Fokreglement
1. Algemeenheden
1.1 Dit reglement werd opgesteld, overeenkomstig de statuten van het BSIJP vzw met als doelstelling het
IJslandse paardenras te bevorderen, naar de modaliteiten van de Koninklijke en Ministeriële Besluiten in
voege, en rekening houdend met de FEIF-standaard en de internationale FEIF-normen.
Dit reglement is van toepassing op alle keuringen, nl:
Beoordelen van IJslandse paarden, georganiseerd op initiatief van of in samenwerking met het BSIJP vzw
Bereden keuringen volgens FEIF normering (op initiatief of met medewerking van het BSIJP vzw), verder
FIZO-keuring genoemd. De naam FIZO-keuring wordt gereserveerd voor keuringen, waar alle
modaliteiten van de keuring, zoals officieel door de FEIF voorgeschreven, worden vervuld en die als
dusdanig als FIZO-keuring door FEIF erkend zijn.
"Young horse assessment" beoordeling volgens FEIF normering of zoals verder in dit document genoemd
"keuring aan de hand". Zie ook Breeding Rules FEIF B11.1.8.
1.2 Dit reglement vervangt alle voorafgaande reglementen.
1.3 Elke andere mogelijke afwijkende situatie die niet in dit reglement werd opgenomen, zal besproken
worden op een eerstvolgende BSIJP vzw bestuursvergadering. Hierna zal het bestuur hierover een bindende
uitspraak geven.
2. Keuringscommissie
2.1 De keuringscommissie is op volgende wijze samengesteld. Voor de jaarlijkse hengstenkeuring en volgens
de richtlijnen van het Ministerie van Landbouw, wordt een lijst met juryleden opgesteld die op de laatste
bestuursvergadering van het jaar wordt goekgekeurd en vervolgens gepubliceerd. De voorzitter van deze
keuringscommissie moet de Belgische nationaliteit bezitten, woonachtig in België en lid zijn van het BSIJP
vzw.
2.2 De BSIJP vzw -kandidaat juryleden worden aan een selectieproef onderworpen. Deze selectieproef kan
bestaan uit volgende onderdelen:
een theoretische proef.
een praktische proef.
Indien een externe partij een opleiding voorziet welke het BSIJP vzw goedkeurt, gelden hun selectiecriteria
voor deelname.
Na slagen voor de selectieproeven zullen zij actief participeren aan drie keuringen, als bijschrijver. Mits
instemming van het bestuur kan dit bijschrijven ook gebeuren op keuringen, georganiseerd door
buitenlandse zusterstamboeken. Na een positieve beoordeling van de onderdelen van de selectieproef kan de
kandidaat toegelaten worden tot een verdere opleiding. Enkel het BSIJP vzw bepaalt welke opleidingen in
aanmerking komen tot vorming van de juryleden. Wanneer de kandidaat voor de opleiding geslaagd is, wordt
hij/zij erkend door het bestuur van het BSIJP vzw
2.3 Om de jury erkenning te behouden dienen de keurmeesters tenminste op één keuring te fungeren als
jurylid, deel te nemen aan het juryoverleg en/of cursussen, jaarlijks ingericht door het BSIJP vzw of een
zusterstamboek bij te wonen. Maximale vergoeding is €50 per dagdeel + wettelijk bepaalde km vergoeding.
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2.4 Opleidingen georganiseerd door de zusterstamboeken, worden ook door het BSIJP vzw erkend.
2.5 De door FEIF erkende, internationale juryleden kunnen deel uitmaken van de keuringscommissie. Deze
juryleden komen voor op de door FEIF gepubliceerde lijst van internationale keurders.
2.6 Nationale juryleden erkend door de zusterstamboeken, worden ook door het BSIJP vzw erkend.
3. Plaats en datum van de keuringen
Wat betreft de jaarlijkse keuring voor in België ingeschreven hengsten stelt het bestuur van de vereniging
zelf, plaats en datum van de keuring vast. Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed worden
geïnformeerd, indien mogelijk twee maanden op voorhand.
