
 

INLEIDING 
Dit diergeneeskundig reglement treedt in werking op 23 februari 1994. 
Zelfs indien in dit document de gedetailleerde BWP-regels met betrekking tot het diergeneeskundig 
reglement zijn opgenomen, dient men het steeds samen te lezen met het reglement over de BWP-
hengstenkeuring. 
Het is niet mogelijk om binnen het kader van dit reglement alle omstandigheden te voorzien. In 
onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, komt het de verantwoordelijke dierenarts toe om een 
beslissing te nemen. Indien mogelijk, gebeurt dit na raadpleging van de hengstenkeuringscommissie. 
Men neemt in een sportieve geest de beslissing die zo goed mogelijk de doelstellingen benadert, die 
aan de basis liggen van dit reglement en van het reglement van de BWP-hengstenkeuringen .  

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

A. PRINCIPES 

1. De verantwoordelijke organisator 
De fokkersvereniging "Belgian Warmblood" vzw is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van 
de keuring van hengsten met het oog op hun toelating tot de voortplanting, verder in de tekst 
hengstenkeuring of keuring genoemd.  

2. Toepassingsveld 
Dit diergeneeskundig reglement geldt automatisch voor elke keuring waarop het reglement van de 
hengstenkeuring van toepassing is en het moet stipt nageleefd worden. 

3. De verantwoordelijke dierenarts 
Hoe volledig en zorgvuldig dit reglement ook is opgesteld, het kan niet alle gevallen voorzien waarin 
tijdens de voorbereiding of tijdens het verloop van een hengstenkeuring de tussenkomst van een 
dierenarts is vereist. De dierenarts die verantwoordelijk is voor de diergeneeskundige maatregelen die 
te nemen zijn bij een hengstenkeuring, is in alle omstandigheden belast met het toezicht op de 
algemene gezondheidstoestand en het welzijn van de deelnemende hengsten. 

4. De hengstenkeuringscommissie 
De hengstenkeuringscommissie is samengesteld uit 3 personen. Zij alleen heeft de bevoegdheid om 
tijdens de keuring een hengst goed te keuren, niet te aanvaarden of uit te stellen. 
Vooraleer ze met betrekking tot het diergeneeskundig reglement een beslissing neemt, zal ze eerst 
overleg plegen met de verantwoordelijke dierenarts, de voorzitter en ondervoorzitter BWP en de 
verantwoordelijke ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij. 

5. Departement Landbouw en Visserij 
BWP legt het diergeneeskundig reglement en de wijzigingen die nadien worden aangebracht ter 
goedkeuring voor aan de Minister van Departement Landbouw en Visserij. 
De ambtenaar die belast is met het toezicht op de werking van BWP controleert de naleving ervan. 
Hiertoe moeten de verantwoordelijke dierenarts, de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie en 
de voorzitter BWP hem alle documenten en verslagen voorleggen die in het kader van de keuring 
worden opgesteld. 
Ze moeten hem eveneens betrekken bij de beslissingen aangaande de mogelijkheid tot latere 
deelname van de hengsten aan de bijkomende keuring en aangaande de gevolgen en sancties die 
voortvloeien uit de toepassing van dit reglement.  
De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, de verantwoordelijke dierenarts of de voorzitter 
BWP moeten de ambtenaar tevens uitnodigen bij de aanwijzing van de hengsten met het oog op de 
controle van verboden producten. 



B. WIJZIGINGEN 
Elke wijziging van dit reglement moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur 
BWP. 

HOOFDSTUK 2 : DE DIERENARTSEN 

Een persoon die in het bezit is van een binnen een EG-lidstaat afgeleverd 
wettelijk diploma voor diergeneeskunde, wordt als dierenarts beschouwd. 

DE VERANTWOORDELIJKE DIERENARTS : 
1.BWP duidt een verantwoordelijke dierenarts aan voor het verzekeren van de contacten met de 

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie, verder KBRSF genoemd, die verband houden met 
diergeneeskundige materies. 
De verantwoordelijke dierenarts moet :  
- vertrouwd zijn met de paardensport 
- zich op de hoogte houden van de nationale en internationale situatie inzake ziekten bij    paarden 
- permanent perfect zijn ingelicht over de epidemiologie en de sanitaire eisen inzake de    in-en 

uitvoer van paarden. 
 
BWP moet de verantwoordelijke dierenarts alle documenten bezorgen die hij nodig heeft voor de 
uitvoering van zijn opdracht, met name het reglement van de hengstenkeuring en het 
diergeneeskundig reglement. 

