REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET BELGISCH STAMBOEK VAN DE
LIPIZZANER
I.

ALGEMEENHEDEN.

1)

Lidgeld, kosten voor afstammingsbewijzen bij inschrijving van een veulen en
verandering van eigenaar, inschrijvingsgeld voor de keuring.

2)

a.

Lidgeld.
Het bedrag van het lidgeld zal jaarlijks door de beheerraad worden bepaald en
goedgekeurd worden door de algemene vergadering.
Dit lidgeld dat verschuldigd is voor ieder eigenaar kan proportioneel zijn volgens het
aantal paarden dat hij bezit en moet betaald worden binnen de drie maanden na
berichtgeving van de VZW.
Leden worden toegelaten vanaf de leeftijd van achttien jaar.
De eigenaars die hun lidgeld niet betaalden blijven ingeschreven doch krijgen enkel
bericht van de jaarlijkse keuring. Ze zullen niet als lid van de VZW worden beschouwd.

b.

Kosten voor afstammingsbewijs bij de inschrijving van een veulen en bij verandering van
eigenaar.
De VZW behoudt zich het recht voor de onkosten aan te rekenen van de opstelling van
het afstammingsbewijs bij de inschrijving van een veulen en bij verandering van
eigenaar.
Dit bedrag zal jaarlijks door de beheerraad bepaald worden.

c.

Inschrijvingsgeld voor de keuring.
Er zal aan de deelnemers een bijdrage gevraagd worden in de onkosten van de jaarlijkse
keuring.
Dit bedrag moet voldaan zijn vòòr de keuring, zoniet zal de inschrijving beschouwd
worden als niet bestaande.
Dit bedrag zal jaarlijks door de beheerraad bepaald worden.

Verkiezing van de beheerraad, stemming, verdeling van de functies in de beheerraad.
a.

Elke stemming om personen zal geheim zijn.

b.

Ieder lid in regel met zijn lidgeld voor het jaar voorafgaand aan de verkiezingen mag
stemmen voor het aantal beschikbare mandaten tussen de kandidaten voor de raad van
bestuur.

c.

De kandidaturen voor de raad van bestuur moeten op het secretariaat van de v.z.w.
toekomen minstens vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering; de
uitnodiging voor de algemene vergadering moet minstens 10 werkdagen voor de datum
worden verzonden.

d.

De eigenaars van niet-zuivere Lipizzaners hebben geen stemrecht noch het recht deel uit
te maken van de raad van bestuur. Zij worden enkel toegelaten tot de algemene
vergadering als waarnemer.

3)

3)

Werking van de raad van bestuur.
a.

De verschillende functies in de raad van bestuur worden verdeeld onder de beheerders
door stemming met eenvoudige meerderheid.

b.

Van zodra meer dan één kandidaat zich voorstelt of wordt voorgesteld voor een functie,
zal de toewijzing van deze functie gebeuren door geheime stemming binnen de
beheerraad.

c.

De beheerder verbindt zich ertoe, in persoon, deel te nemen aan de helft van het aantal
jaarlijkse vergaderingen. Bij ingebreke blijven kan de beheerraad maatregelen nemen.
Een stemming van de algemene vergadering is noodzakelijk om een beheerder uit te
sluiten en dit conform aan het artikel 4 van de wet van 27 juni 1921.
Een beheerder die werd uitgesloten kan worden vervangen bij de eerstvolgende
Algemene Vergadering.

Verkoop van paarden.
In geval van verkoop is de verkoper verplicht het afstammings-bewijs naar het Stamboek terug te
zenden met het adres van de nieuwe eigenaar, zodat het paard op naam van de nieuwe eigenaar
kan worden ingeschreven. Indien de verkoper naliet het Stamboek te verwittigen van de
overdracht van het paard, dan kan de koper het afstammingsbewijs, vergezeld van een bewijs
van aankoop, terugsturen.
In geval van verkoop naar het buitenland zal de verkoper op het sekretariaat van "De Belgische
Lipizzaner" een "Export-certifikaat" aanvragen.

4)

Overlijden van paarden.
In geval van sterfte van een paard zal de eigenaar binnen de 8 dagen het sekretariaat van het
Stamboek hiervan verwittigen, en zal de eigenaar het paspoort en pedigree van het paard
terugsturen naar het secretariaat.

5)

Paarden van niet-Belgische eigenaars.
De paarden toebehorend aan niet-Belgische eigenaars niet in België verblijvend zullen uit het
Stamboek geschrapt worden in het eerste jaar dat de eigenaar verzuimt het lidgeld te betalen.

II.

FOK.

1)

Verplichtingen van de hengstenhouder
(Koninklijk Besluit van 10 december 1992).
a.

