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Jaarlijkse stamboekmeeting met LG ANCCE 

Zoals ieder jaar hebben wij, het PRE stamboek Nederland,  
midden november de vergadering  van LG ANCCE   in Sevilla 
bijgewoond. Deze vergadering wordt jaarlijks door het moe-
derstamboek  gehouden voor alle dochterstamboeken over de 
hele wereld met als doel deze te informeren  over nieuwe 
ministeriële  regels, tarieven, veranderingen in het LG ANCCE 
programma en andere aanpassingen van regels zoals bijvoor-
beeld het fokbeleid, Apto en TRC keuringen etc.. 

Ook dit jaar zijn er veel veranderingen en aanpassingen aange-
kondigd, maar met name ook veel waarschuwingen gegeven 
betreffende bijvoorbeeld het kopen van PRE paarden. 

 

Kopers en privacy wetgeving 

LG ANCCE  valt onder  een streng  wettelijk privacy beleid, 
maar zoekt voortdurend naar mogelijkheden om toch de ko-
per zo goed mogelijk te informeren en/of te waarschuwen 
voor miskopen. Miskopen die steeds vaker  voorkomen van-
wege de penibele situatie waarin menig  fokker en eigenaar in 
Spanje verkeert vanwege de huidige recessie. 

Uiteraard willen we u als eigenaar en fokker in Nederland zo 
goed mogelijk informeren over de valkuilen bij aankoop van 
een PRE in Spanje. Deze informatie zullen we op onze website 
zetten. 

Als  stamboek beschikken wij echter alleen over  adressen van 
eigenaren en dus niet van  potentiële eigenaren die nog geen 
PRE bezitten maar aan het zoeken zijn. Daarom verzoeken we 
u  dringend  dit soort waarschuwingen door te geven aan po-
tentiële en onervaren kopers. Wijst u nieuwelingen in PRE  
land a.u.b. op onze website waar wij deze informatie zullen 
plaatsen.  

 

“Zona privada”  op de  LGANCCE website 

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief  heeft gestaan,  kunt u uw 
eigen gegevens en paardenbestand bekijken en bewerken in 
de  zogenaamde “zona privada” op de LGANCCE website.  

Nog niet veel mensen in Nederland hebben hun inlogcode 
hiervoor opgevraagd bij ons stamboek. Het is belangrijk dat u 
dit doet!  Voor de fokkers  onder u is het belangrijk om te we-
ten dat men via dit afgeschermde deel van de website dekfor-
mulieren kan aanmaken en printen, uw paardenbestand kunt 
bekijken en het inteeltpercentage kunt zien van uw fokpaar-
den . Ook kunt u via dit programma het inteeltpercentage be-
rekenen van een veulen wat u wilt fokken. Om zo’n inteeltbe-
rekening te kunnen maken, moet 1 van de (potentiële) ouder-
dieren  in uw bezit zijn. 

 

 

Ook voor het stamboek is het heel belangrijk dat u uw 
paardenbestand bijhoudt. Als  u een paard heeft ver-
kocht, kruis dit dan ook aan in de “Zona privada”. Als u 
dit gedaan heeft, kunnen wij dit zien in de databank van  
LGANCCE wat helpt als wij paarden ter overschrijving 
aangeboden krijgen. 
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Apto ( Aptitud basica de reproductores) 

Voor wat betreft de Apto keuring  (de basiskeuring voor de 
fokkerij) verandert er nogal wat. LGANCCE wil een gerichter 
fokbeleid voeren en werkt inmiddels met een genetische in-
dexering. In dat kader  zullen er bij de basiskeuring veel meer 
metingen verricht gaan worden: circa 45 metingen, wat verge-
lijkbaar is met  de TRC (vervolg) keuring. Ook worden de eisen 
voor (basis)goedkeuring behoorlijk aangescherpt.  

