
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 raszuivere fokrunderen uitvoeren  Versie (12.11.2019) 

Stamboekvereniging of bevoegde autoriteit Fokprogramma (1 ) Schorsing, intrekking en tijdsbeperking 

- Naam van de stamboekvereniging/bevoegde autoriteit  
- Contactgegevens 
- Datum van erkenning van de stamboekvereniging  

- Naam van het ras dat 
onder het goedgekeurde 
fokprogramma valt  
- Onlinetoegang tot 
informatie betreffende de 
fokprogramma’s (2 )  

Geografisch gebied van 
elk goedgekeurd 
fokprogramma 

Afwijkingen (3 ) 
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 ) 

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 
Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

Holstein België, Vlaams Gewest  / 01/07/2016  

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 
Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

Belgisch witblauw 
 

België, Vlaams Gewest 
t 

 

/ 01/07/2016  

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 

Witrood 
 

België, Vlaams Gewest  4 01/07/2016  

mailto:klantenservice.be@crv4all.com
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Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 
Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

Rood 
 

België, Vlaams Gewest  4 01/07/2016  

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 
Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

Blonde d’Aquitaine 
 

 

België, Vlaams Gewest  / 01/07/2016  

CRV Vlaanderen vzw 

Buchtenstraat 9 
B – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel. +32 (0)7 815 44 44 
Fax +32 (0)9 363 92 06 
klantenservice.be@crv4all.com    
http://www.crv4all.com    
 
Datum van erkenning : 01/07/2016 
 

Kempens roodbont 

 

België, Vlaams Gewest  4,2 01/07/2016  
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Belgisch Witblauw Fokkers vzw 

Vlasrootstraat 213 
B-9190 Kemzeke 
Tel.+32478 271790 
bwbfokkers@gmail.com 
bwbfokkers.net 

Datum van erkenning: 30/09/2019 

 
 

Belgisch Witblauw België, Vlaams Gewest  / 30/09/2019  

(1 ) Voor elk door een stamboekvereniging uitgevoerd fokprogramma moet een afzonderlijke rij van de tabel worden ingevuld.  
(2 ) Indien beschikbaar.  
(3 ) Vermeld in voorkomend geval één van de volgende afwijkingen: 

"1" creatie van een nieuw ras (artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1012);  
"2" reconstructie van een ras (artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1012);  
"3" opwaardering van de nakomelingen van dieren die zijn opgenomen in een aanvullende sectie naar de hoofdsectie van het stamboek (bijlage II, deel 1, hoofdstuk III, punt 2, bij Verordening (EU) 

2016/1012;  
"4" voor een fokprogramma met een met uitsterven bedreigd ras zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2016/1012.  

(4 ) Vermeld naargelang het geval de volgende informatie:  
"A" dd.mm.jjjj” voor de datum van intrekking van de erkenning als stamboekvereniging (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. 

mailto:bwbfokkers@gmail.com