 
2.BWP houdt een lijst bij van dierenartsen waaruit de verantwoordelijke dierenarts aangeduid wordt. 

Deze lijst wordt jaarlijks bijgewerkt op voorstel van de stamboekcommissie en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur BWP.  Enkel de dierenartsen die voorkomen op de lijst kunnen tijdens een 
keuring optreden als verantwoordelijk dierenarts 

 
3.Deze dierenartsen moeten minstens 2 van de 3 officiële landstalen begrijpen en, zo mogelijk, 

spreken.  
 
4. Ze mogen beroepsactiviteiten uitoefenen in de paardensector. 
 
5. De verantwoordelijke dierenarts is voor alle diergeneeskundige materies de officiële raadgever van 
de organisator en de hengstenkeuringscommissie. 

HOOFDSTUK 3 : GEZONDHEID EN HYGIENE 

1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN BWP 
BWP is samen met de verantwoordelijke dierenarts verantwoordelijk voor het volgende : 
1. Absolute veiligheid binnen de paardenstallen waarin de monsters genomen worden, in het 

bijzonder bij alle keuringen met verplichte medicatiecontrole. In principe moeten alle hengsten die de 
verplichte medicatiecontrole moeten ondergaan, worden ondergebracht in paardenstallen die zich 
bevinden in een beperkt toegankelijk gebied waardoor een doeltreffend toezicht mogelijk is. 
Toegang tot de stallen kan alleen worden verleend aan de voor de hengsten verantwoordelijke 
personen of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger, aan de voorzitter of ondervoorzitter BWP, aan 
de in de uitvoeringsbesluiten vernoemde technische afgevaardigden, aan de leden van de 
hengstenkeuringscommissie, aan de verantwoordelijke ambtenaar van het Departement Landbouw 
en Visserij, aan 1 stalknecht, aan de verantwoordelijke dierenarts en aan de dierenarts van dienst. 
Als de stallen zich buiten het keuringsterrein bevinden, mogen zij onaangekondigd worden bezocht 
door één van de hiervoor vermelde autoriteiten. Tijdens de volledige duur van de monstername mag 
geen enkele onbevoegde persoon binnen in de stallen komen. 
Ten minste voor alle keuringen waarbij een medicatiecontrole verplicht is, moet tijdens het nemen 
van de monsters controle worden uitgeoefend op het binnenkomen en buitengaan en moet het 
toezicht verzekerd zijn. Hengsten mogen in geen geval worden binnengeleid in stallen of de toelating 
krijgen om de stallen en het keuringsterrein om welke reden ook te verlaten behalve wanneer 
daartoe de machtiging werd verleend door de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie na 



overleg met de verantwoordelijke dierenarts die optreedt in het belang van de gezondheid en het 
welzijn van het paard. 

 
2. Aanstelling van een dierenarts van dienst en een bekwame hoefsmid en dit tijdens de volledige 

duur van de keuring. 

2. PLICHTEN VAN DE PERSONEN DIE VOOR DE HENGSTEN 
VERANTWOORDELIJK ZIJN. 
1.Voor de toepassing van het reglement van de hengstenkeuring en van het diergeneeskundig 

reglement, is de voor de hengst verantwoordelijke persoon de fysieke persoon die de hengst ter 
keuring inschrijft. Deze persoon is ook aansprakelijk voor het gedrag van zijn stalknechten en van 
alle andere personen die gemachtigd zijn zijn hengst te benaderen. 
Bij wijziging van de voor een hengst verantwoordelijke persoon, dient de vorige verantwoordelijke 
persoon middels een door beiden ondertekend schrijven, de identiteit van de nieuwe 
verantwoordelijke persoon en de datum van de wijziging mee te delen aan het BWP secretariaat.  
BWP behoudt de waarborg die gestort werd bij de inschrijving. Beide personen dienen onderling de 
overdracht van het bedrag van de waarborg te regelen.  

 
2.De verantwoordelijke persoon is verantwoordelijk voor de conditie, de algemene 

gezondheidstoestand, de te nemen schikkingen, de inschrijvingen of schrappingen van 
inschrijvingen van elk van de hengsten waarvoor hij juridisch verantwoordelijk is. Hij moet de 
reglementen kennen, met name het van kracht zijnde reglement van de hengstenkeuring en het 
diergeneeskundig reglement. 