 

De grootste veranderingen   

                                                                                                      
Schofthoogte 
De minimum schofthoogte voor hengsten wordt per 1 januari 
2013 verhoogd naar 154 cm en voor merries naar 152 cm. Ook 
is er een maximum schofthoogte vastgesteld, namelijk  voor 
hengsten 172 cm en voor merries 170 cm. 
 

Beoordeling op beweging 
Voortaan zal ook de beweging in stap, draf en galop aan de 
hand worden beoordeeld.  
 

Correcte lichaamsbouw 
De mate van scheefstand van benen, knieën, en hoeven etc. 
wordt meegewogen in de beoordeling of een paard al dan niet 
goedgekeurd wordt voor de fokkerij. 
 

Gradaties in gebreken 
(de keuringslijst kunt u bekijken op onze site onder kopje  
“Aanvragen”, “ Apto”) 

Uiteraard is geen enkel paard, net zoals de mens, perfect. 
Daarom zijn de eventuele gebreken in categorieën  onderver-
deeld: 

1. diskwalificerende gebreken  (defectos descalificantes )  

2. zeer zware gebreken (defectos muy graves )        

3. zware gebreken (defectos graves).              
 

Geen goedkeuring op basis van gebreken 
Als 1 van de gebreken in  categorie  1 valt  (defectos descalifi-
cantes), dan wordt het paard gediskwalificeerd en dus niet 
goedgekeurd. 

Als er sprake is van 3 gebreken  in de categorie “zeer zware 
gebreken” (defectos muy graves), dan   wordt het paard niet 
goedgekeurd 

Het paard wordt ook niet goedgekeurd als er  5 gebreken val-
len onder de categorie “zware gebreken” (defectos graves).                  
 

Herkeuring 
Een paard dat bij de eerste Apto keuring niet goedgekeurd 
wordt, krijgt het in het paspoort een sticker “no Apto”. 

Dit paard mag  nog  1 maal ter keuring aangeboden. Wordt het 
paard bij de herkeuring alsnog goedgekeurd, dan krijgt het de 
sticker ”Apto” met het Apto registratienummer in het pas-
poort. 

 

  
Wordt het betreffende paard bij de herkeuring afgekeurd, 
dan is het paard levenslang afgekeurd voor de (stamboek)
fokkerij. Dit betekent dat nakomelingen van dit paard niet als 
raszuivere PRE in het stamboek kunnen worden opgenomen. 
 

Geen keuring mogelijk 
Zoals u kunt zien op de keuringslijst op de website,  is er ook 
een mogelijkheid voor de dierenarts om aan te tekenen dat 
het niet mogelijk was het paard te keuren (bijvoorbeeld van-
wege niet stilstaan bij de vele  metingen).  
In dat geval zal het paard weggestuurd worden en heeft u de 
mogelijkheid het paard een volgende keer voor te stellen. Er 
zal echter opnieuw een aanvraag Apto-keuring gedaan moe-
ten worden en dus ook opnieuw betaald moeten worden. Bij 
niet kunnen keuren heeft u géén recht op restitutie van het 
inschrijfbedrag. Indien het paard niet gekeurd kon worden en 
dus niet goedgekeurd werd, zal er geen sticker geplaatst wor-
den in het paspoort. 

                                                                                              
Fokkerij 
                                                                                                           
Inseminatie 
Vanaf 1 Januari 2013 is inseminatie van Apto merries toege-
staan. 
 
Castratie en fokken 
Vanaf 2013 is het toegestaan om van een Apto hengst  sper-
ma in te vriezen en daarna te castreren. Veulens geboren 
door inseminatie van het vriessperma kunnen worden inge-
schreven in het stamboek.  Apto keuring na castratie is niet 
mogelijk !   

