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Annex 

Reglement van het Boulonnais studbook 

Artikel 1 

Onderhavig reglement legt de inschrijvingsvoorwaarden in het Boulonnais studbook vast, alsook de 

kwalificatienormen die van toepassing zijn voor de fokdieren. Het werd opgesteld door de studbook-

commissie en goedgekeurd door de Minister van Landbouw na advies van de stamboekcommissie. 

Het publieke orgaan “Les Haras nationaux” is met de toepassing ervan belast. 

Artikel 2 

Het studbook van de Boulonnais is in 2 boeken verdeeld: 

1.Boek A: dieren die ingeschreven zijn op basis van hun voorgeslacht of hun oorspronkelijke 

rasaangehorigheid overeenkomstig met de bepalingen van de artikels 6 & 7 van onderhavig 

reglement. 

2.Boek B: dieren die ingeschreven zijn op basis van hun voorgeslacht of hun oorspronkelijke 

rasaangehorigheid overeenkomstig met de bepalingen van de artikels 6 & 7 van onderhavig 

reglement. 

Artikel 3 

Het Boulonnais studbook bevat: 

1.Een lijst van de goedgekeurde hengsten die binnen het ras produceren. 

2.Een lijst van de merries die binnen het ras mogen produceren. 

3.Een lijst van de bij de geboorte ingeschreven veulens in het studbook van het ras. 

4.Een lijst van de dieren ingeschreven door hun oorspronkelijke rasaangehorigheid. 

5.Een lijst van de fokkers van Boulonnais paarden waar deze worden geboren. 

Bij de periodieke uitgave van het studbook worden alleen de fokdieren vermeld waarvan een product 

kan worden ingeschreven in de referentieperiode. 

Artikel 4 

Alleen de dieren die in het studbook van de Boulonnais zijn ingeschreven mogen de benaming 

“Boulonnais” dragen. 

Artikel 5 

De inschrijving van de Boulonnais wordt gedaan op basis van de voorouders of de oorspronkelijke 

rasaangehorigheid. 
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Artikel 6 

Inschrijving op basis van de voorouders : 

1.Elk product in Frankrijk geboren dat aan de volgende voorwaarden voldoet, wordt bij de geboorte 

automatisch ingeschreven op basis van het voorgeslacht: 

    a)Voortspruiten uit een regelmatig aangegeven dekking van een goedgekeurde hengst 

    b) Aangegeven zijn binnen de 15 dagen na de geboorte bij de Haras nationaux 

    c)Waarvan het signalement opgemaakt werd onder de moeder vóór het spenen en vóór 31 

       december van het geboortejaar door een bevoegde identificeerder van paardachtigen. 

    d)Een naam heeft gekregen waarvan de eerste letter overeenkomt met het geboortejaar “A” in 2010 

    e)Ingeschreven en opgenomen zijn in de centrale gegevensbank van de paardachtigen, die een  

       identificatiedocument en inschrijvingskaart aflevert. 

De hengst, vader van het product moet goedgekeurd zijn voor de productie van de Boulonnais 

volgens de voorwaarden vastgelegd in artikel 11 van onderhavig reglement. 

De merrie, moeder van het product, moet minstens twee jaar oud zijn in het jaar waarin zij gedekt 

wordt en het DNA moet bepaald zijn vóór de inschrijving van haar eerste product. 

    f)De inschrijving in Boek A of Boek B gebeurt volgens onderstaande tabel: 

 Moeder A Moeder B 

Vader A A B 

Vader B B  

Vader Arabier B  

  

    g)Alle dieren die in het buitenland worden geboren en in overeenkomst met de bevoegde  

       autoriteiten van het betreffende land, kunnen onder dezelfde voorwaarden worden ingeschreven 

       onder voorbehoud van controles van de bestaande afstamming. 

De dieren ingeschreven in het Boulonnais studbook  vóór de toepassing van onderhavig reglement, 

zijn automatisch in Boek A ingeschreven. 

