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HOOFDSTUK I: 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 “Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw”, 
opgesteld bij akte voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik, op datum van 7 juli 1994, heden meer-
maals gewijzigd. Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw, verder afgekort als BMP, 
houdt het stamboek van oorsprong bij van het ras Belgisch Miniatuurpaard en dit foktechnisch re-
glement regelt het fokprogramma van dit ras. 

 
Fokkerijverordening 2016/1012: deze benaming is de verkorte versie van het opschrift “VERORDE-
NING (EU) 2016/1012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN RAAD van 8 juni 2016 betreffende de zoö-
technische 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” 

 
(Erkende) stamboekvereniging: een fokkersvereniging, fokkerij-organisatie of overheidsinstantie, an-
ders 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, fok-
ken en uitwisselen van raszuivere paarden en levende producten daarvan die worden opgezet en uit-
gevoerd om de gewenste fenotypische en/of genotypische eigenschappen bij de beoogde fokpopula-
tie te verbeteren of in stand te houden. 
 
Lid van de vereniging: elk natuurlijk persoon die zijn lidgeld heeft betaald (zie statuten van het BMP, 
hoofdstuk II: Leden). Een lid van de vereniging dient niet noodzakelijk fokker te zijn. Elk lid wordt ver-
ondersteld 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 een (feitelijke) vereniging die zich bezig houdt met het fokken van 
paarden van het Belgisch Miniatuurpaarden-ras. Een fokker dient tevens lid te zijn van het BMP (zie 
“lid van de vereniging”) om te kunnen deelnemen aan het fokprogramma van het BMP. Indien de 
fokker een (feitelijke) vereniging betreft, dient minstens 1 natuurlijk persoon van die (feitelijke) ver-
eniging lid te zijn van het BMP.  
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2. Omschrijving van het fokprogramma, geografisch gebied en fokdoel 

Fokprogramma: het BMP houdt het stamboek van oorsprong bij van het ras Belgisch Miniatuur-
paard en heeft de instandhouding, maar vooral ook de verbetering  van het Belgisch Miniatuurpaard 
tot doel. Aangezien het ras van (Belgische) Miniatuurpaarden is ontstaan door selectief kruisen van 
en gericht fokken met verschillende rassen, zijn deze kruisingen tot op heden een waardevolle aan-
vulling op de bestaande populatie Belgische Miniatuurpaarden binnen het fokprogramma. Daarom 
zal het BMP de kruisingen tussen Belgische Miniatuurpaarden en andere rassen van paardachtigen 
registreren en beoordelen om op die manier ook de kwaliteit van de fokproducten uit kruisingen met 
Belgische Miniatuurpaarden te bewaken en zo nodig te verbeteren. Dit alles met het oog op het be-
reiken van de rasstandaard (hierna weergegeven). 
 
Geografisch gebied: het geografisch gebied van het fokprogramma van het BMP strekt zich uit over 
België (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest), Nederland en Frankrijk.  

 
Selectie- en fokdoelstellingen: het fokken van een miniatuurpaard volgens de aangenomen rasstan-
daard; een miniatuurpaard is een miniatuur-replica van een groot rijpaard van het lichtere type (zo-
als volbloedpaarden), vrij van dwerggroei en andere genetische afwijkingen. 

 
In het fokprogramma van het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw staat het fokken van 
een kwaliteitsvol klein paard voorop. Het paard moet klein van gestalte zijn en voldoende rasuitstra-
ling en adel vertonen, maar tegelijkertijd goed in proportie zijn en correct in de lichaamsbouw, in de 
stand van de benen en de beweging. In het totale beeld moet er sprake zijn van een paard dat in alle 
opzichten het uiterlijk heeft van een groot (rij)paard, maar toch klein en fijn van gestalte blijft.  

 
De gemiddelde maat en type van de paarden die nu reeds zijn geregistreerd in het stamboek, ligt 
reeds op een aanvaardbaar niveau en kan op dat niveau worden gehandhaafd. De bewegingen en de 
beenstanden mogen echter geen ondergeschikte rol spelen. De beenstand van voor-en achterbenen 
dient nauwlettend in het oog te worden gehouden. Wijde, nauwe en koehakkige stand van de benen 
zijn vaak geziene problemen en verdienen meer dan gemiddelde verbetering. Vaak is het gevolg hier-
van een afwijkend gangenpatroon: te nauw lopen of strijken, te wijd lopen, maaien, biljarderen 
(draaien om de hakken) … Ook hier weer nood aan nauwlettende controle en veel ruimte tot verbe-
tering. 
De schouder moet voldoende lengte en schuinte hebben om een ruime beweging mogelijk te maken. 
Een krachtige gedragen beweging (in de draf) die door het lichaam heen wordt getoond met vol-
doende oprichting en zelfhouding is het doel. De stap dient steeds voldoende ruim te zijn. Knieactie 
is geen fokdoel op zich, maar is toegestaan. De fokkers zullen er zelf op toe moeten zien dat de paar-
den beschikken over een temperamentvol, maar tegelijkertijd zachtaardig en gehoorzaam karakter.  

 
Vanuit de geformuleerde doelstellingen kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

▪ op correctheid in de bewegingen en beenstand dient streng geselecteerd te worden; 
▪ de ruglijn en de bespiering van de paarden in het algemeen behoeft gemiddelde ver-

betering; 
▪ de verhoudingen van het paard moeten correct blijven (geen rib te veel of te weinig, 

geen te lang of te smal hoofd, …) 
Dit dient bij keuringen en stamboekopname tot uitdrukking te worden gebracht. 
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3. Rechten en plichten van de fokker 

Fokkers hebben het recht deel te nemen om aan het fokprogramma van het Belgisch Stamboek voor 
het Miniatuurpaard vzw op voorwaarde dat: 

- hun fokdieren gehouden worden op bedrijven die binnen het geografisch gebied van het fok-
programma gelegen zijn 

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

- hun raszuivere paarden te laten inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek 
- hun (niet raszuivere) paarden te laten inschrijven in de aanvullende sectie van het stam-

boek 
- 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 geneti-

sche evaluatie van hun raszuivere paarden te ontvangen  (wanneer die resultaten be-
schikbaar zijn) 

- toegang te krijgen tot alle andere diensten die het BMP aan zijn fokkers verleent. 
 
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma hebben de plicht en verbinden zich ertoe alle bepa-
lingen uit de statuten, het huishoudelijk reglement en het foktechnisch reglement van het Belgisch 
Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw na te leven. 
 
 

4. Rechten en plichten van het BMP 

Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw 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 foktech-
nisch reglement niet nakomen; 

- de verantwoordelijkheid geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en het 
BMP over de uitvoering van het fokprogramma te beslechten volgens het foktechnisch 
reglement of het huishoudelijk reglement. Deze verantwoordelijkheid geldt onvermin-
derd de rol van rechtscolleges.  
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HOOFDSTUK II: De kenmerken van het ras 

1. Algemeen 

Het BMP hanteert de rasstandaard van het Miniatuurpaard zoals deze is opgesteld door het AMHA, 
the American Miniature Horse Association, met uitzondering van de maat. Deze rasstandaard is gel-
dig voor alle paarden binnen het fokprogramma.  
 
Er is geen beperking van de rassen die mogen gebruikt worden voor het kruisen met Belgische Minia-
tuurpaarden. De fokproducten uit kruisingen hebben geen afzonderlijke rasstandaard, maar moeten 
voldoende kenmerken uit de vooropgestelde rasstandaard bezitten. Bovendien moeten de kruisin-
gen worden gefokt met het oog op het bekomen van een Belgische Miniatuurpaard volgens de ras-
standaard waarvan een afstammeling kan opgenomen worden in de klasse 1 van de hoofdsectie van 
het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw. 
 

2. De rasstandaard 

Het Belgisch Miniatuurpaard voldoet aan volgende kenmerken:  
 
Algemeen: een miniatuurpaard is een mooi, klein, goed uitgebalanceerd paard dat, indien alle refe-
renties m.b.t. grootte zouden worden geëlimineerd, dezelfde bouw en proporties zou hebben als an-
dere grote (fijne) paardenrassen. De merrie oogt verfijnd en vertoont vrouwelijke elegantie. De 
hengst straalt kracht en mannelijkheid uit. De algemene indruk is er een van symmetrie, kracht, be-
hendigheid en alertheid. De beweging is sterk en atletisch, toont natuurlijk en straalt sportiviteit uit. 
Het paard is soepel in de schouder en heeft voldoende actie vanuit de achterhand. Bij jurering wordt 
in geval van twijfel tussen twee overig gelijke miniatuurpaarden de voorkeur gegeven aan de kleinste 
van de twee. 
 
Temperament: het temperament wordt gereflecteerd in zijn persoonlijkheid. Het miniatuurpaard is 
intelligent, nieuwsgierig, zachtaardig, verstandig, werkwillig en gehoorzaam.              
 
Maat: het paard wordt gemeten op de plateau van de schoft en mag op volwassen leeftijd de maxi-
maal toegelaten schofthoogte van 106 cm niet overschrijden.  
 
Hoofd: Het hoofd is mooi, driehoekig van vorm en relatief klein in verhouding tot de lengte van hals 
en lichaam. Het voorhoofd is breed met grote, prominente ogen. De ogen zijn ver genoeg uit elkaar 
geplaatst. De afstand tussen de snuit en de ogen is relatief kort. Een hoofd heeft een recht of lichtjes 
hol (dishy) profiel en gaat over in kleine, verfijnde snuit met grote neusgaten. 
 
Gebit: Van de zijkant bekeken moeten de tanden mooi aansluiten en gelijkmatig zijn over het hele 
gebit. Slechts een halve breedte van de tand is toegestaan als afwijking. Door het wisselen kan de 
stand tijdelijk veranderen. 
 
Oren: De oren staan bovenop het hoofd en worden alert gedragen. Ze hebben een middelmatige 
grootte, uitlopend in een mooie punt welke licht naar binnen gebogen is.            
 
Hals: De hals is geplaatst bovenop een goed-gehoekte schouder, die ruim boven de punt van de 
schouder vertrekt en soepel overgaat in de schoft, waardoor de indruk wordt gewekt dat de hals bo-
ven op de schoft zit in plaats van ervoor. De slanke hals is licht gebogen en vormt een zachte curve 
van kruin tot achterkant. De lengte is in verhouding met het lichaam waarbij de bovenlijn beduidend 
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langer is dan de onderlijn. De onderhals is strak en duidelijk te onderscheiden waardoor het paard 
flexibel kan bewegen en een goede ademhaling heeft.             
 
Schouders: de schouder is lang, gespierd, schuin en geplaatst onder een goede hoek (45-50°), waar-
door vlotte, ruime bewegingen mogelijk zijn, alsook een alerte hoofd- en nekhouding.  
 
Lichaam: Het lichaam is compact met een korte rug, brede lendenen, diepe flanken en goed ge-
welfde ribben. De rug heeft een lange, vlakke, goed bespierde lenden en loopt soepel naar de heup. 
De inplanting van de staart zal niet overdreven hoog of laag zijn, maar in vloeiende lijn met het kruis. 
De onderlijn van het lichaam moet lang zijn maar niet opgetrokken op de flank. Op volwassen leeftijd 
mag de bovenkant van de heup niet hoger zijn dan de schoft. De borst is middelmatig breed met 
zichtbare spierontwikkeling.   
 
Benen: De benen lijken langer dan het lichaam diep is. Ze hebben een platte botstructuur en een dui-
delijk verfijnd uiterlijk. De benen zijn structureel recht en evenwijdig als ze van voren en van achteren 
worden bekeken met de hoeven recht naar voor gericht. De koten hebben voldoende lengte en zijn 
voldoende gehoekt om een lichte, verende stap mogelijk te maken. De voorbenen hebben een goed 
gespierde bovengedeelte dat relatief lang is in verhouding tot het pijpbeen. De koten van de voorbe-
nen hellen 45 tot 48 graden en vloeien soepel zonder verandering van hoek van de hoeven naar de 
grond. De structuur van het achterbeen moet goed gehoekt zijn met een voldoende gebogen sprong-
gewricht om een atletische beweging toe te laten; de knie goed voorwaarts geplaatst en laag in de 
flank met goed bespierde dijen en bovenbenen. Het bovenbeen is relatief lang in verhouding tot het 
onderbeen. Het pijpbeen staat loodrecht op de grond wanneer de punten van de hakken en de billen 
zich in dezelfde verticale lijnen bevinden. De achterste koten hebben een helling van 40 tot 50 gra-
den en gaan soepel zonder een verandering van hoek van de hoeven naar de grond. De hoeven zijn 
bijgesneden tot een praktische lengte en hebben voldoende teenlengte en hoek met spreiding van 
de hielen voor de grootte en verhoudingen van het dier.  
 
