
 

 

Het Kweken - Richtlijnen 

 

Slechts weinigen kunnen aan een Shetland veulentje weerstaan en wagen dan ook de stap naar 

kweken.  Onderstaand document licht toe welke stappen er door de kweker moeten worden 

genomen om ervoor te zorgen dat alle juiste papieren aangevraagd en teruggezonden worden 

zodat het veulen zonder problemen zowel in het Stamboek als in de Databank kan worden 

opgenomen.  

Het stamboek hanteert twee cathegorieën: 

Cathegorie A: volwaardige raszuivere stamboekpony’s (zowel hengst als merrie), goedgekeurd 

door opgeleide juryleden, DNA onderzocht en licentie tot voortplanting 

Cathegorie B: eveneens raszuiver, tonen bij keuring gebreken en worden opgenomen dit 

algemeen registeren, hebben de mogelijkheid tot ene herkeuring/herkansing om op te klimmen 

naar het A-register 

Pony’s die over geen zuivere afstamming beschikken verwijzen wij door naar Paardenpunt 

Vlaanderen voor de aanmaak van een equipas 

Het jaar van dekking : 
 

- Dekbewijzen kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van het Stamboek vanaf 

februari van het jaar van dekking : 

o Per post : Belgisch Studbook van de Shetlandpony, Blankaart 54 Bis, 3061 Leefdaal 

o Per mail : belgisch.studbook@skynet.be 

 

Deze worden per post verzonden NADAT de betaling is ontvangen.  

Rekeningnummer : BE35 735   3061854 37 

 

- Tarieven  : 

1 Dekformulier 3 Euro 

10 Dekformulieren 20 Euro 

25 Dekformulieren 30 Euro 

Internationaal dekbewijs  25 Euro 

 

- Een dekbewijs bestaat uit 4 stroken :  

Strook A (wit) Te bewaren door de eigenaar van de merrie 

 

Strook B (roze) Terug te zenden naar het Stamboek VOOR 15 

oktober van het jaar van de dekking 

 

Strook C (groen) Gedurende 2 jaar te bewaren door de 

hengstenhouder 
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Strook D (geel) Geboorteverklaring. Moet door de kweker 

teruggestuurd worden naar het Stamboek binnen de 

5 dagen na de geboorte van het veulen 

 

- Dekbewijzen worden op naam toegekend en kunnen niet onderling geruild of verder 

verkocht worden.  

 

- Enkel de dekbewijzen van het jaar van dekking zijn geldig. Dekbewijzen van vorige jaren 

kunnen niet gebruikt worden. Ongebruikte dekbewijzen moeten naar het secretariat 

worden teruggestuurd voor het einde van het kalenderjaar.  

 

- Let wel – zowel  hengst als de merrie  moeten definitief ingeschreven zijn in het stamboek. 

Indien één van beide ouders  niet definitief is  opgenomen moeten zij eerst ter opname 

worden voorgebracht vooraleer het veulen volle stamboekpapieren kan verkrijgen.  

Het veulen wordt geboren :  
 

De identificatieaanvraag is zeer belangrijk aangezien het in Belgie verplicht is alle paarden en 

pony’s van een chip te voorzien. De termijn om de identificatie van een veulen in orde te 

maken loopt tot 31 december van het jaar waarin de paardachtige is geboren, of tot zes 

maanden na de geboorte, indien dit later is. 

 

1. Identiciatieaanvraag indienen bij het Stamboek : 

Indien u uw veulen in het Belgisch Shetland stamboek wilt inschrijven moet u volgende 

documenten terugzenden  :  

 

 Luik D (wit) van het dekbewijs  

   

Dit document moet volledig worden ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar 

het Stamboek (Belgisch Studbook van de Shetlandpony, Blankaart 54 Bis, 3061 Leefdaal) 

binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen.  

Het stamboek zal nu UELN nummers toekennen voor uw veulen(s). 
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2. UELN-Nummers opvragen & betaling van het veulenpaspoort 

 

Na indiening van uw identificatie-aanvraag en geboortebewijs kan u bij het Stamboek de 

UELN-nummers opvragen ter identificatie op Horse-ID. 

 

Daarnaast dient u ook 15 euro per veulen over te schrijven aan het Stamboek voor de 

opmaak van het paspoort.  Voor het afleveren van een veulenpaspoort waarvan de 

hengst niet in het systeem van het Belgisch Stamboek zit (niet ingevoerde hengst en 

internationale dekkingen) dient er 50 euro per paspoort worden overgeschreven. 