4. De keuringen
4.1 Alle paarden die aangeboden worden, dienen te worden onderworpen aan een identificatiecontrole en
een éénmalige DNA-controle van de hengst en van zijn beide ouders, of bij overlijden van deze,
gelijkwaardige stalen, om de juiste afstamming te verifiëren. Bijkomende onderzoeken die verplicht worden
vanuit de FEIF regels dienen opgevolgd, uitgevoerd en betaald te worden door de hengstenhouders.
4.2 De keuringen en de keuring aan de hand gebeuren conform FEIF-voorschriften zoals te vinden op
www.feif.org. Reglement B11.1.8
4.3 Elk keuringsverslag dient zorgvuldig te worden ingevuld door de keuringscommissie. Het formulier
draagt de handtekening van het hoofd van de jury. Binnen de drie weken na de keuring ontvangt de eigenaar
een kopie van dit document van zijn paard.
4.4 Wijze van voorstelling: conform de FEIF-regels.
Zie ook https://www.feiffengur.com/documents/2014-Assessmentform-EN.pdf
4.5 Een bijgevoegde keuring wordt enkel georganiseerd op voorstel van het bestuur BSIJP vzw voor
hengsten die op de gewone keuring uitgesteld werden of er wegens overmacht niet aanwezig waren. Hier
dient het bestuur te beschikken over twee internationale-FIZO-keurders. Alle kosten en de inrichting van de
keuring worden begroot en dienen vooraf betaald door de hengstenhouder voordat het BSI.P vzw overgaat
tot het organiseren van een bijkomende keuring.
5. Goedkeuring tot dekdienst
5.1 Om goedkeuring tot dekdienst te bekomen dienen hengsten aan volgend keuringsprogramma te
voldoen:
Voor levenslange goedkeuring
FIZO gereden keuring met een totaal score van 7.75 of meer
Voor goedkeuring van 1 jaar: 1 januari t.e.m. 31 december, in het jaar van keuren
FIZO exterieur keuring met een totaal score van 7.8 of meer
"Young horse assessment" beoordeling volgens FEIF voorschriften voor 3 en 4 jarige hengsten met een
score van 7.8 of meer op elk onderdeel.
Elke hengst dient een medische controle te ondergaan waaruit moet blijken dat hij gezond is en over 2
ingedaalde testikels beschikt en dus ook kan deelnemen aan de dekdienst. Deze controle gebeurt op de
keuring.
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6. De uitrusting
6.1 Het beslag en uitrusting van het paard conform de FIZO voorschriften.
6.2 Voor alle keuringen is verzorgde kledij verplicht, zowel voor de ruiter als voor de begeleider. Een
Jodphur broek en een gebreide IJslandse trui zijn toegestaan.
7. Voorwaarde tot het bekomen van een dekcertificaat
7.1 Dekcertificaten worden aan alle hengsten uitgereikt waarvoor er aangevraagd worden.
Voor het aanvragen van de certificaten dienen deze hengsten voorafgaand aan de aanvraag ingeschreven zijn
in het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw.
7.2 De lijst van de hengsten, die een dekcertificaat aanvragen worden op BLUP quotering gepubliceerd.
Deze worden via de website, de publicatie Gaedingur 1ste editie van het jaar en WorldFengur meegedeeld.
7.3 FIZO gekeurde hengsten in België geïmporteerd:
Deze FIZO gekeurde hengsten waarvoor dekcertificaten aangevraagd worden, dienen hun resultaten in
WorldFengur gepubliceerd te zijn, zo niet vallen zij onder het regime van hengsten die geen
keuringsuitslagen hebben.
7.4. Dekking in het buitenland:
Een buitenlands dekcertificaat is geldig in België, wanneer het afgeleverde dekcertificaat is aanvaard door
het zusterstamboek van het land waar de dekking heeft plaatsgevonden. Landen die géén dekcertificaten
hebben, dienen een bewijs te verstrekken dat de melding van de dekking voor 31/12 van het dekjaar
gebeurde.
