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Voorwoord
PaardenPunt Vlaanderen neemt de duurzame 
ontwikkeling van de Vlaamse Paardensector 
ter harte en staat klaar voor iedereen die in 
contact komt met paarden, pony’s of ezels.

Dit jaarverslag overloopt de belangrijkste 
realisaties van PaardenPunt Vlaanderen in 
2017. Een jaar waarin er hard overlegd is 
om niet-professionele paardenhouders de 
mogelijkheid te bieden een stal te bouwen 
in agrarisch gebied. Het is ook een jaar 
waarin de actualisatie van het Equilabel is 
opgestart en waarin een aanzet is gegeven 
tot een zelfstandige koepelorganisatie 
voor hippotherapeuten. Daarnaast houdt 
PaardenPunt Vlaanderen ook het economisch 
belang van de paardensector in het 
achterhoofd en organiseerde we hierrond 
een dialoogdag om de huidige problemen in 
kaart te brengen. Als laatste is het ook een 
jaar waarin nodige besparingen ons aangezet 
hebben tot creativiteit en samenwerking. 

Het is onze missie om elke paardenhouder, 
professioneel en niet-professioneel, op de 
hoogte te houden van alles wat met paarden, 
pony’s of ezels heeft te maken. Dit werd 
gerealiseerd door verschillende infosessies te 
organiseren, nieuwsbrieven te versturen en 
onze sociale media en website up-to-date 
te houden. PaardenPunt Vlaanderen zal zich 
blijven inzetten voor alle paardenliefhebbers en 
onze paardensector aan de top proberen te 
houden. 

PaardenPunt 
Vlaanderen
Maatschappelijke zetel en contactgegevens
PaardenPunt Vlaanderen
Ambachtenlaan 23/2b; 3001 Heverlee (B)
T: 016 899 410
F: 016 899 356
info@paarden.vlaanderen | www.paarden.vlaanderen

Btw-nummer: BE 0478.828.820 
Rekeningnummer: BIC: KREDBEBB | IBAN:  BE44 7340 0948 0545

Openingsuren kantoor
09:00 uur tot 12:00 uur 
13:00 uur tot 15:00 uur 

Boekjaar
1 januari tot 31 december
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PaardenPunt Vlaanderen... als het om paarden gaat
Wat vooraf ging

1981: Oprichting BCP

De eerste stappen naar de 
overkoepeling van de paardensector 
werden reeds in 1981 gezet. Toen 
richtten de erkende paarden- en 
ponystamboeken samen met 
enkele sportfederaties de Belgische 
Confederatie van het Paard (BCP) op. 
Deze organisatie moest de Belgische 
springpaardenfokkerij een duwtje in de 
rug geven.

2002: Oprichting VCP en 
CWBC

Ten gevolge van de Belgische 
staatshervorming, besloot BCP 
om een Vlaamse en een Waals-
Brusselse vleugel op te richten. Zo 
zouden de verschillende overheden 
terecht kunnen bij een gepaste 
gesprekspartner. Op 15 juni 2002 was 
de Vlaamse Confederatie van het 
Paard (VCP) een feit. BCP blijft tot 
op heden actief als nationale koepel 
boven de Vlaamse en de Waals-
Brusselse verenigingen.

Opdat alle geledingen van 
de paardensector optimaal 
vertegenwoordigd zouden zijn, werden 
bij het uittekenen van de nieuwe 
structuur in de Vlaamse en in de 
Waals-Brusselse vleugel drie pijlers 

of “subsectoren” voorzien: fokkerij, 
gebruikers en beroepen en vormingen.  
Binnen deze subsectoren konden 
de diverse erkende verenigingen 
samenwerken en hun stem laten horen. 

2005: Verplichte identificatie 
en registratie

Enkele jaren later, met de invoering 
van de verplichte identificatie en 
registratie van paardachtigen, kregen 
de confederaties er een belangrijke 
opdracht bij. BCP werd beheerder 
van de centrale gegevensbank 
waarin alle paardachtigen op Belgisch 
grondgebied verplicht geregistreerd 
moeten worden. De administratieve 
opvolging van de dossiers werd voor 
het grootste deel uitgegeven aan de 
regionale vleugels, waaronder VCP. 

2008/2009: Oprichting 
Vlaams Paardenloket

Ondertussen was de Vlaamse 
paardenhouderij uitgegroeid tot 
een volwassen sector. De Vlaamse 
overheid kreeg dan ook voor het 
eerst een grote interesse in de 
paardensector. In opdracht van de 
minister-president voerde Policy 
Research een gedetailleerde studie uit 
rond de economische relevantie van de 

paardenhouderij. De resultaten waren 
indrukwekkend.

In 2008 en 2009 organiseerde 
de Vlaamse minister-president 7 
dialoogdagen met de sector om zowel 
de pijnpunten als mogelijkheden in 
kaart te brengen. Hieruit vloeide het 
Vlaams Actieplan Paardenhouderij 
voort met 16 concrete actiepunten 
om de duurzame ontwikkeling van de 
sector te ondersteunen. Eén van die 
actiepunten was de oprichting van het 
Vlaams Paardenloket.

Naast het Vlaams Paardenloket bleef 
de Vlaamse Confederatie van het 
Paard (VCP) optreden als spreekbuis 
en belangenverdediger.

2016: Oprichting PaardenPunt 
Vlaanderen

In 2016 was het Vlaams Paardenloket 
de kinderschoenen ontgroeid en 
naast de Vlaamse Confederatie van 
het Paard een gevestigde waarde 
geworden binnen de paardensector. 
Daarbij viel niet te ontkennen dat de 
activiteiten van beide organisaties 
elkaar op verschillende vlakken 
overlapten. Het grote publiek vond het 
bovendien niet altijd even eenvoudig de 
weg te vinden tussen de verschillende 
verenigingen. Een fusie van VCP en het 

Vlaams Paardenloket kwam op tafel 
te liggen. Er vielen immers wel een heel 
aantal – ook financiële - voordelen mee 
te rapen:

• Een vereenvoudigd landschap: één 

Vlaamse koepelorganisatie, één 

aanspreekpunt, één website,…

• Eliminatie van onnodige dubbele 

inspanningen omwille van 

overlappende activiteiten

• Een efficiënte structuur: één vzw, 

één bestuur, één management, 

één boekhouding, één kantoor

• Schaalvoordelen in kosten, 

personeelsbezetting,…

• …

Op 24 februari 2016 was de 
fusie tussen VCP en het Vlaams 
Paardenloket een feit. Er werd 
gekozen om een volledig nieuwe 
en frisse identiteit te lanceren. 
Sindsdien garandeert PaardenPunt 
Vlaanderen alle diensten van de 
voormalige organisaties VCP en Vlaams 
Paardenloket.
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Doelstelling en diensten
Als het om paarden gaat

PaardenPunt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse 
paardensector. 

Wij vertegenwoordigen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met 
honderdduizenden leden en ondersteunen - als erkende overlegpartner - de 
overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, trachten we 
concrete problemen en opportuniteiten voor de paardensector aan te pakken. 
Hiertoe werden binnen het PaardenPunt drie subsectoren opgericht:

• Fokkerij

• Sport en recreatie

• Beroepen en opleidingen

We werken voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven 
uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een toekomstvisie 
met concrete opdrachten die opgesteld werd door de Vlaamse overheid.

U kan bij ons terecht voor:

• Hulp bij al uw vragen;

• Info rond alle aspecten van paardenhouderij;

• Registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel,… 

• ...

Al onze activiteiten zijn erop gericht de Vlaamse paardensector op een 
duurzame manier te versterken en verder uit te bouwen.

PAARDENPUNT VLAANDEREN
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Structuur

Vlaanderen België Wallonië

PaardenPunt 
Vlaanderen

Belgische 
Confederatie van het 

Paard (BCP)

Confédération 
Wallonie-Bruxelles 
du Cheval (CWBC)

Algemene
Vergadering

8 - 8 - 8

Raad van Bestuur

4 - 4 - 4

Dagelijks Bestuur

1 - 1 - 1

Directeur

Subsector

Fokkerij

Subsector

Sport 
& Recreatie

Subsector

Beroepen 
& Opleidingen
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Bestuur

Dagelijks bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent) | Voorzitter

Lies Vlamynck | Vlaamse Liga Paardensport | Ondervoorzitter

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard | Ondervoorzitter

Carine Luys | PaardenPunt Vlaanderen | Directeur

Raad van bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Lies Vlamynck | Vlaamse Liga Paardensport

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Inge Vandael | Landelijke Rijverenigingen

Tom Lemmens | Stoeterij Zangersheide

Marc Steeno | Vlaamse Liga Paardensport

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Patrick De Ryckere | Belgische Federatie voor de Paardenwedrennen

Filip De Keersmaeker | Belgian Equine Practitioners Society

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard | waarnemend

Jean-Pierre De Waele | Syntra Vlaanderen

André Janssens | Navema

Waarnemers

An De Praeter: Departement Landbouw en Visserij

Ludo Naessens: Vlaamse Landmaatschappij

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Gerard Oben | Belgisch Arabisch Paardenstamboek

Isis Bulté | Centrum voor Volwassen Onderwijs Brussel

Muriel Coppin | Martinusschool Bilzen

Luc Dupon | Landelijke Rijverenigingen

Herman De Gezelle | Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Filip De Keersmaeker | Belgian Equine Practitioners Society

Philippe De Meersman | Vlaamse Liga Paardensport

Patrick De Ryckere | Belgische Federatie voor de Paardenwedrennen

Jean-Pierre De Waele | Syntra Vlaanderen

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Stijn Geuvens | Vlaamse Liga Paardensport

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Luc Hautekeete | Belgische Haflingervereniging

André Janssens | Navema

Tom Lemmens | Stoeterij Zangersheide

Geert Mertens | Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw

Didier Rondelez | Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen

Inge Vandael | Landelijke Rijverenigingen

Louis Van Hout | Belgisch Stamboek van het Friese Paard

Lies Vlamynck | Vlaamse Liga Paardensport

Marc Steeno | Vlaamse Liga Paardensport

Wijzigingen  
• Vervanging Mark Wentein door Marc Steeno als vertegenwoordiger van de Vlaamse Liga 

Paardensport (algemene vergadering 20 april 2017)

• Winand Bijnens vervangen door Gerard Oben voor het Belgisch Arabisch 
Paardenstamboek (algemene vergadering 20 april 2017)

• Jan Frain vervangen door Stijn Geuvens voor de Vlaamse Liga Paardensport ( algemene 
vergadering 20 april 2017)

• Vervanging Jan De Boitselier door Joost Callebert in raad van bestuur en algemene 
vergadering ten gevolge van een statutenwijziging (officieel sinds 20 april 2017)

• Stefaan Coucke vervangen door Luc Dupon voor de Landelijke Rijverenigingen (algemene 

vergadering 20 april 2017

Algemene vergadering
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Subsectoren

Subsector Fokkerij
Belgian Highland Pony Society vzw

Belgian New Forest Pony Studbook vzw

Belgian Quarter Horse Association vzw

Belgisch Arabisch Paardenstamboek vzw

Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

Belgisch Mérens Stamboek vzw

Belgisch Stamboek van de Lipizzaner vzw

Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw

Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw

Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw

Belgisch Stud-Book van de Shetland Pony vzw

Belgisch Tinker Stamboek vzw

Belgisch Warmbloedpaard vzw

Belgisch Welsh Pony Stamboek vzw

Belgische Ezel Vrienden vzw

Belgische Haflinger Vereniging vzw

Europees Arabo Friezen Stamboek vzw

Het Vlaams Paard vzw

Irish Cob Sociëty België vzw

Koudbloedkoepel vzw (Boulonnais)

