
 
REGLEMENT NATIONALE BWB-PRIJSKAMP 

AGRIBEX 2021 
 

 
Laatste dag van inschrijven via het secretariaat van  

Elevéo asbl, CRV en BWB Fokkers vzw: vrijdag 29 oktober 2021 
 

ALGEMEEN REGLEMENT 
Art. 1 
In het kader van de landbouwbeurs AGRIBEX, welke plaats heeft van 8 tot en met 12 
december 2021, organiseren Elevéo asbl en CRV Vlaanderen vzw samen de nationale 
prijskamp voor dieren van het Belgisch witblauw ras. Deze prijskamp heeft op donderdag 9 
december plaats in Brussel. 
Alleen fokkers die lid zijn van een in België erkend stamboek kunnen hieraan deelnemen en 
waarbij zij in regel zijn met contributie en reglementen van hun respectievelijke organisatie. 
 
Art. 2 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de wedstrijd moeten de dieren: 

 In de geboorteregisters van het ras geregistreerd zijn (hoofdstamboek) en geboren 
zijn uit een bij geboorte geregistreerde ouders en grootouders in hoofstamboek 
gekeurd. 

 Eigendom zijn van een fokvereniging of de exposant gedurende ten minste 3      
maanden voorafgaand aan de dag van de wedstrijd (09/09/2021). Let op: dit is de 
veebeslagmutatie. 

 In geval van mede-eigendom moet elk dier dat tijdens de drie maanden 
voorafgaand aan de wedstrijd naar een andere veebeslag is overgebracht, afkomstig 
zijn van een bedrijf met een IBR-status van ten minste I3. (Let op, in oktober zijn I3-
bedrijven omgezet naar I4.) 

 Aanvaard zijn door een commissie gemachtigd voor de selectie van de deelnemende 
dieren. Deze commissie is soeverein in haar oordeel. 
Let op: de dieren moeten 60 dagen voor de wedstrijd in dezelfde kudde blijven (zie 
sanitaire voorwaarden) anders kan het dier niet deelnemen. 

 Per ingeschreven dier dient 30 euro inschrijvingsgeld te worden betaald (voor 1 
november 2021) bij het eigen stamboek. Het inschrijvingsgeld wordt integraal 
terugbetaald indien het dier niet wordt geselecteerd of indien het dier effectief  
aanwezig is in Brussel. 
 

Als twee veehouders of meer in mede-eigenschap willen deelnemen met een dier, moeten 
zijn voorafgaand een verklaring van mede-eigenschap voorleggen. 
 
Art. 2 bis 
Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier en de bevestiging van de ontvangst 
van dit reglement, aanvaardt de eigenaar van een dier en geeft hij toestemming om volgende 
te doen: 

 DNA-profielvergelijkingen uit te voeren op DNA-monsters die beschikbaar zijn in 
verschillende laboratoria zoals ARSIA/DGZ; Elevéo asbl/CRV en ULG. Een 
willekeurige loting zal worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat twee monsters van 



 
hetzelfde dier, geanalyseerd worden op genetische afwijkingen en ouderlijke 
verwantschap en identiek zijn in het DNA-profiel. 

 Bijkomende informatie opvragen over de resultaten van monsters die in verschillende 
laboratoria zoals ARSIA/DGZ, Elevéo asbl/CRV en ULG zijn geanalyseerd. 

 
Art. 3 – SANITAIRE VOORWAARDEN (opgelegd door Brussels Livestock show) 
Voor het volledige sanitaire reglement verwijzen we naar de bijlage opgelegd via Brussels Livestock en verstrekt 
door FAVV Brussel. Meer informatie is ook te vinden op de website van DGZ, 
https://www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/bioveiligheid-en-preventie/prijskampen-en-verzamelingen 

De deelnemende runderen moeten in orde zijn met betrekking tot de verschillende 
wetgevingen, met name wat betreft identificatie, traceerbaarheid, gezondheid en 
dierenwelzijn. De dieren moeten ook in goede gezondheid verkeren zonder tekenen van 
besmettelijke ziekten 
De runderen moeten geïdentificeerd zijn: 

o drager zijn van beide oormerken; in overeenstemming met de Europese 
Verordening 1760/2000 art. 4 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011 tot 
instelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen 

o vergezeld zijn van het volledige, niet- gevalideerde identificatiedocument (het 
sanitair vignet dus niet kleven). 

