
België / Vlaanderen Lijst zoals bedoeld in artikel 7, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2016/1012 van overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de bevoegde 

autoriteiten erkende stamboekverenigingen en bevoegde autoriteiten die fokprogramma’s met hybride fokvarkens (1 )uitvoeren  Versie (12.10.2020) 

Fokkerijgroepering Fokprogramma (2 ) Schorsing, intrekking en tijdsbeperking 

- Naam van de fokkerijgroepering  

- Contactgegevens 

- Datum van erkenning van de stamboekvereniging  

- Naam van de  rassen, foklijnen of kruisingen die 

onder de goedgekeurde fokprogramma’s vallen  

- Onlinetoegang tot informatie betreffende de 

fokprogramma’s (3) 
Geografisch gebied van 

elk fokprogramma dat 

wordt uitgevoerd 

Datum van goedkeuring 

van het fokprogramma 

(dd.mm.jjjj) 

- Datum van intrekking van de 

erkenning als stamboekvereniging (4 )  

- Datum van schorsing of intrekking 

van de goedkeuring van het 

fokprogramma (4 )  

- Einddatum van de 

goedkeuringsperiode van het 

fokprogramma (4 ) 
Naam van het ras of de 

raszuivere foklijn 

Naam van de kruising 

RA-SE Genetics NV 

Zwaantjesstraat 12 

B – 8710 Ooigem 

Tel. +32(0)56 673 715 

Fax +32(0)56 673 697 

genetics@ra-se.com 

www.ra-se.com/nl/ 

 

Datum van erkenning : 20/01/2005 

 

Lijn 12 Landras 

 

 

  01.11.2018  

RA-SE Genetics NV 

Zwaantjesstraat 12 

B – 8710 Ooigem 

Tel. +32(0)56 673 715 

Fax +32(0)56 673 697 

genetics@ra-se.com 

www.ra-se.com/nl/ 

 

Datum van erkenning : 20/01/2005 

 

Lijn 36 Large White 

 

 

  01.11.2018  

http://www.ra-se.com/nl/
http://www.ra-se.com/nl/


RA-SE Genetics NV 

Zwaantjesstraat 12 

B – 8710 Ooigem 

Tel. +32(0)56 673 715 

Fax +32(0)56 673 697 

genetics@ra-se.com 

www.ra-se.com/nl/ 

 

Datum van erkenning : 20/01/2005 

 

Lijn 23   01.11.2018  

RA-SE Genetics NV 

Zwaantjesstraat 12 

B – 8710 Ooigem 

Tel. +32(0)56 673 715 

Fax +32(0)56 673 697 

genetics@ra-se.com 

www.ra-se.com/nl/ 

 

Datum van erkenning : 20/01/2005 

 

Menapisch varken 

 

  01.11.2018  

Vlaamse Pietrainfokkerij 

Deinse Horsweg 1 

B – 9031 Drongen 

Tel. +32(0)9 362 12 85 

Tel. +32(0)9 362 12 86 

Fax. +32(0)9 362 13 05 

info@vpfo.be 

www.vlaamsepietrainfokkerij.be 

 

Datum van erkenning : 26/03/2015 

 

 VPF TB  01.11.2018  

 

http://www.ra-se.com/nl/
http://www.ra-se.com/nl/
mailto:info@vpfo.be
http://www.vlaamsepietrainfokkerij.be/


 

(1) Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van Verordening (EU) 2016/1012.  

(2 ) Voor elk door een fokkerijgroepering uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.  

(3 ) Indien beschikbaar.  

(4 ) Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:  

„A dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als fokkerijgroepering (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);  

„B dd.mm.jjjj” voor de datum van schorsing van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);  

„C dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de goedkeuring van het fokprogramma (artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2016/1012);  

„D dd.mm.jjjj” voor de einddatum van de goedkeuringsperiode van het fokprogramma. 


