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De Belgische Haflingervereniging is bij Ministerieel besluit van 18 november 2010 erkend door de Vlaamse 

minister bevoegd voor het Landbouwbeleid voor het bijhouden van het stamboek van het ras Haflinger. 

  



 

Voorafgaand: Enkele begrippen die voorkomen in dit technisch reglement: 

 

Belgisch Haflingerstamboek: Het stamboek voor het ras Haflinger, zoals dat bijgehouden wordt 
door de Belgische Haflingervereniging. Zij werd daarvoor bij Ministerieel Besluit van 18 
november 2010 erkend door de Vlaamse minister bevoegd voor het Landbouwbeleid. 
Registratie: Het inschrijven van een paard in één van de registers van het stamboek. 
Hoofdafdeling: Afdeling van het stamboek waarin paarden geregistreerd worden die raszuiver 
zijn. 
Aanvullende afdeling: Afdeling van het stamboek voor registratie van paarden die niet 
raszuiver zijn. 
Opname: Het inschrijven in een van de registers van het stamboek van een paard dat bij de 
geboorte geregistreerd werd in een ander Haflingerstamboek waarvan het een paspoort 
uitgereikt kreeg. 
Raszuiver: Een paard is raszuiver Haflinger wanneer er in de stamboom alleen 
Haflingerpaarden voorkomen zonder percentage vreemd bloed of wanneer de berekening 
van de aanwezigheid van vreemd bloed een percentage oplevert van minder dan 1,56%. 
Alleen een aandeel vreemd bloed afkomstig van inkruising van Arabische Volbloedpaarden 
wordt aanvaard. Een vreemd bloed aandeel afkomstig van andere rassen dan Arabisch 
Volbloed of van onbekende oorsprong is niet toegelaten en paarden die dit vreemd bloed in 
hun stamboom hebben, kunnen enkel in de aanvullende afdeling geregistreerd worden. 

Voor de berekening van het percentage vreemd bloed worden de percentages van de vader en 
de moeder bij elkaar geteld en gedeeld door twee. 
Het percentage vreemd bloed wordtmet twee cijfers na de komma op de identiteitsfiche in het 
paspoort vermeld. 
Een paard waarvan de voorouders niet gekend zijn, wordt beschouwd als niet raszuiver. 
Stamboekwaarde: De stamboekwaarde wordt uitgedrukt door een cijfer dat de waarde voor de 
fokkerij aangeeft. Deze waarde wordt berekend bij de registratie van het veulen en bepaalt de 
klasse waarin registratie mogelijk is. 

Een hengst die in de topklasse geregistreerd is, heeft een stamboekwaarde 100. Alle 
andere hengsten hebben een stamboekwaarde 0. 
Merries die in de hoofdklasse geregistreerd zijn, hebben een stamboekwaarde 100. 
Merries uit de aanvullende afdeling hebben een stamboekwaarde 0. 

De stamboekwaarde moet op de identiteitsfiche vermeld worden. 
Registratiewaardige paarden: Enkel paarden die aan minstens één van de drie volgende 
voorwaarden voldoen, kunnen in één van de afdelingen van het stamboek geregistreerd 
worden en vermeld in de afstamming van het Haflingerpaard: 

 paarden waarvan de beide ouders in een Haflingerstamboek geregistreerd zijn 

en die in het bezit zijn van een paspoort dat zulks vermeldt, 

 paarden zonder geregistreerde voorouders die door een officiële jury beoordeeld 

werden als paarden van een erkenbaar Haflingertype, te registreren in de aanvullende 
afdeling 

 veulens waarvan de ouders onder één van de voornoemde categorieën vallen. 
 
