
 
 Uitnodiging 

 

In samenwerking met  

PaardenPunt Vlaanderen VZW 

www.paarden.vlaanderen 
 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Het Departement Landbouw en Visserij,  

PaardenPunt Vlaanderen en de Provincie Limburg 
organiseren 

op dinsdag 26 september 2017  

Studieavond paardenhouderij: “Houden van paarden” 

    

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen die op Belgisch grondgebied verblijven correct geïdentificeerd zijn. Dit betekent dat uw paard 
moet beschikken over een EU-conform paspoort, moet gechipt zijn en bovendien moeten de gegevens van uw paard geregistreerd zijn 
in de centrale databank. Wanneer uw paard sterft, verhuist of verkocht wordt, moeten deze gegevens aangepast worden in deze 
centrale databank. Begin 2016 werd er een nieuw systeem uitgewerkt  voor de databank, namelijk Horse ID, waardoor het nu mogelijk 
is voor paardenhouders om online hun paard te registreren, wijzigingen door te geven en informatie op te zoeken. 

Ook bij het kopen en verkopen van een paard gaat u best zeer doordacht te werk. Zowel voor de koper als de verkoper is het van groot 
belang om een goed contract op te stellen en liefst ook een degelijke veterinaire keuring te laten uitvoeren. Wat gebeurt er indien het 
verkochte of gekochte paard na een bepaalde tijd verborgen gebreken blijkt te hebben? Wat als er onenigheid bestaat over het 
eigendom van het dier? Wat als het paard gestolen wordt?... 

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering af te 
sluiten. Degene die het paard onder zijn bewaring heeft, is immers aansprakelijk voor de schade die het aanricht.  

Aangezien er nog zeer veel vragen zijn over verzekeringen, aankoop en verkoop, identificatie en registratie van paarden en de online 
procedure, vroegen we enkele specialisten ter zake om de meest relevante informatie te bundelen in een voor iedereen toegankelijke 
en boeiende voordracht.   

PROGRAMMA 
 VERWELKOMING  

Nicole Vreys, namens gedeputeerde Inge Moors – Gedeputeerde Provincie Limburg bevoegd voor Ruimtelijke 
ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid en Europese programma’s platteland 
 

 INTRODUCTIE IN DE WETGEVING VAN DE IDENTIFICATIE VAN PAARDEN  
Hanne Geenen – Beleidsraadgever, Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij 
 

 Horse ID 
Carine Luys – Directeur, PaardenPunt Vlaanderen 
 

 AANKOOP EN VERKOOP VAN PAARDEN 

Jan De Boitselier – Manager, PaardenPunt Vlaanderen 
 

 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN  

Marcel Van Hellemont – KBC Verzekeringen     
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WANNEER & WAAR 

Dinsdag 26 september 2017 | 19:30u – 22:30 | Provinciehuis Limburg | Boudewijnzaal 

Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt | Parking Boudewijnzaal bereikbaar via Bosstraat (zie 
kaart) 

 

INSCHRIJVEN  
Studieavond is GRATIS maar graag inschrijven via voorlichting@lv.vlaanderen.be 

Vergeet uw “Naam”  en “Studieavond paardenhouderij – Hasselt” niet te vermelden. 

Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. Maar om alles vlot te laten verlopen, willen we u vragen om tijdig in te schrijven! 
 

ORGANISATIE EN INLICHTINGEN 
Departement Landbouw en Visserij 

Hanne Geenen  
 hanne.geenen@lv.vlaanderen.be 
 0499 / 54 16 88  

 
Jan Eskens 

 jan.eskens@lv.vlaanderen.be   
 0499 / 94 96 03 

 
Provincie Limburg 

Nicole Vreys  

 nicole.vreys@limburg.be  
  011 / 23 74 48 

 

 

PaardenPunt Vlaanderen 

Carine Luys  
 carine@paarden.vlaanderen  
 016 / 44 20 00 
 

Jan De Boitselier  
 jan@paarden.vlaanderen  
 016 / 44 20 01 

 

 

 

 

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

! IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 