 
3.Indien de verantwoordelijke persoon wegens ziekte of om enige andere reden verhinderd is zijn 

verplichtingen na te komen voor de hengst waarvoor hij moet instaan, moet hij dit onmiddellijk 
mededelen aan de voorzitter BWP en aan de verantwoordelijke dierenarts.  Niet-naleving van dit 
voorschrift vormt een inbreuk op onderhavig reglement. 
Hij kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere persoon.  De verantwoordelijke 
persoon blijft voor BWP evenwel juridisch aansprakelijk voor de handelingen van deze gemachtigde 
vertegenwoordiger. 

 
4.De verantwoordelijke persoon moet er zich van vergewissen dat het identificatiedocument van elk 

van zijn hengsten geldig is en juist werd ingevuld, in overeenstemming met het reglement van de 
hengstenkeuring en het diergeneeskundig reglement.  Hij is bovendien verantwoordelijk voor een 
correct uitgevoerde vaccinatie tegen influenza en dient een vaccinatieboekje te kunnen voorleggen. 

 
5.De verantwoordelijke dierenarts moet schriftelijk zijn toestemming geven vooraleer een hengst 

tijdens de duur van de keuring diergeneeskundig of medisch mag worden behandeld met een 
verboden product.  

 
Indien het tijdens een keuring evenwel dringend noodzakelijk is een hengst met een verboden 
product te behandelen, moet de verantwoordelijke dierenarts hiervan onmiddellijk op de hoogte 
worden gebracht en moeten de feiten worden gemeld aan de voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie. 
Al deze behandelingen moeten schriftelijk worden gemeld aan de verantwoordelijke dierenarts.  De 
hengstenkeuringscommissie beslist in samenspraak met de verantwoordelijke dierenarts en 
overeenkomstig het diergeneeskundig reglement of de hengst de aan de gang zijnde proef kan 
voortzetten.  

 
 6.Met uitzondering van de gevallen onder punt 5. wordt de verantwoordelijke persoon gestraft zoals 

bepaald in het reglement van de hengstenkeuring en het diergeneeskundig reglement wanneer is 
vastgesteld dat zijn hengst onder invloed was van een verboden product.  

HOOFDSTUK 4 : DIERGENEESKUNDIGE CONTROLE BIJ DE 
HENGSTENKEURINGEN 
1.De aanstelling van de dierenartsen moet ten minste 4 weken vóór de keuring plaatsvinden. 

Het is van het grootste belang dat alleen dierenartsen worden aangesteld voor een discipline die zij 
beheersen en waarin zij ervaring hebben opgedaan. 



2.De verantwoordelijke dierenarts en de dierenarts van dienst moeten ter plaatse zijn vóór dat de 
hengsten gekeurd worden en bij voorkeur, vanaf het ogenblik waarop de eerste hengsten worden 
verwacht. 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DIERENARTSEN 
1.De verantwoordelijke dierenartsen zijn rechtstreeks aansprakelijk tegenover BWP met betrekking tot 

het toezicht op de gezondheid en het welzijn van de hengsten die aan de keuring deelnemen 
evenals voor het nemen van de monsters voor het opsporen van verboden producten. 

 
2.Alle aangelegenheden van louter veterinair-technische aard moeten worden behandeld door de 

verantwoordelijke dierenarts en ter kennis van de voorzitter BWP worden gebracht. In alle andere 
gevallen legt de verantwoordelijke dierenarts een verslag voor aan de hengstenkeuringscommissie. 

 
3.De verantwoordelijke dierenarts moet er zich van vergewissen of BWP alle in hoofdstuk 3 onder 

punt 1 vereiste maatregelen heeft genomen vooraleer de hengsten op de plaats van de keuring 
aankomen. 

 
4.De verantwoordelijke dierenarts mag tijdens een keuring niet optreden als privé-dierenarts van een 

individuele deelnemer. 
 
5.De verantwoordelijke dierenarts moet alle noodzakelijke behandelingen van de aan de keuring 

deelnemende hengsten regelen en alle vragen beantwoorden alsook de problemen oplossen die 
verband houden met gezondheid, hygiëne, voeding en maatregelen inzake diergeneeskundig 
toezicht. 

 
6.Indien de verantwoordelijke persoon bij de aanvang van de 2de of de 3de fase aan de 

verantwoordelijke dierenarts meldt dat een hengst medisch behandeld is, nadat hij onmiddellijk vóór 
de keuring ziek werd of gewond raakte, moet de verantwoordelijke dierenarts dit onmiddellijk 
meedelen aan de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.   