1. Exterieur 
Type: 
Het gewenste exterieur is dat van een elegant en evenwichtig gebouwd paard dat universeel inzetbaar is. 
Daartoe behoren een droog en uitdrukkingsvol hoofd met grote ogen, goed gevormde hals, een 
voldoende lang en soepel middenstuk, een goed, niet al te afhellend en niet te kort kruis, plastisch 
gespierd, met correcte ledematen en goede gewrichten. Fokhengsten en merries moeten duidelijke 
geslachtskenmerken vertonen. 
Voskleuren van licht vos tot koolvos met lichte (witte) manen. Onreinheden in de grondkleur, zoals 
stekelharigheid of edelvlekken zijn ongewenst en worden negatief beoordeeld, tot uitsluiting toe. 
Hoofdtekeningen zijn gewenst, maar geen voorwaarde. Teveel aftekening is ongewenst en kan tot 



uitsluiting leiden. Beenaftekeningen zijn niet gewenst maar worden voor een beenaftekening tot aan de 
helft van de voorknie of het spronggewricht niet negatief beoordeeld. Voor twee beenaftekeningen wordt 
een punt afgetrokken, voor drie twee punten, maar vier betekenen uitsluiting. Beenaftekeningen tot over 
het spronggewricht betekenen eveneens uitsluiting. 

Standaardmaat van 141 tot 150 cm. Men mag niet onder de minimummaat gaan, het niet bereiken 

ervan leidt tot uitsluiting. De hoogste maat kan overschreden worden bij uitzonderlijk betere 

exterieurbeoordeling. 

Hoofd: 
Het hoofd moet edel en droog zijn, met zijn grootte harmonisch bij het paard passen, met grote naar 
voren gerichte ogen en brede neusgaten. Het hoofd zal nog genoeg nekvrijheid en een correcte 
stand van de oren vertonen. 
Hals: 

De hals moet lang genoeg zijn en naar het hoofd toe smaller worden, zonder onder- of 
zwanenhals, niet te breed en met een goed vrije halsaansluiting. De hals moet over veel 
bewegingsvrijheid in de nek beschikken. 
Voorhand: 

Een opvallende, ver in de rug naar binnen reikende schoft, een grote schuinshellende schouder en 
voldoende borstdiepte zijn gewenst. 
Middenhand: 

De rug zal middellang en goed gespierd zijn met golvende bewegingen, waar draagkracht en 
evenwicht verenigd zijn. 
Achterhand: 
Voor de achterhand geldt een lang, licht neigend, niet te sterk afbuigend en niet te sterk gespleten, sterk 
gespierd kruis. De staart mag niet te diep aangezet zijn. Alles samen: een harmonische lichaamsindeling 
in voor- midden- en achterhand. 
Voorste ledematen: 
De basis zal in het bijzonder door een correcte houding (stand) met goed ontwikkelde gewrichten 
overtuigen. Met breed en vlak voorpootgewricht. Vanachter en van voren gezien een rechte 
ledematenstand, een van opzij gezien rechtuitgestrekt voorbeen, alsook een steeds rechte teenas met 
zowat 45 tot 50 graden naar de grond toe zijn gewenst. De enkels moeten lang en goed ontwikkeld zijn, 
de hoeven rond, zuiver en hard. De verhouding onderarm tot voorknie (carpus) en hoef zal ongeveer 
50% bedragen. 

 
Achterste ledematen: 
Voor de achterste ledematen geldt voor de correcte opstelling hetzelfde als voor de voorste 
ledematen maar gewenst is een correct, goed ontwikkeld en krachtig spronggewricht met goede 
overgangen en een in het spronggewricht met zowat 150° gebogen achterbeen. 
 

2. Gangen 
 
Gangcorrectheid: 
De gang zal correct, elastisch en slagzuiver zijn, zonder ernstige fouten. 

Ruimte in de gangen: 

Het paard zal over een goede, zo ruim mogelijke greep beschikken, met niet te vlakke gangen. 

Waarde van de punten: 
10 = uitmuntend, 9 = zeer goed, 8 = goed, 7 = bevredigend, 6 = twijfelachtig, 5 = onvoldoende 

Schofthoogte: 

De schofthoogte wordt gemeten op driejarige ouderdom en definitief nagemeten op zesjarige 
ouderdom. 

3. Karakter en gezondheid 
In het bijzonder geldt een voortreffelijk karakter zonder gebreken en een evenwichtig temperament. 
Het paard moet gezond zijn. 