    

 

 



 

 

Reglement goedgekeurd op 

Voor de minister en bij volmacht: 

De Onderdirectrice van plattelandsontwikkeling  en het paard 

Marie-Hélène LE HENAFF 

Artikel 7 

Inschrijving op basis van oorspronkelijke rasaangehorigheid 

1)Betroffen dieren: 

In Boek B: 

De dieren die  alleen de benaming “Trekpaard” of “gekende afstamming” dragen, minstens twee jaar 

oud zijn en niet kunnen worden ingeschreven op basis van de voorouders in de hoofdsectie van een 

ander studbook beheerd in Frankrijk en waarvan minstens één van de ouders in Boek A is 

ingeschreven. 

De nationale goedkeuringscommissie schrijft de dieren in Boek B in, die strikt conform zijn aan de 

rasstandaard of bijzonder belangrijk zijn voor de instandhouding van het ras. 

In Boek A: 

De dieren ingeschreven in Boek B, strikt conform aan de rasstandaard, minstens twee jaar oud zijn en 

maximum 25% Arabisch bloed voeren. 

 2)Inschrijvingsprocedure: 

a)De eigenaar moet een inschrijvingsaanvraag indienen bij de Voorzitter van de studbookcommissie 

van de Boulonnais. 

b)De dieren moeten aan de commissie worden voorgesteld onder de voorwaarden, die zij bepaalt. 

c)De nationale keuringscommissie van de Boulonnais spreekt zich uit over de inschrijving op basis 

van de oorspronkelijke rasaangehorigheid en maakt een procesverbaal van goedkeuring aan de 

SIRE. 

d)De ingeschreven dieren op basis van de oorspronkelijke rasaangehorigheid in Boek A dienen 

gemerkt te worden door onuitwisbaar procedé op de dag van hun inschrijving. 

e)De inschrijving in het studbook wordt vermeld op het identificatiedokument en in de centrale 

databank van de paardachtigen (SIRE). 

f)Het dier moet met  een complementaire electronische identificatie uitgerust worden conform aan de 

reglementering. 

Artikel 8 

De dieren ingeschreven in Boek A van het Boulonnais stamboek moeten op de linkerkant van de hals 

gebrandmerkt worden door een persoon benoemd door de Voorzitter van het Studbook Hippique du 

Boulonnais. 

Dit merkteken , een scheepsanker, vormt het conformiteitslabel van de rasstandaard. 
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Artikel 9 

De studbookcommissie van de Boulonnais 

 1)Samenstelling : 

De studbookcommissie is samengesteld uit leden van de beheerraad van de publieke instelling Les 

Haras nationaux en de regionale partners. 

-De Voorzitter van het Syndicat Hippique Boulonnais of zijn vertegenwoordiger , Voorzitter. 

-Een vertegenwoordiger van de Haras Nationaux aangeduid door de  directeur-generaal die het 

secretariaat waarneemt. 

-De Voorzitter van Espaces Naturels Régionaux uit hoofde van het Centre régional de ressources 

génétiques du Nord Pas de Calais of zijn vertegenwoordiger. 

-Vier leden benoemd voor drie jaar door de voorzitter van het Studbook Hippique du Boulonnais. 

Op initiatief van De Voorzitter kan de commissie experts met een raadgevende stem toevoegen. 

 2)Opdrachten: 

De commissie van het Syndicat Hippique Boulonnais is belast met: 

a)De juryleden voordragen voor wedstrijden voor fokdieren, wedstrijden voor hengstenproeven, 

wedstrijden voor jonge gebruikspaarden. 

b)Elk voorstel betreffende de selectie, de valorisatie, de promotie en de commercialisering formuleren. 

c)De erkenning van buitenlandse studbooks van Boulonnais ter goedkeuring voorleggen aan het 

Ministerie van Landbouw. 

d)Elke wijziging van onderhavig reglement en de annexen ter goedkeuring voorleggen aan de Minister 

van Landbouw. 

e)Zij spreekt zich uit over de bijzondere gevallen die les Haras nationaux haar voorlegt. 

Zij kan door de Minister van Landbouw geraadpleegd worden over elke vraag die de fokkerij van 

paardachtigen betreft. 

 3)Werkingsregels: 

De commissie wordt per omgaande door de Voorzitter samengeroepen, het overleg is vertrouwelijk. 

Het secretariaat wordt verzekerd door de Haras national van Compiègne. 

