenzij er reeds een 
DNA-analyse beschikbaar is.  Deze analyse moet dan bij de inschrijving door de eigenaar worden 
overgemaakt aan het secretariaat van het B.H.P.S. 
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Indien de dierenarts het nodig acht (met het oog op nadere controle van de punten hierboven 
opgesomd), kan een bijkomende DNA-analyse worden gevraagd.  De kosten hieraan verbonden zijn 
voor rekening van de eigenaar van het paard. 

De controle gebeurt in het laboratorium van “  Dr. van Haeringen Polygen” bvba,  Kasteellaan 7 , 

BE-2390 Malle België   Tel: +32 (3) 309 1658 Fax: +32 (3) 309 1677  

       e-mail: info@vhpgenetics.com   Internet: www.vhpgenetics.com  

. 
 
Het formulier "diergeneeskundig attest" wordt door de B.H.P.S. gratis ter beschikking gesteld ten 
einde het door een erkend dierenarts te laten invullen.  Het moet terugbezorgd worden aan het 
stamboek. 

mailto:info@vhpgenetics.com
http://www.vhpgenetics.com/


 

24 
Belgian Highland Pony Society vzw 

Rubenslaan 29-2520 Broechem 
28/08/2018 

Chronologie: 

 
1. Wanneer een SB-hengstveulen op de leeftijd van 3 jaar door een jury goedgekeurd wordt, zal 

hij overgaan naar het Belgische hengstenboek en er als SB-hengst ingeschreven worden.  Hij 
is dan “voorlopig” toegelaten tot de voortplanting en heeft het recht dekvergunningen te 
ontvangen.  Deze worden op aanvraag van de eigenaar, door het secretariaat voorbereid en 
ter beschikking gesteld mits voorlegging van een diergeneeskundig attest. 

 
2. Wanneer een SB-hengstveulen op de leeftijd van 3 jaar door een jury afgekeurd wordt, kan 

zijn eigenaar een herkeuring aanvragen, die zal gebeuren zoals hierboven beschreven. 
 

3. Wordt dat 3 jaar oude hengstveulen bij herkeuring goedgekeurd, is het verdere verloop zoals 
beschreven hierboven in punt 1. 

 
4. Wordt het 3 jaar oude hengstveulen bij herkeuring afgekeurd, blijft het in het Belgische 

veulenboek verder als SB-hengstveulen, en krijgt het geen dekvergunningen.  Dezelfde jonge 
hengst kan op de leeftijd van 4 jaar terug gepresenteerd worden op de keuringen. 

 
5. Wordt hij op de leeftijd van 4jaar goedgekeurd, zal hij overgeheveld worden naar het 

Belgische hengstenboek en is het verdere verloop zoals beschreven in punt 1. 
 

6. Wordt hij echter op de leeftijd van 4 jaar terug afgekeurd, dan wordt hij definitief 
overgeheveld naar het Belgische ruinenboek. 

 
7. Op de leeftijd van 5 jaar moet de voorlopig goedgekeurde SB-hengst opnieuw gekeurd 

worden om zijn status en zijn “voorlopige” toelating tot de voortplanting te laten bevestigen 
en verlengen.  Deze keuring geschiedt op dezelfde wijze als die op de leeftijd van 3 jaar. 

 
8. Wordt hij goedgekeurd, dan blijft hij ingeschreven in het Belgische hengstenboek als 

SB-hengst, verder “voorlopig” toegelaten tot de voortplanting en behoudt hij zijn recht op 
dekvergunningen, mits voorlegging van een diergeneeskundig attest. 

 
9. Wordt hij dan echter afgekeurd, dan wordt hij definitief overgeheveld naar het Belgische 

ruinenboek. 
 

10. Op de leeftijd van 7 jaar moet een SB-hengst een derde en laatste maal gekeurd worden om 
definitief de status van SB-hengst in het Highland Pony Stud Book of Belgium te verwerven, 
met toelating tot de voortplanting voor het leven. 
Vrijblijvend kan deze keuring aangevuld worden met een voorstelling van afstammelingen 

(vrij in aantal). 

 
11. Wordt de SB-hengst op de leeftijd van 7 jaar goedgekeurd, dan wordt zijn status, zijn 

toelating tot de voortplanting en zijn recht op dekvergunningen, definitief. 
 