 

Organisatie van het stamboek. 



 
1. Stamboekindeling: 
Het Belgisch Haflingerstamboek heeft twee afdelingen: 

1) een hoofdafdeling met twee klassen: 
a) een fokkerijklasse met een registratie van de paarden in: 

i) een topklasse 
ii) een hoofdklasse 

b) een gebruiksklasse voor registratie van raszuivere paarden die niet in de fokkerijklasse kunnen 
geregistreerd worden. 

2) een aanvullende afdeling: 
voor registratie van paarden die niet in de hoofdafdeling geregistreerd kunnen worden. 

 
 

1.1. Hoofdafdeling: 

Alleen raszuivere paarden worden in de hoofdafdeling geregistreerd, zoals in voorgaande sectie 
omschreven. 

 
De hoofdafdeling heeft een: 

a) Fokkerijklasse; de hierin geregistreerde paarden hebben een stamboekwaarde 100. 
i) Een topklasse, waarin hengsten worden geregistreerd die tot de voortplanting werden 

toegelaten en merries die het label "topklasse" (6,9 punten) of "elite" (7,9 punten) kregen. 
ii) Een hoofdklasse, waarin veulens en merries worden geregistreerd waarvan de vader in de 

topklasse en de moeder minstens in de hoofdklasse werden geregistreerd. 
b) Gebruiksklasse, waarin de raszuivere paarden worden geregistreerd die niet voor registratie in de 

hoofdafdeling in aanmerking komen. 
 

1.2. Aanvullende afdeling: 
In de aanvullende afdeling worden de niet raszuivere paarden opgenomen die van een officiële jury de 

beoordeling "van een voldoende herkenbaar Haflingertype te zijn" hebben gekregen. Ook paarden 

waarvan het aandeel vreemd bloed van oorsprong Arabisch Volbloed is maar waarbij dat aandeel groter is 

dan 1,56%, worden in deze afdeling geregistreerd. 

 
2. Klasseovergang: 

Veulens van raszuivere ouders die een stamboekwaarde 100 hebben, worden in de hoofdklasse 
geregistreerd. 
 
Hengsten die op tot de voortplanting werden toegelaten en merries die op een officiële keuring 
voldoende punten behaalden, worden in de topklasse geregistreerd. 

 
Veulens waarvan minstens één van de ouders in de aanvullende klasse geregistreerd is, kunnen in de 
gebruiksklasse geregistreerd worden wanneer hun percentage vreemd bloed minder dan 1,56% is en 
wanneer dat vreemd bloed van oorsprong uitsluitend Arabisch Volbloed is. 

 
 
 
 

TOELATING VAN DE HENGSTEN TOT DE VOORTPLANTING. 
 
 

1° Voorwaarden waaraan de hengsten moeten voldoen om tot de voortplanting toegelaten te 

worden. 

 Alleen de hengsten waarvan de afstamming van de beide ouderdieren langs de mannelijke lijn tot 

de eerst erkende Haflingerhengst "Folie" aantoont dat ze rasecht gefokt zijn, mogen op een 

nationale keuring worden voorgesteld. Er mag geen vreemd bloed aanwezig zijn in de stamboom van 

de aangeboden hengst. 

 Om tot de voortplanting toegelaten te worden moet een hengst in België op een nationale keuring 



een "goedkeuring voor de voortplanting" krijgen en als raszuiver in de hoofdklasse van de 

hoofdafdeling van het Belgisch Haflingerstamboek geregistreerd zijn. 

 De moeder van de hengst moet, voor Belgische producten, ingeschreven zijn in de topklasse van de 

hoofdafdeling van het Belgisch Haflingerstamboek. 

 De moeder van een ingevoerde hengst moet ingeschreven zijn in de hoofdklasse van de 
hoofdafdeling (of equivalent) van het stamboek van het land van herkomst. 

 De hengst moet ingeschreven zijn op naam van de eigenaar, lid van de Belgische 
Haflingervereniging. 