Studbook Zangersheide vzw

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw

Subsector Beroepen en Opleidingen
Belgian Equine Practitioners Society (BEPS)

CVO-CDO Brussel (hoefsmid)

CVO-ISBO Zelzate

De Brugse Koetsiers

Martinusschool Paardenhumaniora Bilzen

Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw (NCBL)

Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden

Navema

Politie te paard

Sportieve Scholen KA De Zeswegen en Middenschool Groenhove

Syntra Vlaanderen

Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen

Federatie Belgisch Vlees | Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut

Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard (WVGP)

Subsector Sport en Recreatie
Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw

Landelijke Rijverenigingen vzw

Vlaamse Liga Paardensport vzw

PaardenPunt Vlaanderen, de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse    
paardensector, vertegenwoordigt meer dan veertig hippische verenigingen 
met honderdduizenden leden. Opdat deze organisaties optimaal samen kunnen 
werken en hun stempel kunnen drukken, werden ze onderverdeeld in drie 
subsectoren. 
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Vergaderdata

Dagelijks bestuur

31 januari 2017 | 3 aanwezigen

9 maart 2017 | 3 aanwezigen

22 mei 2017 | 3 aanwezigen

23 juni 2017 | 3 aanwezigen

4 augustus 2017 | 3 aanwezigen

3 oktober 2017 | 3 aanwezigen

5 december 2017 | 1 aanwezige

Raad van bestuur

8 februari 2017 | 9 aanwezigen

22 maart 2017 | 8 aanwezigen

20 april 2017 | 8 aanwezigen

31 mei 2017 | 9 aanwezigen

20 augustus 2017 | 10 aanwezigen

18 oktober 2017 | 8 aanwezigen

20 december 2017 | 9 aanwezigen

Algemene vergadering

20 april 2017 | 18 aanwezigen

Subsector fokkerij

6 maart 2017 | 25 aanwezigen

6 november 2017 | 30 aanwezigen

26 november 2017 | 32 aanwezigen

13 december 2017 | 29 aanwezigen

Subsector sport & recreatie

Geen vergaderingen

Subsector beroepen & 
opleidingen

Geen vergaderingen
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Medewerkers

7,64 VTE

Jan De Boitselier
Manager Beleid en Adviezen

(Voltijds)

Britt Verbeeck
Communicatieverantwoordelijke

(Voltijds)

Karin Vantricht
Administratie

(84%)

Marijke Tielemans
Administratie

(Voltijds)

Nora Wouters
Administratie

(Halftijds)

Tina Van den Bossche
Administratie

(80%)

Annick Daems
Administratie

(Halftijds)

Parichat Kahawong 
Administratie

(Voltijds) 

Carine Luys
Directeur
(Voltijds)
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Vlaams actieplan voor de paardenhouderij
De Vlaamse paardenhouderij is aan 
een sterke opmars bezig. Dat bleek uit 
de resultaten van een economische 
studie die in 2008 in opdracht van de 
Vlaamse overheid werd uitgevoerd. 
Naar schatting telde onze regio meer 
dan 150.000 paarden en 200.000 
betrokken personen. Er waren 
bovendien meer dan 3.550 fulltime 
arbeidsequivalenten actief in maar 
liefst 1.750 bedrijven. Zij realiseerden 
samen een toegevoegde waarde van 
219 miljoen euro voor de Vlaamse 
economie.

In navolging van deze studie, 
organiseerde de Vlaamse minister-
president 7 dialoogdagen met de 
sector om zowel de pijnpunten als 
mogelijkheden in kaart te brengen. 
Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan 
Paardenhouderij voort waarin onder 
andere de oprichting van het Vlaams 
Paardenloket (nu PaardenPunt 
Vlaanderen) werd opgenomen.

De actiepunten worden 
opgevolgd, en voor het grootste 
deel ook uitgevoerd, door 
PaardenPunt Vlaanderen. 
Over de vooruitgang kan u alles 
lezen in  het geactualiseerde 
actieplan op www.paarden.
vlaanderen/actieplan. 

Actiepunten

• De paardenwereld van A tot Z

• Professionalisering via vorming en opleiding, sleutel tot succes

• Informeren, communiceren en sensibiliseren, van top tot basis

• De paardensector als volwaardige gesprekspartner, overleg als middel tot oplossing

• Vereenvoudiging, aanpassing en transparantie van regelgeving

• Structurele ondersteuning, een duurzame stimulans voor de paardenhouderij

Actieplan management beleid en 
adviezen
De voormalige vzw Vlaams Paardenloket nu gefusioneerd met VCP tot vzw PaardenPunt 
Vlaanderen werd opgericht onder de vleugels van het plattelandsbeleid door toenmalig 
minister-president Kris Peeters.

Vanuit het MINA fonds wordt via de VLM aan vzw PaardenPunt Vlaanderen een subsidie 
toegekend. De toekenning is geregeld via het subsidiebesluit van 8 juli 2016 voor de 
werkingsperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. Dit alles is in uitvoering én 
verdere actualisatie en coördinatie van het Vlaams actieplan voor de Paardenhouderij. 

De  werking van vzw PaardenPunt Vlaanderen is opgenomen in het beleidsplan van de 
minister. Vandaar dat een actualisatie van het beleidsplan aan de orde is en wordt vanuit 
VLM gevraagd om een summiere opsomming door te geven inzake specifieke punten/
acties die PaardenPunt Vlaanderen voor het komende werkjaar 2017-2018 voorziet 
binnen de bepalingen van het hoger vermelde subsidiebesluit en dit tegen 04/09/2017.
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43%

18%

39%

Per type

Belgische
stamboeken

Equipas

Buitenlandse
stamboeken

73%

27%

Per regio

Vlaanderen

Wallonië

Identificatie
Sinds 2008 moeten alle paardachtigen 
(paarden, pony’s, ezels, zebra’s,...) in 
België correct geïdentificeerd zijn.

•     Ze moeten beschikken over een 

EU-conform paspoort.

•     Een dierenarts moet ze voorzien 

van een microchip.

•     Hun gegevens dienen ingegeven te 

zijn de centrale databank.

 

Nieuwe identificaties in 2017 (België): 21.940
In 2017 werden 21.940 nieuwe 
paarden geregistreerd in de 
Belgische databank.
 In vergelijking met 2016 
(22.000) is dit een daling van 
0,3 %)

Indien één van deze zaken ontbreekt, is 
het paard niet correct geïdentificeerd, 
kan het niet meer geslacht worden voor 
menselijke consumptie en riskeert de 
verantwoordelijke een proces verbaal. 

Wanneer het paard bv. sterft, 
verhuist of verkocht wordt, moet dit 
trouwens ook aangepast worden in de 
gegevensbank.

PaardenPunt Vlaanderen staat in voor 
de administratieve opvolging van de 
Vlaamse identificatiedossiers.   
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Mutaties in 2017 (België): 56.998

17721

39277

Online vs offline mutaties 2017

Online mutaties

Offline mutaties

4332
1778

5168 2447
767

3229

29400
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3160
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15000

20000

25000

30000

35000

Houder Bedrijfsplaats Sterfte Export Uitsluiting Einde van
houderschap

Online vs offline mutaties per type 2017

Online Offline
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Afdrachten
In theorie zou de workload door het invoeren van Horse ID moeten 
dalen, maar in de praktijk worden bepaalde handelingen zwaar 
onderschat wat betreft tijdsduur.  Om die reden heeft PaardenPunt 
Vlaanderen het voortouw genomen om een voorstel van aanpassing 
van de tarieven voor de databank te formuleren.  De aanpassing 
van de prijzen zal enige ruimte geven aan zowel BCP als aan de 
vleugels om een gezondere financiële toestand te bekomen.  In 
het voorstel zijn geen grote verschuivingen, maar de gevraagd 
aanpassingen zijn nodig om alle onkosten, gepaard met een correcte 
identificatie, te ondersteunen.  Dit voorstel is door BCP goedgekeurd, 
maar niet door de Federale Overheidsdienst.

Binnen de raad van bestuur is beslist om voor elk dossier de 
afdracht vanuit BCP door te betalen aan de stamboeken -€ 5,00 
indien de tariefaanpassing zou goedgekeurd worden.  In het andere 
geval wordt de online registratie doorbetaald -€ 3,00 en de offline 
registratie -€ 5,00.
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74% 71% 68%
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Evolutie aanvragen identificatie 
Online vs offline (België)
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Werkgroep paard
Binnen de werkgroep paard wordt 
gestructureerd overleg gepleegd met 
diverse actoren uit de paardenhouderij, 
met een vertegenwoordiging van 
PaardenPunt Vlaanderen over federale 
onderwerpen inzake paardenhouderij, in 
het bijzonder identificatie en registratie, 
voedselveiligheid, sanitaire voorschriften 
en transport.
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Fokkerij
Coördinerend 
orgaan
Met het oog op de rasverbetering van 
paarden en ezels, erkent de Vlaamse 
overheid PaardenPunt Vlaanderen als 
coördinerend orgaan voor de fokkerij 
van paardachtigen. Dit betekent dat 
het PaardenPunt volgende opdrachten 
vervult:

• De organisatie van de identificatie 

van veulens bij de merrie;

• De coördinatie van de 

samenwerking tussen de 

fokkersverenigingen;

• De bevordering van de fokkerij van 

paarden en ezels;

• Het uitvoeren van opdrachten 

in het kader van de Europese 

richtlijn over de voorwaarden voor 

wedstrijddeelname;

• De verdeling van fondsen voor 

het behoud van het genetisch 

patrimonium en voor de 

aanmoediging en verbetering van 

de fokkerij van paarden en ezels.

Deze zaken worden inhoudelijk 
opgenomen binnen de subsector 
fokkerij (Forum Fokkerij)

Vergaderingen subsector 
fokkerij

• 6 maart: demo HorseID 

online, fokkerijsubsidie 2017, 

projectsubsidie fokkerij, duplicaten 

en vervangingsdocumenten, 

ontwerp van gedelegeerde 

verordening – inhoud en vorm van 

het zoötechnisch certificaat voor 

raszuivere fokpaarden en ezels, 

evaluatie Agriflanders, inzagerecht 

stamboeken in de gegevensbank, 

fokkerijbesluit vs fokkerijverordening, 

opleiding aspirant-juryleden

• 6 november: agridagen 

2018, fokkerijsubsidie 2017, 

aspirant-jury opleiding,  nieuwe 

fokkerijverordening deel 1

• 26 november: nieuwe 

fokkerijverordening deel 2, 

registratie stamboeken in HorseID

• 13 december: toestand BCP en 

repercussies Vlaamse stamboeken, 

standpunt stamboeken 

centralisatie, beleidsplan PPV

Werkgroepen subsector fokkerij
• 9 januari: Werkgroep subsidie

• 21 juni: Werkgroep aspirant 

juryopleiding

• 5 juli: Werkgroep 

fokwaardeschatting

• 25 augustus: Werkgroep aspirant- 

juryopleiding

• 21 september: Werkgroep 

fokwaardeschatting

• 21 september: Werkgroep 

projectsubsidie

Fokwaardeschatting en 
genoomselectie

De vzw PaardenPunt Vlaanderen 
diende in 2017 twee subsidieaanvragen 
in bij het Departement Landbouw en 
Visserij ter ondersteuning van:

• het fokkerijproject 

Fokwaardeschatting,

• het fokkerijproject “Genomica voor 

gezondere paarden in Vlaanderen”.
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Subsidie fokkerij en coördinatie
Minister Schauvliege heeft het MB tot toekenning van een algemene 
werkingssubsidie aan PPV ondertekend.  