Alleen dieren met een door ARSIA of DGZ afgegeven en door de dierenarts van het 
bedrijf ondertekende gezondheidsvergunning voor deelname mogen op de plaats van 
samenkomst worden gelost. 

 De runderen moeten afkomstig zijn van een beslag met de hoogste sanitaire status 
voor Brucellose, Leucose en Tuberculose (zijnde respectievelijk: B4, L3 en T3) en vrij 
zijn van IBR. 
Vanaf oktober 2021: De vrije veebeslagen (inclusief I3) hebben allemaal de code I4 in 
SANITEL en daarom kunnen vanaf deze datum alleen de kuddes I4 deelnemen.  

 Niet onderworpen aan verplaatsingsbeperkende maatregelen krachtens het koninklijk 
besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van BVD (boviene virale 
diarree) en waarbij in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement geen ipi-
runderen hebben verbleven; 

 Er mogen geen verbod of beperkingen gelden op grond van voorschriften dierziekte 
bestrijding voor het veebeslag of voor de zone waarin het veebeslag zich bevindt. 

 Wanneer runderen uit derde landen op een bedrijf zijn binnengebracht, dan kan geen 
enkel dier van dit bedrijf gedurende 60 dagen volgend op deze introductie deelnemen 
aan de verzameling. 

 
De deelnemende dieren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 In het beslag geboren zijn of ten minste 60 dagen vóór de datum van deelname aan 
het evenement in het beslag toegevoegd zijn. 

 Er dient voorafgaand een bloedonderzoek voor brucellose (Elisa) te gebeuren van 
alle deelnemende dieren en dit tot maximum 30 dagen voor de datum van het begin 
van de verzameling. (na 8 november 2019). De uitslag dient negatief te zijn. 

 Alleen runderen met een statuut “IPI vrij door onderzoek” of “IPI vrij door afstamming” 
en behorend tot een beslag “IPI vrij door beslagstatuut” mogen deelnemen 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 september 2017 
betreffende de bestrijding van BVD. 



 
 Het dier dient een tuberculinatie te ondergaan in de 30 dagen (na 8 november 2019) 

die voorafgaan aan de verzameling en negatief te reageren op deze test. 
 De dieren moeten binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement door de 

dierenarts van het bedrijf worden onderzocht en een negatief ELISA IBR gB-resultaat 
of een negatieve IBR gE ELISA-test hebben als het rund eerder tegen IBR is 
gevaccineerd met behulp van een gE-negatief vaccin. NB: Als de gB-test positief is, 
past het laboratorium de gE-test automatisch toe op hetzelfde monster. Alleen gB- of 
gB+/gE- dieren kunnen deelnemen. In andere gevallen (gB+ alleen of gB+/gE+ of 
gE+ alleen) mag het dier in geen geval deelnemen.  

 België is sinds 28 maart 2019 uitgeroepen tot FCO serotype 8 beperkingsgebied. Er 
zijn geen speciale voorwaarden vereist voor dieren uit Belgische kuddes. Vaccinatie 
tegen de blauwe tong wordt echter sterk aanbevolen.  