Rekeningnummer : BE35 735   3061854 37 

 

 

3. Registratie van uw veulens op Horse-ID (let wel, U dient zich eerst te registreren) 

 

A. Ga naar www.HorseID.be 

 

B. Klik op “inloggen (extranet) ” 

 
 

 

C. Geef uw gebruikersnaam en paswoord in, druk dan op “verbinding” 

 
D. Klik op “identificatieaanvraag aanmaken” 

http://www.horseid.be/
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E. Controleer of het ingevulde e-mail adres nog juist is en klik dan op “opslaan” 

 
 

F. Klik op “Volgende Stap” 

 

G. Bevestig de afstamming en selecteer het correcte antwoord voor het veulen dat U wilt 

registreren en selecteer het “Studbook Belge Du Poney Shetland” in de lijst  

 

Klik daarna op “volgende stap” 
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H. Identificatie van het veulen 

 

 

Verder vult u ook nog volgende aan :  

- Geslacht 

- Gecastreerd 

- Type 

- Geboortedatum 

- Land van Geboorte 

- Heeft het veulen reeds een chip 

- of het veulen al dan niet bestemd is voor de slacht 

 

Klik daarna op “volgende stap” 

 

I. Paspoort  

Bij deze stap geeft u aan dat het veulen nog GEEN paspoort heeft en dat u een 

paspoort van het Stamboek wenst 

 

 
Klik daarna op “volgende stap” 
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J. Identificeerder 

In deze stap selecteert U in de lijst de dierenarts die uw veulens zal komen schetsen en 

chippen. U kan de naam van de dierenarts intypen om het zoeken te vergemakkelijken 

en hem daarna selecteren. 

 

 
 

Klik daarna op “volgende stap” 

 

K. Samenvatting 

Op deze pagina staat een samenvatting van de gegevens die u juist hebt ingegeven.  

Lees deze goed na en controleer of er geen fouten instaan.  

 

Klik dan op “de identificatieaanvraag opslaan en betalen” 

 

L. Betaling  

Klik op “online betalen” 
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Selecteer 1 van de icoontjes om de betaling te starten met visa/master 

card/bancontact 

 
 

 

M. Verricht uw betaling : 

 

 
 

Herhaal nu het volledige process tot u al uw veulens hebt geregistreerd en betaald. 

Indien U 5 veulens wenst te registreren zal u 5x het process moeten doorlopen.  

 

N. Identificatiedossier 

Na betaling zal u via e-mail het identificatiedossier worden toegestuurd. Dit dient u af te 

printen en te gebruiken wanneer uw dierenarts identificeerder langskomt om uw 

veulen(s) te schetsen en chippen.  

 

 

4. Dierenarts laten komen. 

Na ontvangst van het identificatiedossier via e-mail kan U een afspraak maken met uw 

dierenarts identificeerder  voor het plaatsen van de microchip en het verder aanvullen van 

uw dossier.  

De dierenarts zal vervolgens zelf het vervolledigde dossier aan het Stamboek  bezorgen. 
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Wanneer alle bovenstaande stappen correct zijn afgehandeld is het Stamboek in het bezit 

van alle informatie voor de aanmaak van het paspoort voor geregistreerd paard. Ditz al U 

per post worden toegestuurd zodra het paspoort klaar is. 

 

Vanaf dit moment is uw veulen volledig in orde. Het voldoet immers aan de 3 vereisten 

voor wettige identificatie: 

 

 beschikken over een microchip 

 voorzien zijn van een EU-conform paspoort 

 geregistreerd zijn in de databank van de BCP 

 

Vragen ?   
Indien U nog verdere vragen heeft kan u altijd contact opnemen met :  

 Jeannine De Vries (Secretaris Belgisch Studbook Shetland Pony)  

Blankaart 54 bis - 3061 Leefdaal 

+32 (0)2/768.23.13  (enkel dinsdagnamiddag) - Fax : +32 (0)2/768.23.14 

belgisch.studbook@skynet.be 

 

 Dienst Identificatie Paardachtigen 

Ambachtenlaan 23/2b – 3001 Heverlee 

32(0)16 89 94 10 

info@dipaarden.be 
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