Deze werkingssubsidie is financiële ondersteuning voor de realisatie van 
fokkerijactiviteiten en bedraagt € 140.640,00.  Deze subsidies zijn als volgt 
verdeeld:

• Forum fokkerij      13.266,08

• ICT-platform      32.234,54

• Verzamelen gegevens fokwaardenschatting 4.000,00

• Stamboekeigen administratie   26.183,00

• Ouderschapscontrole door DNA-bepaling 2.605,38

• Coördinatie gesubsidieerde programma’s 10.021,96

• Nieuwe initiatieven          561,00

• Deelname aan beurzen    4.400,00

• Deelname info fokprogramma’s     8.750,00

• Fokwaardeschatting     38.618,04

Inzake deze subsidie heeft PPV een aantal coördinerende taken op zich genomen :

• Organisatie en verslaggeving van de werkgroepen inzake de subsidie.

• Verslaggeving van de plenaire vergaderingen van het forum fokkerij.

• Indienen van de aanvraag voor subsidie.

• Informeren van de stamboeken inzake programma’s en bijhorende 

voorwaarden om de subsidie te bekomen.

• Verzamelen van de bewijsstukken en indienen van de verantwoording van de 

subsidie. 

De coördinatie inzake de werking van het ICT-platform wordt volledig uitgevoerd 
door de verantwoordelijken van het ICT-platform.
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Werkgroepen

Werkgroep subsidie 2017

Inzake het deelprogramma innovatieve projecten van 
de fokkerijsubsidie 2017 zijn de door de stamboeken 
ingediende projecten gebundeld om voor te stellen op 
de vergadering van het forum fokkerij.

Werkgroep aspirant juryopleiding

Doelpubliek zijn de mensen die interesse hebben om te 
jureren.  Deze opleiding geeft een algemene kennis over 
jureren en de beoordeling van een paard op exterieur, 
in stap en draf, en exact bevindingen benoemen.  
Belangrijk is dat binnen elk stamboek een vervolg-
opleiding zou zijn om richting het specifieke fokdoel van 
het ras te kunnen jureren
De cursus is voor iedereen  interessant, maar zou 
onmisbaar moeten zijn  voor hij of zij die later paarden 
willen jureren. 

Werkgroep fokwaardeschatting

In het kader van de subsidie vanuit het departement 
Landbouw en Visserij is  overleg geweest inzake 
fokwaardenschatting met het departement Landbouw 
en Visserij, KU Leuven, de betrokken stamboeken en 
PaardenPunt Vlaanderen met de bedoeling te komen 
tot duidelijke afspraken en evaluatie met betrekking tot 
de uit te voeren activiteiten  inzake fokwaardenschatting 
welke geregeld worden in de overeenkomst die gesloten 
werd tussen PaardenPunt Vlaanderen en de KU Leuven 
– onderzoeksgroep Huisdierengenetica.

Werkgroep projectsubsidie

Naast de andere fokkerijsectoren komt de fokkerijsector 
paard in aanmerking om bij het departement Landbouw 
& Visserij een fokkerijproject in te dienen en hiervoor 
ondersteuning aan te vragen. In het kader van deze 
projectsubsidie is een startvergadering georganiseerd 
inzake de uitvoering van het project “Genomica 
voor gezondere paarden in Vlaanderen” met het 
departement Landbouw en Visserij, KU Leuven, UGent, 
de betrokken stamboeken en PPV.  Vervolgens wordt 
minstens om de drie maanden een overlegmoment 
georganiseerd waarop de voortgang van de realisatie 
van deze activiteiten worden toegelicht.
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Koppeling HorseID en stamboekwerking
De ontwikkelingen inzake de link stamboeken/HorseID zijn in de eerste helft van 
2017 zowel in HorseID als in het informaticaplatform van PaardenPunt Vlaanderen 
gerealiseerd.  Dankzij het ICT-platform beschikken de deelnemende stamboeken 
over een regelmatig geüpdatet en performant systeem om de stamboekgegevens 
bij te houden in een beveiligde gezamenlijke databank. Een crash van een pc of 
interne perikelen, vormen geen bedreiging meer voor het verlies van stamboekdata.

In 2017 is de toepassing uitgewerkt waarmee de fokkers de veulens digitaal kunnen 
aanmelden bij de stamboeken. Het website scherm heeft voor elk stamboek 
het zelfde uitzicht, maar de veulens komen toch op de goede manier toe in de 
stamboekmodule die elk stamboek heeft in het ICT platform van Paarden punt 
Vlaanderen. 

Op 14/07/2017 is BWP gestart met het testen van deze procedure en de problemen 
zijn tot een minimum herleid.  Na goedkeuring door de raad van bestuur en BCP 
gaan ook de andere Vlaamse stamboeken in 2018 hun paarden registreren via de 
nieuwe procedure.

Intussen is een demo gegeven voor de stamboeken waarop deze link stap voor stap 
overlopen is.

Om de integriteit van de gegevens van personen in  de centrale databank te 
vrijwaren, wordt de update van contacten voor de stamboeken afgesloten en via 
PaardenPunt Vlaanderen uitgevoerd.  Ook dit is samen met de nieuwe procedure 
getest.

FOD heeft doorgegeven dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft gemeld dat stamboeken HorseID mogen consulteren voor de 
gegevens van hun paarden, maar dat er geen automatische melding kan gestuurd 
worden aan het stamboek bij wijziging van de houder.

De toepassing om gegevens van de paspoorten door te sturen naar HorseID is in 
werking.

Het project “buitenlandse paarden met een Belgisch paspoort” is binnen het 
informaticaplatform nog in ontwikkeling.

De communicatie inzake de nieuwe ontwikkelingen, te volgen procedures en werking 
zijn door het informaticaplatform op regelmatige basis aan de stamboeken via mail 
gecommuniceerd.

Besprekingen en werkgroepen
• 8 februari Raad van bestuur

• 28 maart TW BCP

• 20 april Raad van bestuur

• 22 mei Dagelijks bestuur

• 31 mei Raad van bestuur

• 27 juni TW BCP

• 4 augustus Dagelijks bestuur

• 20 augustus Raad van bestuur

• 3 oktober Dagelijks bestuur

• 18 oktober Raad van bestuur

• 13 december: Forum fokkerij

• 20 december Raad van bestuur

• 26 december Forum fokkerij
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Zoötechnisch 
certificaat voor 
raszuivere fokpaarden 
en -ezels

Op 26/07/2017 heeft het departement 
Landbouw en Visserij via mail geïnformeerd 
dat de EU-commissie de gedelegeerde 
verordening aan de Raad en het Parlement heeft 
overhandigd.  Deze instellingen hebben nu de tijd 
hierop te reageren met een eventuele afwijzing.  

In deze verordening wordt geregeld welke 
zoötechnische documenten vanaf 01/11/2018 
moeten vervat zijn in het paardenpaspoort van 
raszuivere fokpaarden en –ezels.  De teksten van 
de gedelegeerde verordening zijn getoetst aan 
de standpunten die PaardenPunt Vlaanderen – 
forum fokkerij op 21/02/2017 meegedeeld heeft 
aan de EU-Commissie.
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Administratieve ondersteuning 
overkoepelde organisaties
Als koepel van de paardensector wil 
PaardenPunt Vlaanderen nuttige 
ondersteunende diensten aanbieden 
aan de door haar vertegenwoordigde 
organisaties. 

Ze kunnen bijvoorbeeld op het 
PaardenPunt beroep doen voor 
administratieve ondersteuning (in ruil 
voor een prijsvriendelijke vergoeding 
voor de prestaties die het personeel in 
dit kader verricht).

Ondersteunde organisaties
• Europese Arabo-Friezen Vereniging

• Belgian Quarter Horse Association

• Koudbloedkoepel  

• Vlaamse fokkers voor het Belgisch 

Trekpaard

• Belgian New Forest Pony Studbook

• Belgische Haflinger Vereniging

Diensten: enkele voorbeelden
• Verwerken van stamboekgegevens via 

het geautomatiseerde systeem.

• Uitreiking van de paspoorten.

• Beantwoorden van mails en telefoons.

• Ledenadministratie.

• Aanmaken van catalogen.

• Betalingen.

• Debetnota’s.

• Boekhouding.

• ...

Afdrukken dekcertificaten
Elk in Vlaanderen erkend stamboek kan 
bij PaardenPunt Vlaanderen terecht 
voor het afdrukken van dekcertificaten. 
In 2017 zijn er 9152 dekcertificaten 
afgedrdukt voor volgende stamboeken:

• Belgisch Warmbloedpaard

• Belgisch Arabisch Paardenstamboek

• Belgisch Tinker Stamboek

• Belgisch Stamboek van de Lipizzaner

• Belgisch Stamboek voor het 

Miniatuurpaard

• Vlaamse Federatie voor 

Paardenwedrennen

• Belgische Haflinger Vereniging

• Belgisch Fjordenpaardenstamboek

• Belgisch Studbook voor de Shetlandpony

• Belgisch Stamboek voor IJslandse 

Paarden

• Irish Cob Society België

• Europees Arabo Friezen Stamboek

• Belgian New Forest Pony Studbook

• Koudbloedkoepel

• Vlaamse Fokkers van het Belgisch 

Trekpaard
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Advies
Hulp bij alle vragen

• Bouwen en milieu
• Vlaamse paardenwereld A tot Z
• Eigendom, kopen en verkopen
• Fiscaliteit
• Fokkerij
• Gezondheid en verzorging
• Identificatie en voedselveiligheid
• Ondernemen 
• Opleidingen
• Overheidssteun
• Pacht en huur
• Sport
• Toerisme en recreatie
• Transport
• Veiligheid, verkeer & verzekeringen

• Verwaarlozing en welzijn 

Via toegankelijke kanalen
• Mail, website, Facebook 
• Telefonisch
• Op kantoor (op afspraak)

• Op beurzen

Voor iedereen
• Paardenliefhebbers
•  Professionele paardenhouders
• Overheden
• Toevallige betrokkenen

TICKETINGSYSTEEM

Alle vragen worden geregistreerd 
en beantwoord via het online 
ticketingsprogramma Freshdesk. 

Dit systeem laat toe om de 
adviesverlening voor een groot deel 
te automatiseren wat resulteert 
in een betere kwaliteit van 
dienstverlening, tijdsbesparing en een 
vereenvoudigde resultatenanalyse.

Service Level Agreements 
(SLA’s)
Met de invoering van Freshdesk stelde 
PaardenPunt Vlaanderen zich volgende 
SLA-doelen. Deze kunnen dankzij het 
nieuwe systeem nauw opgevolgd 
worden. 