 De dieren moeten binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement door de 
dierenarts van de boerderij worden onderzocht en alleen in de volgende gevallen 
negatief zijn getest op besnoitiose: 

o Runderen zijn geboren in of afkomstig uit landen die geen deel uitmaken van 
de Europese Unie; 

o Runderen zijn geboren in of afkomstig zijn uit EU-lidstaten waar besnoitiose 
endemisch is (Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië);  

o Runderen afkomstig zijn van beslagen waarin besnoitiose is vastgesteld;  
o De runderen afkomstig zijn van beslagen waarin in de 3 jaar voorafgaand aan 

het evenement runderen zijn verbleven die afkomstig zijn uit EU-lidstaten, 
waar besnoitiose in endemische toestand aanwezig is (Frankrijk, Portugal, 
Spanje, Italië)  

 
Gezondheidsmachtiging om deel te nemen aan het evenement: 
De deelnemende dieren moeten vergezeld gaan van een gezondheidsmachtiging of risico 
rapport dier om deel te nemen aan het evenement, afgegeven door ARSIA (voor Waalse 
beslagen) of DGZ (voor beslagen in Vlaanderen) waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de 
deelnamevoorwaarden met betrekking tot de kudde van oorsprong en de deelnemende 
runderen. Dit document, dat tevens dient als vervoersvergunning en als 
gezondheidscertificaat, moet vervolgens door de dierenarts van het bedrijf worden ingevuld 
en ondertekend VOORDAT de dieren het bedrijf verlaten.  
 
Elke deelname aan een verzameling betekent een risico voor insleep. Daarom raden 
gezondheidsdiensten aan om een rund dat heeft deelgenomen aan een verzameling bij 
terugkeer op het bedrijf in quarantaine te plaatsen en een bloedonderzoek uit te voeren (28 
tot 40 dagen na de verzameling). 
 

Deze voorwaarden zijn ook geldig voor de kalveren die hun moeders vergezellen. 
 
Weest tijdig met de nodige onderzoeken. 

 
 
 
Transport  



 
o Elke vervoerder beschikt over een toelating om dieren te vervoeren, uitgezonderd indien 

een veehouder zijn eigen dieren met zijn eigen vervoermiddel vervoert en dit binnen een 
straal van 50 kilometer van zijn bedrijf. 

o De vervoerder voegt de gegevens van het transport naar de verzameling toe aan zijn 
register ten laatste op de derde dag volgend op de dag van het vervoer. 

o De vervoerder bewaart de gegevens in zijn register gedurende minimaal 5 jaar. 
o Elk voertuig moet onmiddellijk na elk vervoer gereinigd en ontsmet worden. 
 
Art. 4 
Alleen vrouwelijke runderen die voldoen aan de voorwaarden van de algemene verordening 
betreffende de verbetering van de rundvleessector voor deelname aan de officiële 
prijskampen mogen aan de wedstrijden voor vrouwelijke runderen deelnemen. 
 
De koeien moeten: 

 Bij de geboorte getraceerd worden, geregistreerd in het stamboek 
(hoofdstamboek) en geboren uit moeders die getraceerd worden. 

 De referentiedatum voor de toepassing van de leeftijdscriteria bij afkalven is 
9/12/21. 

 Kalverleeftijd: 1. Gekalfde vaarzen: na 1 kalf op 32 maanden. 2.  Koeien: koeien 
gekalfd op 32 maanden blijven in orde voor het leven. Koeien die bij het eerste 
kalf niet in orde zijn, kunnen hun achterstand inhalen en ook daarna in orde zijn 
voor  het leven.  Ofwel 2 kalveren op 50 maanden of 3 kalveren op 65 maanden – 
voor elk volgend kalf dient 15 maand toegevoegd te worden 

 
De gekalfde vaarzen in de 4e rubriek moeten voor de leeftijd van 32 maanden gekalfd 
hebben. 
 
De organisatoren behouden zich het recht voor om de authenticiteit van een afkalving te 
verifiëren. De vrouwelijke dieren moeten voldoen aan de voor officiële wedstrijden vereiste 
gestaltenormen. 
 