 
Embryotransplantatie 
Ook embryotransplantatie is toegestaan, mits zowel de     
merrie als de hengst Apto goedgekeurd zijn.                                                                                                            
Als bijkomende voorwaarde  geldt dat deze  merries en heng-
sten – als die alleen de basis goedkeuring voor de fokkerij 
hebben ( Apto) - slechts 1 veulen per jaar mogen produce-
ren , zoals  dat het geval zou  zijn bij natuurlijke dekking. Ten-
slotte is voorwaarde dat  de draagmerrie ingeschreven moet 
zijn in het PRE stamboek én Apto gekeurd moeten zijn. Voor  
PRE  paarden die het predicaat “Calificado”  of  hoger heb-
ben, geldt  geen limiet voor het aantal embryotransplanta-
ties. 
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Te late aanmelding (Fuera de plaza) van een  pasge-
boren veulen 

                                                                                                                    
Vanaf januari 2013 zal LGANCCE een boete berekenen voor te 
laat aangemelde veulens. 

De reden hiervoor is dat LGANCCE scherp gecontroleerd wordt 
door het Spaanse  Ministerie van Landbouw en Visserij voor wat 
betreft het voldoen aan de EU eisen. De EU regels stellen dat  
ieder veulen van een paspoort voorzien  moet zijn binnen een 
tijdsbestek van 6 maanden. Zoals bekend worden de PRE veu-
lens geïdentificeerd middels DNA wat een tijdrovend onderzoek 
is. Vanwege deze procedure  is het al heel moeilijk de 6 maan-
den te halen.  

 

Wanneer moet uw veulen aangemeld zijn? 

Algemeen geldt dat veulens geboren in het 1e half jaar ( de 
maanden januari – juni ) moeten vóór 31 december van dat jaar 
aangemeld zijn.   

Veulens geboren in het 2e  half jaar (de maanden juli – decem-
ber ) moeten binnen 6 maanden na geboorte aangemeld zijn.  

Indien veulens later aangemeld worden dan de hierboven om-
schreven termijn, zal LGANCCE een boete in rekening brengen. 
De hoogte van de boetes  zullen wij als dochterstamboek rond 
de jaarwisseling te horen krijgen. 

 

Belangrijk:  in Nederland geboren PRE veulens moeten door 
ons als dochterstamboek verwerkt worden en naar LG ANCCE 
gestuurd worden. Om aan de termijn van 6 maanden conform 
de EU regelgeving   te kunnen voldoen  en omdat wij voor Span-
je tot het buitenland horen, dient u  uw veulen(s) uiterlijk in de 
derde levensmaand aan te melden!  

 

 

 

 

 

                                                                                      
De recessie in Spanje raakt ook Nederland ! 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                         
Iedereen denkt “zoiets overkomt mij niet, want ik vertrouw 
de verkoper, ik ken hem goed, het zijn mijn vrienden” etc.. 
Helaas overkomt het veel mensen die een PRE kopen dat 
achteraf blijkt dat het gekochte paard niet op hun naam 
overgeschreven kan worden en dat er zelfs nog meer geld 
moet worden neergeteld om het paard te kunnen behou-
den. 

 

Het zijn trieste berichten die uit Spanje komen. Er worden 
duizenden paarden naar de slacht gestuurd omdat de eige-
naren, fokkers, yeguadas en ganaderos het niet meer zien 
zitten. De regels zijn in Spanje hetzelfde als in Nederland. 
De paarden worden opgehaald voor de slacht en de eige-
naar moet het paspoort meegeven (niet het eigendomsbe-
wijs, de “Carta de Titularidad”).  

Hele ladingen paarden worden om die reden opgehaald, 
maar gaan vervolgens niet naar het slachthuis maar naar 
met name Duitsland en andere landen. De paarden worden 
daar aan de vrachtwagenklep verkocht voor weinig geld. De 
kopers zijn blij met de goede prijs en denken dus een goede 
koop gedaan te hebben. Vervolgens vragen de kopers het 
stamboek het paard over te schrijven en daar komen de 
problemen. Het stamboek kan en mag alleen een PRE over-
schrijven als er een “Carta de Titularidad”, ondertekend 
door de geregistreerde eigenaar aangeboden wordt.  