Vanaf 2014 geldt dat hengsten die voor de tweede keer voor de voortplanting goedgekeurd worden in 
België, moeten slagen in de verrichtingsproeven voor hengsten om tot de voortplanting toegelaten te 
worden. Ook oudere hengsten kunnen deze proeven op vrijwillige basis afleggen om zo een bijkomende 
qualificatie te verkrijgen. Deze proeven omvatten het rijden van een dressuurproef onder het zadel en 
aangespannen en worden beoordeeld door een door het bestuur aangestelde jury. 
Een hengst die geregistreerd is in een ander, voor het ras Haflinger erkend stamboek en daar tot de 
voortplanting is toegelaten, kan ook tot de voortplanting toegelaten worden bij de Belgische 
Haflingervereniging. Na te zijn voorgesteld op de keuring in België en daar goedgekeurd geworden voor de 
voortplanting, kan de hengst ingeschreven worden in de topklasse van het Belgisch Haflingerstamboek en 
tot de voortplanting in België toegelaten worden. 
Hengsten die niet in België of elders werden goedgekeurd worden niet tot de voortplanting toegelaten. 

Dekbewijzen van hengsten op een dekboek dat wordt uitgegeven door een andere vereniging worden 

aanvaard als de hengst in kwestie raszuiver Haflinger is en in de hoofdafdeling van desbetreffend stamboek 

opgenomen is. De veulens die uit deze dekkingen voortkomen, hebben dezelfde rechten als betrof het een 

dekking op dekboek van de Belgische Haflingervereniging. Bij kunstmatige inseminatie met sperma van een 

hengst die op een dekboek dat wordt uitgegeven door een andere vereniging dekt, gelden dezelfde 

voorwaarden. 
2° Procedure die het verloop van de toelatingsactiviteiten regelt. 
Elk jaar wordt door de Belgische Haflingerverenigng een nationale hengstenkeuring georganiseerd. Een 
internationale jury zal er de voorgestelde hengsten van drie jaar of ouder beoordelen en hen al of niet 
tot de voortplanting goedkeuren De hengsten worden gekeurd volgens een twaalf punten 
beoordelingssysteem, verdeeld over twaalf rubrieken die de rasstandaard van de Haflinger uiterlijk 
kenmerken. 
Voor het verkrijgen van de eerste “goedkeuring voor de voortplanting” moet een hengst minstens 7,5 
punten behalen. Bij latere goedkeuringen geldt geen minimum. 
 
Een hengst die tijdens een jaar op twee verschillende nationale keuringen of keuringen voor een 
ander fokgebied, niet of niet zonder beperkingen goedgekeurd werd, kan in datzelfde jaar niet 
meer voorgesteld worden om tot de voortplanting toegelaten te worden. 
Een hengst die voor deelname aan de keuring ingeschreven was maar omwille van overmacht 
(bijoorbeeld ziekte) op de dag van de keuring niet aanwezig was, kan mits voorlegging van een attest 
afgeleverd door een ter zake bevoegd persoon (bijvoorbeeld dierenarts), na afspraak op een 
afzonderlijke keuring voorgesteld worden mits vergoeding van de onkosten aan een vooraf vastgelegd 
tarief. Er worden door de vereniging geen bijkomende keuringen georganiseerd. 
Hengsten die na de nationale keuring uit het buitenland werden ingevoerd, worden gelijk gesteld met 

omwille van heirkracht afwezig. 

Ingevoerde hengsten die voor een ander fokgebeid voor dekdienst werden goedgekeurd maar nog 

niet op een keuring van de Belgische Haflingervereniging werden voorgesteld, worden op basis van 

hun paspoort in de hoofdklasse ingeschreven. Pas na goedkeuring op de nationale 

hengstenkeuring worden zij met een TK nummer in de topklasse geregistreerd en tot de 

voortplanting toegelaten. 