Art. 5 
Alleen stieren die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan officiële prijskampen 
mogen deelnemen aan de stierenprijskamp. Daarnaast moeten ze geregistreerd staan in het 
stamboek (hoofdstamboek) en voldoen aan de gestaltenormen om in officiële prijskampen in 
de 1e categorie te worden ingedeeld. 
Alle dieren worden op het wedstrijdveld gecontroleerd, gemeten en gecontroleerd op 
conformiteit van de muil en testikels. 
 
ALLE DIEREN DIE NIET AAN DEZE VOORWAARDE VOLDOEN, HEBBEN GEEN 
TOEGANG TOT DE RINGEN VAN DE WEDSTRIJDEN. 
 

Eigenaren van stieren van 3 jaar en ouder moeten, op verzoek van de organisatoren, 
kunnen bewijzen dat hun stieren levende nakomelingen hebben gehad. 

 
 
Art. 5 bis 



 
De identificatie van de dieren gebeurt door de daartoe bevoegde functionarissen, die alle 
maatregelen kunnen nemen die zij nodig achten. Alleen de schofthoogtemeting en de 
controles op het wedstrijdterrein worden in aanmerking genomen en zijn geldig. 
 
Art. 6 
Het ministerieel besluit van 27 februari 1991, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 
maart 1993 is volledig van toepassing en welk noteert: 
 

 Verbod op inschrijving van runderen die een behandeling hebben ondergaan met een 
van de volgende stoffen: 

o Geslachtshormonen (mannelijk en vrouwelijk) en anabole. 
o Corticosteroïden 
o Beta 2 agonisten 
o Producten met een anti-hormonaal effect (inclusief schildklier) 

 We vestigen ook de aandacht op het feit dat anti-inflammatoire niet-steroïde 
producten (AINS) ook onder de verboden substanties vallen. 
 

De controletest kan worden uitgevoerd gedurende een periode van 6 weken voor en tot 5 
dagen na de wedstrijd (28 oktober tot en met 14 december 2021).   
 
Belangrijke opmerking 
Wanneer de eigenaar van een dier dat deelneemt aan een wedstrijd om diergeneeskundige 
redenen beslist om het uit de prijskamp te schrappen om het te behandelen met één of meer 
verboden stoffen, moet hij het secretariaat van het Witblauw Stamboek van Elevéo vzw per 
aangetekende brief op de hoogte brengen van de behandeling, die hij dezelfde dag nog 
verstuurt. 
Op straffe van een positief verklaring van het dier kan geen enkele eigenaar van een 
geregistreerd dier zich onttrekken aan monstername. 

 Verbod om runderen in te schrijven of te laten inschrijven die een operatie hebben 
ondergaan om een van de onderstaande gebreken te verbergen. 

 Verbod op het inschrijven of laten inschrijven van runderen die één van de volgende 
erfelijke gebreken vertonen: 

 Brachygnatisme 
 Prognatisme 
 Kaakafwijking 
 Macroglossie 
 Voorste ledematenboog 
 Spasticiteit van de achterpoten 
 Dwerg(gestalte) 
 Wittevaarzenziekte 
 Enkelvoudig of bilateraal cryptorchidisme 
 Hypogonadisme 
 Hermafroditisme 
 Fimosis 
 Afwijking van de stuiwervels 
 Umbilicale hernia 

 



 
Art. 6 bis : Strijd tegen ingrepen met het oog op de presentatie van dieren 
De juryleden mogen ten allen tijde, de dieren plaatsen in een positie die ze nuttig achten om 
te oordelen.  
Het gebruik van kunstgrepen voor de presentatie van de dieren is eveneens verboden 
(markeerstift om de spieren te onderlijnen, producten om de staart op te heffen, ...) Om een 
correcte controle van het scheren mogelijk te maken is het eventueel nodig om de schoft van 
het dier vrij te maken. Indien nodig zal bij de controle op het scheren een scheerapparaat 
gebruikt worden. 
 
