REGLEMENT VOOR DE OPENBARE VEILING VAN STIEREN
VAN HET BELGISCH WITBLAUW-RAS.
1. De stieren die te koop worden aangeboden, zijn ingeschreven in het Belgisch Witblauw stamboek en bezitten de
officiële stamboom met een bevestiging van de afkomst langs vanders-en moederskant.
2. Alle stieren die te koop worden aangeboden, bevinden zich bovendien in een optimale staat van gezondheid. Ze
zijn officieel vrij van brucellose, tuberculose en leukose (attes B4 ,T3,L3) en zijn tevens IBR-vrij (statuut I4 van het
centrum voor Rundveeselectie).
Ze hebben een negatief statuut, voor volgende gebreken: DMC 1, DMC 2, SQT 1, SQT 2, DWERGGROEI,
HAMARTOMA, OVERDRACHT OF VERLENGDE DRACHT, ARTHROGRYPOSIS en SNAP C4 gen. De andere gebreken
worden bepaald indien de eigenaar van de stier het vraagt.
Het uitwendige voortplantingsorgaan en de kwaliteit van het sperma zijn gecontroleerd en voldoen aan het
gebruik van de stier voor het natuurlijke dekken.
Daarnaast zijn ze ook gevaccineerd tegen het respiratoir synciteel virus (RSB). Uiteraard wordt het Centrum voor
Rundveeslectie ontheven van iedere waarborg voor gekregen of ziekten die niet opgenomen zijn in de wetgeving
betreffende koopvernietigende gekregen.
3. De verkoop verloopt volgens de formule van “openbare veiling”. De startprijs wordt door de verkoper vastgelegd
en de veiling begint aan deze prijs : de minimumprijs hierbij bedraagt 3300€ (drieduizend drie honderd euros) voor
de vleestype of 2200 € (twee duizend twee honderd euros) voor de tweedoeligtype.
De kandidaat-koper moet zich bij oproep van de veilingmeester uiten doorzijn hand op te steken.
De veiling geschiedt bij opbod volgens onderstaand shema:
Van 3.300 tot 5.000 euros: met 100 euros of meer omhoog,
Van 5.000 tot 10.000 euros: met 200 euros of meer omhoog,
Van 10.000 euros tot definitieve verkoopprijs: met 500 euros of meer omhoog.
Alles wordt overgelaten aan het oordeel van de veilingmeester.
Een dier wordt door de afroeper toegewezen aan het bedrag van het laatste bod.
4. De dieren worden individueel voorgesteld in de volgorde gekozen door de inrichter.
5. Er wordt een tweede veilingsronde georganiseerd voor de stieren DIE GEEN AANBOD HEBBEN GEHAD OP HET
BEDRAG VAN HUN INZET. Deze tweede ronde verloopt volgens aflopende afroeping: de veiling begint bij 3500 €
(drieduizend vijfhonderd euros) voor de vleestype of 2500 € (twee duizend vijfhonderd euros) voor de
tweedoeligtype en daalt geleidelijk in trappen van 100 € tot het bedrag van de inzet van vertrek. De eerste koper
die de hand opsteekt, krijgt het dier toegewezen. Indien twee kopers tegelijk aan hetzelfde bedrag een bod doen,
zal de afroeper een beslissing treffendoor het bod te verhogen.
6. Her verkoopbedrag van de veiling wordt geacht de in België verschuldigde BTW te omvatten. Er zal een factuur of
een aankoopbon in deze zin worden opgesteld naargelang van de hoedanigheid van belastingplichtige van de
aanwezige personen. Eventuele kosten voor transport, douane, desbetreffende BTW en andere vallen ten laste van
de koper.
7. De volgende verkoopkosten worden gevoederd :
7 % + BTW van de toegewezen waarde zijn ten laste van de koper
4 % + BTW van de verkoopwaarde OF van de inzetprijs indien hoger dan 3.300 euros en indien het dier niet
verkocht is, zijn ten laste van de verkoper.
Voor buitenlandse kopers bedragen deze kosten evenwel 12 % van het bod, mest daarbij nog alle bijkomende
kosten (bijv. Voor gezondheidseisonderzoeken, voor controle van invriezing en stamboom, voor transpost, voor
huisvesting)..
8. Zodra het dier is toegewezen, wordt de koper verzocht zijn handtekening te plaatsen onder her koopcontract dat
hem zal worden voorgelegd door één van de ter plaatse aanwezige beambten van het Centrum. De betaling vindt
onmiddellijk plaats, hetzij via bankcheques.
9. De koper wordt eigenaar en verantwoordelijk voor de stier zodra de koopovereenkomst is ondertekend.
Hij kan zijn stier op die dag meenemen of het laten. In dit geval wordt de stier verzekerd tot zijn vertrek (voor een
periode van maximaal 7 dagen vanaf de veiling) tegen het bedrag van de veilingsverkoop voor een maximale
waarde van 3700 €. Een premie van 25 € (vijfentwintig euro’s) verzekering wordt dan automatisch gerekend op de
koopovereenkomst. Nochtans als de waarde van de veilingsverkoop boven de 3700 € is, kan de koper steeds het
verschil compenseren bij het nemen van een aanvullende verzekering bij zijn assurantiemakelaar. Een contributie
van 7,50€ (zeven euro’s vijftig) per dag van aanwezigheid vanaf de datum van de veiling tot zijn verwijderen van
RSC zal in rekening worden gebracht in aanvulling op de uitrit van de stier, en die om de kosten van het pension en
van de bijkomende dagelijkse verzekering voor de stieren te dekken.
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