De eigenaar van een goedgekeurde hengst moet dadelijk na de dekking in het dekboek
inschrijven :
de naam en het signalement van de merrie en haar stamboeknummer indien ze
is ingeschreven.
de datum van de dekking.
de naam en het adres van de eigenaar(s) van de gedekte merrie.
Dadelijk na de dekking levert de hengstenhouder een dekbewijs af aan de eigenaar van
de merrie. Dit document wordt uit het dekboekje gehaald (luik C en D).
Luik A wordt door de hengstenhouder bewaard; luik B blijft in het dekboekje. Geen enkel
luik B mag ontbreken : in geval van foutieve inschrijving blijven alle luiken met hetzelfde
nummer in het dekboekje.

In geval van dekking van een merrie die in een ander land is ingeschreven blijft het luik B
in het dekboekje. In dit geval zal de hengstenhouder bij het dekboekje een lijst voegen
met de nummers van de luiken B van dekkingen van buitenlandse merries. Het Belgische
Stamboek zal het nodige doen om het Stamboek van het betreffende land op de hoogte
te brengen.
De dekboekjes moeten vòòr 15 november teruggezonden worden naar het sekretariaat
van het Stamboek.
Indien inbreuken op de reglementering of onregelmatigheden worden vastgesteld, kan
het Stamboek weigeren een nieuw dekboekje af te leveren.
b.
2)

3)

De prijs van de dekking kan vrij door de hengstenhouder bepaald worden.
hengstenhouder kan enkel een dekking weigeren om medische redenen.

Een

Verplichtingen van de eigenaar van een fokmerrie.
a.

De eigenaar van een merrie verwittigt het sekretariaat van het Stamboek van de
geboorde. Binnen de 48 uur stuurt hij het luik op van het dekboekje (luik D) dat door de
hengstenhouder werd afgeleverd bij de dekking, samen met een getuigschrift van de
dierenarts die bij de geboorte aanwezig was.

b.

De eigenaar van een veulen moet bij elke vraag van een bevoegd persoon het
vaderschap van dit veulen kunnen aantonen door voorlegging van het dekbewijs van de
moeder (luik C).

c.

Het afstammingsbewijs voor een veulen zal slechts worden afgeleverd nadat het DNAvan
het veulen én van de moeder gekend is. De bepaling van het hemotype zal gebeuren in
het LABO DNA PAARDEN - Universiteit Gent - Faculteit Diergeneeskunde - Heidestraat 10
- 9820 MERELBEKE.
De analyseaanvraag zal alle nodige gegevens bevatten (Lipizzaner, geslacht,
geboortedatum, vader en moeder met hun inschrijvingsnummer in het Stamboek, naam
en adres van de eigenaar).
Enkel de analysekosten voor de DNA-bepaling van het veulen zullen door het Stamboek
worden betaald.

Naamgeving van het paard.
Voor het merrieveulen stelt de eigenaar een naam voor, gekozen uit de lijst van de merries van
dezelfde moederlijn. Het Stamboek behoudt zich het recht voor de voorgestelde naam te
weigeren.
Het hengstveulen krijgt steeds de naam van de vader gevolgd door de naam van de moeder en
Nr indien noodzakelijk.

4)

Brandmerken.
Brandmerken is verboden sedert 2002

5)

Geboortepremie.
Een geboortepremie kan worden toegekend aan de leden, eigenaars van een merrie, afhankelijk
van de beschikbare fondsen. De beheerraad beslist ieder jaar of een geboortepremie voor het
volgende jaar zal worden toegekend, en bepaalt het globaal bedrag dat hieraan zal worden
besteed.

De fokker heeft enkel recht op de geboortepremie :
als hij het luik van het dekboekje binnen de 48 uur na de geboorte opstuurde.

II.

KEURING.

1)

Algemeenheden.
-

2)

Enkel de leden kunnen zich inschrijven en deelnemen aan de keuring.
De keuring heeft plaats elk jaar na 1 september.
Van elke hengst die ter keuring wordt aangeboden moet de bloedgroep gekend zijn.
Elk paard dat ter keuring wordt aangeboden moet vergezeld zijn van een
identificatiedocument zoals vermeld is in artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 10
december 1992 (INTERNATIONAAL PASPOORT).
De beslissing van de jury is zonder verhaal.

Definitie van het exterieur van de Lipizzaner.
De ideale maat op volwassen leeftijd ligt tussen 1,53 en 1,58 m schofthoogte voor de hengsten;
ze mag minder bedragen voor de merries. Voor de paarden die beslagen worden aangeboden zal
de stokmaat met 2cm verminderd worden.
De schimmelkleur is dominant, en het lichaam kan in een rechthoek omvat worden, het geheel is
harmonieus.

