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reglement

De erkenning van een nieuw ras of variëteit
1. inschrijving
a. Een schriftelijke aanvraag moet vóór 1 augustus van het jaar van de voorstelling op het secretariaat
van de Landsbond ( LFN ) ingediend zijn. De inschrijving moet ieder jaar hernieuwd worden.
b. De aanvraag bevat op een volledige en duidelijke wijze alle coördinaten van de aanvrager alsook zijn
motivatie. Enkel in België geregistreerde fokkers mogen een nieuw ras of nieuwe variëteit
voorstellen.
c. Een volledig ontwerp, opgesteld in één van de drie landstalen, van de standaard of van de beschrijving
zal steeds tezelfdertijd ingestuurd worden, alsook visueel materiaal (tekening, foto enz.).
d. De aanvrager voegt er eveneens bewijsstukken aan toe voor een ras dat of variëteit die reeds in één of
meerdere landen is erkend. Deze bevatten een documentatie en een kopie van de standaard van
het land van oorsprong waaruit blijkt dat het ras of de variëteit in het buitenland erkend is. Kopieën
van andere standaarden of van de Europese standaard worden bij voorkeur eveneens overgemaakt.

2. gevolg aan de aanvraag
a. De nationale secretaris maakt vóór 1 september de aanvragen en de volledige dossiers over aan
het secretariaat van de betreffende standaardcommissie. Hij voegt er een opgave aan toe van
de aanvragen ontvangen voor alle secties.
b. De nationale secretaris deelt vóór 1 september aan de secretariaten van de nationale
standaardcommissies ook de aanduiding van de jury mee.
c. De secretariaten van de nationale standaardcommissies lichten de leden van hun commissies in over
de aanvragen, bij voorkeur via een vergadering. Zij stellen de dossiers ter beschikking van de
voorzitter van de jury en vragen desgevallend bijkomende documentatie aan de fokker.
Vervolgens bevestigen zij de aanvaarding van het dossier aan de nationale secretaris vóór
15 oktober. Zij bevestigen eveneens de procedure waarbinnen de betreffende erkenning valt.
d. Vóór 15 november ontvangen de aanvragers van het nationaal secretariaat een bevestiging van de
aanvaarding van hun voorstelling. In geval van annulering verwittigen zij de nationale secretaris
onmiddellijk.
e. De nationale secretaris deelt de coördinaten van de aanvragers mee aan het secretariaat van de
betreffende wedstrijden opdat dit een vraagprogramma stuurt aan de aanvragers.
f. De aanvragers behandelen hun inschrijvingen op de manier gebruikelijk voor een normale
deelname, ook wat de inschrijvingsgelden betreft.

3. jury
a. Alleen de leden-keurmeesters van de nationale standaardcommissies zijn bevoegd voor de
beoordeling met het oog op de erkenning van een nieuw ras of een nieuwe variëteit.
b. De jury, aangeduid door de Landsbond, zal bestaan uit drie leden-keurmeesters die door de
standaardcommissie voorgedragen worden aan de Landsbond vóór 1 juni.
c. Als de wedstrijden waar de Landsbond de voorstellingen organiseert, plaatsvinden in Vlaanderen,
zal de jury samengesteld zijn uit twee Vlamingen en één Waal en vice versa, voor zover als
mogelijk.
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4. modaliteiten van een voorstellling
a. De voorstelling heeft plaats op de nationale wedstrijden of op een tentoonstelling aangeduid door
de Landsbond waarbij de beurtrol bij voorkeur wordt gerespecteerd.
b. Alle voorgestelde dieren dienen geïdentificeerd te zijn met een identificatieteken van de
Landsbond. Bij de erkenning van een ras of variëteit dat in het buitenland reeds erkend
is, mogen de oude dieren ook een buitenlands door de Europese Entente erkend identificatieteken
dragen.
c. Minimum drie gunstige voorstellingen zijn onontbeerlijk voor :
een nieuw Belgisch ras of een nieuwe variëteit van een bestaand Belgisch ras.
een variëteit die noch in België noch in het buitenland erkend is.
Zij moeten gebeuren binnen een periode van zes opeenvolgende jaren.
Na de derde gunstige voorstelling kan de standaardcommissie de erkenning voorstellen.
d. Eén enkele gunstige voorstelling volstaat voor de erkenning van :
- een variëteit die in België reeds erkend is bij een ander ras van dezelfde diergroep.
- een buitenlands ras of bestaande variëteit ervan als reeds een erkenning bestaat in een
land dat voor de betreffende sectie is aangesloten bij de Europese Entente.
Zij moet gebeuren binnen een periode van drie opeenvolgende jaren.
Na de eerste gunstige voorstelling kan de standaardcommissie de erkenning voorstellen.
e. Voor een variëteit die niet erkend is in het land van oorsprong, ongeacht of zij in andere landen is
erkend, vraagt de nationale standaardcommissie advies aan de federatie van het land van
oorsprong vóór 1 november van het jaar van de indiening van de aanvraag.
Dit advies moet gerespecteerd worden en, in afwachting, wordt aan de fokker geen enkele
conclusie meegedeeld.
f. De nationale standaardcommissie houdt eveneens de federatie van het land van oorsprong op de
hoogte van de evolutie van dit dossier.
g. Zes dieren moeten voorgesteld worden : één mannelijk oud, één vrouwelijk oud, twee mannelijke
jonge en twee vrouwelijke jonge. Hetzelfde dier mag slechts tweemaal voorgesteld worden, eenmaal
als jong dier en eenmaal als oud dier.
h. Binnen de sectie hoenders wordt bij de erkenning van een variëteit met staart, deze variëteit
automatisch ook erkend bij het bolstaart-onderras, omgekeerd echter niet.
Er bestaat tevens de mogelijkheid tot een gecombineerde voorstelling van bolstaart-onderrassen
met het gewone ras of van kamvormen van een (onder)ras. In dit geval kunnen de beiden
gelijktijdig erkend worden mits een gunstige eindbeoordeling en op voorwaarde dat in de beide
(onder)rassen minstens één vertegenwoordiger van elk geslacht gepresenteerd wordt.
i. Een nieuwe mutatie van een wilde park- of watervogel wordt beschouwd als een nieuwe variëteit
voor wat de regels van erkenning betreft. Dezelfde reglementering (cfr. punt 4c) wordt
toegepast. Alleen, men spreekt van een beschrijving, niet van een standaard.