Beweging: De stap is een natuurlijke, vloeiende gang met vier slagen en een paslengte evenredig met 
de hoogte en lengte van de benen. De draf is een natuurlijke, voorwaartse, vloeiende diagonale loop 
met twee slagen waarbij de knie en het spronggewricht gesynchroniseerd even hoog en even ver 
strekken. Als het paard van voren en langs achter bekeken wordt en naar voren loopt, repliceert het 
paard de structurele correctheid van zijn houding. De sporen van de achterbenen moeten even 
breed zijn als de sporen van de voorbenen. 
 
Kleur en vacht: alle haarkleuren, kleurpatronen, aftekeningen en oogkleuren zijn toegelaten. De 
vacht moet zacht en glanzend zijn. Manen en staart verzorgd en glanzend.    
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HOOFDSTUK III: De indeling van het stamboek  

1. Algemeen 

Het stamboek van het BMP is ingedeeld in een hoofdsectie en één aanvullende sectie.  
 
Binnen zijn geografisch gebied zal het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw enkel raszui-
vere paarden opnemen in de registers van de hoofdsectie. Een raszuiver paard beantwoordt aan de 
volgende criteria: 

- Een chip bezitten en ingeschreven zijn in de centrale databank op naam van de huidige eige-
naar van het paard, m.a.w. geïdentificeerd volgens het “dierengezondheidsrecht” zoals gere-
geld in de Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad   

- Beschikken over een zoötechnisch certificaat zoals geregeld in de Verordening (EU) 2016/429 
- Beide ouders zijn gekend en geregistreerd in de hoofdsectie of de aanvullende sectie van het 

stamboek van een erkende stamboekvereniging of fokorgaan. 
- Beantwoorden aan de rasstandaard van het miniatuurpaard of ingeschreven zijn in de hoofd-

sectie van een andere erkende stamboekvereniging of fokorgaan. 
 
Binnen zijn geografisch gebied zal het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw enkel een 
paard opnemen in zijn aanvullende sectie indien het paard beantwoordt aan de volgende criteria: 

- Een chip bezitten en ingeschreven zijn in de centrale databank op naam van de huidige eige-
naar van het paard, m.a.w. geïdentificeerd volgens het dierengezondheidsrecht zoals gere-
geld in de Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad 

- Beantwoorden aan de rasstandaard van het miniatuurpaard of inschreven zijn in de aanvul-
lende sectie van een ander stamboek. 

 
Veulens, merries, hengsten en ruinen mogen opgegeven worden ter registratie in een register van de 
hoofdsectie of van de aanvullende sectie van het BMP indien redelijkerwijs kan verwacht worden dat 
zij de maximale schofthoogte van 106 cm op volwassen leeftijd niet overschrijden. Iedere kleur en 
ieder ras is toegestaan. De aangeboden dieren zullen worden ingeschreven in de registers krachtens 
hun statuut of genetische aanleg.   
 
 

2. De hoofdsectie van het stamboek 

De hoofdsectie van het stamboek is voorbehouden voor raszuivere paarden en is ingedeeld in vijf 
klassen die elk zijn onderverdeeld in een register en een hoofdboek. Door middel van een door het 
BMP georganiseerde stamboekopname kan een paard vanuit een register een upgrade krijgen naar 
het hoofdboek.  

 
Klasse 1: Premie-Miniatuurpaard 
Deze klasse is onderverdeeld in: 

▪ register Premie-Miniatuurpaard  
▪ hoofdboek Premie-Miniatuurpaard 

 
Voor registratie in de klasse 1 komen raszuivere paarden in aanmerking waarvan de afstam-
ming van minimum twee voorgaande generaties volledig gekend is (beide ouders en vier 
grootouders) én deze zes voorouders behoren tot een erkend miniatuurpaardenras (m.a.w. 
behoren tot een miniatuurpaardenstamboek dat de rasstandaard van het miniatuurpaard 
hanteert*) én waarvan beide ouders door het BMP goedgekeurd zijn (m.a.w. toegelaten tot 
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de voortplanting) of opgenomen in een hoofdboek van de hoofdsectie van het stamboek 
(m.a.w. een premie behaalden). 
 

* De stamboeken die door het BMP worden aanvaard als miniatuurpaardenstamboek 
zijn deze die worden bijgehouden door BMP, NMPRS, AMHA, AMHR, BMHS en 
EUSAM (niet limitatieve lijst) 
 
**Van de volgende stamboekverenigingen worden de stamboeken niet aanvaard als 
miniatuurpaardenstamboek: 
Fallabella, ASPC, NSPPR, ASPIR, NSPS en alle andere Shetlandstamboeken, Welsh, 
Hackney en alle andere stamboeken behalve de hierboven genoemde aanvaarde mi-
niatuurpaardenstamboeken.  

 
 
Klasse 2: Miniatuurpaard 
Deze klasse is onderverdeeld in: 

▪ register Miniatuurpaard  
▪ hoofdboek Miniatuurpaard 

 
Voor registratie in de klasse 2 komen raszuivere paarden in aanmerking die voldoen aan de 
voorwaarden voor de klasse 1 (de afstamming van minimum twee voorgaande generaties is 
volledig gekend én deze zes voorouders behoren tot een erkend miniatuurpaardenras, 
m.a.w. tot een erkend stamboek dat de rasstandaard van het miniatuurpaard hanteert*), 
maar waarvan één of beide ouders niet door het BMP goedgekeurd zijn of stamboek opgeno-
men. 
 
 
Klasse 3: Premie Part Bred-Miniatuurpaard 
Deze klasse is onderverdeeld in: 

▪ register Premie Part Bred-Miniatuurpaard  
▪ hoofdboek Premie Part Bred-Miniatuurpaard 

 
Voor registratie in de klasse 3 komen raszuivere paarden in aanmerking waarvan niet alle zes 
voorouders (beide ouders en vier grootouders) behoren tot een stamboek dat de rasstan-
daard van het miniatuurpaard hanteert* (m.a.w. minstens één van de zes voorouders be-
hoort niet tot een miniatuurpaardenstamboek en/of één van de vier grootouders is niet ge-
kend) en/of één van de voorouders behoort tot klasse 5), maar waarvan beide ouders door 
het BMP goedgekeurd zijn of stamboek opgenomen (m.a.w. een premie behaalden). 

 
 

Klasse 4: Part Bred-Miniatuurpaard  
Deze klasse is onderverdeeld in: 

▪ register Part Bred-Miniatuurpaard  
▪ hoofdboek Part Bred-Miniatuurpaard 

 
Voor registratie in de klasse 4 komen raszuivere paarden in aanmerking die voldoen aan de 
voorwaarden voor de klasse 3 (minstens één van de 6 voorouders behoort niet tot een minia-
tuurpaardenstamboek en/of één van de zes voorouders is niet gekend of behoort tot klasse 
5), maar waarvan één of beide ouders niet door het BMP goedgekeurd zijn of stamboek op-
genomen. 
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Klasse 5: Afstammelingen van afgekeurde Miniatuurpaarden en niet gekeurde hengsten 
Deze klasse is onderverdeeld in: 

▪ register klasse 5  
▪ hoofdboek klasse 5 

 
Paarden die bij een stamboekopname of keuring tot toelating tot de voortplanting georgani-
seerd door het BMP werden afgekeurd, zijn niet stamboekwaardig en zijn niet bestemd om 
te worden ingezet in het fokprogramma van het BMP. Eventuele rechtstreekse afstammelin-
gen van deze paarden zullen worden opgenomen in een afzonderlijke klasse van de hoofd-
sectie van het stamboek, namelijk klasse 5. 
 
Bovendien wordt de voorkeur gegeven aan het fokken met enkel gekeurde hengsten. Indien 
er wordt gefokt met niet gekeurde hengsten, zullen de afstammelingen waarvan de afkomst 
van DNA-analyse werd vastgesteld, eveneens worden opgenomen in de klasse 5. 
 
In klasse 5 komen bijgevolg alle rechtstreekse afstammelingen van paarden die zijn inge-
schreven in de hoofdsectie van het stamboek of de aanvullende sectie en die werden aange-
boden voor stamboekopname of toelating tot de voortplanting, maar veterinair werden afge-
keurd en/of geen premie behaalden (minder dan 55%) en alle rechtstreekse afstammelingen 
van niet gekeurde hengsten. 
 
 

3. De aanvullende sectie of hulpstamboek  

De aanvullende sectie ofwel het hulpstamboek is voorbehouden voor paarden waarbij één of beide 
ouders niet gekend zijn en/of geregistreerd in een erkende stamboekvereniging of fokorgaan.  
 
De aanvullende sectie bestaat uit één klasse. De paarden worden bij registratie of inschrijving opge-
nomen in de klasse 6. Deze paarden kunnen niet worden aangeboden voor stamboekopname en 
kunnen nooit overgaan naar een klasse binnen de hoofdsectie. Zij kunnen wel worden aangeboden 
voor toelating tot de voortplanting.  
 
Afstammelingen van de paarden uit de klasse 6 kunnen worden opgenomen in een register van de 
hoofdsectie indien zij aan alle voorwaarden voldoen. 
 

Klasse 6: Hulpstamboekpaard 
hierin komen alle paarden die beantwoorden aan de rasstandaard van het Belgisch Minia-
tuurpaard, maar waarvan één of beide ouders niet gekend en/of geregistreerd zijn in een er-
kende stamboekvereniging. 
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4. Overgangsmaatregelen  

(na de inwerkingtreding van het nieuw reglement op 24/03/2018) 
 
Paarden die reeds stonden ingeschreven bij het BMP voor de inwerkingtreding van het nieuw regle-
ment, zullen niet automatisch worden overgezet naar de nieuwe indeling. 
 
Eigenaars en fokkers krijgen evenwel de kans hun paarden te laten overzetten naar een register vol-
gens de nieuwe indeling. Er zal gekeken worden naar de afstamming van het dier en overeenkomstig 
de gekende afstamming in het juiste register worden overgezet. Het BMP-nummer en (binnenblad 
van het) paspoort blijft behouden, maar er zal een (nieuw) werkdocument worden afgeleverd als be-
wijs van inschrijving volgens de nieuwe stamboekindeling met vermelding van het register dat als bij-
lage bij het paspoort hoort. 
 
Paarden die reeds werden goedgekeurd bij het BMP zullen eveneens worden overgezet naar een re-
gister. Zij behouden wel hun toelating tot de voortplanting. Indien de eigenaar wenst, kan hij zijn 
paard laten opnemen in een hoofdboek door het paard op een hengsten- of merriekeuring aan te 
bieden voor een lineaire score. De overige stappen van de stamboekopname zijn niet nodig, het 
paard zal met zijn reeds behaalde premie worden opgenomen in het hoofdboek. Het paard kan wel 
worden voorgebracht op de premiekeuring om eventueel een nieuwe premie te behalen. 
 
Eigenaars die hun paarden wensen te laten overzetten, vullen hiervoor het formulier “overzetting 
nieuwe indeling” in en voegen 3 foto’s en een kopie van het afstammingsbewijs van het betrokken 
paard in bijlage. Een foto van de linkerzijde, rechterzijde en het hoofd frontaal. De foto's zullen een 
duidelijke weergave zijn van het in te schrijven paard. Het paard zal 80% van de foto innemen, benen 
en hoeven volledig zichtbaar. Wanneer de foto’s op papier worden overgemaakt, dienen zij formaat 
9 x 13 cm te hebben. Op de achterzijde van de foto's zal de naam van het paard, alsook de naam van 
de eigenaar vermeld worden. Wanneer de foto’s digitaal worden overgemaakt, dient dit in JPEG- of 
JPG-formaat te zijn. Vermeld ook duidelijk de naam van het betreffende paard in de mail. 
Indien de ouders van het in te schrijven paard reeds waren gekeurd bij het BMP vóór de geboorte 
van het in te schrijven paard, dienen ook de bewijzen van de goedkeuring te worden toegevoegd om 
het paard te kunnen opnemen in een premieklasse (klasse 1 of 3). Bij paarden reeds opgenomen in 
het Premiestamboek (oude indeling) zijn deze bewijsstukken niet nodig. 
 