Niet dringende vragen
• Beantwoorden binnen 2 dagen

• Oplossen binnen 5 dagen

Dringende vragen
• Beantwoorden binnen 1 dag

• Oplossen binnen 2 dagen
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Vraagstellers
• Professioneel actief: 34%
• Niet professioneel actief: 10%
• Onduidelijk: 56%

Gemiddelde antwoordtijd

7u21
Opgelost na eerste contact

86%
SLA behaald

• Eerste reactie: 94%
• Oplossing: 99%

Vragen behandeld 2017
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% vragen per thema 2017

Algemeen

Bouwen en milieu

De Vlaamse paardenwereld van A tot Z

Eigendom, kopen en verkopen

Fiscaliteit

Fokkerijsubsidie

Fokkerij

Gezondheid en verzorging

Identificatie en voedselveiligheid

Ondernemen

Opleidingen

Overheidssteun

Pacht en huur

Sport

Toerisme en recreatie

Transport

Veiligheid, verkeer en verzekeringen

Verwaarlozing en welzijn

FAVV

Algemene infovragen over 
paardenhouderij

2017

Algemeen 192
Bouwen en milieu 109
De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 2
Eigendom, kopen en verkopen 89
Fiscaliteit 10
Fokkerijsubsidie 36
Fokkerij 15
Gezondheid en verzorging 64
Identificatie en voedselveiligheid 12
Ondernemen 58
Opleidingen 6
Overheidssteun 2
Pacht en huur 21
Sport 0
Toerisme en recreatie 26
Transport 33
Veiligheid, verkeer en verzekeringen 51
Verwaarlozing en welzijn 39
FAVV 9

Totaal 774

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

2017

Lopende en afgesloten dossiers 4.850
Nieuwe identificaties 2.440
Nieuwe mutaties 755

Totaal 8.045

Behandelde vragen worden 
onderverdeeld in diverse rubrieken. Zo 
behoudt PaardenPunt Vlaanderen een 
accuraat overzicht van wat er speelt 
binnen de Vlaamse paardensector. 

Verzoeken om info rond specifieke 
identificatiedossiers worden gescheiden 
van algemene infovragen over 
paardenhouderij. Binnen deze twee 
categorieën krijgen vragen bovendien 
nog een subrubriek toegewezen. 

In 2017 ontving PaardenPunt Vlaanderen 8.843 infovragen 
waarvan 8.045 over specifieke identificatiedossiers en 774 
over diverse algemene thematieken met betrekking tot 
paardenhouderij. 

De overige 24 kregen (o.w.v. diverse redenen) geen thema 
toegewezen.  

We kunnen met 2016 moeilijk een vergelijking maken doordat 
het systeem pas actief is sinds oktober 2016. We zien wel een 
zeer lichte daling in de maanden november en december ten 
opzichte van 2016. 

4850

2440

755

Vragen per dossiertype 2017

Lopende en afgesloten
identificatiedossiers
Nieuwe mutaties

Nieuwe identificaties
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Website
Bezoekersaantal

Totaal aantal bezoeken in 2017: 695.445
Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 57.954 

PaardenPunt Vlaanderen is hét 
contactpunt voor iedereen met vragen 
over paardenhouderij en alles wat 
daarbij komt kijken. Een uitgebreide, 
maar toegankelijke, website is dus 
onmisbaar. 
Bovendien kan een succesvolle webstek 
het aantal telefonisch, persoonlijk of via 
mail gestelde vragen doen dalen, en 
dát komt de productiviteit van het hele 
team ten goede. 

De website van PaardenPunt 
Vlaanderen bereikte in 2017 een pak 
meer bezoekers dan 2016. We spreken 
van een stijging van maar liefst 58%! 
We kunnen hieruit concluderen dat 
PaardenPunt Vlaanderen meer bekend 
wordt bij het publiek en dat men steeds 
meer onze website raadpleegt.

Het aantal bekeken pagina’s per bezoek 
ligt iets hoger dan in 2016. 
De daling naar het einde van het jaar 
toe, valt toe te schrijven aan de daling 
van nieuwe dossiers op de website. 
Bovendien vinden bezoekers na een 
tijd sneller de informatie dat ze nodig 
hebben zonder eerst via een aantal 
andere pagina’s te surfen. 

Sinds september is er ook een nieuwe 
communicatieverantwoordelijke 
waardoor er terug meer activiteit 
is op de website. Nieuwe dossiers 
en nieuwsberichten werden terug 
herhaaldelijk geplaatst. Dit kan je ook 
zien aan het aantal gestegen unieke 
bezoekers per dag. 
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De website wordt nog altijd het meest  
gevonden via Google.

Net zoals in 2016 komt meer dan 
70% van de bezoekers via die weg 
op www.paarden.vlaanderen terecht. 
De populairste zoekwoorden zijn licht 
gewijzigd t.o.v. 2016. Zo is opleiding 
gezakt, terwijl giftige planten op meer 
interesse kan rekenen. Daarnaast is ook 
het Equilabel een veel gezocht woord.

Land

België: 64%
Nederland: 31%

Populaire zoekwoorden
• Adoptie
• Giftige planten
• Equilabel
• Esdoornvergiftiging
• Gezondheidscertificaat
• Contracten
• Bouwvergunning
• Chipnummer
• Hippotherapie
• Identificatie
• Jacobskruiskruid
• Identificatie
• Kilometerheffing
• Opleidingen
• Schuilhok
• Mutatie
• Kruiden

• Rhinopneunomie

Regio

Brussel: 7,9%
Antwerpen: 6,3%
Gent: 4,9%
Amsterdam: 4,5%
Mechelen: 1,9%

Verwijzende websites

Trekpaard.be: 5,8%

LRV.be: 5,5%

VLP.be: 4,9%

Bturf.be: 3,9%

CBC-BCP.be: 3,6%

Galop.be: 2,6%

trekpaard.be: 2,8%

plattelandstv.be: 2,3%

Sociale media

Facebook: 99,2%

Twitter: 0,4%

LinkedIn: 0,2% 

Surfen via de rechtstreekse link naar 
PaardenPunt Vlaanderen is licht 
gedaald t.o.v. 2016. 

Het aandeel van de bezoekers dat 
via sociale media op www.paarden.
vlaanderen terecht kwam, steeg 
met 1% vergeleken met 2016. Sinds 
september is de Facebook pagina 
terug actiever door de nieuwe 
communicatieverantwoordelijke. In 2018 
verwachten we daardoor een stijging 

van bezoekers langs deze weg. 

De verwijzende websites gelijken 
sterk op de resultaten van 2016. Op 
bijna alle succesvolle doorverwijzende 
websites is het PaardenPunt aanwezig 
met een betalende banner (zie 
verder). 

Herkomst bezoekers

74%

13%

7%
6%

Acquisitie bezoekers 2017

Zoekmachines

Direct

Verwijzende sites

Sociale media
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Bannering

Thema’s 2017

• Nieuwe diensten: jan. - sept.

• Databank stichting: dec.

• Esdoornvergift.: sept . - nov.

PaardenPunt Vlaanderen adverteert 
(via jaarovereenkomsten) met 
bewegende banners op een aantal 
populaire hippische websites. 

Deze zijn groot genoeg om een 
boodschap te communiceren en linken 
door naar actuele dossiers op www.
paarden.vlaanderen. De banners 
worden regelmatig vervangen zodat de 
onderwerpen actueel blijven. 

Onder andere de lage prijs en de 
goede meetbaarheid van de resultaten 
maken van online bannering een zeer 
interessant communicatiekanaal voor 
PaardenPunt Vlaanderen. Bij de selectie  
werd de voorgestelde prijs afgewogen 
ten opzichte van de bezoekcijfers, 
de inhoudelijke meerwaarde en de 
geboden mogelijkheden van de website 
in kwestie. Na een jaar wordt dit 
initiatief grondig geëvalueerd. 

Op deze pagina vindt u een 
resultatenoverzicht van alle betalende 
banners. De meest succesvolle 
inlassingen zijn uiteraard ook terug te 
vinden bovenaan de lijst met de beste 
verwijzende websites volgens Google 
(zie eerder). 

Vergeleken met 2016 zien we een 
enorme daling in het aantal clicks op 
de banners. Dit kan te wijten zijn aan 
het lage aantal bannerwissels. Uit 
onderzoek is ook gebleken dat veel 
banners niet verschijnen als men 
gebruik maakt van een ‘adblocker’. 
Dit is een extensie op je browser die 
advertenties blokkeert. Het gebruik van 
een adblocker stijgt jaarlijks waardoor 
onze banner dus bij zeer veel bezoekers 
onopgemerkt blijft. 

Aangezien deze cijfers vergeleken met 
2016 niet goed zijn, overwegen we om 
in 2018 nog zeer beperkt te banneren 
via de hippische websites en ons meer 
te focussen op Facebook en Google 
advertising. 

Opgelet: Op Galop.be en Equnews.
be stond de banner slechts enkele 
maanden online. De resultaten van de 
andere websites werden gedurende 
een volledig jaar opgebouwd. Hierdoor 
kunnen de cijfers niet zomaar naast 
elkaar gelegd worden. 

459

168

567

267501

781

119
255

Clicks betalende banners 2017

Bturf

Equnews

Galop

IVDB

LRV

Trekpaard.net

CAP Magazine

VLP
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Populairste info
De lijst van de 50 meest bekeken websitepagina’s bevestigt de blijvende interesse 
in onder andere adoptie. Hiernaast waren in 2017 ook transport, bouwen, 
identificatie en gezondheid zeer populair. 

1 Welkom

2 Stichting voor Paarden in nood - Adoptiepaarden

3 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

4 FAQ - Fokkerij

5 Mijn paard identificeren

6 Stichting voor Paarden in nood

7 FAQ - Transport

8 Identificatie paarden opzoeken

9 ABC hippische opleidingen - Erkende opleidingen

10 Stichting voor Paarden in nood - Herplaatsen paarden

11 Ondernemen in de paardensector - Opstarten van een paardenhouderij

12 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

13 Esdoornvergiftiging bij paarden atypische myopathie

14 Nuttige kruiden in de paardenwei

15 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra

16 Nieuwe koepelorganisatie dankzij fusie VCP en Paarden

17 FAQ- Bouwen, mest en milieu

18 ABC hippische opleidingen

19 FAQ- Bouwen, mest en milieu

20 Basisregels voor het transport van paarden en verzamelcentra

21 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

22 Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat

23 Bouwen, mest en milieu

24 Contracten voor de-verkoop en verhuur van paarden

25 FAQ - Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

26 ABC hippische opleidingen - Opleidingen

27 Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied

28 Modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik pachtwet niet van 
toepassing

29 Tachograaf: Rij-en rusttijden voor de chauffeur

30 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

31 Nieuw paard aangeven

32 Nieuws

33 Bouwvergunningen

34 Equilabel - Bedrijven

35 Modelcontract voor de stalling van paarden

36 FAQ - Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

37 Identificatie-Gegevens-aanpassen

38 Transport

39 Pacht-en-huur

40 FAQ

41 Fiscaliteit

42 Contact

43 Over het paardenloket

44 Fokkerij

45 Esdoornvergiftiging bij paarden atypische myopathie

46 De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden

47 Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

48 Onze diensten

49 Equilabel

50 FAQ - Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

Nieuwe info in 2017

Nieuwe webpagina’s: 65
Aangepaste webpagina’s: 399
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Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 14 veulens & 21 merries aangemeld in 2017

• Databank  +26.000 keer bezocht

Databank: Online ABC 
Hippische Opleidingen

• 21 scholen en + 85 opleidingen in databank

• Opleidingen + 64.000 keer bekeken 



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2017    |    29  

Nieuws
Overzicht 
berichten
Onder andere via onze nieuwsberichten 
communiceren wij over belangrijke 
gebeurtenissen, regelgeving, uitgaven 
en dergelijke meer. Onze teksten en 
een groot deel van het fotomateriaal 
kan kosteloos overgenomen worden. 
Via deze weg helpen wij ook overheden, 
onderzoekscentra, studenten en andere 
organisaties om hun niet-commerciële 
boodschappen en oproepen te 
verspreiden. 

Deze nieuwsberichten zijn een 
verzameling van al het nieuws op de 
website van PaardenPunt Vlaanderen 
alsook de Stichting voor Paarden 
in Nood, vandaar soms de dubbele 
vermelding van berichten.