5. evaluatie
a.

De jury vult de beoordelingskaarten in voor elk van de zes dieren. Deze beoordelingskaarten
vermelden noch predikaten noch punten. De beoordelingskaarten zijn bestemd voor de fokkers.
Daarnaast maakt de jury een verslag bestemd voor de Landsbond en de standaardcommissie,
gebruik makend van de voorziene formulieren. Dit verslag bevat de kooinummers, de
identificatienummers, het puntenpredikaat voor elk beoordeeld dier, een beknopte inhoud van de
beoordelingen en een gemotiveerde eindconclusie.
Beide documenten worden opgemaakt in de taal van het gewest waar de wedstrijden plaatsvinden.

b. De voorzitter van de jury maakt tijdens de nationale wedstrijden reeds een kopie van deze
beoordelingskaarten en het verslag over aan de nationale secretaris en aan de secretaris van de
betreffende nationale standaardcommissie.
c. De secretarissen van de nationale standaardcommissies vertalen deze verslagen en maken deze
vertalingen vóór 15 februari over aan het nationaal secretariaat.
d. De verslagen van de jury maken het voorwerp uit van discussie in de schoot van de nationale
standaardcommissies die een conclusie formuleren vóór 15 februari.
Het standpunt van de commissie wordt opgenomen in het verslag van haar vergadering dat aan
het nationaal secretariaat wordt overgemaakt vóór 1 maart.
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6. goedkeuring door de Landsbond
a. De Landsbond evalueert en/of keurt de verslagen van de standaardcommissies goed tijdens de
vergadering in de loop van maart.
b. Voor de dossiers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt 4, keurt de Landsbond de
erkenning goed op basis van een positief advies van de betreffende standaardcommissie.
c. Binnen de maand na deze vergadering brengt de nationale secretaris de fokkers
schriftelijk op de hoogte van het resultaat. Hij voegt er de conclusie van de standaardcommissie
aan toe, opgemaakt in de taal van de fokker.
d. De nationale secretaris laat de nieuwe rassen en variëteiten erkend door de Landsbond,
verschijnen in de twee officiële tijdschriften van juni, maar in elk geval voor het nieuwe
tentoonstellingsseizoen.
e. De nieuwe standaard zal gepubliceerd worden in de volgende officiële tijdschriften, maar ten
laatste in de maand september. Hij moet door de standaardcommissie aan het nationaal
secretariaat ter beschikking worden gesteld vóór 1 maart.
f. De vertegenwoordiger bij de Europese Entente brengt zijn sectie op de hoogte van de erkenning
van een nieuw ras of een nieuwe variëteit in België en overhandigt, ter gelegenheid van de
vergadering van mei, de nieuwe Belgische standaard. Indien mogelijk, bezorgt hij ook een
exemplaar in het Duits en/of het Engels naast de versies in het Nederlands en het Frans.
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