 

Producten van raszuivere, niet goedgekeurde hengsten binnen het bedrijf van de eigenaar gefokt 

worden ingeschreven in de gebruiksklasse van de hoofdafdeling van het Belgisch 

Haflingerstamboek. (92/353/EG) 



Producten van raszuivere niet goedgekeurde hengsten buiten het bedrijf van de eigenaar gefokt uit 

een merrie die in de topklasse van de hoofdafdeling is ingeschreven kunnen in de aanvullende afdeling 

van het Belgisch Haflingerstamboek ingeschreven worden met een fokwaarde van 50. (hengst fokwaarde 

0, merrie fokwaarde 100) 

NB. In België is wettelijk geregeld dat alleen hengsten die tot de voortplanting zijn toegelaten door een 
vereniging of organisatie die erkend is volgens Beschikking 92/353/EG merries mogen dekken die 
toebehoren aan derden. 

Na de nationale hengstenkeuring worden de hengsten die het label "toegelaten tot de voortplanting" 

gekregen hebben in de topklasse van de hoofdafdeling van het hengstenstamboek ingeschreven met 

een TK nummer (voorheen HHR nummer), op voorwaarde dat bij het verlenen van het label de 

richtlijnen van de vereniging werden gevolgd. Dit nummer begeleidt de hengst gedurende gans zijn ter 

dekkingstelling en moet op elk document (dekbewijs, geboorteaangifte) worden vermeld. 
De procedures gelden ook voor hengsten die op huurbasis ter dekking gesteld worden. 

 
3° Duur en fokprogramma waarvoor de toelating van de hengst tot de voortplanting geldt. 

Vanaf de leeftijd van drie jaar tot en met de leeftijd van negen jaar worden de goedgekeurde 

hengsten toegelaten tot de voortplanting voor de duur van één jaar. Vanaf de leeftijd van tien jaar 

worden ze tot de voortplanting toegelaten met een aanbeveling voor het leven op voorwaarde dat zij 

in dekdienst stonden bij het Belgisch Haflingerstamboek tijdens het voorgaande jaar. Indien dit niet 

het geval was moet de betrokken hengst opnieuw wordenvoorgesteld en voor één jaar goedgekeurd. 

Een volgend jaar kan hij tot de voortplanting worden toegelaten met een goedkeuring voor het 

leven. 

De goedkeuring geldt voor de toelating tot deelname aan het fokprogramma voor raszuivere 

Haflingerpaarden. 

 
4° Registratie van de genetische identiteit. 
Om de juistheid van de afstamming van eventuele nakomelingen te kunnen controleren via een DNA 
bepaling, wordt van iedere hengst die tot de voortplanting toegelaten wordt, een DNA profiel bepaald. 

 
5° Premies: 
Bij de keuringen wordt aan de hengsten die goedgekeurd werden een premie toegekend vanaf drie 

jaar tot en met negen jaar, telkens voor één jaar, volgens het premiesysteem voorzien voor de 

nationale en internationale keuringen (1a, 1b, 1c, 2a). Vanaf tien jaar worden de hengsten goedgekeurd 

voor het leven en behouden zij de hen toegekende premie, op voorwaarde dat zij tijdens het 

voorgaande jaar in dekdienst stonden bij de Belgische Haflingervereniging. Indien niet kunnen zij voor 

één jaar goedgekeurd worden en daarna voor het leven. 

 

6° Ter beschikking stellen van de dekcertificaten. 

 In ruil voor een negatief CEM attest (voor alle goedgekeurde hengsten) en een positieve sperma 

analyse (voor nieuw goedgekeurde hengsten) worden, na inschrijving, dekcertificaten afgeleverd. Dit 

CEM attest en de analyse van het sperma worden door de dierenarts van dienst verstrekt. 

 Dekcertificaten worden enkel afgeleverd indien alle financiële verplichtingen voldaan zijn. (Lidgeld, 

inschrijving keuring, eventuele mutatie, eventuele openstaande vorderingen…) 

 De dekcertificaten moeten op 15 oktober terug in het bezit zijn van het administratief secretariaat. 

 
7° Onkosten en vergoedingen. 