Alle documenten worden overgemaakt aan het secretariaat van het BMP. Indien op het afstam-
mingsbewijs niet duidelijk is tot welk stamboek de voorouders behoren, zal het paard worden inge-
schreven in de klasse 3 of 4, tenzij de eigenaar reeds bij de aanvraag tot overzetting een bewijs toe-
voegt tot welk stamboek de voorouders behoren. Zolang het secretariaat van het BMP de betaling 
voor de overzetting niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.  
 
 
Niet-limitatieve opsomming van regels m.b.t. de overzetting naar de nieuwe indeling: 
 
Paarden die stonden ingeschreven in het Stamboek: 

• inschrijving in het register Miniatuurpaard indien alle voorouders (6) zijn gekend en be-
horen tot een miniatuurpaardenstamboek* 

• inschrijving in het register Premie-Miniatuurpaard indien alle voorouders (6) zijn gekend 
en behoren tot een miniatuurpaardenstamboek * en beide ouders werden goedgekeurd 
bij BMP vóór de geboorte van het in te schrijven paard (bewijzen van goedkeuring moe-
ten worden toegevoegd door de aanvrager) 
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• inschrijving in het register Part Bred-Miniatuurpaard indien minstens één van de vier 
grootouders niet is gekend of minstens één van de zes voorouders (beide ouders en vier 
grootouders) niet behoort tot een miniatuurpaardenstamboek*  

• inschrijving in het register Premie Part Bred-Miniatuurpaard indien minstens één van de 
vier grootouders niet is gekend of minstens één van de voorouders (6) niet behoort tot 
een miniatuurpaardenstamboek* én beide ouders werden goedgekeurd bij BMP vóór de 
geboorte van het in te schrijven paard (bewijzen van goedkeuring moeten worden toege-
voegd door de aanvrager) 

 
 
Paarden die stonden ingeschreven in het Premiestamboek: 

• inschrijving in het register Premie-Miniatuurpaard indien alle voorouders (6) zijn gekend 
en behoren tot een miniatuurpaardenstamboek*  

• inschrijving in register Premie Part Bred-Miniatuurpaard indien minstens één van de vier 
grootouders niet is gekend of minstens één van de zes voorouders niet behoort tot een 
miniatuurpaardenstamboek*  

 
 

Paarden die stonden ingeschreven in het Vreemd Stamboek: 

• inschrijving in het register Miniatuurpaard indien alle voorouders (6) zijn gekend en be-
horen tot een miniatuurpaardenstamboek* 

• inschrijving in het register Part Bred-Miniatuurpaard indien minstens één van de vier 
grootouders niet is gekend of minstens één van de zes voorouders (beide ouders en vier 
grootouders) niet behoort tot een miniatuurpaardenstamboek* 

 
 
Paarden die stonden ingeschreven in het Hulpstamboek waarbij beide ouders zijn gekend: 

▪ inschrijving in het register Part Bred-Miniatuurpaard 
▪ inschrijving in het register Premie Part Bred-Miniatuurpaard indien beide ouders wer-

den goedgekeurd bij BMP vóór de geboorte van het in te schrijven paard (bewijzen van 
goedkeuring moeten worden toegevoegd door de aanvrager) 
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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 BE23 7332 2916 8691 - BIC: 
KREDBEBB op naam van het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw, met een welomschre-
ven mededeling. Er zal geen werk worden verricht vooraleer er een correcte betaling gebeurde van 
de desbetreffende aanvraag. 
 
Door het aanvragen van een paspoort bij het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard bevestigt 
de fokker of de eigenaar dat het paard nog niet over een geldig paspoort beschikt, aangezien een 
paard (wettelijk gezien) maar kan en mag beschikken over één paspoort. Bij overtreding hierop is de 
aanvrager verantwoordelijk.  
 
De inschrijving van het paard is alleen mogelijk wanneer het voldoet aan de voorwaarden om inge-
schreven te worden in het Stamboek (zie Hoofdstuk III). Dit betekent dus dat het paard een chip 
moet hebben en moet ingeschreven zijn op naam van de eigenaar in de centrale databank van het 
land waar het paard zich bevindt. 
Bijvoorbeeld: indien het paard zich (langer dan 3 maand) op Nederlands grondbezit bevindt, dient het 
te zijn ingeschreven in de Nederlandse centrale databank, ongeacht de woonplaats van de eigenaar. 
 
Indien het paard zich (minstens voor een periode langer dan 3 maand) niet op Belgisch grondgebied 
bevindt, zal de eigenaar bij inschrijving van zijn paard (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 het paard lid zijn van het BMP om het paard te kunnen laten in-
schrijven. 
 
De inschrijving of aanmelding van een paard verloopt identiek voor alle paarden, dus zowel de in-
schrijvingen in de hoofdsectie als in de aanvullende sectie van het Stamboek. 
 
Het uitreiken van een duplicaat van het paspoort is een uitzonderlijke maatregel. Een duplicaat van 
het paspoort kan aangevraagd worden bij het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw, enkel 
als het paard ingeschreven is in het BMP stamboek en beschikte over een BMP paspoort. Het bewijs 
van registratie in de centrale databank geldt hier als eigendomsbewijs. Op het duplicaat van het pas-
poort 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 contro-
leren zonder opgaaf van redenen. 
 
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 uit-
gesloten worden uit het BMP of gediskwalificeerd worden indien de vervalsing werd vastgesteld op 
keuringen of wedstrijden. 
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2. Inschrijving in een register 

Alle paarden die worden aangeboden ter registratie of inschrijving bij het BMP, worden eerst opge-
nomen in een register. De paarden worden ingeschreven in een register met een BMP-nummer vol-
gens de volgende codes: 
BMP - M (Merrie) - geboortedatum - S (hoofdsectie of Stamboek) of H (aanvullende sectie of Hulp-
stamboek) – B (BMP dekbon) of V (Vreemd paspoort) – volgnummer 
 
BMP - H (Hengst of ruin) - geboortedatum - S (hoofdsectie of Stamboek) of H (aanvullende sectie of 
Hulpstamboek) – B (BMP dekbon) of V (Vreemd paspoort) – volgnummer  
 
Indien een geboortedatum niet gekend is, zal het paard ingeschreven worden als geboren op 1 juli 
van het (geboorte)jaar zoals bepaald door een dierenarts. 
 
Wat de naamgeving van het paard betreft dient geen bepaalde beginletter in acht te worden geno-
men noch enige andere regel, doch dezelfde naam mag geen tweemaal in de boeken voorkomen. 
Een stalnaam (prefix of suffix) is toegestaan en is niet onderhevig aan bepaalde regels.  
 

A. Inschrijven van een veulen 

De eigenaar van de merrie op het moment van de geboorte is fokker van het veulen. Het 
BMP-paspoort wordt afgeleverd aan de fokker. Indien het paspoort moet afgeleverd worden 
aan een andere eigenaar dan de fokker moet deze eigenaar eveneens lid zijn van het BMP en 
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij de aanvraag van het paspoort.  
 

i. Inschrijving aan de hand van een BMP-dekcertificaat 
Als een merrie werd gedekt door een hengst met een geldige BMP-deklicentie dient  de 
hengstenhouder een dekbewijs af te leveren aan de eigenaar van de merrie, bestaande 
uit een dekbon 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 het BMP te sturen. Vanaf één maand te laat 
insturen van een geboorteaangifte (dit gaat enkel over de aangifte, foto's e.d. kunnen 
later worden ingestuurd): € 10 boete per geboorteaangifte. 
 
Het geboortebericht dient in hoofdletters VOLLEDIG ingevuld te worden en vermeldt het 
volgende: 

▪ naam en identificatie van de hengst en van de merrie (indien de merrie niet is in-
geschreven in BMP: kopie afstamming bijvoegen !!! **)  

▪ geboortedatum en geslacht van veulen 
▪ naam van veulen en zijn summiere kenmerken 
▪ naam en adres van 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 
▪ voor veulens die in een premie-register dienen opgenomen te worden: kopie van 

goedkeuring en/of stamboekopname van de merrie bijvoegen !!!  
 

**Wanneer een merrie die is ingeschreven in een erkende stamboekverenging nog niet is 
opgenomen in een register van het BMP en wordt gedekt door een BMP goedgekeurde 
hengst met BMP-dekbon, zal de afstamming van de merrie worden opgenomen in het 
paspoort van het veulen indien een kopie van de afstamming wordt toegevoegd aan het 
geboortebericht.  
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Het stamboek gaat na of het betreffende paard in aanmerking kan komen voor inschrij-
ving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheer-
der van de centrale databank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard. Een volle-
dig identificatiedossier zal (na betaling) door de bevoegde instantie (zijnde het BCP en 
dus niet het BMP!) aan de eigenaar worden bezorgd. Vervolgens contacteert de eigenaar 
de dierenarts voor de identificatie van het paard. De eigenaar bezorgt het vervolledigde 
identificatiedossier van het paard aan het secretariaat van het BMP. 
 
Uiterlijk 2 maanden na de geboorte zal de eigenaar 3 foto's van het te registreren veulen 
overmaken aan het secretariaat van het BMP. Een foto van de linkerzijde, rechterzijde en 
het hoofd frontaal. De foto's zullen een duidelijke weergave zijn van het in te schrijven 
paard. Het paard zal 80% van de foto innemen, benen en hoeven volledig zichtbaar. 
Wanneer de foto’s op papier worden overgemaakt, dienen zij formaat 9 x 13 cm te heb-
ben. Op de achterzijde van de foto's zal de naam van het paard, alsook de naam van de 
eigenaar vermeld worden. Wanneer de foto’s digitaal worden overgemaakt, dient dit in 
JPEG- of JPG-formaat te zijn. Vermeld ook duidelijk de naam van het betreffende paard in 
de mail. 
 
Het opsturen van een geboortebericht wordt beschouwd als een vraag tot inschrijving in 
het stamboek BMP en uitreiking van een paspoort. Zolang het secretariaat van het BMP 
de betaling voor het paspoort (en eventueel het lidgeld indien de eigenaar en/of fokker 
nog geen lid is van het BMP) niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven 
aan de aanvraag.  
 
 
Verplichte controle op afstamming:  
Teneinde te voldoen aan de verplichte geboortecontrole (zoals door de bevoegde over-
heid bepaald) zal elke geboorteverklaring bij aankomst op het secretariaat van het BMP 
een nummer krijgen. Een aantal geboorteverklaringen (naargelang vereist door de be-
voegde overheid) zullen worden onderworpen aan een verplichte controle op afstam-
ming. Deze controle wordt bekostigd door het BMP zelf en niet door de eigenaar! De 
fokker van het veulen zal hiervoor een bericht ontvangen van het secretariaat van het 
BMP. Haarstalen zullen (ter plaatse bij de eigenaar) worden afgenomen door een lid van 
de Raad van Bestuur van het BMP. 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 bezig van het BMP, zal aan de 
fokker worden gevraagd deze aan het secretariaat  van het BMP te bezorgen. Het BMP 
zal de haarstalen opsturen naar het labo en de analyses betalen. De fokker ontvangt de 
analyse(s) gratis. Indien de afstamming niet klopt, zal er echter een boete worden opge-
legd van € 250.  
 

ii. Inschrijving aan de hand van DNA-analyse (nieuw vanaf 2018!!) 