 
 
7.De verantwoordelijke dierenarts moet schriftelijk zijn toestemming geven vooraleer enige 

diergeneeskundige of geneeskundige behandeling met een verboden product wordt uitgevoerd 
tijdens de 2de en de 3de fase. Indien het tijdens de 2de of de 3de fase evenwel noodzakelijk is een 
hengst dringend met een verboden product te behandelen, moet de verantwoordelijke dierenarts 
hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Al deze behandelingen moeten in een 
schriftelijke verklaring worden gemeld aan de verantwoordelijke dierenarts. Op zijn beurt moet hij dit 
onmiddellijk meedelen aan de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie die op zijn aanbeveling 
beslist of de hengst de aan de gang zijnde proef verder mag afwerken.  

 
8. De verantwoordelijke dierenarts moet met het oog op het selecteren van hengsten voor het 

afnemen van monsters voor de medicatiecontrole, het advies inwinnen van de voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie en van de voorzitter en ondervoorzitter BWP. 

 
9. De verantwoordelijke dierenarts moet bij de voorzitter BWP verslag uitbrengen over de 

diergeneeskundige aspecten van de keuring. Het verslag moet binnen 15 dagen na de laatste 
keuringsdag aan de voorzitter BWP worden toegezonden. 

HOOFDSTUK V - MEDICATIECONTROLE 
De hengsten die zich aanbieden voor de hengstenkeuring BWP komen in aanmerking voor 
medicatiecontrole.  

1. VERBODEN PRODUCTEN 
Het doel van elke keuring is de onderlinge vergelijking van de eigenschappen van de deelnemende 
hengsten in dezelfde omstandigheden. De artikels in dit hoofdstuk en de specifieke artikels in het 
keuringsreglement hebben dus tot doel te verzekeren dat het exterieur en de normale prestatie van de 
hengst tijdens de keuring niet met of zonder opzet gewijzigd werden onder invloed van scheikundige 
stoffen, kruiden, geneesmiddelen of van om het even welke diergeneeskundige handeling. 



Daarom is het verboden aan een hengst een lichaamsvreemd middel toe te dienen dat rechtstreeks of 
onrechtstreeks het exterieur of de prestatie van de hengst kan beïnvloeden, wanneer de hengst 
deelneemt aan een keuring.  Hetzelfde geldt voor ieder product dat door zijn aard de opsporing zou 
beletten van een dergelijk middel. 
 
1.Een verboden product is elk product met inbegrip van zijn metabolieten en isomeren, ongeacht het 

endogene of exogene producten bij het paard betreft. De recentste lijst met verboden producten, 
opgenomen in het diergeneeskundig reglement van de FEI, wordt gehanteerd. 

 
2.De hengsten mogen deelnemen aan de keuring met de aanwezigheid van bepaalde stoffen in hun 

lichaamsvochten of excreties voor dewelke maximaal toegestane concentraties zijn vastgesteld, met 
dien verstande dat de concentratie van deze stoffen niet groter is dan de maximaal toegestane 
concentratie zoals aangegeven in de recentste lijst van het diergeneeskundig reglement van de FEI. 

 
3.Dit reglement en het keuringsreglement worden als niet gerespecteerd beschouwd indien de 

analyse van een monster de aanwezigheid aantoont van een verboden produkt in de weefsels, de 
lichaamsvochten of de excreties. 

 
4.De verantwoordelijke personen dienen te letten op volgende punten : 
4.1. de etiketten van diergeneesmiddelen, magistrale bereidingen, homeopatische middelen, 

versterkende middelen en handelsvoeders geven niet altijd alle bestanddelen weer. Deze 
samenstellingen kunnen dus verboden producten bevatten en het gebruik ervan zou bijgevolg 
moeten worden vermeden. 

4.2. zij moeten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om zich ervan te vergewissen dat het 
toegediende krachtvoer geen verboden producten bevat. 

4.3. bij gebruik van middelen die op de huid aangebracht worden, kunnen meerdere stoffen 
geabsorbeerd worden door de huid van het paard en bij de analyse teruggevonden worden. 

 
5.Elk persoon, behalve een dierenarts die hiertoe toelating kreeg van de verantwoordelijke dierenarts, 

die in het bezit gevonden wordt van spuiten, injectienaalden of om het even welk verboden product, 
zal men aanzien als te hebben gehandeld tegen dit reglement en zal men kunnen bestraffen. 
Deze persoon moet de spuiten, injectienaalden en verboden producten vóór de aanvang van de 
keuring in een koffer plaatsen waarop de verantwoordelijke dierenarts toezicht houdt.  