Om tot de keuring toegelaten te worden, moet de hengstenhouder de lidmaatschapsbijdrage van de 

vereniging en het inschrijvingsgeld voor de uiterste datum van inschrijving betaald hebben. Bij 

laattijdige betaling kan een toeslag aangerekend worden. Wanneer een ingevoerde hengst niet 

goedgekeurd wordt, krijgt de hengstenhouder een vooraf vastgelegd deel van het inschrijvingsgeld 

terugbetaald. 

De tarieven worden door de raad van bestuur vastgesteld en bij de uitnodiging voor de keuring 



meegedeeld. 
 

8° Publicatie van de gegevens. 

De lijst van de hengsten die door de Belgische Haflingervereniging vzw tot de voortplanting zijn 

toegelaten wordt jaarlijks, in het eerste nummer van het tijdschrift van de vereniging dat na de 

nationale hengstenkeuring verschijnt, gepubliceerd en permanent op de website van de vereniging. 

 
PROCEDURE VOOR OPNAME IN HET BELGISCH HAFLINGERSTAMBOEK. 

 
1. Opname van hengsten in de topklasse van de fokkerij klasse van de hoofdafdeling van het stamboek. 

 
Hengsten kunnen opgenomen worden in de topklasse van de fokkerijklasse van de hoofdafdeling van 

het stamboek, zoals in voorgaand hoofdstuk vastgelegd.  

 
 

2. Opname van merries in de topklasse van de fokkerij klasse van de hoofdafdeling van het 
stamboek. (TK opname, vroeger HSB opname). 

 
Merries kunnen, vanaf drie jaar, in de hoofdklasse van de hoofdafdeling van het stamboek 
opgenomen worden mits voorstelling op een nationale keuring. De datum zal tijdig aan de fokkers 
meegedeeld worden. 

Bij de opname is het voorleggen van het paspoort verplicht. Het bestuur behoudt zich het recht voor 
om afstammingscontrole uit te voeren via DNA onderzoek. 

 
Merries die ingevoerd zijn uit andere fokgebieden die hetzelfde quoteringssysteem gebruiken,kunnen 
hun oorspronkelijke beoordeling behouden op vraag van de eigenaar. Voor deze merries zijn de 
aanvaardingsvoorwaarden voor opname dezelfde als voor de Belgische producten. De opname wordt 
vermeld in het paspoort. De importkosten, vastgelegd in de tarievenlijst, zijn ten laste van de eigenaar. 

 
De juryleden zullen de paarden beoordelen volgens het 11 punten systeem. Paarden met minder dan 6,9 
punten worden niet opgenomen in de topklasse van de fokkerijklasse van de hoofdafdeling van het 
stamboek. Vanaf 79 punten krijgt de merrie het predicaat "Elite" met vermelding in het paspoort. 

 
 

3. Procedure voor de registratie van veulens. 

 
3.1.Veulens in België geboren. 
Hengst en merrieveulens worden na een geldige geboorteaangifte op het administratief secretariaat van 
de Belgische Haflingervereniging in het stamboek geregistreerd met een nummer voor het leven. 
De geboorte moet op het administratief secretariaat met een geboorteverklaring binnen de op dit 
document vermelde termijn aangegeven worden. 
Een aangifte wordt als laattijdig beschouwd wanneer zij toekomt in een kalenderjaar na dat van de 
geboorte. 

De opname van het signalement van het veulen en het plaatsen van een microchip moet door een 

erkende identificeerder gebeuren. Het schetsen en de chipinplanting gebeuren bij de eigenaar, de 

wet op de algehele identificatie van de paardachtigen is hiervoor van toepassing. Bij de opname van 

het signalement moet het veulen nog bij de moeder zijn, zo niet volgt er een DNA test op kosten 

van de aanvrager. 

Voor de registratie van een veulen dat laattijdig werd aangemeld gelden als bijkomende 
voorwaarden dat de dossierkosten (zie tarieven) voldaan werden en dat de afstamming van vader 

en moeder bewezen werden met een DNA onderzoek op kosten van de persoon die het veulen 

aanmeldt. Het paspoort kan slechts afgeleverd worden nadat de voor het stamboek noodzakelijke 

onkosten voldaan werden. 