De commissie kan zekere van haar leden afvaardigen om haar te vertegenwoordigen als het nodig 

blijkt. 
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Artikel 10 

Nationale keuringscommissie 

1)De nationale keuringscommissie is samengesteld uit : 

-De Voorzitter van het Syndicat Hippique Boulonnais of zijn vertegenwoordiger, Voorzitter. 

-De Voorzitter van Espaces Naturels Régionaux uit hoofde van Centre régional de ressources 

génétiques du Nord Pas de Calais of zijn vertegenwoordiger. 

-Vier leden van het Syndicat Hippique Boulonnais voor drie jaar benoemd door de Voorzitter van  het   

Syndicat Hippique Boulonnais. 

-Een vertegenwoordiger van de Haras nationaux, secretaris van de commissie. 

2)De nationale keuringscommissie neemt de paarden op die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 

van deze commissie. 

Zij onderzoekt de kandidaat-hengsten en gaat over tot hun goedkeuring of hun verdaging. 

Zij doet een uitspraak over de aanvraag tot inschrijving op basis van de oorspronkelijke 

rasaangehorigheid of over de toekenning van de kwalificaties voor de voorgestelde dieren. 

De reden van verdaging van een kandidaat moet in het proces-verbaal worden opgenomen, 

ondertekend door alle leden van de commissie en bewaard worden door de Haras nationaux. 

Het uitstel van een kandidaat-hengst wordt uitgesproken tot aan de keuring van het volgende jaar. 

Artikel 11 

Goedkeuring van de hengsten 

1)Om te mogen fokken in de schoot van het Boulonnais studbook moeten de kandidaat-hengsten door 

de nationale keuringscommissie worden onderzocht en een gunstig advies hebben gekregen. 

Bovendien moeten zij: 

-Een geldig boekje hebben, moet het genotype bepaald zijn en de inschrijvingskaart erbij zijn. 

-Geen gemeenschappelijke voorouders hebben tot en met de derde generatie behalve tegenadvies 

van de studbookcommissie en van de directeur van Centre régional de ressources génétiques du 

Nord Pas de Calais of zijn vertegenwoordiger. 

Dit advies kan op elk ogenblik gevraagd worden aan de studbook commissie. Deze zal per omgaande 

haar advies geven over de ontvankelijkheid van de kandidatuur als hengst. 

-Het voorwerp uitmaken van een complementair electronische identificatie conform de reglementering 

-Minstens twee jaar oud zijn. 
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-Goedgekeurd zijn volgens de hierna bepaalde voorwaarden. 

-Gecontroleerd zijn op afstamming vóór elke goedkeuring. 

-De jonge hengsten met een dubbel vaderschap (opnieuw aangeboden zonder 

verwantschapscontrole) kunnen niet als hengst worden goedgekeurd. 

2)De hengsten gekeurd vóór het van kracht worden van onderhavig reglement, blijven gekeurd. 

3)De plaats en datum van de hengstenkeuring worden bepaald door de commissie van de Franse 

studbookcommissie van de Boulonnais. 

4)Keuringsregels van mannelijke Boulonnais: 

De keuring houdt rekening met het exterieur en genetisch belang. 

Quotatie exterieur                           Leeftijd van de kandidaat-hengst 
   2jaar                                3jaar                                  4jaar en meer  

<14.5 Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld 

14.5 Uitgesteld Uitgesteld Definitieve 
goedkeuring 

15 en meer Definitieve 
goedkeuring 

Definitieve 
goedkeuring 

Definitieve 
goedkeuring 

 

 5)De hengsten van het Arabische ras zijn automatisch goedgekeurd om te fokken in het Boulonnais 

ras Boek B. 

Artikel 12 

Schrappen van een dier 

Bij wijze van uitzondering kan de studbookcommissie op voorstel van de keuringscommissie de 

terugtrekking vragen uit de reproductie van het Boulonnais ras van elk dier waarvan het exterieur of de 

productie niet aan de rasstandaard beantwoordt. 

Artikel 13 

Reproductietechnieken 

De producten die voortspruiten uit kunstmatige inseminatie of embryo-transplantatie kunnen in het 

Boulonnais studbook worden ingeschreven. 

De producten van sperma van een overleden of gecastreerde hengst kunnen in het stamboek van de 

Boulonnais worden ingeschreven. 