 
6.De verantwoordelijke dierenarts mag de spuiten, injectienaalden en verboden producten die hij 

aantreft bij een ander persoon dan een dierenarts die hiertoe toelating kreeg van de 
verantwoordelijke dierenarts in beslag nemen. 

2. ZUURSTOF EN INJECTIES MET NATUURLIJKE VOEDINGSBESTANDDELEN 
1.Het gebruik van zuurstof voor inhalatie is verboden tijdens de volledige duur van de  keuring. 
2.De injecties met uitsluitend natuurlijke voedingsbestanddelen zoals fysiologische zoutoplossingen, 

electrolytenoplossingen en glucoseoplossingen mogen toegediend worden mits schriftelijk akkoord 
van de verantwoordelijke dierenarts. 

3.Indien het toedienen van zuurstof of van een natuurlijk voedingsbestanddeel toegestaan werd door 
de verantwoordelijke dierenarts, moet de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie hiervan 
onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 

HOOFDSTUK VI - METHODE VOOR HET NEMEN VAN MONSTERS VOOR HET 
OPSPOREN VAN VERBODEN PRODUCTEN. 

1. INLEIDING 
De methode voor het nemen van monsters voor het opsporen van verboden producten en de 
instructies voor het nemen van de monsters (Bijlage II) werden opgesteld opdat eenieder die hierbij 
betrokken is een inzicht zou krijgen in de procedure die bij de keuring moet worden gevolgd. Deze 
procedure moet nauwgezet worden toegepast bij alle keuringen, door alle betrokken personen en 
telkens wanneer een bemonsteringsprocedure moet worden uitgevoerd. 
 



Er dient te worden aangestipt dat de eerste en belangrijkste vereiste bij de controle op 
verboden producten is dat de paardestallen waarin de monsters genomen worden de grootst 
mogelijke veiligheid bieden. 

2. IDENTIFICATIE 
Onmiddellijk vóór de bemonstering moet de identiteit van de hengst aan de hand van het 
identificatiedocument worden nagegaan. 

3. KEUZE VAN DE HENGSTEN VOOR DE CONTROLE OP MEDICATIE 
1.De voor de eerste maal voor BWP goed te keuren hengsten kunnen tijdens de 2de en de 3de fase 

van de keuring en tijdens de bijkomende keuring worden onderworpen aan een medicatiecontrole 
met het oog op de opsporing van verboden producten.  

 
2.Tijdens de 2de fase van deze keuring zullen bij ten minste 5% van alle deelnemende hengsten met 

een minimum van 5, monsters worden genomen met het oog op de opsporing van verboden 
producten. 
Tijdens de 3de fase van deze keuring zullen bij ten minste 5% van alle deelnemende hengsten met 
een minimum van 5, monsters worden genomen met het oog op de opsporing van verboden 
producten. 

 
3.Bij de medicatiecontrole moeten de methode en de richtlijnen voor het nemen van monsters strikt in 

acht worden genomen. 
 
4.De aanwijzing door loting van de hengsten die tijdens de keuring moeten worden gecontroleerd op 

de aanwezigheid van verboden producten gebeurt door de voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie, in aanwezigheid van de voorzitter en/of de ondervoorzitter BWP en de 
verantwoordelijke dierenarts.  

 
5.Naast de door loting aangewezen hengsten, kunnen sommige hengsten door de voorzitter BWP, de 

ondervoorzitter BWP of de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie in het bijzonder worden 
uitgekozen voor medicatiecontrole met instemming van de verantwoordelijke dierenarts op om het 
even welk ogenblik tijdens de keuring, vanaf de aanvang van de keuring tot onmiddellijk na de 
mededeling van het einde van de keuring. 

4. TIJDSTIP VAN DE BEMONSTERING 
Het tijdstip waarop de monsters worden genomen, wordt bepaald door de Voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie in overleg met de verantwoordelijke dierenarts en de voorzitter en/of de 
ondervoorzitter BWP. De monsters moeten zo snel mogelijk na de aanwijzing van een hengst en in 
alle geval binnen de 2 uur na de mededeling van het einde van de keuring worden genomen. Een 
hengst kan voor bemonstering worden aangewezen en daaraan worden onderworpen op om het even 
welk moment tijdens de keuring en meerdere malen tijdens eenzelfde keuring.  

5. PROCEDURE 
1.De verantwoordelijke dierenarts moet de verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger 

ervan verwittigen dat zijn hengst werd aangewezen voor een medicatiecontrole. De 
verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger zijn dan volledig verantwoordelijk voor het 
toezicht op de hengst. Een door BWP aangesteld assistent moet de hengst rechtstreeks begeleiden 
naar de stal waar de monsters worden genomen. 