 



3.2.Ingevoerde veulens. 

Indien er een paspoort afgeleverd werd door het betrokken fokgebied, wordt dit behouden. Het 
chipnummer, de naam van de nieuwe eigenaar en de datum van de opname in het stamboek 
worden er in vermeld. De gegevens op het buitenlands paspoort vermeld moeten voldoen om de 
raszuiverheid van het veulen te bewijzen. 

Wanneer in het buitenland niet aan alle vereisten voor een opname van het veulen voldaan is zal 

de regeling voor België van toepassing zijn. 

 
3.3.Naamgeving van het veulen. 
In België wordt dezelfde naamgeving toegepast als in het moederland Tirol. 
De naam van een hengstveulen moet beginnen met de eerste letter van de naam van de vader. b.v. 
De naam van de vader is "Wildfang", de naam van het veulen begint met de letter W, b.V."Walter". 
Noteer hierbij dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de S-lijn en de ST-lijn. 

De naam van een merrieveulen begint met de eerste letter van de naam van de moeder. Veulens uit een 
buitenlandse merrie gefokt moeten bij de naamgeving de eerste letter van de oorspronkelijke moederlijn 
krijgen. b.V.:de moeder heeft de naam "Astrid", de naam van het veulen begint met de 
letter A., b.V."Anka". 

Het administratief secretariaat kan hierover uitsluitsel geven. 
 

NATIONALE KEURINGEN. 

1. Nationale Hengstenkeuring. 

 Reglement van de keuring: 
§I.De eigenaar van de hengst moet lid zijn van de Belgische Haflingervereniging, en 

regelmatig zijn bijdrage betaald hebben. Hij moet op voorhand de gevraagde 
onkosten betaald hebben. 
Voor de voorstelling van een hengst zijn er maximum twee begeleiders, in witte kledij en 

met één zweep, in de ring toegelaten. 
Tijdens de keuring mogen de juryleden op geen enkele manier benaderd worden en geen enkele 

discussie met hen is toegelaten. Van de deelnemers wordt een loyale en sportieve houding 
verwacht. 
De deelnemers moeten voor elke vorm van aansprakelijkheid verzekerd zijn. 
§2.De hengst wordt ingeschreven op naam van de eigenaar. 
De hengst moet raszuiver zijn en in natuurlijke staat voorgesteld worden. Hij mag beslagen zijn en een 
sobere toilettering is toegelaten. 
Voor Belgische producten moet de moeder van de hengst ingeschreven zijn in de topklasse. 
Voor ingevoerde producten moet de moeder ingeschreven zijn in het hoofdstamboek van het land van 
herkomst. 
Hij moet tijdig voor deelname ingeschreven zijn en in de cataloog vermeld. 

§3.De hengsten worden per categorie gekeurd. 

De inrichters kunnen, indien wenselijk, naar verhouding van het aantal deelnemende paarden, 
meerdere categorieën samenvoegen. Per categorie of samengestelde categorie wordt een kandidaat 
voor het kampioenschap en het reservekampioenschap aangeduid. 
Onder hen wordt dan een nationale kampioen en reservekampioen gekozen. 

Een hengst kan meerdere keren in zijn loopbaan kampioen worden. 

Om tot het nationaal kampioenschap toegelaten te worden moet de hengst in België het label 

"aanbevolen" gekregen hebben en moet zijn eigenaar ook in België gedomicilieerd zijn. Hengsten 

van buitenlandse eigenaars, lid van de Belgische Haflingervereniging worden bij de nationale 

keuring niet in de rangschikking opgenomen. (zie technisch reglement). 

§4.Het bekomen van het label "aanbevolen". 