7.5 Administratieve kosten bij het uitreiken van dekcertificaten voor in België ingeschreven hengsten per
dekcertificaat bedragen €75
Betoelagingen voor goedgekeurde hengsten:
Met beoordeling "young horse assessment" met op elk onderdeel 7.8 of meer, bedraagt de toelage €25
FIZO exterieur gekeurd met een totaal score van 7.8 of meer bedraagt de toelage €50
FIZO gereden keuring met een totaal score tussen 7.5 en 7.75 bedraagt de toelage €50
FIZO gereden keuring met een totaal score van 7.75 of meer bedraagt de toelage €70
Enkel in het jaar van keuring kan er aanspraak gemaakt worden op de toelage met uitzondering van de
paarden welke een FIZO gereden keuring hebben, zij kunnen levenslang aanspraak maken op de toelage
volgens de keuringsuitslag.
In de kosten van het dekcertificaat is de registratie inbegrepen die het stamboeksecretariaat ingeeft in
WorldFengur.
Er is geen betoelaging voor hengsten die niet gekeurd zijn in het jaar van dekken.
7.6 De hengstenhouder is verplicht een CEM test te laten uitvoeren op de hengsten die merries van een
andere eigenaar natuurlijk dekken waarvoor hij dekcertificaten aanvraagt. Deze test dient negatief te zijn tot
het bekomen van de dekcertificaten.
7.7 Voor alle hengsten geldt de verplichting van de voldoende DNA-staalname. Indien deze niet gebeurd is,
zal de fokker/eigenaar van het veulen de nodige formaliteiten dienen te vervullen om dit in orde te brengen.
De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de aanvrager van het paspoort van het betreffende veulen.
Indien dit niet in orde is wordt het veulen niet ingeschreven.
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8. Andere keuringen
8.1 Ter verbetering van het IJslandse Paardenras in België wordt aanbevolen ook de merries te laten keuren.
Men streeft naar een minimum van keuringen voor merries van wie men de veulens in het BSIJP vzw wenst
in te schrijven zijnde:
een beoordeling "keuring aan de hand"
een FIZO-keuring
8.2 Bij middel van een tarifering kan het bestuur het keuren van merries en het fokken met de beste
merries stimuleren, dit in volledige analogie met het fokken met goedgekeurde hengsten.
De fokkers welke hun merrie laten keuren kunnen aanspraak maken op een betoelaging bij het inschrijven
van het veulen uit deze merrie vanaf het jaar opvolgend op het keuringsjaar.
Met een beoordeling "keuring aan de hand" met op elk onderdeel 7.8 of meer, bedraagt de eenmalige
toelage €15
FIZO exterieur gekeurd met een totaal score van 7.8 of meer bedraagt de toelage €20
FIZO gereden keuring met een totaal score van 7.75 of meer bedraagt de toelage levenslang €30
Er is geen betoelaging voor niet gekeurde merries.
8.3 Ter verbetering van het IJslandse Paardenras in België wordt aanbevolen ook veulens te laten keuren.
8.4 Alle hengsten en merries die in het verleden een bereden keuring in België reden, behouden deze
punten. Hengsten die hierdoor een levenslange goedkeuring verkregen worden gelijkgesteld in de
betoelaging met de hengsten die 7.75 of meer behalen op een FIZO gereden keuring.
Alle andere keuringsresultaten en beoordelingen, uit het verleden, komen niet meer in aanmerking voor het
nieuwe fokreglement en gelden enkel ten titel van inlichting.
Om in aanmerking te komen voor betoelaging gelden volgende voorwaarden:
Men moet lid zijn van het BSIJP vzw
Het veulen moet ingeschreven zijn in België
De betoelaging dient zelf schriftelijk te worden aangevraagd
9. Premies
Volgens de bekomen resultaten worden volgende premies toegekend:
tweede premie vanaf 7.75
eerste premie vanaf 8.0
Enkel de punten bekomen op een FIZO gereden keuring komen in aanmerking voor het bekomen van
een premie.