Datum Titel Bekeken    

22/12/2017 Prettige feesten en een prachtig 2018 gewenst! 274
20/12/2017 Databank Paard zkt. Thuis 427
20/12/2017 Databank Paard zkt. Thuis 787
11/12/2017 Chinees injecteert 30 miljoen in Belgische paardenbusiness 525

5/12/2017 Lancering instructievideo's HorseID 1122
4/12/2017 Enquête: Ggo, to be or not to be? 273

30/11/2017 Eerste pakket wijzigingen in Vlaamse ruimtelijke ordening goedgekeurd 660
22/11/2017 Emerald van 't Ruytershof is ambassadeur van de Stichting voor paarden in nood! 268
22/11/2017 Emerald van 't Ruytershof is ambassadeur van de Stichting voor paarden in nood! 395

21/11/2017 Inhuldiging Schipdonkruiterroute uitgesteld 487
20/11/2017 Wat voert u uw paard deze winter? 1396

14/11/2017 Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied 4685

13/11/2017 Gezocht: ambassadeur! 260

10/11/2017 Ambassadeur gezocht voor de Stichting voor paarden in nood! 235

10/11/2017 Out of office 13 november 65
7/11/2017 Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe ruiter- en menroute 592

30/10/2017 Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking. 668

27/10/2017 Mag ik zomaar muziek spelen in mijn onderneming? 327

24/10/2017 Gratis studieavond: Fokken zonder gokken? 905

13/10/2017 Subsidiemogelijkheden voor kmo's 627

13/10/2017
Dialoogdag economie en de paardensector: Ondanks een omzet van meer dan 800 miljoen 
euro per jaar, nog heel wat drempels weg te werken.

577

9/10/2017 Vlaamse paardensector boekt weer succes in de WBFSH rankings 364

9/10/2017 Minister Weyts wil een einde maken aan de blokstaarten bij paarden 348
3/10/2017 918 sterfgevallen ten gevolge van esdoornvergiftiging tussen 2014 en 2017 2012
22/09/2017 Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken 1963

20/09/2017 Fokkerijdag: genetica verklaart niet alles 653
12/09/2017 Inspiratiebrochure voor paard en landschap 624

12/09/2017 Nieuwe communicatieverantwoordelijke 449
8/09/2017 Nieuwe normen en subsidies voor logies 493
7/09/2017 Gratis studieavond rond identificatie, verkoop en verzekeringen 637

7/09/2017 Infomoment over de Belgische trekpaardencultuur 408
7/09/2017 Nieuwe cijfers paardenexport: economisch belang wellicht onderschat 1365

1/09/2017 Workshops, wandelingen en animatie op slotmoment Paard en Landschap 603
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3/08/2017 Leer paarden beoordelen tijdens de cursus aspirant-jurylid 546
25/07/2017 Nieuw: Nog meer mogelijkheden via HorseID 674
15/07/2017 Paarden en fiscaliteit 570
6/07/2017 Uitbraak van dodelijke virusziekte infectieuze anemie in Duitsland en Nederland 433
6/07/2017 Faculteit Diergeneeskunde (UGent) beste ter wereld op vlak van onderzoek 497
26/06/2017 Opgepast voor de paardenluisvlieg 3437
26/06/2017 Ontdek de Wiesbeekroute 672
22/06/2017 Nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de Vlaamse paardensector 488
21/06/2017 Een paard met een buitenlands paspoort identificeren: Wat hebben we nodig? 846
14/06/2017 Onderzoek naar de digitale evolutie binnen de paardenindustrie: Neem deel! 401
1/06/2017 Vilt.be: Paardenhouderij helpt mee aan behoud waardevol grasland 471
1/06/2017 Vanaf vandaag eenvoudiger met je paard naar Frankrijk 475
24/05/2017 Vacature: Verantwoordelijke Communicatie 1193
18/05/2017 VIDEO: Enkele tips bij het vervoer van paarden 631
17/05/2017 Versoepeling regels rond gezondheidscertificaten om met paarden naar Frankrijk te reizen 900
9/05/2017 Bedrijfsbezoek aan natuurzadenbedrijf Biodivers: Schrijf nu in! 478
8/05/2017 Paardenweiden essentieel voor natuur en landschap 2489
8/05/2017 PaardenPunt Vlaanderen blaast een kaarsje uit: Bekijk het Jaarverslag 2016 490
8/05/2017 UGent onderzoekt paardenwelzijn in maneges en pensionstallen 2314
8/05/2017 Update: Esdoornvergiftiging blijft slachtoffers eisen 629
2/05/2017 Oost-Vlaanderen lanceert vierde ruiter- en menroute 532
10/04/2017 Succesvolle dialoogdag hippotherapie 3343
9/04/2017 Europees Parlement erkent belang van paardensector voor open ruimte en economie 948
6/04/2017 Uitbraak esdoornvergiftiging eist opnieuw dodelijke slachtoffers 2542
30/03/2017 Opgepast voor esdoornvergiftiging 458
10/03/2017 Infoavonden rond paard en landschap in Antwerpen 638
9/03/2017 Opgepast voor werkzaamheden op het strand 2746
9/03/2017 Meer zorgboerderijen nodig 632
28/02/2017 Problemen om vergunningen te bekomen voor de paardensector 937
27/02/2017 Winnaars zadeldoeken Flanders Horse Expo 495
16/02/2017 Gratis seminarie over identificatie op Flanders Horse Expo 461
7/02/2017 Moet ik het originele paspoort van mijn paard afgeven aan mijn pensionstalhouder? 539
2/02/2017 HET GROTE VOEDINGSDEBAT 2017: Schrijf nu in! 1672

2/02/2017
Samen op een goei wei: Infosessies rond, & financiële ondersteuning voor, diervriendelijke 
biodiverse paardenweiden in de Lage Kempen (Limburg)

1122

2/02/2017 Opheffing omzendbrieven ruimtelijke ordening 800
2/02/2017 Vacature: Communicatiespecialist bij PaardenPunt Vlaanderen 1149
2/02/2017 Onderzoek paardenhandel: Neem deel! 833

In 2017 stuurde PaardenPunt 
Vlaanderen 75 nieuwsberichten de 
wereld in.

Het PaardenPunt plaatst alle 
berichten op de website, in de 
nieuwsbrief en op Facebook. 

De hippische media neemt het 
nieuws vaak over
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31/01/2017 Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017 695

31/01/2017 PaardenPunt en Cavalor slaan handen in elkaar 552

31/01/2017 Oproep FOD Volksgezondheid voor dierenartsen-identificeerders 525
30/01/2017 Seminarie: Identificatie | 25 feb. 2017 | Flanders Horse Expo | Schrijf nu in! 825

16/01/2017 Winnaars zadeldoeken Agriflanders 468
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Nieuwsbrief
    Datum     Onderwerp

5/12/2017 NIEUWSFLASH: Heb jij onze nieuwe instructievideo’s voor HorseID al gezien?

20/11/2017 NIEUWSBRIEF: Bouw stallen, voedingstips, ambassadeur gezocht

25/10/2017 NIEUWSBRIEF: Dialoogdag, succes in de paardensector, subsidiemogelijkheden kmo's, gratis studieavond...

4/10/2017 NIEUWSBRIEF: Nieuwe cijfers esdoornvergiftiging, brochure paard en landschap, gevaar biggenkruid...

8/09/2017 NIEUWSBRIEF: Nieuwe exportcijfers, gratis infosessies, subsidies voor logies...

26/06/2017 NIEUWSBRIEF: Vlaamse successen | Contracten of begeleiding nodig? | Buitenlands paard identificeren

18/05/2017 NIEUWSFLASH: Minder verplichtingen bij vervoer van paarden naar Frankrijk

9/05/2017 NIEUWSBRIEF: Paardenweiden zijn ecologische troef | Jaarverslag | Onderzoek paardenwelzijn

8/05/2017 NIEUWSBRIEF: Paardenweiden zijn ecologische troef | Jaarverslag | Onderzoek paardenwelzijn

10/04/2017 NIEUWSBRIEF: Alarm esdoornvergiftiging - Hippotherapie - EU erkent waarde paardensector

10/03/2017 NIEUWSBRIEF: Zorgboerderijen, infoavonden paard en landschap

2/02/2017 NIEUWSBRIEF: Voedingsdebat - Vacature - Infosessie identificatie - Onderzoek paardenhandel

+/- 12.500 ontvangers
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Facebook

PaardenPunt Vlaanderen Paard op de baan? Kalm aan! Stichting voor paarden in nood

+/- 4.339 fans +/- 3.963 fans +/- 3.166 fans
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Beurzen
Onze beursstand

• Opvallend design

• Beeldscherm

• Presentatiedisplays

• Praathoek

• Wedstrijdtablet

• Berging

• ...
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Flanders Horse Expo

24-26 februari

Paardenpunt Vlaanderen was ook aanwezig met een stand op de 10de editie van  
Flanders Horse Expo van 24 tot 26 februari.  Aangezien er rond de identificatie 
en registratie van paarden en de online procedure nog veel vragen waren, 
organiseerde PaardenPunt Vlaanderen samen met het departement Landbouw 
en Visserij op zaterdag een seminarie inzake paardenhouderij “identificatie van 
paarden”.  Ook verleende PaardenPunt Vlaanderen zijn medewerking aan het 
“voedingsdebat” dat georganiseerd werd door Cavalor.

Op onze stand konden mensen terecht voor allerhande vragen rond identificatie 
en paardenhouderij. Daarbij konden ze ook een leuke prijs winnen door mee te 
doen aan onze kennisquiz. 

Activiteiten beursstand 
• Kennisquiz

• Gratis stickers, posters, brochures

• Presentatie erkende organisaties

• Informatieverstrekking

• Identificatie ter plaatse
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Agriflanders

12-15 januari

Hippisch feest op Agriflanders van 
12 tot 15 januari.  Tijdens Agriflanders 
verzorgde de subsector fokkerij 
van  PaardenPunt Vlaanderen een 
heus paardendorp. De bezoeker 
kon er kennismaken met de erkende 
paardenrassen die in Vlaanderen 
gefokt worden en de drijvende krachten 
achter de stamboeken ervan. Midden 
in het paardendorp, omgeven door  
infostands van de stamboeken en 
maar liefst 33 boxen met de mooiste 
prijsbeestjes, konden de bezoekers  een 
verfrissend of verwarmend drankje 
bestellen in een gezellig paardencafétje.   
Kers op de taart was de rassenshow 
op zaterdag waar alle Vlaamse 
paardenrassen werden voorgesteld in 
een rassenparade waarna de diverse 
rassen onder zadel of aangespannen 
werden getoond.

Agriflanders

Agriflanders

Agriflanders
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Evenementen
Dialoogdag: 
Hippotherapie
30 maart 2017

Op 30 maart 2017 organiseerde PaardenPunt Vlaanderen, 
in samenwerking met de Arteveldehogeschool, Vives en de 
Cel mens en Paard, een dialoogdag rond hippotherapie. Dit 
thema stond al even op de agenda van de paardensector. 
In het memorandum “beleid paardenhouderij 2014 -2019” 
werd bijvoorbeeld reeds een specifiek actiepunt opgenomen: 
“Professioneel uitgewerkte hippotherapie vormt een verrijking 
in de welzijns- en gezondheidszorg en moet daar een plaats 
krijgen”.