De hengsten worden gekeurd volgens het 12 punten systeem, verdeeld over 12 rubrieken die de 

standaard van het Haflingerras kenmerken: Aan type, hoofd, hals, voorhand, middenhand, achterhand, 

voorste ledematen, achterste ledematen, gangcorrectheid en ruimte in de gangen (stap, draf en galop) 



worden telkens een aantal punten toegekend: 10 = uitmuntend, 9 = zeer goed, 8 = goed, 7 = 

bevredigend, 6 = twijfelachtig, 5 = onvoldoende. 

Hengsten van drie tot en met negen jaar worden ieder jaar voorgesteld. Vanaf tien jaar kunnen ze 

het label "toegelaten tot de voortplanting" krijgen voor het leven, op voorwaarde dat zij tijdens het 

voorafgaand jaar in dekdienst stonden bij de Belgische Haflingervereniging. Indien niet kunnen zij voor 

één jaar het label "toegelaten tot de voortplanting" en daarna voor het leven krijgen. 

 

 
2. Nationale merriekeuring. 

2.4.1. Om aan deze keuring deel te nemen moet de merrie raszuiver zijn. De afstamming moet 

gekend zijn tot de zesde generatie. De authenticiteit van de afstamming mag altijd gecontroleerd 

worden via een bloedproef of een DNA test. 

2.4 .1. De nationale merriekeuring kan jaarlijks of om de twee jaren georganiseerd worden. 

Nadat een merrie de nationale titel beeft behaald kan zij nog eenmaal deelnemen aan de nationale 

keuring. 

Zij kan daarna nog deelnemen in de rubriek "merries met afstammelingen". 
 

ADMINISTRATIE: V ARIA. 

 
1. Stalnaam: 

Iedere fokker kan een stalnaam toevoegen aan de eigennaam van de veulens die in zijn stal 

geboren worden, en hij kan deze stalnaam doen erkennen als zijn stalnaam. 

b.V. De fokkerij beeft de naam ”Molenhof”, dan krijgen de veulens de naam “ Walter van het 

Molenhof” of ”Anka van het Molenhof”. 

Wie de erkenning van een stalnaam wenst moet een schriftelijke aanvraag doen op het 

administratief secretariaat van de vereniging. 

De stalnaam wordt erkend na betaling van de onkosten (zie tarieven). 
De Raad van Bestuur behandelt het dossier en beslist over de toekenning. Het recht van de eerst 

vragende of de reeds hebbende is daarbij het uitgangspunt, zowel voor de namen die reeds in 

voege waren als voor de nieuwe aanvragen. 

2. Paspoorten. 
De paspoorten zijn en blijven de eigendom van de vereniging. De veulens die in België geboren 

worden krijgen een paspoort (boekje dat voor een opgenomen paardachtige paspoort genoemd 
wordt) dat voldoet aan de Europese regelgeving, na betaling van de onkosten. 
Het paspoort moet volledig intact gehouden worden en er mag geen enkele wijziging op aangebracht 
worden. Een paspoort dat uit mekaar gehaald werd heeft geen enkele waarde meer. 
Alleen het administratief secretariaat van de vereniging is gemachtigd het document op te stellen en 
eventuele wijzigingen aan te brengen. 

Bij verkoop van een paard moet dit paspoort aan de koper overhandigd worden die het op zijn 

beurt naar het administratief secretariaat stuurt voor de verandering van eigenaar. Voor elk paard mag 
er maar een paspoort in omloop zijn. 

 
3. Verloren paspoorten. 

Wanneer een paspoort verloren ging moet de eigenaar dit aan het administratief secretariaat 
melden. 
De administratiesecretaris/secretaresse mag na positief advies van de Raad van Bestuur een nieuw 

paspoort afleveren waarop duidelijk staat dat dit document een verloren paspoort moet 
vervangen.(duplicaat). De voor de vereniging noodzakelijke onkosten zijn ten laste van de 
eigenaar. 

 
4. Paspoorten bij diefstal van een paard. 
In geval van diefstal van het paard moet het paspoort naar het administratief secretariaat terug 

gestuurd worden. Wanneer het paard terug gevonden wordt krijgt de eigenaar automatisch het 



paspoort terug na een controle van de chip die het eigendomsrecht moet bevestigen. 

 
************************** 