Scheren van dieren : 
Het gladscheren alsmede het gebruik van glansoliën op de geschoren delen zijn niet 
toegestaan. Het haar moet een minimumlengte hebben van 3mm. 
Alle aan het scheren geassimileerde kammen (opzetkammen, fijne kammen …) zijn 
verboden. Om deze controle objectief uit te kunnen voeren heeft het Organiserend Comité 
de beschikking over een voorbeeldtondeuse met nieuwe fijne kammen nr. 508. Het 
resultaat van deze tondeuse komt overeen met het non-conform (te kort) scheren.  
De technieker zal deze voorbeeldtondeuse op elk willekeurig deel van elk dier gebruiken. 
Het scheren is conform als tijdens het gebruik van deze tondeuse haren worden 
afgesneden.  
Het accentueren van de spierlijnen op welke manier dan ook is verboden.  
Niet-naleving van deze punten leidt tot uitsluiting van het dier van de wedstrijd.  Het 
nummer van het dier aangebracht op het kruis zal worden doorstreept. 
 

 
De organisatie heeft de mogelijkheid hebben om dieren waarvoor presentatiemiddelen 
worden gedetecteerd uit te sluiten van de prijskamp. 
 
Art. 7 
Een dier dat eerder in zijn categorie een Nationale Kampioenstitel in Brussel heeft behaald, 
mag niet opnieuw deelnemen. Dieren die een kampioenstitel hebben behaald op de 
prijskamp van Libramont of Doornik mogen wel deelnemen. 
 
Art. 8 
De secretariaten van de erkende stamboeken dienen voor 12 november de definitieve 
selectie van aanvaarde dieren voor te leggen ter publicatie in de catalogus. Alle 
ingeschreven dieren moeten beschikken over een zoötechnisch certificaat waarzonder het 
dier niet zal worden aanvaard. Deze zoötechnische certificaten worden verstrekt door de 
erkende stamboeken. 
De definitieve catalogus wordt gemaakt door HB B-BB van Elevéo asbl. 
 
Art. 9 
Alvorens de ring te betreden, worden de dieren onderworpen aan een gezondheidscontrole 
zoals voorgeschreven door het FAVV. 
 
 
 
Art. 10 



 
Alle deelnemers aan de prijskamp hebben via hun handtekening aanvaard om alle instructies 
en richtlijnen vanwege de organisatie en hun afgevaardigden te aanvaarden. 
Indien dit niet het geval is, hebben de ringcommissarissen de mogelijkheid om de deelnemer 
en zijn dieren uit te sluiten van deelname in de ring. De organisatoren van de prijskamp 
rapporteren de feiten in een schriftelijk verslag aan de bevoegde autoriteiten die deze zullen 
doorverwijzen naar de verantwoordelijke instantie, namelijk de tuchtcommissie, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de HB B-BB van Elevéo asbl, de CRV en BWB 
fokkers vzw. 
 
Art. 11 
ALLE STIEREN, ONGEACHT HUN LEEFTIJD, MOETEN EEN NEUSRING DRAGEN - DE 
NEUSKLEM IS HIERBIJ VERBODEN. 
Dieren die een gevaar kunnen beteken en/of die fysieke schade aan personen of materiële 
schade kunnen veroorzaken, zijn verboden in de ring. Slechts één persoon is toegestaan om 
het dier aan de koord te hanteren. Indien de fokker weigert hieraan te voldoen, zijn dezelfde 
straffen als artikel 10 van toepassing. 
 
Art. 12 
De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich bij mens 
en dier kunnen voordoen.  De eigenaars/fokkers/veehouders blijven te allen tijde 
verantwoordelijk voor hun dieren.  Zij moeten ervoor zorgen dat hun 
aansprakelijkheidsverzekering een clausule bevat die alle risico's van ongevallen die zich op 
de beurs kunnen voordoen dekt. 
 
Art. 13 
De organisaties behoudt zich het recht voor om monsters te nemen van de dieren in de 
prijskamp om verboden stoffen op te sporen. De organisatie is bevoegd om deze dieren te 
kiezen.  Een fokker die een dier ter inschrijving aanbiedt, stemt ermee in zich te 
onderwerpen aan de controle op het gebruik van de verboden stoffen.   
 
