
Handleiding dekcertificaten aanmaken 
 
Het nieuwe platform voor de aanvraag van digitale dekcertificaten is terug te vinden op 
www.horsecards.eu 
 
Je dient eerst een account aan te maken alvorens je digitale dekcertificaten kan aanvragen. Je dient je 
hiervoor te registreren als nieuwe gebruiker (zie handleiding account aanmaken). 
 
Eens je aanvraag als nieuwe gebruiker is goedgekeurd, kan je nadien inloggen. Kies voor Inloggen in de 
rechter bovenhoek van je scherm. Vul emailadres en (zelf gekozen) paswoord in en klik op Inloggen. 
 

 
 
Je krijgt dan in een menubalk bovenaan je scherm een aantal opties te zien: 

 
 

Via de knop Administratie kan je nagaan voor welke stamboeken je bent geregistreerd. 
 
Via de knop Dekkaarten kan je dekcertificaten aanvragen en de status controleren van je ingediende 
aanvragen. 
 
Via de knop Beheer adressen kan je een adreswijziging doorgeven bij BMP. Deze wijziging is enkel 
geldig voor BMP en zal in geen enkel andere databank (o.a. Horse-ID of BCP) worden aangepast! 
 
 
Om een nieuw dekcertificaat aan te vragen, ga je naar de knop Dekkaarten in de menubalk en kies je 
de optie in voorbereiding. Je krijgt onderstaand scherm te zien. Selecteer de optie Nieuwe dekkaart 
aanmaken. 
 

 

http://www.horsecards.eu/


Je krijgt een nieuw scherm. Bevestig Nieuwe dekkaart aanmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een dekcertificaat aan te maken, kan je kiezen uit 2 methoden: 

- Alles manueel ingeven: je vult alle vakken manueel in (naam van de hengst, naam van de vader, 
naam van de moeder, UELN en ras) 

- De hengst opzoeken in het stamboek: je klik op de groene knop Opzoeken in stamboek 
 

 
 

 
  



Je kan de hengst dan opzoeken op basis van zijn UELN- of chipnummer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPGELET: de versie waarmee wij heden moeten werken, is slechts een eerste oplevering die nog vol 
kinderziektes zit. Omdat wij reeds meerdere keren de vraag kregen om dekcertificaten aan te leve-
ren, hebben wij er voor gekozen om onze leden te informeren zodra er ook maar “iets” beschikbaar 
was. Eén van de kinderziektes is o.a. dat de koppeling met Falcoo nog zeer stroef verloopt. Als gevolg 
hiervan kan het zijn dat je jouw hengst dus niet terugvindt via de knop Opzoeken in stamboek, zelfs 
al is deze 100% zeker geregistreerd en gekeurd bij BMP. Dit is echter een mankement dat zich (op-
nieuw) volledig buiten onze bevoegdheden en kunnen situeert.  
 
Je vult alle gegevens in. Eigenaar hengst en Exploitant hengst moeten altijd manueel ingevuld worden, 
zelfs al heb je de optie gebruikt Opzoeken in stamboek!  
Ter info: Exploitant hengst = houder van de hengst zoals deze in Horse-ID is gekend 
 
Eens alles op dit tabblad ingevuld, klik je op Bewaar gegevens en kan je beginnen met invullen van het 
volgende tabblad Merrie. Vergeet niet te klikken op Bewaar gegevens want zodra je naar een ander 
tabblad navigeert zonder bewaren worden alle gegevens gewist en kan je herbeginnen. 
 
 
  



Voor de Merrie kan je eveneens kiezen om de gegevens manueel in te geven of de merrie (trachten) 
Opzoeken in stamboek. Vul alle gegevens in en druk op Bewaar gegevens. 
Draagmoeder is altijd leeg (=niet invullen!!), want deze voortplantingsmethode is niet toegelaten bij 
BMP. 
 
Vul zeker alle gegevens in, zowel van de hengst als van de merrie. Indien er onvoldoende gegevens 
worden ingevuld, zal je aanvraag worden geweigerd en dien je de volledige aanvraag opnieuw in te 
dienen. Eens een aanvraag wordt geweigerd door het secretariaat (bijvoorbeeld omdat niet alle ge-
gevens werden ingevuld), kan je de aanvraag achteraf ook niet meer oproepen en/of aanpassen. De 
volledige aanvraag wordt op dat moment gewist. 
 
 
Nadien vul je het tabblad Bevruchtingswijze in.  
 