3)

Inschrijving voor de keuring.
De hengst moet in zijn 5de levensjaar zijn om ter keuring te worden aangeboden. De merrie mag
ter keuring worden aangeboden vanaf 3 jaar.
De aangeboden paarden moeten ingeschreven zijn in het Stamboek "De Belgische Lipizzaner" .
Zolang het inschrijvingsgeld niet betaald is, zal de inschrijving als niet bestaande worden
beschouwd.

4)

Samenstelling van de jury.
De jury zal samengesteld zijn uit drie personen, aangeduid door de raad van beheer en
goedgekeurd door de vertegenwoordiger van het ministerie van landbouw. Indien geen van de
drie leden dierenarts is, zal de jury bijgestaan worden door een dierenarts voor advies.
De juryleden hebben een mandaat voor drie jaar; het is hernieuwbaar.
Elke eigenaar of gewezen eigenaar van een te keuren paard is uitgesloten als jurylid. In geval
van afwezigheid van een jurylid en bij gebrek aan een plaatsvervanger, voorziet de konsulent
onmiddellijk in zijn vervanging, in akkoord met de Voorzitter van de jury. In geval van
afwezigheid van de Voorzitter, neemt het oudste lid het voorzitterschap waar.

5)

Keuring van de merries.
a.

De ter keuring voorgestelde merries moeten minstens drie jaar oud zijn.

b.

Verloop van de keuring :
1.
De schofthoogte van de merrie zal gemeten worden vooraleer ze aan de jury
wordt voorgesteld.

2.
c.

6)

De goedkeuring of weigering als fokmerrie is éénmalig en definitief. De jury heeft
nochtans het recht een merrie uit te stellen, wat inhoudt dat ze één van de volgende
keuringen opnieuw mag worden aangeboden.

Keuring van de hengsten.
a.

Eerste keuring.
1.
2.

3.

b.

De aangeboden hengsten moeten de leeftijd van vier jaar bereikt hebben.
Verloop van de keuring :
diergeneeskundig onderzoek :
- onderzoek van het geslachtsstelsel.
- meten van de schofthoogte.
de hengst zal beoordeeld worden op exterieur, op gangen (stap en draf)
aan de hand en op gehoorzaamheid (verdeling van de punten : zie
bijlage Nr 3).
Beslissing :
voorlopige erkenning (1 jaar).
uitgesteld.
De jury stelt een gemotiveerd verslag op dat door de eigenaar kan geraadpleegd
worden en dat door het Stamboek wordt bijgehouden. Elke maal dat de hengst
ter keuring wordt aangeboden, wordt dit rapport voor vervollediging aan de jury
overhandigd (model : zie bijlage Nr 3).

Jaarlijkse herkeuring.
1.
2.

3.

7)

De merrie zal beoordeeld worden op exterieur, op gangen (stap en draf) aan de
hand en op gehoorzaamheid (verdeling van de punten : zie bijlage Nr 3).

De hengst moet elk jaar opnieuw aangeboden worden om als dekhengst erkend
te zijn.
Verloop van de keuring :
diergeneeskundig onderzoek, meten van de schofthoogte.
exterieur.
gangen (stap en draf) aan de hand.
dressuurproef : zie bijlage Nr 4 (een aantal punten zal toegekend worden
aan de gehoorzaamheid - verdeling van de punten : zie bijlage Nr 3).
Beslissing :
voorlopige erkenning (1 jaar).
uitgesteld.
definitieve weigering.
Het keuringsverslag van de hengst zal door de jury worden aangevuld.

Voorstelling van de paarden.
a.

Reinheid en toilettage van de paarden.
1.

Ieder paard dat ter keuring wordt aangeboden zal volmaakt net zijn; geen enkele
verontreiniging van de vacht zal toegelaten zijn tenzij zalf of poeder op een
wonde.
Elk paard zal recent bekapt of beslagen zijn.

2.

3.

4.

b.

De kledij van diegene die het paard voorstelt.
1.
2.

c.

De personen die de paarden voorstellen en hun eventuele helpers zullen in het
wit gekleed zijn : hemd, pull-over of witte polo, witte broek met schoenen of
witte rijbroek met zwarte rijbotten.
De personen die de paarden bereden voorstellen zullen gekleed zijn met een
rijvest, wit hemd, rijbroek en rijbotten.

Het paardetuig.
1.

2.
d.