12. Wordt de SB-hengst op leeftijd van 7 jaar: afgekeurd, wordt hij overgeheveld naar het 
Belgische ruinenboek, waar hij definitief blijft. 
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13. Alle hengsten welke zijn goedgekeurd voor dek dienst dienen zich aan te melden op de 
jaarlijkse hengstenkeuring.  Dit voor het behoud van hun dek certificaten. 

 
14. Vanaf de leeftijd van tien jaar moeten de hengsten die voor het leven goedgekeurd zijn, zich 

niet meer jaarlijks presenteren op de hengstenkeuring.  Deze hengsten ontvangen jaarlijks 
hun dek certificaten indien de hengstenhouder hier om verzoekt. 
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HOOFDSTUK VI 
 

Stamboekopname 

(nieuw vanaf 2018!!) 
 
 

1. Algemeen 
 
 
Jaarlijks zal er door de B.H.P.S. één publieke hengstenkeuring en één publieke merriekeuring 
georganiseerd worden waar, stamboekopname mogelijk is voor paarden uit de veulenboek. 
 
Een merrie of hengst die goed is bevonden voor stamboekopname, is eveneens onmiddellijk 
toegelaten tot de voortplanting wanneer ze voldoen aan de voorwaarden. 
 
 
Zolang een pony niet werd goed- of afgekeurd, blijft hij opgenomen in zijn register van inschrijving. 
 
Alle pony’s, zowel hengsten als merries, welke reeds in de hoofdsectie staan bij het in voege gaan 
van de nieuwe reglementering, blijven in hun hoofdsectie. 
 
 
 

2. Voorwaarden tot stamboekopname 
 
 
Een paard kan op vraag van de eigenaar  worden aangeboden voor stamboekopname indien het 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 

 Merries worden vanaf de leeftijd van 3 jaar op een fokdag gezien door de jury van het 
B.H.P.S.-studbook, om te bepalen of zij als volwaardige SB-merrie in het studbook blijven. 

 

 geregistreerd zijn in het veulenboek  van de hoofdsectie van de B.H.P.S. 
 

 op naam van de eigenaar, die lid moet zijn van de B.H.P.S, ingeschreven staan bij de B.H.P.S. 
 

 de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben, het jaar van de opname 
 

 de maximaal toegelaten schofthoogte van 147,9 cm niet overschrijden 
 

 het DNA is gekend bij de B.H.P.S. 

 Merries worden vanaf de leeftijd van 3 jaar op een fokdag gezien door de jury van het 
B.H.P.S.-studbook, om te bepalen of zij als volwaardige SB-merrie in het studbook blijven. 

 
 
Een pony wordt opgenomen in het merrieboek of het hengstenboek, als hij voldoet aan 
bovenvermelde criteria en goedgekeurd wordt door een jury aangewezen door de B.H.P.S. 
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HOOFDSTUK VII 
 
 
 

Zoötechnische certificaten 

 
 

1. Algemeen 
 
 
Zoötechnisch certificaten zijn stamboekcertificaten,  voor raszuivere fokdieren en levende producten 
daarvan, waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de identificatie en, 
indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie. 
 
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma van de B.H.P.S hebben het recht om zoötechnische 
certificaten te verkrijgen voor hun raszuivere fokdieren die onder dat programma vallen, alsook voor 
de levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) van die dieren.  Zoötechnische certificaten 
moeten fokdieren of de levende producten daarvan vergezellen wanneer zij worden verhandeld of in 
de Unie worden binnengebracht met het oog op de inschrijving of registratie van die dieren in 
andere stamboeken. 
 
Zoötechnische certificaten moeten de fokker informatie verschaffen over de genetische kwaliteit en 
de afstamming van het verworven dier.  Dergelijke certificaten moeten eveneens, indien 
noodzakelijk, worden afgegeven om raszuivere fokdieren te vergezellen wanneer zij deelnemen aan 
tentoonstellingen of in proefstations of centra voor kunstmatige inseminatie worden geplaatst. 
 
Enkel de B.H.P.S. vzw kan zoötechnische certificaten afleveren voor pony’s ingeschreven in de 
hoofdsectie van het stamboek van de B.H.P.S.  De B.H.P.S levert een zoötechnisch certificaat af voor 
raszuivere pony’s of voor de levende producten ervan wanneer een fokker daarom vraagt. 
 