 
 
Indien er slechts 3 data waren waarop de merrie werd gedekt, kan je deze invullen. Indien de merrie 
bijvoorbeeld langere periode bij de hengst heeft gelopen, vul je begindatum in bij Dekdatum 1 en de 
laatste dag bij Dekdatum 2. 
 
Opmerking: het programma werd geschreven voor alle stamboeken. Volledigheidshalve kunnen wij 
wel meedelen dat het BMP met deze info weinig rekening houdt. Mocht het niet volledig of verkeerd 
zijn ingevuld, zal hier weinig tot geen rekening mee gehouden worden.  
De opties KI, embryotransplantatie en ICSi laat je altijd leeg of op neen staan. 
 
Als laatste ga je naar tabblad Indienen. 
 



  
 
Je kan een opmerking toevoegen, maar dit is geen verplichting. 
 
Aantal is altijd 1 (aangezien draagmoeder niet toegelaten is bij BMP, kan een hengst op natuurlijke 
wijze slechts 1x een bepaalde merrie bevruchten). 
 
Kies nadien voor Dekkaart aanvragen bij stamboek. Je aanvraag wordt pas dan doorgestuurd naar het 
secretariaat van het stamboek. Zolang je niet klikt op Dekkaart aanvragen bij stamboek: 

- blijft je dekkaart in aanvraag staan 
- is deze niet zichtbaar voor het stamboek 
- kan je deze steeds terugvinden in het overzicht Dekkaarten, optie in voorbereiding en kan je 

deze (onbeperkt) blijven aanpassen.  
 
Bijvoorbeeld: stel dat je bezig bent met de aanvraag van een bepaald dekcertificaat voor hengst X en 
merrie Y, maar je ontbreekt nog gegevens van de houder van de merrie. Je kan de aanvraag perfect 
“parkeren”: je vult alle gekende gegevens in, klikt op Bewaar gegevens, maar nog niet op Dekkaart 
aanvragen bij stamboek. Je aanvraag blijft staan en je kan ze later altijd verder afwerken. 
 
Zodra de aanvraag is verzonden via Dekkaart aanvragen bij stamboek kan je deze terugvonden onder 
de knop Dekkaarten, optie In aanvraag. Mocht blijken dat er toch nog fouten of onvolledigheden in 
de aanvraag zitten, kan je de aanvraag hier nog altijd intrekken. De aanvraag komt dan weer terecht 
in de optie In voorbereiding en kan (waar nodig) worden aangepast. 
 

 
 



 
 
Eens de aanvraag op het secretariaat wordt ontvangen, wordt deze volledig nagekeken. Er wordt een 
rekeningnota verzonden voor het aantal aanvragen voor dekcertificaten dat is ontvangen.  
 
Mochten er gegevens ontbreken, worden deze opgevraagd bij de hengstenhouder die de aanvraag 
heeft ingediend.  
 
Na ontvangst van de betaling en de eventueel ontbrekende gegevens, worden de dekkaarten door het 
secretariaat goedgekeurd. Je ontvangt automatisch een email met daarin de melding dat je dekkaart 
werd goedgekeurd. Het dekcertificaat zelf is terug te vinden in het systeem onder de knop Dekkaarten, 
optie Goedgekeurd. 
 

 
 
Opmerking: houdt zeker ook je SPAM of ongewenste email in de gaten en voeg de verzender (no-
reply@falcoo.site) toe aan je vertrouwde afzenders. De mails van deze afzender worden immers 
bijna allemaal / altijd als ongewenst gemarkeerd! 
 
Je kan het dekcertificaat (onbeperkt aantal keer) downloaden. De hengstenhouders wiens hengst(en) 
één of meerdere merries van buitenaf hebben gedekt, dienen het correcte dekcertificaat van die be-
treffende merrie te downloaden en aan de merriehouder te bezorgen. Je kan dit doen door het dek-
certificaat af te printen en op te sturen of door ze gewoon door te mailen.  
Opmerkingen: indien het dekcertificaat wordt doorgemaild, is het niet nodig voor de hengstenhouder 
om het certificaat manueel te handtekenen. Een email volstaat als geldige verzending en heeft juridisch 
dezelfde kracht als de handtekening op het dekcertificaat.  
 
Je goedgekeurde dekcertificaten blijven hier altijd beschikbaar! Ze verdwijnen dus niet eens je ze hebt 
gedownload. 
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