 
2.Een weigering of opzettelijke verhindering vanwege wie ook om een hengst te laten bemonsteren, 

betekent dat de hengst wordt gediskwalificeerd voor de voorgaande proeven en voor de hele duur 
van de keuring en dus niet wordt toegelaten tot de voortplanting.  De verantwoordelijke dierenarts 
moet deze feiten onmiddellijk meedelen aan de hengstenkeuringscommissie. 

 
3.Het nemen van de monsters moet gebeuren onder de supervisie van de verantwoordelijke 

dierenarts. BWP moet erop toezien dat één of meerdere personen beschikbaar zijn die vertrouwd 
zijn met de technieken voor het nemen van urine- en bloedmonsters. 

 



4.De verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger mogen bij het nemen van de monsters en 
de verzegeling ervan aanwezig zijn indien zij dat wensen. Als zij aan dit recht verzaken, betekent 
zulks dat zij instemmen met de toegepaste procedure.  Onmiddellijk na het nemen van de monsters, 
zullen deze verdeeld worden over het vereiste aantal recipiënten m.n. 2 in geval van urinemonsters 
en 4 in geval van bloedmonsters en verzegeld worden volgens de voorschriften uit bijlage I. 

 
5.De verantwoordelijke dierenarts, de verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger en een 

door BWP aangestelde getuige moeten het formulier(= etiket bestaande uit 2 stammen) 
ondertekenen dat de monstername geldig verklaart. Een weigering van de verantwoordelijke 
persoon of diens vertegenwoordiger om dit formulier te ondertekenen, wordt gelijkgesteld met een 
weigering zoals bedoeld in punt 2. hierboven. 
De stammen van de beide etiketten (van het A-en B-monster) zullen worden toevertrouwd aan de 
secretaris of een persoon afgevaardigd door de voorzitter BWP, die ze achter slot zal bewaren tot de 
definitieve uitslag van het laboratorium bekend is. 

6. HET NEMEN VAN URINE- EN BLOEDMONSTERS 
1.Er moeten urinemonsters (indien mogelijk) en/of bloedmonsters worden genomen bij alle hengsten 

die voor de medicatiecontrole werden aangewezen. Voor de methode voor het nemen van urine- en 
bloedmonsters wordt verwezen naar bijlage I. 

 
2.Wanneer men 60 minuten na het in de stal brengen nog geen urine heeft opgevangen, kan er bloed 

worden afgenomen. 
 
3.Tijdens de 3de fase van de hengstenkeuring en tijdens de bijkomende keuring kan men bij alle 

deelnemende hengsten bloedmonsters nemen. 
 
4.Alleen een dierenarts mag bloedmonsters nemen. 
 
5.Vooraleer bloed af te nemen, moet de dierenarts nagaan of beide keeladeren ongeschonden zijn.  

Wanneer alle pogingen om bloed af te nemen zonder resultaat zijn gebleven, moet verder gepoogd 
worden urine op te vangen.  Dit kan tot vertraging leiden.  De maximale duur van de toegestane 
vertraging bedraagt 1 uur. 

7. BEHANDELING VAN DE MONSTERS 
1.Alle in de loop van eenzelfde dag genomen monsters moeten worden bewaard in een slotvaste 

koelkast. De monsters zullen op een snelle en zekere wijze door een door BWP aangeduide persoon 
naar het laboratorium worden overgebracht. 

 
2.Het laboratorium moet vooraf in kennis worden gesteld van het aantal monsters dat zal worden 

afgeleverd en van de datum van de aflevering. 
 
3.De verantwoordelijke dierenarts is verplicht de codenummers van de beide monsters (A&B) in een 

uitsluitend daartoe voorzien boek in te schrijven.  Dit boek wordt achter slot bewaard op het 
secretariaat BWP. 

8. ERKENDE LABORATORIA 
1. De Raad van Bestuur BWP beslist welk laboratorium de analyses van de stalen zal doen op 

aanwezigheid van verboden producten. Het aangeduide laboratorium wordt vermeld in de 
uitvoeringsbesluiten van dit reglement. 

 
2.Een officieel deskundige van het laboratorium moet zich ertoe verbinden op te treden als 

deskundige voor een burgerlijke rechtbank indien geschillen rijzen als gevolg van de analyses. 