Indien een hengst door het BMP (nog) niet werd goedgekeurd tot de voortplanting en 
dus niet over een BMP-deklicentie beschikt of er werd geen dekbon (tijdig) aangevraagd, 
is het alsnog mogelijk een veulen uit die hengst te laten opnemen in het stamboek met 
overname van diens afstamming aan de hand van een DNA-analyse. De eigenaar zal bin-
nen de 5 dagen na de geboorte van het veulen een aanvraag tot geboortecontrole naar 
het secretariaat van het BMP sturen. Vanaf één maand te laat insturen van een aanvraag 
tot geboortecontrole (dit gaat enkel over de aanvraag, foto's e.d. kunnen later worden 
ingestuurd) : € 10 boete per geboorteaanvraag. 
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Na ontvangst van de aanvraag op het secretariaat van het BMP, zal een lid van de Raad 
van Bestuur van het BMP contact opnemen met de eigenaar van de merrie om een af-
spraak te maken voor de geboortecontrole. Er zal een haarstaal worden afgenomen van 
zowel het veulen als van de hengst en de merrie. In het voorkomend geval dat er reeds 
een DNA-analyse beschikbaar is van de vader, de moeder of het veulen, zullen deze niet 
worden aanvaard. Het bestuurslid van het BMP zal een (nieuw) haarstaal nemen bij de 
drie paarden en opsturen naar het labo. De fokker dient de kosten van de DNA-analyses, 
de ouderschapsbepaling en de geboortecontrole(s)(voorafgaand) te betalen. Zowel het 
BMP als de fokker ontvangen de resultaten van de analyse(s) en de ouderschapsbepaling. 
Indien de afstamming niet klopt, zal er een boete worden opgelegd van € 250.  
Na ontvangst van de resultaten, gaat het stamboek na of het betreffende paard in aan-
merking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identifica-
tieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank, zijnde de Belgische Confe-
deratie van het Paard. Een volledig identificatiedossier zal (na betaling) door de be-
voegde instantie (zijnde het BCP, dus niet het BMP!) aan de eigenaar worden bezorgd. 
Vervolgens contacteert de eigenaar de dierenarts voor de identificatie van het paard. De 
eigenaar bezorgt het vervolledigde identificatiedossier van het paard aan het secretari-
aat van het BMP. 
 
Uiterlijk 2 maanden na de geboorte zal de eigenaar 3 foto's van het te registreren veulen 
overmaken aan het secretariaat van het BMP. Een foto van de linkerzijde, rechterzijde en 
het hoofd frontaal. De foto's zullen een duidelijke weergave zijn van het in te schrijven 
paard. Het paard zal 80% van de foto innemen, benen en hoeven volledig zichtbaar. 
Wanneer de foto’s op papier worden overgemaakt, dienen zij formaat 9 x 13 cm te heb-
ben. Op de achterzijde van de foto's zal de naam van het paard, alsook de naam van de 
eigenaar vermeld worden. Wanneer de foto’s digitaal worden overgemaakt, dient dit in 
JPEG- of JPG-formaat te zijn. Vermeld ook duidelijk de naam van het betreffende paard in 
de mail. 
 
Het opsturen van een aanvraag tot geboortecontrole wordt beschouwd als een vraag tot 
inschrijving in het stamboek BMP en uitreiking van een paspoort. Zolang het secretariaat 
van het BMP de betaling voor het paspoort, de DNA-analyses, de ouderschapsbepaling 
en de geboortecontrole(s) (en eventueel het lidgeld indien de eigenaar en/of fokker nog 
geen lid is van het BMP) niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de 
aanvraag.  
 

B. Inschrijven van paarden uit een andere EU-lidstaat of een ander stamboek 

Wanneer een paard is ingeschreven in een ander erkend stamboek in België of in een andere 
EU-lidstaat en dus reeds beschikt over een EU-paspoort, neemt het Belgisch Stamboek voor 
het Miniatuurpaard vzw het paard op in het correcte register van de hoofdsectie of in de aan-
vullende sectie via overstempeling. 
 
De afstamming van het paard wordt mee overgenomen in de registers van het stamboek van 
het BMP zoals deze is opgenomen in het paspoort van het paard. Indien geen afstamming is 
opgenomen in het paspoort, kan deze worden aangetoond aan de hand van een zoötech-
nisch certificaat dat werd afgeleverd door de instantie die het paspoort heeft afgeleverd of 
de daartoe gedelegeerde instantie. 
Indien er onduidelijkheid bestaat over het ras van de zes voorouders van het in te schrijven 
paard, kan dit worden opgevraagd door de eigenaar van het paard bij de instantie die het 
paspoort afleverde. De bewijsvoering gebeurt aan de hand van het zoötechnisch certificaat 
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waarin het ras verplicht wordt opgenomen. Indien er geen voldoende bewijsvoering kan wor-
den voorgelegd, zal het paard door het BMP aanzien worden als Part Bred-Miniatuurpaard en 
in het betreffende register worden ingeschreven. 
 
Het BMP aanvaardt het EU-paspoort van alle rassen van (miniatuur)paarden en kleurstam-
boeken zoals Appaloosa en Palomino ter overstempeling op voorwaarde dat het paard vol-
doet aan alle voorwaarden (zie hoofdstuk III: De indeling van het stamboek).  

 
Het overstempelen gebeurt door stempels in het origineel paspoort te zetten op de daartoe 
voorziene pagina’s en het afleveren van een werkdocument met vermelding van het register 
waarin het paard werd opgenomen als bewijs van inschrijving.  
Het document “aanvraag tot inschrijving (overstempeling)” wordt samen met het origineel 
paspoort en 3 foto’s aan het secretariaat van het BMP bezorgd. Een foto van de linkerzijde, 
rechterzijde en het hoofd frontaal. De foto's zullen een duidelijke weergave zijn van het in te 
schrijven paard. Het paard zal 80% van de foto innemen, benen en hoeven volledig zichtbaar. 
Wanneer de foto’s op papier worden overgemaakt, dienen zij formaat 9 x 13 cm te hebben. 
Op de achterzijde van de foto's zal de naam van het paard, alsook de naam van de eigenaar 
vermeld worden. Wanneer de foto’s digitaal worden overgemaakt, dient dit in JPEG- of JPG-
formaat te zijn. Vermeld ook duidelijk de naam van het betreffende paard in de mail. 
 
Het paard zal in het correcte BMP-register worden ingeschreven op naam van de eigenaar, 
mits betaling van de geldende prijs voor overstempeling. Vooraleer het paard kan ingeschre-
ven worden dient de eigenaar evenwel lid te zijn van het BMP. Indien de eigenaar nog geen 
lid is, kan de aanvraag tot inschrijving samen met de lidmaatschapsaanvraag worden overge-
maakt aan het secretariaat van het BMP. Zolang het secretariaat van het BMP de betaling 
voor de overstempeling en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg 
worden gegeven aan de aanvraag.  

 

C. Inschrijven van paarden uit derde landen 

Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw kan een geldig EU-paspoort afleveren 
wanneer een paard geïmporteerd wordt uit een derde land en/of nog geen geldig EU-pas-
poort bezit. Voorbeelden van registratiedocumenten op basis waarvan paspoorten kunnen 
worden aangevraagd: AMHA, AMHR, ASPC en Falabella. 
 
De nieuwe eigenaar vraagt dit schriftelijk aan. Het “document voor algehele identificatie 
paardachtigen”  wordt samen met een kopij van het registratiedocument van het desbetref-
fende paard aan het secretariaat van het BMP bezorgt.  

 
Een volledig identificatiedossier zal (na betaling) door de bevoegde instantie (zijnde het BCP, 
dus niet het BMP!) aan de eigenaar worden bezorgd. Vervolgens contacteert de eigenaar de 
dierenarts voor de identificatie van het paard. De eigenaar bezorgt het vervolledigde identifi-
catiedossier samen met drie recente foto’s van het paard aan het secretariaat van het BMP. 
Een foto van de linkerzijde, rechterzijde en het hoofd frontaal. De foto's zullen een duidelijke 
weergave zijn van het in te schrijven paard. Het paard zal 80% van de foto innemen, benen 
en hoeven volledig zichtbaar. Wanneer de foto’s op papier worden overgemaakt, dienen zij 
formaat 9 x 13 cm te hebben. Op de achterzijde van de foto's zal de naam van het paard, als-
ook de naam van de eigenaar vermeld worden. Wanneer de foto’s digitaal worden overge-
maakt, dient dit in JPEG- of JPG-formaat te zijn. Vermeld ook duidelijk de naam van het be-
treffende paard in de mail. 
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Vervolgens zal het BMP een geldig EU-paspoort afleveren. De afstamming van het paard 
wordt mee overgenomen in de registers van het stamboek van het BMP zoals deze is opge-
nomen in het registratiedocument van het paard. Indien geen afstamming is opgenomen in 
het registratiedocument, kan deze worden aangetoond aan de hand van een zoötechnisch 
certificaat dat werd afgeleverd door de instantie die het registratiedocument heeft afgele-
verd of de daartoe gedelegeerde instantie. 
Indien er onduidelijkheid bestaat over het ras van de zes voorouders van het in te schrijven 
paard, kan dit worden opgevraagd door de eigenaar van het paard bij de instantie die het re-
gistratiedocument afleverde. De bewijsvoering gebeurt aan de hand van het zoötechnisch 
certificaat waarin het ras verplicht wordt opgenomen. Indien er geen voldoende bewijsvoe-
ring kan worden voorgelegd, zal het paard door het BMP aanzien worden als Part Bred-Mini-
atuurpaard en in het betreffende register worden ingeschreven. 
Het paard zal in het correcte BMP-register worden ingeschreven op naam van de eigenaar, 
mits betaling van de geldende prijs voor import van een paard zonder paspoort. Vooraleer 
het paard kan ingeschreven worden dient de eigenaar evenwel lid te zijn van het BMP. Indien 
de eigenaar nog geen lid is, kan het “document voor algehele identificatie paardachtigen” sa-
men met de lidmaatschapsaanvraag worden overgemaakt aan het secretariaat van het BMP. 
Zolang het secretariaat van het BMP de betaling voor de inschrijving op basis van een vreemd 
paspoort en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven 
aan de aanvraag.  
 
 

3. Transfers van in het BMP geregistreerde paarden 

Wanneer een paard verkocht wordt, dient het paard geregistreerd te worden in de BMP-databank op 
naam van de nieuwe eigenaar. De verkoper dient onmiddellijk het stamboek in te lichten over de ver-
andering van eigenaar en de nieuwe eigenaar te wijzen op de verplichting het paspoort op zijn naam 
te laten transfereren.  
 
De verkoper vult samen met de koper een transferdocument in dat ondertekend wordt door zowel 
de koper als de verkoper. Dit transferdocument wordt samen met het origineel paspoort aan het se-
cretariaat van het BMP bezorgd (foto’s zijn niet nodig!!). Het paard zal getransfereerd worden op 
naam van de nieuwe eigenaar, mits betaling van de geldende transferprijs. Vooraleer het paard kan 
getransfereerd worden dient de nieuwe eigenaar evenwel lid te zijn van het BMP. Indien de nieuwe 
eigenaar nog geen lid is, kan de transferaanvraag samen met de lidmaatschapsaanvraag worden 
overgemaakt aan het secretariaat van het BMP. Zolang het secretariaat van het BMP de betaling voor 
de transfer en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan 
de aanvraag.  
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4. Export van paarden naar het buitenland 

De verkoper van het paard zal aan het secretariaat van het BMP een transferdocument overmaken.  
 
Indien de nieuwe eigenaar lid wil worden van het BMP, is dat ten allen tijden mogelijk. Men dient 
dan de gewone transferprocedure te volgen (zie punt 4: Transfer van in het BMP geregistreerde paar-
den).      
 
Indien de nieuwe eigenaar het paard wil inzetten voor het fokprogramma van het BMP, is dat enkel 
mogelijk indien de fokker woonachtig is in het geografisch gebied van het fokprogramma van het 
BMP (zie Hoofdstuk I: Definities en algemeen kader). Indien de nieuwe eigenaar woonachtig is buiten 
het geografisch gebied van het fokprogramma, dient hiervoor een speciale aanvraag aan het secreta-
riaat van het BMP te worden gericht. Het BMP zal dan de procedure tot uitbreiding van het geogra-
fisch gebied opstarten. Alle hieraan verbonden kosten vallen echter ten laste van de aanvrager.  
 
   

5. Leasing                       

De eigenaar van een BMP ingeschreven paard zal het secretariaat van het BMP inlichten omtrent 
deze toestand. De leasing zal door het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw worden be-
handeld als een eigendomsoverdracht. De regels van verkoop en transfer zijn integraal van toepas-
sing. 
 
Bij het aflopen van de leasingperiode zal opnieuw een transfer nodig zijn. 
 
 

6. Sterfte van het paard 

Indien een paard sterft, zal de eigenaar van een BMP ingeschreven paard het secretariaat van het 
BMP inlichten omtrent deze toestand. Het origineel paspoort dient te worden overgemaakt aan het 
secretariaat van het BMP indien het een paspoort betreft dat door het BMP werd uitgegeven. 
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Hoofdstuk V: Toelating tot de voortplanting 

1. Algemeen 

Behoudens bij het inschrijven van een veulen aan de hand van DNA-analyse (zie Hoofdstuk IV, punt 
2.A.ii: Inschrijving aan de hand van DNA-analyse) is een dekbewijs nodig om de afstamming van een 
veulen langs vaders zijde op te nemen in zijn paspoort. Het bekomen van een BMP-deklicentie kan 
enkel door de keuring van hengsten. Hengsten met een BMP-deklicentie zijn voor het BMP toegela-
ten tot de voortplanting (zowel voor publieke als voor private dekkingen). De afstamming langs moe-
derszijde wordt automatisch overgenomen indien het veulen wordt geïdentificeerd alvorens het is 
gespeend. 