De manen zullen los zijn, noch gevlochten, noch getrimd. Afgeschoren manen
zijn slechts toegelaten om geldige reden (schurft, parasieten, .....) en dit zal
gestaafd zijn door een attest van de dierenarts.
De staartharen mogen aan de basis gevlochten zijn.
Een commissaris, aangesteld door de raad van beheer, zal de toepassing van
voorgaande artikels nagaan. Hij zal het recht hebben de toegang tot de ring te
ontzeggen aan de paarden die hieraan niet voldoen. Elk paard zal aan de
commissaris getoond worden een uur voor zijn categorie de ring betreedt. De
commissaris zal zijn weigering mondeling verrechtvaardigen.
De
verantwoordelijke voor het paard krijgt een half uur om de vastgestelde
gebreken te verhelpen en mag dan het paard opnieuw aanbieden. Indien de
commissaris zijn beslissing handhaaft, wordt beroep gedaan op de voorzitter van
het Stamboek of diegene die hem statutair vervangt in geval van afwezigheid.
De beslissing van deze laatste is definitief en zonder verhaal.
De personen verantwoordelijk voor de paarden zullen zich voorzien van al het
nodige materiaal voor een degelijke toilettage van hun paarden. Water zal hun
ter beschikking worden gesteld in de inrichting waar de keuring doorgaat.

De paarden moeten aan de hand voorgebracht worden met eenvoudig hoofdstel
of kaptoom, gehouden met een korte longe of teugel. Elk ander middel zoals
stalhalster of hackamore zijn verboden. Enkel de veulens die hun moeder
vergezellen, zullen een stalhalster dragen en moeten aan de hand geleid worden
door een persoon gekleed zoals vermeld in artikel 7.b. van dit reglement.
De paarden die bereden worden voorgebracht zullen een eenvoudig hoofdstel
dragen; het wit presentatie-hoofdstel is niet toegelaten.

Volgorde van de presentatie.
De paarden moeten in de ring voorgesteld worden zoals voorzien in het programma.

e.

Het verloop van de keuring van de paarden die aan de hand worden voorgebracht.
1.
2.
3.
4.

Het paard zal in de ring voorgebracht worden zodra het vorige paard deze heeft
verlaten.
Diegene die het paard voorstelt zal het paard in stilstand plaatsen voor de jury en
dit tot de jury vraagt het paard te laten stappen.
Het paard gaat heen en weer in stap voor de jury zoals aangeduid op het schema
hieronder.
Deze beweging wordt verdergezet tot de jury vraagt stil te staan.
Als de jury vraagt te draven, wordt het paard in draf getoond met de piste aan
de rechterkant en het paard aan de linkerkant van diegene die het voorbrengt.
Hij gaat door met deze beweging tot de jury vraagt stil te staan.

5.
6.
f.

Hierna wordt het paard in stilstand voor de jury geplaatst tot deze vraagt de ring
te verlaten.
Diegene die eventueel de voorsteller helpt zal erop letten zich niet tussen het
paard en de jury te bevinden.

Het verloop van de keuring van de paarden die bereden worden voorgebracht.
Nadat het paard aan de hand werd voorgebracht zoals voorzien, wordt het (indien nodig)
opgezadeld voor de jury. Een helper (gekleed zoals voorzien in artikel 7.b.) zal de ruiter
hierbij helpen, evenals bij het opstijgen.

Annexe Nr 3
Bijlage Nr 3

REPARTITION DES POINTS.
VERDELING DER PUNTEN.
Nom du cheval / Naam van het paard :
Taille / Hoogte :
Age / Leeftijd :
CONFORMATION/BOUW :
Tête / Hoofd:
Epaule-Garrot / Schouder-Schoft:
Dos-Rein / Rug-Lenden:
Croupe / Kruis:
Aplomb antérieurs / Voorbenen:
Aplomb postérieurs / Achterbenen:
Allures / Gangen:
Modèle et type / Bouw en type:
Obéissance / Gehoorzaamheid:

/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10

PRESENTATION / VOORSTELLING :
Brillant et Obéissance sous la
selle / Uitstraling en Gehoorzaamheid onder het zadel:

/10

TOTAAL / TOTAL:

/100

10 : Excellent/Uitmuntend
9 : Très bon/Zeer goed
8 : Bon/Goed
7 : Passable/Tamelijk goed
6 : Satisfaisant/Bevredigend
5 : Suffisant/Voldoende
4 : Insuffisante/Onvoldoende
3 : Médiocre/Gebrekkig
2 : Mauvais/Slecht
1 : Très mauvais/Zeer slecht
Nom du juge / Naam van jurylid :
----------------------------------------------------------------------Conditions d'admission :
70% par critère et 70% au total pour les étalons, deux fois 60% pour les juments.
Si la taille n'est pas dans les limites prévues (1,53 à 1,58 m) il faut en plus 80% pour le critère "Modèle et
Type" (pour les étalons).
Voorwaarden tot aanvaarding :
70% per criterium en 70% in het totaal voor de hengsten, tweemaal 60% voor de merries.
Indien de schofthoogte niet binnen de voorziene grenzen valt (1,53 tot 1,58 m), dan is 80% vereist voor
het criterium "Bouw en Type" (voor de hengsten).