9. DE ANALYSEMETHODE EN HET VERSLAG VAN DE ANALYSERESULTATEN  
1.Het A-monster moet zo snel mogelijk worden geanalyseerd. Deze analyse mag niet langer duren 

dan 14 werkdagen ingaand vanaf de datum van de ontvangst van de monsters op het laboratorium 
indien er 6 of minder monsters zijn en 21 werkdagen indien er meer dan 6 monsters zijn.  



Het resultaat van de onderzoeken alsook de bevestiging van de goede staat der zegels bij 
ontvangst, dient overgemaakt aan het secretariaat BWP. 

 
2.Indien het resultaat van de analyse van het A-monster negatief is, mag het labo het B-monster 

vernietigen na verwittiging door BWP.   
 
3.De secretaris of een door de voorzitter BWP aangeduide persoon opent de omslagen met de 

resultaten van de onderzoeken. 
In geval het A-monster positief is, zullen binnen de kortste termijn de hengstenkeuringscommissie, 
de voorzitter en ondervoorzitter BWP, de ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij en 
1 of meer door BWP aangeduide deskundigen op het vlak van farmacologie met betrekking tot de 
dopingpraktijk bij paarden de uitslag bestuderen.  
In het verslag waarin de analist van het laboratorium de aanwezigheid van een verboden product 
bevestigt, moet deze alle details van de analyse weergeven, met inbegrip van alle documentatie 
over de gebruikte methoden en technieken.  
Een kopie van het document, waarin het laboratorium de positieve uitslag meldt evenals het oordeel 
van de hierboven vermelde personen zal per aangetekend schrijven worden verzonden aan de 
verantwoordelijke persoon. Deze dient, indien gewenst, binnen de 5 dagen na ontvangst van de 
uitslag en per aangetekend schrijven via BWP een onderzoek van het B-monster (=tegenonderzoek) 
aan te vragen, zoniet wordt het resultaat van het eerste onderzoek definitief als positief verklaard.   

 
4.Het tegenonderzoek wordt door hetzelfde laboratorium uitgevoerd, maar de analyse kan gevolgd 

worden door een deskundige op gebied van farmacologie met betrekking tot de dopingpraktijk bij 
paarden, uit een ander laboratorium, verder deskundige genoemd, die is aangeduid door de op het 
ogenblik van de aanvraag verantwoordelijke persoon. 

 
Het tegenonderzoek van het B-monster moet een aanvang nemen uiterlijk 21 dagen na de datum 
van de door BWP aan de verantwoordelijke van het laboratorium of zijn afgevaardigde gerichte 
vraag tot tegenonderzoek, bij voorkeur op een onderling overeen te komen datum. 
Een advocaat van de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke persoon mogen hierbij 
alleen aanwezig zijn voor de controle van de verzegeling en het openen van de stalen. 
De uitslag van het tegenonderzoek is definitief en er kan geen beroep tegen aangetekend worden 
door de opdrachtgever. 

 

10. KOSTEN VAN DE ANALYSE 
1.De kosten van de analyse van het A-monster zijn ten laste van BWP. 

BWP vraagt een bedrag als waarborg bij de inschrijving van een hengst voor de keuring. 
De waarborg wordt teruggestort aan de voor de hengst verantwoordelijke persoon als het resultaat 
van de analyse negatief is of als er bij de hengst geen monsters werden genomen.  

2.De kosten van de analyse van het B-monster evenals de honoraria van de tweede analist en alle 
uitgaven die deze zou hebben gedaan, worden gedragen door de op het ogenblik van de 
bemonstering verantwoordelijke persoon. 

HOOFDSTUK VII : SANCTIES 
1.Het diergeneeskundig reglement preciseert de voorschriften met betrekking tot de verboden 

producten en de medicatiecontroles. 
 
2.Indien na afloop van een medicatiecontrole wordt vastgesteld dat lichaamsvochten of excreties van 

welke aard ook verboden producten bevatten, wordt de hengst niet toegelaten tot de dekdienst en 
wordt het resultaat van de analyse en de naam van de op het ogenblik van de monsterneming 
verantwoordelijke persoon gepubliceerd in het tijdschrift "Equitime". Er wordt aan de 
verantwoordelijke persoon ook een boete van 1000€ opgelegd.   

 
Deze sancties zijn eveneens van toepassing in geval van weigering of opzettelijke verhindering om 
een door BWP aangestelde deskundige een op de derde fase met diergeneeskundig attest afwezige 
hengst te laten onderzoeken of om een hengst te laten bemonsteren of om het formulier te 
ondertekenen dat de monstername geldig verklaart.  