 
Tot het bekomen van een toelating tot de voortplanting ofwel een deklicentie, dient de hengst goed-
gekeurd te worden op de jaarlijkse publieke hengstenkeuring of op een nakeuring volgens de onder-
richtingen van het BMP. Jaarlijks zal er door het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw één 
publieke hengstenkeuring en één publieke merriekeuring georganiseerd worden. De datums van de 
publieke keuringen worden op voorhand meegedeeld aan de leden en kunnen aangevraagd worden 
via het secretariaat van het BMP. 

 
De keuring van merries is niet verplicht om deze toe te laten tot de voortplanting (tenzij de merrie 
gebruikt wordt voor eiceldonatie – zie toegelaten reproductietechnieken). De eigenaar kan vrijwillig 
zijn merrie laten keuren en primeren en hiervoor ook een attest bekomen. De veulens van merries 
die in het bezit zijn van zo'n goedkeuringsattest én van hengsten die door het BMP werden goedge-
keurd, worden opgenomen in het Premieregister of het Premie Part Bred-register.  

 
Indien een paard veterinair wordt afgekeurd, mag het niet ingezet worden in het fokprogramma van 
het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw. Indien toch wordt gefokt met deze afgekeurde 
dieren, zullen de rechtstreekse afstammelingen in een afzonderlijke klasse (nl. klasse 5 van de hoofd-
sectie) worden opgenomen. 
 

2. Keuring tot toelating tot de voortplanting 

De keuring van het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw tot toelating tot de voortplan-
ting van hengsten en merries zal bestaan uit twee fasen: 

- een veterinaire keuring 
- de exterieure premiekeuring 

 
OPGELET: de keuring tot toelating tot de voortplanting zal op dezelfde dag gebeuren als de stam-
boekopname tijdens de jaarlijkse publieke hengsten- of merriekeuring. 
 

A. Voorwaarden tot toelating tot de voortplanting 

Paarden (zowel merries als hengsten) die ter keuring tot toelating tot de voortplanting wor-
den aangeboden, dienen aan volgende voorwaarden voldoen: 
▪ geregistreerd zijn in een register van de hoofdsectie van het BMP of in de aanvullende 

sectie 
▪ op naam van de eigenaar ingeschreven staan bij het BMP en de eigenaar dient lid te zijn 

van het BMP 
▪ de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt op de dag van de keuring 
▪ de maximaal toegelaten schofthoogte van 106 cm niet overschrijden 
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Een paard wordt toegelaten tot de voortplanting indien het: 
▪ veterinair goedgekeurd is  
▪ een eerste, tweede of derde premie behaalde op de premiekeuring 

 

B. Veterinaire keuring 

De veterinaire keuring gebeurt voor ieder paard individueel en wordt uitgevoerd door een 
bekwaam dierenarts (erkend in de Orde der Dierenartsen) daartoe aangesteld door de Raad 
van Bestuur van het BMP. Tijdens de veterinaire keuring wordt het paard gescreend op vol-
gende punten:  

▪ Stokmaat (maximaal 106cm op de plateau van de schoft) 
▪ knieën (patella luxatie naar lateraal, mediaal, habitueel, stationair en subluxatie + 

fixatie).  
▪ mond m.b.t. onder- of overbeet (overbeet of overvoorbijten, bovenvoorbeet en on-

dervoorbeet of -bijten). Onderbeet niet toegestaan, overbeet maximaal 3 mm, tan-
den behoren in normale alignatie te staan (lichte verdraaiing van maximaal twee tan-
den toegestaan), kaken goed op elkaar passend. Dwarse uitbotting van maaltanden 
wegens plaatsgebrek + vorming van abnormale eruptiecysten. 

▪ botstructuur, o.a. dwerggroei, duidelijke abnormale ( kromme) stand van het been 
(valgus en varusdeformatie) 

▪ staart en manen eczeem, overige (erfelijke) huidziekten    
▪ hoeven: vorm (bokhoef, te nauwe vorm, grootte enz.. )welke een normale, pijnloze, 

vlotte beweging kunnen hinderen  
▪ overige veterinaire gebreken 
▪ beweging in stap en draf 
▪ (enkel voor hengsten) aanwezigheid van beide testikels en cryptorchidie (ligging, ver-

draaiing, grootte, met een maximaal verschil van 20%)   
 

Afwijkingen ten gevolge van een trauma kunnen toegestaan worden indien deze worden ge-
staafd door een klinisch rapport van een Belgische faculteit voor dierengeneeskunde. 

 
Bovendien is een DNA-analyse (op basis van een haarstaal) voor alle paarden verplicht. 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 secretari-
aat van het BMP. 
Indien de dierenarts het nodig acht (met het oog op nadere controle van de punten hierbo-
ven opgesomd), kan een bijkomende DNA-analyse worden gevraagd. De kosten hieraan ver-
bonden zijn voor rekening van de eigenaar van het paard. 
 
Alle haarstalen die door het BMP of in opdracht van het BMP worden afgenomen, worden 
overgemaakt aan labo Zoolyx (Veterinary Laboratory Services) te 9300 Aalst, Zonnestraat 3. 
 
Mocht bij een DNA-test blijken dat de afstamming van een paard niet conform is aan het be-
komen resultaat of er werd een erfelijke afwijking vastgesteld, dan zal de hengst niet worden 
toegelaten tot de dekdienst of zal zijn toelating worden ingetrokken. 

 
Een paard dat werd uitgesteld, mag ten allen tijden doch ten vroegste na 6 maand nogmaals 
aangeboden worden voor een veterinaire keuring. Dat kan middels een nakeuring of op een 
volgende publieke keuring. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar 
van het paard. In afwachting van hun eventuele goedkeuring blijven de uitgestelde paarden 
uit de hoofdsectie ingeschreven in het register waar zij werden geregistreerd. 
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De eigenaar van een paard dat veterinair werd afgekeurd, mag na de keuring een schriftelijk 
verzoek indienen bij het secretariaat van het BMP voor een tweede opinie en/of herkeuring 
in de faculteit voor diergeneeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke. De uitslag van 
de faculteit is bindend. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar van 
het paard. 

  
De paarden die worden afgekeurd of uitgesteld, mogen niet doorgaan naar de tweede fase; 
enkel de paarden die werden goedgekeurd, mogen de wedstrijdring betreden voor de pre-
miekeuring. 

 
Een kopie van het volledig veterinair keuringsrapport is na de keuring te verkrijgen op een-
voudig schriftelijk verzoek bij het secretariaat van het BMP.  

 

C. Premiekeuring 

Indien het paard veterinair werd goedgekeurd, wordt het toegelaten tot de premiekeuring. 
 
Op een premiekeuring zal het paard exterieur worden gekeurd door een jury bestaande uit 2 
of 3 juryleden daartoe aangesteld door het BMP. Het aanstellen van de juryleden gebeurt op 
basis van kennis en ervaring. Bestuursleden van het BMP worden om deontologische rede-
nen gevraagd geen deel uit te maken van de jury. Stagiairs en/of kandidaat-juryleden worden 
eveneens toegelaten. Alle leden van de vereniging kunnen namen voorleggen van eventuele 
stagiairs en/of kandidaat-juryleden.  
 
De juryleden krijgen standaard keuringsrapporten en dienen punten te geven per beschreven 
onderdeel. Op het document is tevens plaats voorzien voor opmerkingen. De juryleden over-
handigen hun besluitvorming aan de medewerkers van het wedstrijdsecretariaat voor het 
verwerken van de gegevens. De juryleden zullen zich op een discrete en professionele manier 
gedragen. Inzage van het keuringsrapport na de keuring is mogelijk. Een kopie van het volle-
dig keuringsrapport is na de keuring te verkrijgen op eenvoudig schriftelijk verzoek bij het se-
cretariaat van het BMP. 
 
Een eerste premie wordt toegekend wanneer het gemiddelde 75% of meer bedraagt. Het 
paard geldt als aanbevolen voor de fokkerij. 
Een tweede premie wordt toegekend vanaf een gemiddelde van 65% tot 74,99%. Het paard 
geldt als geschikt voor de fokkerij. 
Een derde premie wordt toegekend vanaf een gemiddelde van 55% tot 64,99%. Het paard 
geldt als toegelaten voor de fokkerij. 
Paarden die lager scoren dan 55% zullen niet worden geprimeerd en goedgekeurd (ongeacht 
het feit dat het paard reeds veterinair werd goedgekeurd). Het paard geldt als ongeschikt 
voor de fokkerij. 
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3. Toelating tot de voortplanting 

De goedgekeurde paarden zullen na de keuring een certificaat ontvangen met daarop de goedkeu-
ring (toelating tot de voortplanting) en de behaalde premie. 

 
De afkeuring of de goedkeuring en de behaalde premie zullen worden vermeld in het paspoort of in 
voorkomend geval op het zoötechnisch certificaat op de dag van de keuring zelf. Vóór aanvang van 
de keuring dient het paspoort van het te keuren paard te worden overhandigd op het wedstrijdsecre-
tariaat van het BMP. Na afloop van de keuring zal de vermelding worden aangebracht in het paspoort 
door de medewerkers van het secretariaat van het BMP en zal het paspoort worden teruggegeven 
aan de eigenaar. Deze markering gebeurt gratis.  

 
De mogelijkheid bestaat het paard meerdere malen aan te bieden op een BMP premiekeuring. De 
nieuwe premie zal dan eveneens worden vermeld in het paspoort. Het paspoort van het te keuren 
paard dient opnieuw door de eigenaar te worden overhandigd aan het wedstrijdsecretariaat van het 
BMP vóór de aanvang van de keuring.  

 
De lijst met goedgekeurde hengsten en merries zal na de publieke keuring in het eerstvolgende tijd-
schrift van het BMP gepubliceerd worden alsook op de website. Paarden die op een individuele na-
keuring hun toelating tot de voortplanting hebben bekomen, worden enkel vermeld op de website. 
 
 

4. Nakeuring of bijzondere keuring 

Het hele jaar door kunnen hengsten en merries worden aangeboden ter individuele (na)keuring na 
afspraak met de voorzitter van het BMP. Veterinaire keuring en premiekeuring zullen op dezelfde 
dag gebeuren op de faculteit voor diergeneeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke. 

 
De aanvraag hiervoor kan uitsluitend via het secretariaat van het BMP lopen. Alle kosten verbonden 
aan de nakeuring zijn voor rekening van de aanvrager. Zolang het secretariaat van het BMP de beta-
ling van het vastgestelde tarief voor nakeuring niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gege-
ven aan de aanvraag. De werkelijke kosten van de nakeuring worden door de faculteit voor dierge-
neeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke aangerekend. De factuur hiervan wordt na de keu-
ring rechtstreeks naar de eigenaar van het paard gestuurd. 
 
 

5. Private dekking 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen publieke en private dekkingen. 
 

A . Publieke dekking 

Een publieke dekking is een dekking van een merrie door een hengst die werd goedgekeurd 
door het BMP tot toelating tot de voortplanting (voorwaarden hiervoor opgenomen) of werd 
opgenomen in een hoofdboek van het stamboek van het BMP op één van de jaarlijkse keu-
ringen tot stamboekopname (voorwaarden hierna opgenomen in hoofdstuk VI). 

 
Beide paarden hoeven niet in eigendom te zijn van dezelfde eigenaar(s). 
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Het is de eigenaar van de hengst toegestaan een (geldelijke) vergoeding te vragen voor de 
(publieke) dekdiensten van de hengst.  

 
Voor elke dekdienst dient een geldig dekcertificaat te worden aangevraagd bij het secretari-
aat van het BMP en tijdig te worden overhandigd aan de betrokken partijen.  
(voorwaarden: zie punt 5: deklicentie en dekbonnen) 

 
Alle toegelaten reproductietechnieken (zie punt 7) vallen onder de regeling van publieke dek-
kingen. 