DE CONTROLE ZAL VAN 28 OKTOBER TOT 14 DECEMBER 2021 BIJ ALLE 
INGESCHREVEN DIEREN UITGEVOERD KUNNEN WORDEN. 
 
Het reglement, opgesteld door de Belgisch Witblauw Stamboek, (beschikbaar op de website 
of op verzoek verkrijgbaar bij de Stamboek) zal volledig van toepassing zijn.  Wij raden elke 
fokker ten zeerste aan om dit na te lezen. 
 
Elke fokker die eigenaar of mede-eigenaar is van een dier dat positief getest is door de 
organisaties of door de controlerende overheid  tijdens een fokwedstrijd, wordt 
geschorst voor deelname aan prijskampen en dit voor een periode bepaald in het 
reglement. 
 
Art. 14 
De organisatie behoudt zich het recht voor om een fokker en/of een dier te aanvaarden of te 
weigeren op de nationale prijskamp van Brussel. 
 
Art. 15 



 
De kampioenschappen worden beoordeeld door 5 effectieve juryleden. Voor elk 
kampioenschap wordt bij geval van gelijkheid van stemmen een jurylid als scheidsrechter 
aangeduid. 
Wanneer een lid van de jury in de betreffende rubriek een dier heeft waarmee hij een 
commercieel belang heeft of had of een verwantschap van de eerste of tweede graad had 
met zijn bedrijf, zal de organisatie dit jurylid vervangen door zijn eerste vervanger. 

 Hetzij een dier dat op het bedrijf van het jurylid is geboren of aan hem (heeft) 
toebehoort; 

 Hetzij een dier dat eigendom is van of behoort tot een lid van de familie van het 
jurylid; (directe afstammeling, broeder-zuster, zwager, schoonzus). 

De juryleden mogen geen deelnemende dieren in de prijskamp hebben. 
De individuele rubrieken zullen worden beoordeeld door een commissie van telkens twee 
juryleden  benoemd door de organisatoren van deze prijskamp.  
De organisatoren behouden zich het recht voor om provinciale quota in te voeren op basis 
van het aantal inschrijvingen. Het aantal dieren is eerder op een gezamenlijke vergadering 
was vastgesteld. 
 
Art. 16 
Er worden geen vergoedingen verstrekt door de organisatie. 
 
Art. 17 
Het reglement en de algemene voorwaarden van Brussels Livestock Show zijn strikt van 
toepassing. 
 
Art. 18 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de fokker alle punten van dit algemene 
reglement. De fokker kan geen beroep aantekenen tegen de sancties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
                                 Referentiedatum: 9 december 2021 

 
                        
1. Stieren van 15 maanden en meer, geboren voor 10/9/2020 
Vrij van de 8 genetische gebreken zijn 
(DMCI, DMCII, Kromme Staart, Kromme staart II, Dwerggroei, Verlengde dracht, 
Hamartoma, Arthrogryposis) 
Het SNAPC4 resultaat (secundaire genetische afwijking) is optioneel. 
Een kopie van de resultaten moet worden verstrekt en het inschrijvingsformulier vergezellen  
Voor fokkers die direct langs de ULg zijn gepasseerd, moet de handtekening van de 
dierenarts-staalnemer en het volledige levensnummer van het dier (9 cijfers) op het resultaat 
staan. 
 
2. Jonge vaarzen van 15 tot 32 maanden, geboren van 10/04/2019 tot 09/09/2020   

 
3. Gekalfde vaarzen van 32 tot – 44 maanden, geboren van 10/04/2018 au 09/04/2019 

      
4. Koeien, geboren voor 10/04/2018 

 
5. Vrouwelijke dieren met hun kalf geboren tussen 10/06/2021 en 09/10/2021. 
 
 

KAMPIOENSCHAPPEN 
 

 vaarzen 
 Koeien 
 Stieren 
 Koe met kalf 

 