 



3.De spuiten, injectienaalden en verboden producten die aangetroffen worden bij om het even welke 
persoon -behalve een dierenarts die hiertoe toelating kreeg van de verantwoordelijke dierenarts- 
worden door de verantwoordelijke dierenarts in beslag genomen. 

BIJLAGE I 

INSTRUCTIES VOOR HET NEMEN VAN DE MONSTERS 

1. PROCEDURE VOOR HET NEMEN EN VERZEGELEN VAN URINEMONSTERS  
De urine van het paard wordt in 2 disposable plastiek recipiënten verdeeld. 
Aan ieder recipiënt bindt men de stam van het etiket waarop alleen een nummer en het geslacht van 
het paard staan. 
 
Op de andere stam staan naast dit nummer ook volgende gegevens vermeld : 
- plaats en datum van de afname 
- naam van de verantwoordelijke dierenarts 
- de fase van de hengstenkeuring waaraan de hengst deelgenomen heeft 
- de naam en het stamboeknummer van de hengst 
- het zegelnummer 
- de naam van de verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger en zijn handtekening 
- handtekening van een door BWP aangestelde getuige 
 
De stammen waarop de identificatiegegevens staan, worden toevertrouwd aan de secretaris BWP of 
een persoon afgevaardigd door de voorzitter BWP, die ze achter slot zal bewaren tot de definitieve 
uitslag van het laboratorium naar het secretariaat BWP is gezonden. 
De disposable recipiënten worden een eerste maal verzegeld met de genummerde stam eraan vast. 
Vervolgens wordt het geheel in een daartoe ontworpen metalen recipiënt gestopt en een tweede maal 
verzegeld. Aangezien de persoon die over de verzegeltang beschikt theoretisch nog terug in de stalen 
kan, wordt er een laatste zegelnummer opgezet met een uniek nummer zodat niets meer kan worden 
opgemaakt zonder dat het op te merken is. De zegelnummers worden aan de verantwoordelijke 
persoon mondeling of schriftelijk meegedeeld. 
Tot slot wordt het staal A met een gele klever en staal B met een witte klever gemerkt waarop 
eenzelfde volgnummer geschreven wordt. 

2. PROCEDURE VOOR HET NEMEN EN VERZEGELEN VAN BLOEDMONSTERS 
Men vult 4 veiligheidsmonovettes met Li-heparine van 25cc met bloed van het aangeboden paard. In 
staal A en B stopt men telkens 2 monovettes. 
De verzegelingsprocedure is dezelfde als voor de urinemonsters, behalve dat de eerste verzegeling 
niet plaats heeft. 

Bron :  
1.Veterinary Regulations 6th ed. 01.01.1990 FEI 

Règlement Vétérinaire 6 ième éd. 01.01.1990 FEI 
2.Veterinary Regulations 7th ed. 01.01.1994 FEI 

Règlement Vétérinaire 7ème éd. 01.01.1994 FEI 
3.Code der Draverijen - Belgische Draffederatie vzw 

UITVOERINGSBESLUITEN BIJ HET DIERGENEESKUNDIG REGLEMENT 

1. De organisator: 
Belgian Warmblood vzw 
Waversebaan 99  
3050 Oud-Heverlee 
016/47 99 80 
Vertegenwoordigd door : 
Jozef Bauters, voorzitter 
Bijgestaan door : 
De heer Rudi Eerdekens, secretaris 



Mevrouw Inge Meurrens, zoötechnisch medewerker 

2. Het laboratorium 
Laboratoire des Courses Hippiques 
15 rue de Paradis 
91370 Verrières le Buisson 
France 
(Nieuwe adres) 

3. De hengstenkeuringscommissie 
samengesteld uit : 
 
Springen: Stefaan De Smet, Tim Van Tricht en Herman Van den Broeck 
Dressuur: Jean-Pierre De Waele, Jozef Govaerts en Tom Heylen 

4. Departement Landbouw en Visserij 
vertegenwoordigd door : 
Mevrouw e.a. ir. Sarah Samyn, verantwoordelijk ambtenaar 

5. De verantwoordelijke dierenartsen 
Dr. Stefaan Kelchtermans - Helchteren - voor het toezicht op de gezondheid en het welzijn van de 
hengsten 
Dr. David Van Dooren - Kuurne voor de uitvoering van de medicatiecontroles 

6. De dierenartsen van dienst 

7. De technische afgevaardigden 
ing. Inge Meurrens - Lubbeek 

8. De hoefsmid van dienst  

9. De assistenten bij het begeleiden van de hengsten naar de stal waar de 
monsterneming gebeurt 
Dr. S. Kelchtermans 