10. Afstammingsbewijzen
10.1 In België ontvangt de eigenaar van de merrie bij dekking stroken uit het dekcertificaat. Men dient deze
te behandelen conform de instructies zoals beschreven op deze stroken. Samen met het toesturen van deze
stroken, na de geboorte, dient men een voldoende DNA-staal van het veulen mee te sturen.
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10.2 Bij dekking in het buitenland dient de eigenaar de officiële dekpapieren op te sturen naar het
stamboeksecretariaat samen met het identificatieformulier. Tevens dient het stamboeksecretariaat op de
hoogte gebracht te worden van afstamming en keuringen van de vader van het veulen. Samen met het
toesturen van deze dekbewijzen dient men een voldoende DNA-staal van het veulen mee te sturen.
10.3 De eigenaar van het veulen waarvan stamboekpapieren worden aangemaakt, dient lid te zijn van het
BSIJP vzw. De stamboekpapieren worden enkel verstrekt na betaling van alle verschuldigde bedragen.
10.4 De moeder van het veulen is ingeschreven, conform de FEIF reglementen, in WorldFengur. Haar DNA is
gekend of een voldoende DNA-staal van de moeder vergezelt het DNA-staal van het veulen. Dit dient een
aanvaard resultaat van verwantschap te geven.
10.5 Na het toekomen van de aanvraag voor het bekomen van paspoort zal het stamboeksecretariaat indien
nodig toelichten welke formaliteiten er nog vervuld dienen te worden.
Hierna heeft de fokker/eigenaar van het veulen 8 maanden tijd te tellen vanaf de geboortedatum van het
veulen om alle formaliteiten en documenten in orde te brengen.
Voor een uitstel van de behandeling van de aanvraag tot het bekomen van een paspoort kan enkel bij het
bestuur van de vereniging schriftelijk een gefundeerde vraag ingediend worden. Het bestuur beslist in deze na
een advies van het stamboeksecretariaat en of de fokkerijcommissaris, eventueel aangevuld met een advies
van de overheidsinstanties. De aanvraag bij het bestuur geldt als opschortend tot er een uitspraak is.
10.6 Alle veulens verkrijgen een standaard-afstammingsbewijs.
10.7 Onder "DNA-stalen" wordt een haarwortelstaal verstaan. Dit dient correct genomen te worden zodat het
laboratorium een aanvaardbaar resultaat krijgt. Het DNA-profiel van elk veulen moet als resultaat geven dat
het ‘wel een afstammeling kan zijn van de oudercombinatie’. DNA-stalen, die niet voldoen, geven aanleiding
tot opschorting van inschrijving in het stamboek en uitreiking van de paspoorten.
De fokker/eigenaar is verantwoordelijk voor een nieuwe staalname en voor het toesturen van deze stalen. Alle
extra kosten zijn ten zijne laste.
11. Wilddekkingen
11.1 Onder veulens uit wilddekkingen worden verstaan: alle veulens, geboren in België, waarvan de eigenaar
niet kan aantonen dat de dekking gemeld werd door middel van het insturen van het dekcertificaat bij het
stamboek van het land waarin de merrie op het ogenblik van de dekking ingeschreven was, vóór 31/12 van het
dekjaar.
Voorwaarde tot inschrijven:
Beide ouders van het veulen moeten terug te vinden zijn in WorldFengur.
DNA bewijs of stalen van beide ouders en het veulen moet voorgelegd worden – of meegestuurd met de
aanvraag.
De administratieve kost tbv €400 moet voorafgaand aan de procedure tot inschrijving betaald worden.
Hierin is de kost van het labo van de DNA-onderzoeken van het veulen niet inbegrepen.
11.2 De fokker moet verklaren waarom hij/niet niet over een geldig dekcertificaat beschikt. De Raad van
bestuur kan na onderling overleg beslissen om een lager tarief te te passen indien dit voldoende gemotiveerd
kan worden. Deze beslissing moet genomen worden met tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen.
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