Een kopie van het eigendomsbewijs (Carta) kan aange-
vraagd worden, maar hiervoor moet de geregistreerde ei-
genaar, dus de man of vrouw die dacht dat het paard in-
middels geslacht was, voor tekenen op de “Carta de Titula-
ridad” die nog in zijn of haar bezit is. Logischerwijs is vervol-
gens de stellingname van de  betreffende geregistreerde 
verkopers/eigenaren dat zij voor het ondertekenen geld 
willen hebben  omdat zij het paard in principe alsnog verko-
pen.  

De waarschuwing van LG ANCCE is dan ook:  koop nooit een 
PRE paard zonder een ondertekende Carta de Titulari-
dad!!!! 

 

Handelaren in Nederland beloven vaak dat de “Carta de 
Titularidad” nagestuurd gaat worden. Wacht dit eerst af 
voordat u het paard betaalt en mee naar huis neemt! Een-
maal bij u op stal wordt het meestal een gebed zonder eind 
en heeft u uiteindelijk een paard dat formeel  c.q. juridisch  
gezien niet eens van u is.  

Dit houdt in dat u geen concoursen kunt rijden, niet mee 
kunt doen aan keuringen, niet kunt fokken met het paard 
etc.. Bovendien heeft u betaald voor een raszuiver PRE 
paard, maar eventuele nakomelingen krijgen géén stam-
boekpapieren.  
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“Embargo” (in beslagname) 

Vanwege de economische crisis gaan er veel eigenaren en fok-
kers, yeguadas en ganderias momenteel failliet. Zoals in Neder-
land wordt dan de hele boedel inclusief het paardenbestand in 
beslag genomen. Hiervan wordt melding gemaakt aan het 
stamboek en dit wordt genoteerd in de databank.  

Via de achterdeur worden er toch paarden verkocht aan han-
delaren, die vervolgens de paarden naar het buitenland bren-
gen. 

 In de meeste gevallen zijn er geen papieren bij de paarden, 
maar het komt ook voor dat zowel de paspoorten als de eigen-
domsbewijzen (de “Carta de Titularidad”) met de paarden 
meekomen, ondertekend en wel.  (Dit wordt gedaan indien de 
verkoper zijn geld heeft ontvangen van de handelaar.)  

Diegene die het paard koopt en de papieren naar het stam-
boek stuurt ter overschrijving, krijgt vervolgens te horen dat dit 
niet kan omdat het paard “onder embargo” staat, dus het een 
in beslag genomen paard betreft.   

In principe is het dus een gestolen paard, want op het moment 
dat er sprake is van een faillissement en in beslagname (het 
embargo) is het paard niet meer van de “eigenaar” (vermeld 
aan de voorkant van de Carta de Titularidad), maar van de 
schuldeisers .   

 

LG ANCCE is nu met spoed bezig een mogelijkheid te creëren 
tot het aanvragen van een kopers onderzoek (search).  

De bedoeling hiervan is dat indien een paard gekocht gaat wor-
den er  vooraf bij LGANCCE een aanvraag ingediend kan wor-
den tot onderzoek of het betreffende in het kader van een 
faillissement in beslag is genomen of het paard eerder  aange-
boden is geweest voor de slacht. Dit is moeilijk,  want Spanje is 
bijzonder streng in de privacywetgeving. 

 

 

Advocaten en Ministerie zijn nu aan het onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn. Zodra wij meer weten zullen we u 
hierover berichten. Bij twijfel of vragen kunt u contact op-
nemen met het PRE stamboek Nederland.  

 

Onder kopje aanvragen van onze website hebben wij een 
voorbeeld koopcontract geplaatst, waarin staat dat het 
gekochte paard op datum van aankoop vrij is van lasten 
zoals  inbeslagname,  boetes en eventuele verdere schul-
denlasten. Wij raden u aan dit in te vullen en te laten on-
dertekenen door de verkoper! 

 

 

 

SICAB 2012  

 