 

B. Private dekking (nieuw vanaf 2019!!) 

Een private dekking is een dekking van een merrie door een hengst waarbij de hengst is inge-
schreven bij het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw, maar nog niet werd goed-
gekeurd voor de publieke dekdienst.  

 
Voor deze private dekking ofwel dekkingen “in eigen huis” zijn een aantal strenge voorwaar-
den opgesteld waaraan cumulatief moet zijn voldaan: 

- Een privaatdekking is enkel toegestaan in het kalenderjaar waarin de hengst de leef-
tijd van 3 jaar zal bereiken.  
Bijvoorbeeld: de hengst is geboren in mei 2016, dan zijn privaatdekkingen enkel mo-
gelijk in het kalenderjaar 2019. 

- Beide paarden (merrie en hengst) zijn eigendom van dezelfde eigenaar of van eige-
naars uit hetzelfde gezin die op het hetzelfde adres wonen. De adresgegevens en de 
eigendomsgegevens van de paarden zoals deze gekend zijn op het secretariaat van 
het BMP zijn hiervoor bepalend.  

- De hengst moet reeds aan alle voorwaarden voldoen om te worden aangeboden tot 
toelating tot de voortplanting of voor stamboekopname m.u.v. de leeftijd. 

- De hengst zal op de eerstvolgende publieke hengstenkeuring of stamboekopname 
worden aangeboden ter keuring en hierbij eveneens een goedkeuring moeten beha-
len. Een nakeuring of bijzondere keuring is niet geldig. Hierop wordt geen enkele uit-
zondering toegestaan! 

 
Voorafgaandelijk aan de dekking(en) zal de eigenaar van de hengst een aanvraag voor een 
privaatdekking moeten richten aan het secretariaat van het BMP door middel van het aan-
vraagformulier “aanvraag private dekking” dat te downloaden is op de officiële website 
www.stamboekbmp.com. Het formulier “aanvraag private dekking” kan ook op aanvraag ver-
kregen worden bij het secretariaat van het BMP. De uiterste aanvraagdatum wordt vastge-
legd op 15 oktober van het jaar van dekking. 

 
BMP vzw zal een document “toelating tot privaatdekking” sturen aan de eigenaar van de 
hengst. Dit document, op naam van betreffende paarden, zal behandeld worden alsof het om 
een dekcertificaat gaat. De dekking mag niet plaatsvinden vooraleer BMP vzw de schriftelijke 
toelating heeft gegeven! Het document is eveneens enkel geldig voor de paarden die uitdruk-
kelijk op het document vermeld staan.  
 
Ook voor de toelating tot privaatdekking is er een éénmalige jaarlijkse administratieve kost 
per hengst verschuldigd, ongeacht het aantal merries waarvoor de toelating tot privaatdek-
king wordt aangevraagd. Bovendien zal per merrie (en dus in een later stadium per dekbon) 
eveneens een administratieve kost worden aangerekend, met name het bedrag van een dek-
bon. Zolang het secretariaat van het BMP de betaling voor de jaarlijkse administratieve kost, 
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de dekbonnen en (eventueel) het lidgeld en de transferkost niet heeft ontvangen, zal er geen 
gevolg worden gegeven aan de aanvraag.  

 
Indien de hengst op de eerstvolgende publieke hengstenkeuring of stamboekopname zijn 
goedkeuring voor de publieke dekdienst behaald, zal het document “toelating tot privaatdek-
king” worden ingeruild voor dekcertificaten. Het document “toelating tot privaatdekking” 
moet binnen de 7 dagen na de hengstenkeuring worden overhandigd aan het secretariaat 
van het BMP. De dekcertificaten zullen vervolgens binnen een termijn van 1 maand worden 
uitgereikt aan de eigenaar. Een bijkomende betaling voor de dekbonnen of éénmalige admi-
nistratieve kost is niet nodig, gezien deze reeds zijn voldaan bij de aanvraag tot toelating tot 
de privaatdekking. 

 
Indien de hengst op de eerstvolgende publieke hengstenkeuring of stamboekopname zijn 
goedkeuring voor de publieke dekdienst niet behaald (m.a.w. wordt uitgesteld of afgekeurd), 
zullen geen dekcertificaten worden overhandigd. Ook het betaalde bedrag aan éénmalige 
jaarlijkse administratieve kost per hengst en de reeds betaalde administratieve kosten per 
merrie zullen niet worden terugbetaald. Conform het foktechnisch reglement (zie hoofdstuk 
III: Indeling van het stamboek) zullen de rechtstreekse afstammelingen van deze hengst in 
klasse 5 (Afstammelingen van afgekeurde Miniatuurpaarden en niet gekeurde hengsten) 
worden opgenomen. 
 
 

6. Jongkeuring hengsten  

Wanneer een hengst in het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 3 jaar zal bereiken op de dag van 
de publieke hengstenkeuring en -stamboekopname de leeftijd van 3 jaar nog niet ten volle heeft be-
reikt (de geboortedatum valt m.a.w. ná de publieke hengstenkeuring en -stamboekopname), kan 
deze niet worden aangeboden voor toelating tot de voortplanting. Deze hengst kan echter wel wor-
den aangeboden voor een jongkeuring waarbij hij een beperkte deklicentie verkrijgt voor het kalen-
derjaar waarin hij de leeftijd van 3 jaar zal bereiken. 
 

A. Voorwaarden tot toelating tot de jongkeuring 

De hengsten die voor de jongkeuring worden aangeboden, dienen aan volgende voorwaar-
den te voldoen: 
▪ geregistreerd zijn in een register van de hoofdsectie van het BMP of in de aanvullende 

sectie 
▪ op naam van de eigenaar ingeschreven staan bij het BMP en de eigenaar dient lid te zijn 

van het BMP 
▪ de leeftijd van 3 jaar bereiken in het kalenderjaar van de aanbieding 
▪ de maximaal toegelaten schofthoogte van 102 cm niet overschrijden 
 

B. Jongkeuring 

De jongkeuring van het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw tot beperkte toela-
ting tot de voortplanting van hengsten zal bestaan uit twee fasen: 
- een voorlopige veterinaire keuring 
- een exterieure premiekeuring 
 
OPGELET: de jongkeuring tot beperkte toelating tot de voortplanting zal op dezelfde dag ge-
beuren als de keuring tot toelating tot de voortplanting en de stamboekopname tijdens de 
jaarlijkse publieke hengstenkeuring. 
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De voorlopige veterinaire keuring en de exterieure premiekeuring zijn gelijklopend aan die 
van de toelating tot de voortplanting (zie punt 2 hiervoor opgenomen). Bij de voorlopige vete-
rinaire keuring zal er -gelet op de jonge leeftijd van de hengsten- o.a. een lichte afwijking op 
de cryptorchidie van de teelballen en een lichte afwijking bij de tanden wegens het wisselen 
van de tanden worden toegestaan. De (lichte) afwijkingen zullen evenwel enkel worden toe-
gestaan indien de aangestelde dierenarts van oordeel is dat de afwijkingen te wijten zijn aan 
de jeugdige leeftijd van de hengst. 
 

C. Beperkte toelating tot de voortplanting 

Indien de hengst een voorlopige veterinaire goedkeuring behaalt en minimaal een derde pre-
mie op de premiekeuring, bekomt hij een beperkte toelating tot de voortplanting: 
- De toelating tot de voortplanting is enkel geldig voor het kalanderjaar waarin de hengst 

de beperkte toelating heeft verkregen (m.a.w. een geldigheidsduur van max. 10 maand) 
- Voor het kalenderjaar waarin de hengst zijn beperkte toelating heeft bekomen, kunnen 

maximaal 5 dekbonnen worden aangevraagd. Deze dekbonnen mogen zowel voor pu-
blieke als voor private dekkingen gebruikt worden. 

 
Enkele belangrijke bemerkingen: 
- Deze beperkte toelating tot de voortplanting is niet combineerbaar met de toelating tot 

private dekking. 
- De hengst zal op een volgende publieke hengstenkeuring of stamboekopname ofwel op 

een nakeuring moeten worden aangeboden ter keuring en hierbij eveneens een goed-
keuring moeten behalen om zijn levenslange deklicentie te bekomen.  

- De beperkte toelating is definitief verworven voor het kalenderjaar, ongeacht de resulta-
ten bij een volgende aanbieding tot toelating tot de voortplanting of stamboekopname. 

- Het bekomen van een beperkte toelating tot de voortplanting is geen garantie dat de 
hengst bij een volgende aanbieding een levenslange deklicentie zal bekomen.  

- Het bekomen van een beperkte deklicentie kan enkel in het kalanderjaar dat de hengst 
de leeftijd van drie jaar zal bereiken. Het is evenwel niet noodzakelijk dat de hengst het 
daaropvolgende kalenderjaar wordt aangeboden voor stamboekopname of toelating tot 
de voortplanting.  Let wel: de geldigheidsduur van de jongkeuring is beperkt en het daar-
opvolgende jaar zal de hengst dus geen dekbonnen kunnen bekomen indien deze niet is 
aangeboden tot toelating tot de voortplanting of voor stamboekopname en bijgevolg zijn 
levenslange goedkeuring nog niet heeft verkregen. 
 

6. Deklicentie en dekbonnen 

Hengsten die door het BMP werden goedgekeurd en een toelating tot de voortplanting hebben be-
komen, zijn in het bezit van een levenslange deklicentie bij het BMP (ongeacht wie de eigenaar is).  
 
De eigenaar van een door het BMP goedgekeurde hengst kan in het jaar van dekking (dus niet in het 
jaar van voorziene geboorte van het veulen!!) een onbeperkt aantal dekbonnen aanvragen bij het 
BMP. Er zullen door het BMP enkel dekbonnen worden afgeleverd voor hengsten die bij het BMP 
werden goedgekeurd, ongeacht of deze hengsten bij een andere stamboekvereniging of fokorgaan 
een deklicentie hebben bekomen. 
 
De eigenaar van de hengst dient op het moment van de aanvraag van een dekbon wel lid te zijn van 
het BMP en de hengst moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van het BMP.  
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Ieder jaar opnieuw is er een éénmalige jaarlijkse administratieve kost per hengst, ongeacht het aan-
tal aangevraagde dekbonnen. Zodra de jaarlijkse administratieve kost is voldaan, kunnen voor dat 
kalenderjaar nog onbeperkt dekbonnen worden aangevraagd. 
Het aanvragen van een of meerdere dekbonnen kan op eenvoudig schriftelijk verzoek bij het secreta-
riaat van het BMP met duidelijke vermelding van de volledige naam van de hengst waarvoor de dek-
bonnen worden aangevraagd en de naam van de huidige eigenaar van de hengst. Zolang het secreta-
riaat van het BMP de betaling voor de jaarlijkse administratieve kost, de dekbonnen en (eventueel) 
het lidgeld en de transferkost niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aan-
vraag.  
 
De hengstenhouder of de inseminator moet een dekbon uitreiken aan de eigenaar van de merrie bij 
de dekking of inseminatie door een hengst die tot de voortplanting is toegelaten. Het dekcertificaat 
moet minstens de naam, het stamboek en het UELN-nummer van de hengst vermelden alsook het 
UELN-nummer van de merrie en de datum van de dekking of inseminatie. Enkel het document dat 
door de bevoegde instantie van de Vlaamse Overheid (zijnde Paardenpunt Vlaanderen) voorgeschre-
ven wordt, zal worden gebruikt.     
 
Er zullen door het BMP geen dekbonnen van andere organisaties worden aanvaard, enkel BMP-dek-
bonnen worden aanvaard ter inschrijving van een veulen a.d.h.v. een dekcertificaat.  
 
Dekbonnen moeten worden opgevraagd bij het secretariaat van het BMP ten laatste op 15 decem-
ber van het jaar van de dekking. Vanaf 15 oktober zal hiervoor evenwel een verhoogd tarief worden 
aangerekend. Het document wordt opgestuurd naar de eigenaar van de hengst. 
 
De eigenaar van de hengst zal het roze formulier van de dekbonnen terugsturen uiterlijk tegen 31 
december van het jaar van dekking. Vanaf één maand te laat insturen van de dekbonnen (na 31 de-
cember): € 5 boete per dekbon. Indien de dekbon niet wordt teruggestuurd naar het secretariaat van 
het BMP, kan het BMP weigeren het veulen in te schrijven aan de hand van het geboortebericht. 
 