Het secretariaat van de B.H.P.S. zorgt voor een tijdige toezending van het zoötechnisch certificaat. 
Zolang het secretariaat van de B.H.P.S de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat 
en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 
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2. Zoötechnische certificaten voor raszuivere pony’s 
 
 
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere pony’s is opgenomen in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940.  Deel I van het zoötechnische certificaat dat wordt 
afgegeven voor raszuivere fokpaarden is vervat in het uniek, levenslang geldig identificatiedocument 
voor paardachtigen, meer bepaald in sectie V van het paspoort van het paard.  Deel II van het 
zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document dat als bijlage bij het 
paspoort van het paard hoort en wordt afgeleverd wanneer een fokker daarom vraagt. 
 
De resultaten van de genetische evaluatie (toelating tot de voortplanting of stamboekopname) 
worden meegedeeld aan de eigenaar van het paard via een afzonderlijk document en eveneens 
gepubliceerd op, en zodoende openbaar gemaakt, via de officiële website van de 
stamboekvereniging: http://users.skynet.be/Belgianhighlandpony/ 
 
 
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd door de eigenaar van een paard zonder 
opgave van reden.  De eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn 
van de B.H.P.S. en het paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van de 
B.H.P.S.  Zolang het secretariaat van de B.H.P.S. de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch 
certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de 
aanvraag. 
 
 
 

3. Zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s 
 
 
 
 
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor sperma, eicellen en embryo’s van raszuivere 
paarden is opgenomen in Uitvoeringsverordening 2017/717. 
 
Het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document.  Enkel het B.H.P.S. kan 
deze certificaten afleveren en doet dat enkel op uitdrukkelijk verzoek van een fokker. 
 
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd zonder opgave van reden door de eigenaar 
van de hengst wiens sperma werd gewonnen of van de merrie wiens eicellen werden gewonnen.  De 
eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van het B.H.P.S. en het 
paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van het B.H.P.S.  Zolang het 
secretariaat van het B.H.P.S. de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en 
(eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 
  

http://users.skynet.be/Belgianhughlandpony/
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HOOFDSTUK VIII 
 
 

Slotbepalingen 

 
 

1. Niet-discriminerende behandeling van fokkers 
 
De stamboekvereniging mag geen fokkers of eigenaars van fokdieren, stamboekverenigingen of 
fokorganen discrimineren op grond van hun land van herkomst, noch op grond van het land van 
herkomst van hun fokdieren of de levende producten ervan.  Dieren die voldoen aan de eisen van de 
beschikking van de Fokkerijverordening 2016/1012 komen in aanmerking en hebben er recht op te 
worden ingeschreven in de betreffende registers waarin zij krachtens hun status horen. 
 

2. Misbruik en bedrog 
 
Het behoort de stamboekvereniging toe de misbruiken en daden die van die aard zijn dat zij de 
belangen van de vereniging of haar leden schaden, op te sporen en te bestraffen. 
 

3. Aansprakelijkheid 
 
Voor schade en ongelukken aan personen, pony’s en materiaal, kan de B.H.P.S. niet aansprakelijk 
gesteld worden.  De deelnemers en bezoekers op vergaderingen, evenementen, keuringen en 
wedstrijden zijn aanwezig op eigen risico.  De Belgian Highland Pony Society vzw heeft wel een 
verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor schade die zij zelf zou hebben 
toegebracht. 
 

4. Geschillen 
 
De eigenaars van pony’s en fokkers onderwerpen zich aan de gestelde bepalingen en regels van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en het foktechnisch reglement van de stamboekvereniging.  
Door deel te nemen aan keuringen en wedstrijden verklaren de eigenaars en fokkers zich 
onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de uitspraak van de juryleden en het bestuur, zowel wat de 
beoordeling der paarden als wat de uitleg van de bepalingen aangaat. 
 
Tegen een veterinaire keuringsuitslag kan geen beroep worden aangetekend. 
 
Tegen een resultaat op een wedstrijd of show kan geen verzet worden aangetekend.  De beslissing 
van de aanwezige juryleden is definitief en bindend voor alle deelnemers van de betrokken wedstrijd 
of show. 
 
 