Geen enkel product geboren door klonen kan in het Boulonnais stamboek worden ingeschreven. 
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Artikel 14 

De keuring van dieren, de instructies van individuele dossiers, de inschrijving op basis van de 

oorspronkelijke rasaangehorigheid en de goedkeuring van fokdieren, alsook brandmerken kunnen 

kosten met zich meebrengen ten voordele van het Syndicat Hippique Boulonnais volgens de barema’s 

die elk jaar opgemaakt worden door de beheerraad van het Syndicat Hippique Boulonnais. 

Annex 

Richtlijnen voor exterieur bij de Boulonnais keuringen 

De paarden moeten in stand en beweging worden beoordeeld. 

De middenhand 

°Gedistingeerd hoofd; een zware hoofd-hals aanzetting dient te worden gesanctioneerd alsook een 

ramshoofd. De oren moeten fijn, beweeglijk en naar voor zijn gericht. 

°Hals: lang en goed georiënteerd (lichtjes gebogen). Een zeer ronde hals (karakteristiek voor de 

hengst) zal bij de merrie worden bestraft. 

°Schoft: goed gemarkeerd 

°Rug: breed en gestrekt. Een te rechte rug (als een baar) moet worden bestraft want deze veroorzaakt 

stijfheid bij het paard, vooral in bewegingen. 

°Kruis: lang en bespierd 

°Borst: breed en open 

Voorhand 

°Schouder: lang en schuin 

°Arm: bespierd 

°Voorarm: bespierd en lang 

°Knie: breed, goed afgetekend en niet hol in profiel; droog (schilferig, men moet de beenderen van de 

carpiens kunnen onderscheiden; vierkantig in vooraanzicht. 

°Pijp: kort, breed, zuiver. Het pijpbeen mag niet teruggeslagen zijn. 

°Kogel: droog en sterk 

°Voet: breed, brede kroon 

°Het been mag niet “vuil” zijn: knobbels, kloven, huidletsels in de knieplooi 
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Achterhand 

°Dij: lang en bespierd 

°Been: bespierd 

°Sprong: breed en duidelijk afgetekend;niet recht, niet geplooid; een lichtjes geplooide sprong is te 

verkiezen boven een te rechte sprong. 

°Pijp: kort, breed, zuiver 

°Voet: breed, brede kroon  

°Het been mag niet “vuil” zijn: knobbels, kloven, huidletsels in de plooi van het dijbeen 

De standen 

De standen worden beoordeeld vanuit stilstand en beweging. Er zal bijzondere aandacht aan de 

standen worden gegeven. 

Het paard moet “vierkant” staan. Vlaamse stand is een courante fout bij trekpaarden. Een erg 

Vlaamse stand wordt gesanctioneerd. 

De gangen 

Door zijn origines als postpaard heeft de Boulonnais zijn briljante gangen bewaard. Door een 

groeiende vraag naar aangespannen paarden moeten deze bewaard en zelfs ontwikkeld worden. Een 

bijzonder aandacht zal dus naar de gangen gaan. De stap moet soepel zijn en ruim (de afdruk van de 

achterhoeven moet vóór deze van de voorhoeven komen). De draf moet actief zijn met een goede 

stuwing vanuit de achterhand en een goed evenwicht. 

Haarkleur 

De kleuren vos, vosschimmel,bruin,bruinschimmel en grijs in alle schakeringen tot zwart worden 

toegelaten en moeten niet gepenaliseerd worden. 

Het relatief belang van de verschillende criteria 

Zonder een gemiddelde van de verschillende quotaties te berekenen, kunnen de volgende 

verhoudingen worden weerhouden: 

°1/4 voor de middenhand 

°1/4 voor de benen en de standen 

°1/4 voor de gangen 

°1/4 voor het type Boulonnais en de distinctie 



 

 

Addendum 

Het foktechnisch reglement werd integraal overgenomen van het originele reglement van het 

Boulonnais stamboek in Frankrijk. 

Artikel 8 ivm het brandmerken, komt absoluut te vervallen, aangezien er in België een verbod bestaat 

op dergelijke ingrepen, wij volgen dienaangaande de Belgische wetgeving. 

Artikel 9 & 10 zijn niet van toepassing binnen KBK gezien het louter een Franse aangelegenheid is (nl. 

studbookcommissie en nationale keuringscommissie). 

 