Intussen is de hippotherapie aan het boomen. Het enthousiasme 
rond deze dialoogdag was dan ook groot, zowel vanuit de 
opleidingen, als vanuit de Vlaamse overheid (bv. opstelling 
beroepskwalificatiedossier - BKD), het Fonds Lode Verbeeck 
(financiële ondersteuning), de mutualiteiten, het werkveld 
(professioneel opgeleide hippotherapeuten en zorginstellingen). 
De deelnemers aan de dialoogdag waren het eens dat er nood 
is aan een zelfstandige koepelorganisatie. Met deze koepel kan 
dan gewerkt worden aan een beroepskwalificatie, de opleidingen, 
een kwaliteitslabel,  bundelen van wetenschappelijk onderzoek, 
bevorderen van de bekendheid, samenwerking met mutualiteiten 
in functie van terugbetaling, kwalitatief wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van Equine Assisted Therapy (EAT), 
reglementering als beroep in de geestelijke gezondheidszorg, 
kwaliteitsborging, …

Dialoogdag: Economie en de 
paardensector
11 oktober 2017

Verschillende studies van de Vlaamse overheid toonden aan 
dat de paardensector een grote troef is voor de Vlaamse 
economie. Helaas wordt de hippische sector ook geconfronteerd 
met heel wat beperkingen. Om deze problemen aan te pakken 
organiseerde PaardenPunt Vlaanderen bij EHS te Meetkerke 
een dialoogdag met vertegenwoordigers vanuit gans de sector 
en de betrokken overheden.

Strikte sanitaire controles zijn van belang voor het vrijwaren 
van onze exportmogelijkheden, toch werden er een aantal 
mogelijkheden gezien om efficiënter te werken. Verschillende 
paardenhouders ondervonden en ondervinden problemen 
aangaande ruimtelijke ordening. Vaak vallen dergelijke 
problemen toe te schrijven aan het feit dat paardenhouderij – in 
tegensteling tot in de meeste andere EU-lidstaten – niet als een 
landbouwactiviteit wordt aanzien.   

Met deze dialoogdag wil PPV de concurrentiepositie van 
onze hippische ondernemingen verbeteren en onze Vlaamse 
paardensector verder naar de top brengen. 
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Uitwerking 
commerciële 
formules
Vanaf 2017 stelt PaardenPunt 
Vlaanderen de deuren open voor 
commerciële partners. 

Hiermee gaan wij in op de regelmatige 
aanvragen om bedrijven, diensten, 
producten,… via onze organisatie in 
de kijker te plaatsen. Om van start te 
kunnen gaan in het eerste semester van 
2017 werd in 2016 een gedetailleerd 
partnerschapsaanbod uitgewerkt. 

Met een aantal aantrekkelijke 
standaardformules trachten we 
tegemoet te komen aan de wensen 
en noden van zowel grote bedrijven 
als van kleinere – eventueel zelfs niet 
commerciële – organisaties. Voldoen 
deze niet aan de verwachtingen, dan 
bekijken we graag samen met de 
geïnteresseerde een partnerschap op 
maat.

Partners krijgen niet alleen de kans om 
de volledige paardensector te bereiken. 
Ze geven deze ook een welkom steuntje 
in de rug. Zij kunnen er bovendien 
voor kiezen om zich te verbinden  aan 
specifieke projecten of onderwerpen die 
hen nauw aan het hart liggen.

In 2017 heeft PaardenPunt 
Vlaanderen vijf nieuwe 
partnerschappen afgesloten. 
Cavalor werd onze hoofdpartner 
voor 3 jaar. Daarnaast hebben 
we een standaardpartnerschap 
afgesloten met Paho voor een jaar 
en enkele basispartnerschappen 
met Dierenartsenpraktijk Katona, 
Willy Naessens groep, Haverklap en 
Eurohorse. 

Partnerships
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Equilabel

58 gelabelde bedrijven 

Nieuw in 2017
Proficiat!

• Muikenhof

• ‘T Klijthof

Actieplan
In 2017 werd gewerkt aan een actualisatie van het Equilabel. De focus van het Equilabel is gericht op dierenwelzijn, gezond 
management met respect voor de geldende wetgeving en klantvriendelijkheid.

Werkpunten:

• Meer differentiëren tussen de Equilabel bedrijven zodat beter scorende bedrijven zich kunnen onderscheiden.

• Strenger beoordelen wanneer geen gevolg werd gegeven aan opmerkingen die bij eerdere evaluatie gemaakt werden.

• Beter formuleren van criteria.

• Differentiëren in functie van specifieke activiteiten van bedrijven.

Er wordt geoordeeld dat een werkgroep met de evaluatoren aanpassingen aan de criteria en de wijze van beoordelen dient 
uit te werken.

Plan van aanpak:

• Werkgroepen met een beperkt aantal evaluatoren inplannen om de criteria af te stemmen.

• Werkgroep communicatie inplannen.

• Eventuele oplossing diversificatie (te bekijken op basis van aangepaste criteria): Bv. Per bedrijfsonderdeel gouden, 

zilveren en bronzen rozetten toekennen, of de behaalde punten per bedrijfsonderdeel publiek maken.
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Ondernemen in de 
paardensector
Zorgboerderijen
Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar land- en 
tuinbouwactiviteiten of andere projecten die betrekking hebben op de omgang 
met planten of dieren, ingezet worden in de zorg voor kwetsbare groepen uit de 
samenleving. PaardenPunt Vlaanderen nam in 2017 initiatief voor het promoten 
van paardenhouderijen als zorgboerderij.  Hierover vond er een overleg plaats met 
de bevoegde administratie van het departement Landbouw en Visserij.

Zorgvragers beschikken over een eigen budget waarmee ze zelf hun zorg 
kunnen organiseren. Dankzij dit persoonlijke zorgbudget kunnen de populaire 
zorgboerderijen voortaan meer plaatsen vrijmaken. Toch blijven de wachttijden 
lang. Ook naar hippische boerderijen en projecten waar kwetsbare groepen uit de 
samenleving terecht kunnen, is er heel wat vraag. PaardenPunt Vlaanderen deed 
een oproep voor “Zorgboerderijen met paarden”. 

De geboden ondersteuning kan er vier vormen aannemen:

• Dagbesteding: Hierbij ligt de nadruk op het actief bezig zijn met allerhande 

taken op de boerderij, op maat van de individuele mogelijkheden en 

beperkingen van de zorggast.

• Beleving: Deze ondersteuningsvorm mikt op mensen met een heel beperkte 

mogelijkheid op activering. Ze zoeken het platteland op om tot rust te komen.

• Time out: Het gaat hier ook om dagbesteding of beleving maar deze is vooraf 

afgebakend in de tijd. Het heeft als doel om even op adem te komen in een 

omgeving weg van de dagelijkse leefsituatie.

• Begeleiding tot een arbeidstraject: Deze ondersteuningsvorm is gericht 

op mensen die een reëel vooruitzicht hebben op (re)integratie op de 

arbeidsmarkt. De activering gaat hier gepaard met het doelgericht werken 

aan vaardigheden en attitudes van de zorggast.

Zorggasten trekken er naartoe met volgende doelstellingen:

• sociale integratie,

• terugplooien uit de sociale omgeving,

• persoonlijke ontwikkeling,

• ontwikkeling van sociale attitudes,

• aanleren van sociale en technische vaardigheden.

De meeste zorggasten zijn personen met een beperking en/of psychische 
problemen. Het gaat zowel om minderjarigen als meerderjarigen. Ook jongeren 
die begeleid worden door een voorziening jongerenwelzijn of dreigen af te 
haken op school, komen we vaak tegen op de zorgboerderij. Hiernaast kunnen 
zorgboerderijen uiteraard voor nog meer personen een maatschappelijke 
meerwaarde bieden. We denken bijvoorbeeld aan specifieke doelgroepen zoals:

• dementerende mensen,

• kinderen,

• werkzoekenden,

• mensen met burn-out,

• ex-gedetineerden,

• verslaafden,

• vluchtelingen,

• …

Het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid voorziet een 
subsidie om zorgboerderijen te ondersteunen. Om in aanmerking te komen moet 
er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Eerst en vooral moet het gaan 
om een professioneel land- of tuinbouwbedrijf (bv. fokkerij, hengstenhouderij,…). 
Maneges of pensionstallen komen dus bijvoorbeeld niet in aanmerking.
Hiernaast bestaan er ook subsidiemogelijkheden vanuit “Welzijn”. Daarop kunnen 
maneges en pensionstallen wel beroep doen. 

© PhotoXpress
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Fiscaliteit
In 2017 werd er op niveau van de 
Benelux een speciale commissie 
“elitepaarden” opgericht met focus op 
de paardenhouderij en fiscaliteit.

PaardenPunt Vlaanderen trad in 
overleg met deze Beneluxcommissie 
en informeerde de paardensector over 
veel gestelde fiscale vragen.
Nogal wat paardenhouders stellen 
zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak 
weten ze niet waaraan ze zich moeten 
houden.

De fiscale administratie kan en mag 
steeds inlichtingen vragen. Dit betekent 
echter nog niet dat men ook belast 
zal worden. Wanneer om inlichtingen 
gevraagd wordt, heeft men steeds het 
recht om zich te laten bijstaan door een 
advocaat, fiscalist of boekhouder.

Er is in deze materie een gebrek aan 
rechtszekerheid. Er zijn geen duidelijke 
regels met afgelijnde aantallen en 
bedragen die bepalen onder welke 
categorie men valt.
Of en zo ja onder welke categorie 
men de opbrengst uit de verkoop 
van een paard moet aangeven is een 
feitenkwestie. Het is de controleur die in 
eerste instantie een beslissing neemt. 
Die beslissing kan aangevochten worden 
voor de rechtbank.

Er zijn drie mogelijkheden:

• Vermogensbeheer: dat wordt 

niet belast zolang het “normaal 

vermogensbeheer” niet te buiten 

gaat

• Diverse inkomsten: als het om 

een occasionele activiteit gaat. Je 

betaalt dan geen sociale bijdragen, 

wel (maximaal) 33% belastingen 

+ gemeentebelastingen. Is het 

progressief tarief voordeliger dan 

wordt dat toegepast.

• Beroepsinkomsten: als het gaat om 

een beroepsactiviteit. Je betaalt 

dan zowel sociale bijdragen als 

belastingen aan het progressief 

tarief.
 
In ieder geval is het nuttig bewijsstukken 
van kosten bij te houden.

Een uitgebreider dossier kan u 
terugvinden op onze website. 

© PhotoXpress
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Oprichting
Op 27 april 2011 richtte het Vlaams 
Paardenloket de “Stichting voor 
paarden in nood” op om geld in 
te zamelen voor de opvang van 
verwaarloosde en in beslag genomen 
paarden. Paardenasielen zijn immers 
volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk. 
Om zeker te zijn dat de verzamelde 
fondsen bij de juiste organisaties 
terecht komen, ondersteunt de 
stichting sinds juli 2015 enkel asielen die 
beschikken over een Equilabel. 

PaardenPunt Vlaanderen verzorgt het 
volledige beheer van de stichting:

• Administratie
• Website en Facebookpagina
• Fondsenwerving
• Equilabel
• Promotie asielen
• Bevorderen adoptie

• ...

Externe initiatieven ten voordele van de 
“Stichting voor paarden in nood” kunnen 
bij ons terecht voor inhoudelijke en 
praktische ondersteuning. 

Aangezien de Stichting voor paarden 
in nood is opgestart door het Vlaams 
Paardenloket, moest ook hier de 
huisstijl van aangepast worden naar 
die van PaardenPunt Vlaanderen. Er 
werd een nieuw logo ontwikkeld en de 
website werd aangepast aan de nieuwe 
kleuren van het logo en de huisstijl van 
PaardenPunt Vlaanderen.