 

7. Toegelaten reproductietechnieken 

Het BMP laat volgende reproductietechnieken toe: 
- Natuurlijke dekdienst door hengsten die een deklicentie (toelating tot de voortplanting) heb-

ben bekomen of een toelating tot private dekking.  
- Gebruik van sperma van hengsten die een deklicentie (toelating tot de voortplanting) hebben 

bekomen. Afstammelingen uit sperma van hengsten die geen toelating tot de voortplanting 
hebben bekomen, zullen niet worden aanvaard in de hoofdsectie. 

- Gebruik van eicellen van merries die een toelating tot de voortplanting hebben bekomen; 
deze eicellen moeten gewonnen zijn en gebruikt worden voor de in-vitro of in vivo productie 
van embryo’s die geproduceerd zijn met sperma dat voldoet aan de voorwaarden hierboven 
weergeven.  

 
Het sperma of de embryo’s moeten gewonnen zijn door een spermacentrum of spermaopslagcen-
trum of door een embryoteam of embryoproductieteam dat goedgekeurd is volgens het dierenge-
zondheidsrecht van de Unie of in centra die volgens Belgische of gewestelijke voorschriften erkend 
zijn voor het winnen en/of opslaan ervan. 
 
Paarden die werden afgekeurd en geen toelating tot de voortplanting hebben bekomen, mogen niet 
worden ingezet voor het fokprogramma. Worden deze dieren toch ingezet in de fokkerij, zullen hun 
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rechtstreekse afstammelingen in een afzonderlijke klasse uit de hoofdsectie van het Stamboek wor-
den geplaatst. Hun rechtstreekse afstammelingen komen in een klasse 3 of 4 terecht. 
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Hoofdstuk VI: Stamboekopname (nieuw vanaf 2018!!) 

1. Algemeen 

Jaarlijks zal er door het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw één publieke hengstenkeu-
ring en één publieke merriekeuring georganiseerd worden waar stamboekopname mogelijk is voor 
paarden uit de hoofdsectie. Door middel van een door het BMP georganiseerde stamboekopname 
kan een paard uit de hoofdsectie vanuit een register een upgrade krijgen naar een hoofdboek. Een 
merrie of hengst die is goed bevonden voor stamboekopname, is eveneens onmiddellijk toegelaten 
tot de voortplanting. 
 
Vanuit de aanvullende sectie of het hulpstamboek is er géén doorstroom mogelijk naar de hoofdsec-
tie en dus ook geen stamboekopname.  Een individuele stamboekopname is eveneens niet mogelijk.  
 
Een paard dat werd uitgesteld op de veterinaire keuring, mag ten vroegste op de volgende publieke 
hengsten- of merriekeuring nogmaals aangeboden worden ter stamboekopname. Het paard mag wel 
(ten vroegste) na 6 maand opnieuw worden aangeboden voor een individuele nakeuring, maar zal 
daarbij enkel een toelating tot de voortplanting kunnen bekomen en geen stamboekopname. Om het 
paard daarna alsnog vanuit een register een upgrade te geven naar een hoofdboek, dient het op een 
volgende publieke hengsten- of merriekeuring te worden aangeboden voor een lineaire score tot het 
bekomen van een stamboekopname. 
 
Zolang het paard niet werd goed- of afgekeurd, blijft het in zijn register van inschrijving opgenomen. 
Bij (definitieve) afkeuring blijft het paard levenslang in het register opgenomen, bij goedkeuring 
wordt het opgenomen in het hoofdboek van de klasse 1, 2, 3, 4 of 5.   
 
 

2. Procedure tot stamboekopname 

Een stamboekopname zal bestaan uit 3 verschillende onderdelen: 
- een veterinaire keuring 
- een lineaire score 
- een premiekeuring 

 

A. Voorwaarden tot stamboekopname  

Een paard kan worden aangeboden voor stamboekopname indien het voldoet aan de vol-
gende voorwaarden: 

▪ geregistreerd zijn in een register van de hoofdsectie van het BMP 
▪ op naam van de eigenaar ingeschreven staan bij het BMP en de eigenaar is lid van 

het BMP 
▪ de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt op de dag van de stamboekopname 
▪ de maximaal toegelaten schofthoogte van 106 cm niet overschrijden 

 
Een paard wordt opgenomen in een hoofdboek van zijn klasse indien het: 

▪ veterinair goedgekeurd is  
▪ een lineaire score heeft gekregen 
▪ een eerste, tweede of derde premie behaalde op de premiekeuring 
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B. Veterinaire keuring 

Het paard dient veterinair in orde te zijn (goedgekeurd) alvorens te worden opgenomen in 
het hoofdboek van zijn klasse. (zie Hoofdstuk V: Toelating tot de voortplanting: veterinaire 
keuring)  
De paarden die bij de veterinaire keuring worden afgekeurd of uitgesteld, zullen niet mogen 
doorgaan naar de tweede fase van de stamboekopname, zijnde de lineaire score. 
 

C. Lineaire score 

Een inspecteur daartoe door de Raad van Bestuur van het BMP aangesteld, zal elk paard indi-
vidueel een lineaire score geven. Een paard kan hier geen goed- of afkeuring behalen. De in-
specteur beperkt zich in deze fase tot het constateren en beschrijven van relevante exteri-
eur- en bewegingskenmerken van het paard vergeleken met het gemiddelde van de minia-
tuurpaardenpopulatie.  
 
Bij stamboekopname zal een kopie van het L-scoreformulier als bijlage bij het (nieuw) werk-
document worden afgeleverd aan de eigenaar van het paard. De lineaire score geeft informa-
tie over de kenmerken van het paard en kan daardoor als hulpmiddel bij de hengstenselectie 
gebruikt worden. De lineaire score kan tevens gebruikt worden voor de fokwaardeschatting 
van een paard. 
 
De lijst met erkende inspecteurs zal ter inzage op het secretariaat van het BMP worden ge-
legd. De inspecteur die voor een bepaalde keuring wordt aangesteld, zal tevens voorafgaand 
aan de keuring worden bekend gemaakt. 

 

D. Premiekeuring 

Indien het paard veterinair werd goedgekeurd en een lineaire score heeft gekregen, wordt 
het toegelaten tot de laatste fase: de premiekeuring (zie Hoofdstuk V: Toelating tot de voort-
planting: premiekeuring). 
 
Een eerste premie wordt toegekend wanneer het gemiddelde 75% of meer bedraagt. 
Een tweede premie wordt toegekend vanaf een gemiddelde van 65% tot 74,99%. 
Een derde premie wordt toegekend vanaf een gemiddelde van 55% tot 64,99%. 
Paarden die lager scoren dan 55% zullen niet worden geprimeerd en worden opgenomen in 
de klasse 5 van het stamboek (ongeacht het feit dat het paard reeds veterinair werd goed-
gekeurd). Paarden die minder scoren dan 55% zijn immers niet stamboekwaardig. 
 
 

3. Stamboekopname 

De paarden die minimaal een derde premie behaalden op de premiekeuring, zullen worden opgeno-
men in een hoofdboek van het stamboek. Na de keuring zal de eigenaar van het paard een (nieuw) 
werkdocument ontvangen met daarop de premie en de vermelding van de klasse en het hoofdboek 
waarin het paard werd opgenomen samen met een exemplaar van het ingevuld L-scoreformulier. 
Deze documenten horen als bijlage bij het paspoort. 
 
Een lijst met alle stamboekopgenomen  paarden zal na de publieke keuring in het eerstvolgende tijd-
schrift van het BMP gepubliceerd worden alsook op de website. 
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De afkeuring of goedkeuring en de behaalde premie zullen eveneens worden vermeld in het pas-
poort of in voorkomend geval op het zoötechnisch certificaat. Dit gebeurt op de dag van de keuring 
zelf. Vóór aanvang van de keuring dient het paspoort te worden overhandigd op het wedstrijdsecre-
tariaat van het BMP. Na afloop van de keuring zal de vermelding worden aangebracht in het paspoort 
door de medewerkers van het secretariaat van het BMP en zal het paspoort worden teruggegeven 
aan de eigenaar. Deze markering gebeurt gratis.  

 
De mogelijkheid bestaat het paard meerdere malen aan te bieden op een BMP premiekeuring. De 
nieuwe premie zal dan eveneens worden vermeld in het paspoort. Het paspoort dient opnieuw door 
de eigenaar te worden overhandigd aan het wedstrijdsecretariaat van het BMP vóór de aanvang van 
de keuring.  

 
 

4. Overgangsmaatregelen  

(na de inwerkingtreding van het nieuw reglement op 24/03/2018) 
 
Paarden uit de hoofdsectie van het stamboek die reeds werden toegelaten tot de voortplanting bij 
het BMP vóór de inwerkingtreding van het nieuwe reglement, behouden hun goedkeuring, maar zul-
len niet worden overgezet naar een hoofdboek van de nieuwe indeling. Om te worden ingeschreven 
in een hoofdboek van de hoofdsectie, moeten zij eerst worden aangeboden voor een lineaire score 
tot stamboekopname. 
 
Eigenaars en fokkers dienen hiervoor hun paarden eerst te laten overzetten naar een register volgens 
de nieuwe indeling (zie hoofdstuk III: Indeling van het stamboek – punt 4: Overgangsmaatregelen).  
 
Op een publieke jaarlijkse hengsten- of merriekeuring kunnen deze paarden vervolgens worden aan-
geboden voor het bekomen van een lineaire score. De paarden zullen dan worden ingeschreven in 
het hoofdboek van de betreffende klasse met de premie die zij behaalden bij hun toelating tot de 
voortplanting. 
 
Eigenaars en fokkers krijgen evenwel de mogelijkheid hun paarden (na het bekomen van de lineaire 
score) opnieuw te laten primeren op een premiekeuring. Indien dit gebeurt op dezelfde dag als het 
behalen van de lineaire score, zal het paard worden ingeschreven in het hoofdboek met de premie 
dat het diezelfde dag behaalde. 
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Hoofdstuk VII: Zoötechnische certificaten 
 

1. Algemeen 

Zoötechnisch certificaten zijn stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële documentatie, op 
papier of in elektronische vorm afgegeven voor fokdieren en levende producten daarvan, waarin in-
formatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de identificatie en, indien deze beschik-
baar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie. 
 
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma van het BMP hebben het recht om zoötechnische cer-
tificaten te verkrijgen voor hun fokdieren die onder dat programma vallen, alsook voor de levende 
producten (sperma, eicellen en embryo’s) van die dieren. Zoötechnische certificaten moeten fokdie-
ren of de levende producten daarvan vergezellen wanneer zij worden verhandeld of in de Unie wor-
den binnengebracht met het oog op de inschrijving of registratie van die dieren in andere stamboe-
ken. Zoötechnische certificaten moeten de fokker informatie verschaffen over de genetische kwali-
teit en de afstamming van het verworven dier. Dergelijke certificaten moeten eveneens, indien nood-
zakelijk, worden afgegeven om fokdieren te vergezellen wanneer zij deelnemen aan tentoonstellin-
gen of in proefstations of centra voor kunstmatige inseminatie worden geplaatst. 
 
Enkel het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw kan zoötechnische certificaten afleveren 
voor paarden ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek van het BMP. Het BMP levert een 
zoötechnisch certificaat af voor raszuivere paarden of voor de levende producten ervan wanneer een 
fokker daarom vraagt. Het secretariaat van het BMP zorgt voor een tijdig toezending van het zoö-
technisch certificaat. Zolang het secretariaat van het BMP de betaling voor de aflevering van een zoö-
technisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gege-
ven aan de aanvraag.  
 
 

2. Zoötechnische certificaten voor raszuivere paarden 

De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere paarden is opgenomen in Gede-
legeerde 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) wor-
den meegedeeld aan de eigenaar van het paard via een afzonderlijk document en eveneens gepubli-
ceerd op en zodoende openbaar gemaakt via de officiële website van de stamboekvereniging: 
www.stamboekbmp.com 
 
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd door de eigenaar van een paard zonder op-
gave van reden. De eigenaar van het paard dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van 
het BMP en het paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van het BMP. 
Zolang het secretariaat van het BMP 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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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 BMP 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 BMP en het 
paard moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van het BMP. Zolang het se-
cretariaat van het BMP 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. 