Welzijn
Paardenwelzijn staat bovenaan 
de agenda van PaardenPunt 
Vlaanderen. Bij alle initiatieven 
die het PaardenPunt onderneemt 
wordt het welzijnsaspect 
meegenomen. 

Op de website van PaardenPunt 
Vlaanderen kan de bezoeker 
heel wat info vinden omtrent 
dit thema. Bovendien zijn we 
vertegenwoordigd in de raad voor 
dierenwelzijn en overleggen we op 
regelmatige basis met de dienst 
Dierenwelzijn en andere betrokken 
overheidsorganen. Op deze pagina’s 
zetten we enkele van onze vele 
acties rond paardenwelzijn in de 
kijker. 

Databank ‘Paard zkt. Thuis’
Op 20 december 2017 lanceerde de Stichting voor Paarden in Nood 
een databank om de verwaarlozing van paarden tegen te gaan. Mensen 
krijgen onverwacht een paard in hun bezit door een overlijden of kunnen 
er door financiële problemen niet meer voor zorgen. Om deze mensen 
te helpen werd de databank gelanceerd. Hier kunnen ze hun paard ter 
adoptie aanbieden. 

Bij de lancering van de databank kreeg PaardenPunt Vlaanderen kritiek 
vanuit verschillende hoeken. Aangezien het welzijn van het paard voorop 
staat, besloot het PaardenPunt om de databank strenger te maken om 
misbruik te voorkomen. Samen met Gaia en The Old Horses Lodge (een 
Equilabel asiel) werden er strenge voorwaarden opgesteld waar men 
aan moet voldoen voor men een paard ter adoptie kan plaatsen of kan 
adopteren. 
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WelPa-project
Het WelPa-project is een onderzoek in opdracht van de Dienst Dierenwelzijn 
tot het verbeteren van het welzijn van paarden in maneges & pensionstallen in 
Vlaanderen.

Het uitgangspunt van de studie is moderne wetenschappelijke kennis te 
combineren met praktijk op het gebied van paardenwelzijn. 

In dit project gaat het enkel over de paarden zelf en nog specifieker over de tijd 
dat een paard in een manege of pensionstal niet ‘werkt’ of gebruikt wordt.

De opzet van het onderzoek bestaat uit drie delen: een inventariserende fase, 
daarna een fase waarin een aantal bedrijven (‘demobedrijven’) qua huisvesting, 
voeding en management begeleid worden en tot slot een fase waarin de 
resultaten van de inventarisatie en de bevindingen van de demobedrijven met de 
sector worden gedeeld. 

Daarom wordt aan de verschillende verenigingen van de Vlaamse paardensector 
gevraagd om aan deze studie ruchtbaarheid te willen geven en de manege- en 
pensionstalhouders onder hun leden op te roepen om in eerste instantie de 
enquête in te vullen, en daarnaast deze bedrijven aan te moedigen zich op te 
geven als demobedrijf.

De enquête is op de website van PaardenPunt Vlaanderen geplaatst en bekend 
gemaakt via de nieuwsbrief.
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Ruimtelijke ordening
In 2017 kwam er heel wat beweging in de reglementering rond ruimtelijke 
ordening. PaardenPunt Vlaanderen volgde dit van zeer nabij op en 
vulde zijn functie van adviesverlener in zowel naar de overheid als de 
paardenhouders.

Omgevingsvergunning
Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die 
vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 
In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018 
bestonden zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor 
omgevingsvergunningen naast elkaar. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen 
in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Vanaf 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning dus in heel Vlaanderen 
in werking treden. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke 
ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er nog slechts één 
aanvraag en één procedure. Ook worden bepaalde nieuwe zaken 
ingevoerd in de procedure zoals de omgevingsvergunningscommissie.

Via de website en een nieuwsbrief werd de sector hierover op de hoogte 
gehouden, met verwijzing naar het digitaal loket, de gewijzigde procedures, 
met digitale bouwaanvragen, de bijhorende regelgeving en handleidingen.

PaardenPunt Vlaanderen nam ook initiatief naar de bevoegde 
administraties om pijnpunten wat betreft ruimtelijke ordening 
en paardenhouderij te bespreken. Zo waren er verschillende 
overlegmomenten met RWO, Ruimte Vlaanderen en het departement 
Landbouw en Visserij. Met de Vlaamse Confederatie Bouw werd eveneens 
afgestemd over het Beleidskader Ruimte Vlaanderen.

Stallenbouw voor niet-professionele 
houders van weidedieren
Op 11/4/2017 organiseerde PaardenPunt Vlaanderen een werkgroep rond de 
problematiek ruimtelijke ordening, waarbij een visietekst ruimtelijke ordening van 
PaardenPunt Vlaanderen werd uitgewerkt.

Paardenpunt Vlaanderen overlegde met Vlaamse Parlementsleden, in functie van 
het uitwerken van een amendement bij de VCRO, dat mogelijkheden biedt om een 
omgevingsvergunning te bekomen voor particuliere houders van weidedieren.

Uiteindelijk werd het amendement aangenomen door de plenaire vergadering van 
het Vlaams Parlement op 29 november 2017. De decreetswijziging werd op 20 
december 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, 
milieu en omgeving geeft onder strikte voorwaarden mogelijkheden tot het bouwen 
van stallen voor niet-professionele houders van weidedieren.

© Katrien Van Miert
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Transport
Kilometerheffing
Vanuit het kabinet van minister Weyts 
is gemeld dat het probleem van de 
mobilhomes opnieuw aan bod kwam 
op het interregionaal overlegorgaan.  
Er is een sterke eensgezindheid 
dat deze voertuigen principieel wel 
onder de kilometerheffing zouden 
moeten horen en er wordt gezocht 
naar oplossingen om hiertoe een 
rechtsgeldig kader te scheppen.  Dit 
blijkt echter niet eenvoudig omdat de 
oplossing hiertoe zich op verschillende 
bevoegdheidsniveaus bevindt.

© Pixabay

Toerisme
Ruiterroutes
PaardenPunt Vlaanderen werkte 
actief mee aan de realisatie van 
ruiter- en menroutes. Op dit vlak ging 
de intensieve samenwerking met de 
Commissie Sport en Natuur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen door. 
Op 24/1/2017 nam PaardenPunt 
Vlaanderen deel aan een overleg met 
VLM, specifiek over de doorgang voor 
een ruiterroute in een natuurgebied 
waar paarden ingezet werden voor het 
weidebeheer. Dit overleg gaf als positief 
resultaat dat doorgang verleend werd.

In het kader van het overhevelen van 
de bevoegdheid voor het ontwikkelen 
van men- en ruiterroutes van de 
provincies naar Sport Vlaanderen, ging 
er een overlegvergadering door van 
Sport Vlaanderen met PaardenPunt 
Vlaanderen op 11/5/2017 en 10/11/2017.
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Opleiding
Hippische opleidingen bestaan in 
verschillende vormen: Secundaire 
of hogere studies, bijscholingen, 
brevetten, trainerscursussen en 
ondernemersopleidingen behoren tot 
de mogelijkheden. 

PaardenPunt Vlaanderen lijstte alle 
erkende studies op in het Online 
ABC van de Hippische Opleidingen, 
een handige databank die op in een 
mum van tijd uitgroeide tot één van 
de populairste onderdelen van www.
paarden.vlaanderen (zie eerder). 
Hiernaast pleegt het PaardenPunt 
regelmatig overleg met de opleidingen 
(via de subsector beroepen en 
opleidingen) en heeft ze een trekkende 
rol bij enkele grote projecten. 

Tijdens de voorbije jaren werd heel wat 
werk verricht rond het opstellen van 
beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) voor de 
paardensector. 

In een  BKD wordt beschreven wat iemand moet 
kennen en kunnen om een bepaald beroep 
uit te oefenen. Het opstellen van een BKD is 
de eerste stap in de procedure tot erkende 
beroepskwalificatie (BK). Eens het BKD opgesteld, 
dient het te worden gevalideerd. Valideren is 
nagaan of met het geheel aan competenties 
opgenomen in het dossier een beroep kan worden 
uitgeoefend en of het geheel aan competenties 
een arbeidsmarktrelevantie, maatschappelijke 
of culturele relevantie heeft. Na het valideren 
volgt het Inschalen. Dat is het toekennen van een 
niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur aan 
het beroepskwalificatiedossier. De laatste stap 
is het erkennen van een beroepskwalificatie door 
de Vlaamse regering. PaardenPunt Vlaanderen 
biedt hierbij ondersteuning, zoals bv. ook voor de 
hoefsmeden en manege- en pensionstaluitbaters. 
Belangrijk is dat dit traject niet uitgaat van de 
opleidingen maar wel van het werkveld. Na de 
erkenning van de beroepskwalificatie wordt 
teruggekoppeld met de opleidingen. Naast 
opleidingen worden ook “elders verworven 
competenties” (EVC’s) in aanmerking genomen. 

In 2015 bereikte de subsector beroepen en 
opleidingen een akkoord omtrent de uit te 
werken BKD’s voor de paardensector. Concreet 
werd er een lijst opgesteld met alle beroepen 
waarvoor erkende opleidingen nodig zijn en het 
niveau waarop de sector deze graag zou zien 
terugkomen (Over het niveau heeft echter enkel 
de commissie zeggenschap.). Deze lijst werd 
overgemaakt aan AHOVOKS, de verantwoordelijke 
overheidsorganisatie voor de uitwerking van BKD’s. 

PaardenPunt Vlaanderen startte in 2016 in 
samenwerking met NVPHB, de koepelorganisatie 
van de Vlaamse hoefsmeden, met de opmaak van 
de dossiers voor de hoefsmeden en bekappers. 
Deze werden in 2017 beiden ingeschaald op niveau 
4.

In 2017 werd verder gewerkt aan drie 
beroepskwalificatiedossiers: paardenhouder, 
africhter en assistent-paardenhouder. 
Hiertoe gingen werkvergaderingen door met AKOV.

Tevens ging op 14/2/2017 op de faculteit 
diergeneeskunde van de UGent een vergadering 
door met de subsector beroepen en opleidingen 
over deze beroepskwalificatiedossiers.

Beroepskwalificatiedossiers
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Samenwerkingen
Regionale 
Landschappen
PaardenPunt Vlaanderen werkte in 
2017 nauw samen met de Regionale 
Landschappen in het project 
Paard en Landschap. Dit project 
beoogt een positieve integratie 
van paardenhouderijen in het 
landschap. De focus lag op particuliere 
paardenhouders, niet op maneges en 
pensionstallen. 
 
Op 10/9/2017 ging het slotmoment 
door van dit project. PaardenPunt 
Vlaanderen gaf daar een 
voordracht over het belang van de 
paardenhouderij in Vlaanderen, met 
focus op het ecologisch belang van de 
paardenhouderij.

De Regionale Landschappen in 
Vlaanderen behouden en versterken 
natuur, landschap, erfgoed, 
streekidentiteit en recreatie. Ze brengen 
inwoners en partners samen rond 
een wervend verhaal over natuur 
en landschap dat inspireert en voor 
verbondenheid zorgt. 

Via www.regionalelandschappen.be 
komt u te weten of ook uw gemeente is 
aangesloten bij een van de 17 Regionale 
Landschappen in Vlaanderen. Voor 
inrichting en beheer van weiden en 
hooiland voor paarden geven zij advies. 

Sommige realisaties, zoals de aanleg 
van een poel en aanplantingen, kunnen 
in bepaalde regio’s ook financieel 
worden ondersteund. Verschillende 
Regionale Landschappen werken 
bovendien met knotploegen die uw 
knotbomen onderhouden in ruil voor het 
brandhout.