  



Pagina 34 van 38 
 

Hoofdstuk VIII: Predicaten en fokwaardeschatting  

1. Algemeen 

Om de kwaliteit van de fokdieren (gebruikt binnen het fokprogramma van het Belgisch Stamboek 
voor het Miniatuurpaard vzw) te bewaken en te verhogen, worden stamboekopnames en het aanbie-
den voor toelating tot de voortplanting bij het BMP zowel bij merries als bij hengsten sterk aanbevo-
len. Het BMP wil bovendien een duidelijke onderscheiding van kwaliteit. Om de paarden van bijzon-
dere kwaliteit te erkennen, kunnen deze een predicaat bekomen.  
 
Teneinde de erfelijkheid te controleren en de dieren met uitstekende erfelijke kenmerken te promo-
ten, kan een paard eveneens een predicaat verdienen door de resultaten op BMP keuringen van 
diens rechtstreekse nakomelingen. 
 
Ook de fokkers stimuleren om uitsluitend met BMP goedgekeurde paarden te werken, komt de kwa-
liteit van het BMP-fokprogramma ten goede. Fokkers kunnen daarom het statuut van erkend fokker 
aanvragen. 
 
 

2. Predicaten (nieuw vanaf 2018!!) 

Een paard kan twee soorten van predicaten bekomen: een predicaat voor de eigen prestaties en een 
predicaat op basis van prestaties van diens rechtstreekse nakomelingen. 
 

A. Predicaten voor eigen prestaties 

Op de publieke keuringen kunnen alle paarden die staan ingeschreven in een register of een 
klasse, worden aangeboden voor primering, ongeacht hun leeftijd of geslacht, ongeacht of zij 
behoren tot de hoofdsectie of de aanvullende sectie.  

 
Een paard dat minstens driemaal een premie behaalde waarvan minstens eenmaal een eer-
ste premie én bovendien nooit een derde premie behaalde, krijgt de titel MODEL. 
Een paard dat driemaal een eerste premie behaalde op een keuring én bovendien nooit een 
derde premie behaalde, krijgt de titel STER.  
Een paard dat alleen maar eerste premies behaalde en dit minimaal drie keer, krijgt de titel 
SUPERSTER. 
Een paard dat alleen maar eerste premies behaalde en dit minimaal vijf keer, krijgt de hoog-
ste titel van ELITE toegekend. 

 
Alle premies, dus zowel de veulenpremie (bij veulens), de enterpremie (bij jaarlingen), de 
twenterpremie (bij tweejarigen) en alle behaalde premies voor drie jaar en oudere paarden 
komen in aanmerking voor het verdienen van een predicaat, alsook de stamboekpremie of 
de premie behaald bij de toelating tot de voortplanting. Een paard kan dus vanaf veulen wor-
den aangeboden voor het behalen van een premie op een keuring. 
 
Een paard kan evenwel slechts ten vroegste het STER- of MODEL-predicaat bekomen wan-
neer het een stamboekpremie of een premie bij de toelating tot de voortplanting of een pre-
mie voor drie jaar en oudere paarden behaalde (zelfs al zou dat de vierde behaalde premie 
zijn). 
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De behaalde premies blijven levenslang geldig en de premies dienen niet in drie achtereen-
volgende jaren te worden behaald om een predicaat te bekomen. Het zijn evenwel enkel de 
premies die worden behaald op de jaarlijkse BMP hengsten- of merriekeuring of op een na-
keuring tot toelating tot de voortplanting die gelden. Scores die werden behaald op een an-
dere wedstrijd van het BMP of een andere organisatie komen niet in aanmerking voor de 
BMP-predicaten. 
 
OPMERKING: enkel de premies vanaf de merriekeuring 2018 komen in aanmerking, met uit-
zondering van de premie die een paard in het verleden behaalde bij zijn goedkeuring tot toe-
lating tot de voortplanting. Indien een paard in het verleden meerdere keren ter primering 
werd aangeboden op een hengstenkeuring of merriekeuring, zal slechts één behaalde premie 
in aanmerking worden genomen. 
 
De predicaten worden automatisch toegekend. De eigenaar van het paard zal hiervoor een 
document ontvangen van het secretariaat van het BMP zodra een predicaat werd bereikt. 
Een paard kan meerdere predicaten verdienen waarbij een hoger predicaat primeert boven 
de lagere predicaten. 
 
De predicaten die goedgekeurde en stamboekopgenomen paarden bekomen, zullen worden 
opgenomen in de databank voor fokwaardeschatting. 

 

B. Predicaat voor prestaties van nakomelingen 

Paarden die drie of meer rechtstreekse nakomelingen hebben die bij stamboekopname of bij 
een keuring tot toelating tot de voortplanting bij het BMP een eerste premie behalen, kun-
nen de titel "PREFERENT" bekomen. Dit predicaat kan zowel door merries als door hengsten 
worden behaald. 
 
Voorwaarden tot het bekomen van het PREFERENT-predicaat: 

▪ Het paard moet door het BMP stamboekopgenomen of goedgekeurd zijn. 
▪ Minimaal drie rechtstreekse nakomelingen hebben die ingeschreven zijn in de hoofd-

sectie van het BMP en de nakomelingen moeten op de leeftijd van (minimaal) drie 
jaar (of ouder) worden aangeboden voor een BMP -stamboekopname of een BMP-
toelating tot de voortplanting en hierbij een eerste premie behalen. 

 
Het predicaat wordt automatisch toegekend. De eigenaar van het paard zal hiervoor een do-
cument ontvangen van het secretariaat van het BMP zodra het predicaat werd bereikt.  

 
OPMERKING: de resultaten van goedgekeurde paarden worden pas vanaf de merriekeuring 
2018 automatisch in aanmerking genomen voor het predicaat. Indien een paard in het verle-
den reeds werd gekeurd en nakomelingen heeft voortgebracht die in aanmerking kunnen ge-
nomen worden voor het predicaat, moet dit door de eigenaar van het paard zelf worden aan-
getoond. Indien het voldoende kan worden aangetoond, kunnen deze nakomelingen even-
eens in aanmerking worden genomen tot het bekomen van het predicaat. 

 
De predicaten die goedgekeurde en stamboekopgenomen paarden bekomen, zullen worden 
opgenomen in de databank voor fokwaardeschatting. 

 
 

  



Pagina 36 van 38 
 

3. Erkend fokker (nieuw vanaf 2018!!) 

Een fokker hoeft geen erkend fokker te zijn om deel te nemen aan het fokprogramma van het Bel-
gisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw. Maar fokkers kunnen het statuut van BMP erkende 
fokker aanvragen en behouden door hun prestaties binnen het fokprogramma van het BMP. 
 
Een fokker kan het statuut van BMP erkend fokker aanvragen bij het secretariaat van het BMP indien 
hij verklaart enkel te zullen fokken met hengsten en merries die door het BMP werden goedgekeurd 
(toegelaten tot de voortplanting) of stamboekopgenomen en alle veulens in te schrijven in de hoofd-
sectie van het Stamboek.  
Opmerking: de enige uitzondering hierop toegelaten is wanneer een fokker een drachtige merrie aan-
koopt dewelke nog niet werd gekeurd. 
Bovendien kan dit statuut van erkend fokker pas worden aangevraagd indien deze fokker minstens 
drie zelfgefokte veulens heeft ingeschreven in het BMP. 
 
Opmerking: de titel van erkend fokker kan pas worden aangevraagd vanaf 2018. De verklaring te zul-
len fokken met enkel BMP goedgekeurde paarden heeft betrekking op de toekomst, inclusief veulens 
geboren in 2018!! Indien de fokker in het verleden reeds drie zelfgefokte veulens bij het BMP heeft in-
geschreven, mag deze reeds nu het statuut van erkend fokker aanvragen.  
 
Een fokker mag de titel van BMP erkend fokker enkel gebruiken indien hij hiertoe door het BMP toe-
lating heeft gekregen. Bij erkenning als BMP erkend fokker zal een document hiervan ter bewijs wor-
den afgeleverd door het BMP. Een lijst met erkende fokkers zal eveneens op de website worden ge-
publiceerd. 
 
Bij overtreding van de voorwaarden zal het statuut van erkend fokker worden ingetrokken en zal de 
fokker van de website worden gehaald.  
 
 

4. Fokwaardeschatting (nieuw vanaf 2019!!) 

De gegevens afkomstig van de L-score formulieren en de behaalde premies en predicaten van de 
stamboekopgenomen hengsten zullen worden verzameld in een databank. Zodra deze databank vol-
doende gegevens bevat, kunnen fokkers een beroep doen op het BMP om een geschikte hengst uit 
te kiezen voor hun merrie op basis van een aantal zelfgekozen kenmerken. 
 
Het opvragen van gegevens uit de databank voor fokwaardeschatting is een gratis service van het 
BMP die exclusief is voorbehouden voor haar leden.  
 
Opmerking: het BMP dient nog op te starten met deze databank en kan hiermee maar van start gaan 
zodra de eerste hengsten werden stamboekopgenomen en dus een L-score kregen. Dit zal zijn vanaf 
de hengstenkeuring 2019.  
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Hoofdstuk IX: Slotbepalingen 

1. Niet-discriminerende behandeling van fokkers 

De stamboekvereniging mag geen fokkers of eigenaars van fokdieren, stamboekverenigingen of fok-
organen  discrimineren op grond van hun land van herkomst, noch op grond van het land van her-
komst van hun fokdieren of de levende producten ervan. Dieren die voldoen aan de eisen van de be-
schikking van de Fokkerijverordening 2016/1012 komen in aanmerking en hebben er recht op te wor-
den 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 be-
langen van de vereniging of haar leden schaden, op te sporen en te bestraffen. 
  
 

3. Aansprakelijkheid 

Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt het BMP zich niet aansprake-
lijk. De deelnemers en bezoekers op vergaderingen, evenementen, keuringen en wedstrijden zijn 
aanwezig op eigen risico. Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw heeft wel een verzeke-
ring voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade die zij zelf zou hebben toege-
bracht. 
 
 

4. Geschillen 

De eigenaars van paarden 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 onvoor-
waardelijk te onderwerpen aan de uitspraak van de juryleden en het bestuur. Zowel wat de beoorde-
ling der paarden als wat de uitleg van de bepalingen aangaat. 
 
Tegen een veterinaire keuringsuitslag kan beroep worden aangetekend door het indienen van een 
schriftelijk verzoek bij het secretariaat van het BMP voor een tweede opinie en/of herkeuring in de 
faculteit voor diergeneeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke. De uitslag van de faculteit is 
bindend. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar van het paard. 
 
Tegen een lineaire score is geen verzet mogelijk. Een paard behaalt hier immers geen score, het be-
treft enkel het constateren en beschrijven van relevante exterieur- en bewegingskenmerken van het 
paard vergeleken met het gemiddelde van de miniatuurpaardenpopulatie. 
 
Tegen een resultaat op een premiekeuring kan verzet worden aangetekend door een aangetekend 
schrijven naar het secretariaat van het BMP te sturen binnen de vijf dagen na de keuring om de be-
slissing te betwisten. De betwisting zal worden onderzocht door de Raad van Bestuur en eventueel 
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de juryleden. Het resultaat van het onderzoek zal schriftelijk aan het lid worden meegedeeld. Een ge-
rechtelijke betwisting is niet mogelijk. 
 
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. 
 
Tegen een inschrijving in een bepaalde klasse van het Stamboek is geen verzet mogelijk. Een paard 
wordt ingeschreven volgens diens statuut (afstamming). Indien het niet duidelijk is tot welk ras de 
voorouders behoren, zal het BMP het paard opnemen in klasse 3 of 4 (Part Bred Miniatuurpaard). 
Het is de verantwoordelijkheid van de fokker of de eigenaar van het paard om ervoor te zorgen dat 
alle nodige bewijsstukken worden toegevoegd bij een aanvraag tot inschrijving zodat het ondubbel-
zinnig duidelijk is tot welk ras de zes voorouders van het in te schrijven paard behoren. 
 
Tegen de uitreiking of weigering tot uitreiking van een predicaat is eveneens geen verzet mogelijk. 
De predicaten worden uitgereikt op basis van de gegevens die gekend zijn bij het secretariaat van het 
Stamboek. Ontbrekende gegevens dienen door de eigenaars zelf te worden voorgelegd. 
 
Indien een klacht die door een lid wordt ingediend, niet kan afgehandeld worden conform de opge-
stelde 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 be-
komen worden, zal de ingediende klacht op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenverga-
dering van het BMP worden geplaatst en zal de vergadering hierin beslissen. 
 
 
 