Regionale Landschappen hebben een 
brede blik op de regio vanuit unieke 
terreinkennis. Ze zorgen steeds voor 
maatwerk op basis van lokale kansen 
om inwoners en bezoekers nauwer in 
contact te brengen met streekeigen 
natuur en landschap.

European Horse 
Network
Veel regelgeving komt tot stand op 
niveau van de EU, in het bijzonder 
op gebied van dierenwelzijn, 
fiscaliteit, transport, sanitaire 
voorschriften, identificatie en 
registratie van paardachtigen, 
consumentenbescherming, … Het is dan 
ook van belang daar een vinger aan de 
pols te hebben. 

PaardenPunt Vlaanderen neemt dan 
ook deel aan het netwerk van EHN, 
waarmee samengewerkt wordt in 
functie van belangenbehartiging van de 
paardensector op Europees niveau.

Departement 
Landbouw en 
Visserij
Vanaf 2017 werkt PaardenPunt 
Vlaanderen nauw samen met het 
Departement Landbouw en Visserij 
van de Vlaamse overheid. We trekken 
samen rond in de Vlaamse provincies 
met allerhande infosessies over 
paardenhouderij. Op elke locatie komt 
een ander thema aan bod. Aangezien 
het project over meerdere jaren loopt, 
kunnen de onderwerpen afwisselen 
per provincie. Zo komt elk thema in heel 
Vlaanderen aan bod.

In 2017 vonden er 3 infodagen plaats. In 
Oost-Vlaanderen was er op 25 februari 
een infosessie tijdens Flanders Horse 
Expo te Gent over de identificatie van 
paardachtigen. Op 26 september 
was er in het Provinciehuis te Hasselt 
een infosessie over het ‘houden van 
paarden’. Als laatste vond er op 
7 november in Vives te Roeselare 
een sessie plaats over fokkerij en 
fokwaardeschatting. 

Naast de info-avonden van de 
voorlichtingsdienst, gaf PaardenPunt 
Vlaanderen zelf ook info-voordrachten. 
Zo gaf PaardenPunt Vlaanderen op 
27/3/2017 op de algemene vergadering 
van Navema een voordracht over 

burgerlijke aansprakelijkheid en 
verzekeringen bij paardenhouderijen.

Op de dag van de schepen, 
georganiseerd door de administratie 
Dierenwelzijn, gaf PaardenPunt 
Vlaanderen een voordracht 
over het belang van de Vlaamse 
Paardenhouderij, met de focus op 
dierenwelzijn.
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Toekomst BCP-PPV-
CWBC
Zowel bij BCP als bij de vleugels is de begroting voor 2017 negatief en moet er 
zowel structureel als financieel ingegrepen worden.  

Na grondige analyse werd besloten de uitvoerende werkzaamheden te 
centraliseren bij PaardenPunt Vlaanderen en CWBC. De Federale Overheidsdienst 
heeft aan BCP gevraagd om einde 2017 door te geven welke acties BCP gaat 
ondernemen om de werking te verbeteren en een tijdschema voor de uitvoering 
van deze acties.  De Federale Overheidsdienst wil ook een kopie van de contracten 
tussen BCP en de vleugels.  Op basis van deze informatie gaat de Federale 
Overheidsdienst beoordelen of de samenwerking met BCP kan voortgezet worden 
of dat het contract inzake het beheer van de databank zal stopgezet worden, 
dit wil zeggen dat er een nieuwe aanbesteding of andere procedure zal gestart 
worden voor het beheer van de centrale databank.

Ondernomen acties :
• De afdrachten van werkingsmiddelen naar de vleugels worden vanaf 2018 

verminderd met 5%.

• Op de vergadering van het forum fokkerij van 14/12/2017 hebben alle 

stamboekverenigingen zich er toe verbonden de verplichte encodering, 

identificatie en registratie van paardachtigen in de centrale gegevensbank en 

het afleveren van EU-conforme paspoorten uit te voeren overeenkomstig de 

betreffende regelgeving en instructies van de bevoegde overheden waarbij 

de stamboekverenigingen binnen het jaar gebruik maken van een uniforme 

gecentraliseerde uitvoering bij PaardenPunt Vlaanderen.  De ondertekende 

intentieverklaring is ook doorgegeven aan FOD.

• Het contract tussen BCP en PPV is op 07/12/2017 ondertekend.

• Het financieel rapport inzake de onkosten voor de uitvoerende 

werkzaamheden inzake de databank is aan BCP overgemaakt.

• Voorstel overeenkomst tussen PaardenPunt Vlaanderen en de stamboeken is 

opgemaakt.



Jaarverslag

2017 Bijlagen
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Bijlage 1: Financieel
Activa
VASTE ACTIVA 21/28 9.589,00

 III. Materiële vaste activa 22/27 6.424,00
       B. Installaties, machines en uitrusting 23 3.310,67
               230000 COMPUTERMATERIAAL                       11.023,99
               230009 AFSCHRIJVING COMPUTERMATERIAAL          -7.713,32

 IV.  Financiële vaste activa 28 3.165,00
               285000 HUURWAARBORG GEBOUW                     3.165,00

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 542.945,58

 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 224.176,60
       A. Handelsvorderingen 40 223.241,24
               400000 HANDELSDEBITEUREN                       187.490,57
               404000 TE INNEN OPBRENGSTEN                    6.328,71
               404100 NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES              29.421,96

 IX.  Liquide middelen 54/58 314.214,38
               550000 KBC ZR 734-0094805-45                   282.237,80
               551000 KBC SR 744-0128562-30                   27.083,58
               552000 KBC FOKKERIJ 734-0342857-68             4.893,00

 X.   Overlopende rekeningen 490/1 4.554,60
               490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN                   4.554,60

TOTAAL DER ACTIVA 552.534,58
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Passiva

EIGEN VERMOGEN 10/15 224.148,35

 IV.  Reserves 13 224.148,35
       D. Beschikbare reserves 133 224.148,35
               133000 BESCHIKBARE RESERVES                    224.148,35

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 7.656,82

 VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 7.656,82
               160000 VOORZ. VR. SOCIAAL PASSIEF              7.656,82

SCHULDEN 17/49 320.729,41

 IX.  Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 320,728,71

       C. Handelsschulden 44 255.162,93
       1. Leveranciers 440/4 255.162,93
               440000 LEVERANCIERS                            15.797,24
               444000 TE ONTVANGEN FACTUREN                   148.685,99
               *** 445000 DOOR TE BETALEN SUBSIDIES               90.679,70

       E. Schulden met betrekking tot belastingen 45 65.565,78
       1. Belastingen 450/3 17.292,74
               450000 GERAAMDE BELGISCHE BELASTINGEN OP RESULT 1.208,67
               451200 LOPENDE REKENING BTW ADMINISTRATIE      16.084,07
       2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 48.273,04
               456000 VOORZIENING VAKANTIEGELD                48.273,04

 X.  Overlopende rekeningen 492/3 0,70
             *** 499000 Wachtrekeningen 0,70

TOTAAL DER PASSIVA 552.534,58
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ResultatenResultaten PPV
31/12/2017

Subsidies Vlaamse Overheid 282.068,20
Diensten en diverse goederen 319.953,68
Loonkosten 375.817,94
Financiële kosten 126,76
Rekening forum fokkerij 2.623,51
Totaal uitgaven 980.590,09

Subsidies 532.068,20
Omzet 394.719,64
Financiële opbrengsten 27,06
Rekening forum fokkerij 7.659,44
Totaal inkomsten 934.474,34

SALDO BOEKJAAR -46.115,75
BEGROOT SALDO -53.016,70

UITGAVEN

INKOMSTEN
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Bijlage 2
Vlaams actieplan voor de paardenhouderij

www.paarden.vlaanderen/actieplan
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Bijlage 3: Kalender
9/jan/17 Werkgroep subsidie 2017

12/jan/17 Agriflanders

13/jan/17 Agriflanders

14/jan/17 Agriflanders

15/jan/17 Agriflanders

17/jan/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

24/jan/17 Overleg VLM i.v.m. ruiterroutes

26/jan/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij

31/jan/17 Dagelijks bestuur

7/feb/17 Intern overleg dialoogdag hippotherapie

7/feb/17 Intern overleg: partnerschappen

7/feb/17 Intern overleg: ruimtelijke ordening

7/feb/17 Overleg databank herplaatsen paarden

7/feb/17 Overleg Equilabel

7/feb/17 Overleg personeelszaken

8/feb/17 Raad van bestuur

9/feb/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

10/feb/17 Overleg werkgroep paard

14/feb/17 Overleg subsector beroepen en opleiding over BKD's

22/feb/17 Vergadering commissie sport en natuur i.v.m. ruiterroutes

23/feb/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij i.v.m. zorgboerderijen

24/feb/17 Overleg regionale landschappen

24/feb/17 Flanders Horse Expo

25/feb/17 Flanders Horse Expo: presentatie 'Identificatie van paarden'

26/feb/17 Flanders Horse Expo

6/mrt/17 Subsector fokkerij

9/mrt/17 Dagelijks bestuur

22/mrt/17 Raad van bestuur

23/mrt/17 Overleg RWO

27/mrt/17 Presentatie PPV tijdens algemene vergadering Navema

28/mrt/17 TW BCP: koppeling HorseID

30/mrt/17 Dialoogdag hippotherapie

10/apr/17 Intern overleg dialoogdag hippotherapie

10/apr/17 Intern overleg: dialoogdag economie en paarden

10/apr/17 Intern overleg: ruimtelijke ordening
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10/apr/17 Overleg Equilabel

10/apr/17 Overleg Landbouw en Visserij

10/apr/17 Overleg personeelszaken

10/apr/17 Projectoverleg: dialoogdag hippotherapie

11/apr/17 Werkgroep ruimtelijke ordening

13/apr/17 Overleg databank herplaatsen paarden

20/apr/17 Algemene vergadering

20/apr/17 Raad van bestuur

24/apr/17 Overleg Ruimte Vlaanderen

8/mei/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij

11/mei/17 Overleg Sport Vlaanderen i.v.m. ruiterroutes

22/mei/17 Dagelijks bestuur

29/mei/17 Werkgroep Equilabel

31/mei/17 Raad van bestuur

7/jun/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij

14/jun/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

15/jun/17 Overleg regionale landschappen

21/jun/17 Intern overleg: dialoogdag economie en paarden

21/jun/16 Intern overleg: toekomst BCP - PPV - CWBC

21/jun/17 Intern overleg: nieuwe regelgeving bescherming persoonsgegevens

21/jun/17 Overleg EHN

21/jun/17 Overleg personeelszaken

21/jun/17 Werkgroep aspirant juryopleiding

23/jun/17 Dagelijks bestuur

23/jun/17 Overleg regionale landschappen

26/jun/17 Overleg werkgroep paard

29/jun/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

4/jul/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

5/jul/17 Werkgroep fokwaardeschatting

5/jul/17 Werkgroep subsidie

10/jul/17 Overleg Vlaamse Confederatie Bouw

2/aug/17 Overleg werkgroep paard

4/aug/17 Dagelijks bestuur

20/aug/17 Raad van bestuur

21/aug/17 Overleg Vlaamse Confederatie Bouw

25/aug/17 Werkgroep aspirant juryopleiding

28/aug/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2016    |    56  

7/sep/17 Vergadering commissie sport en natuur i.v.m. ruiterroutes

10/sep/17 Slotmoment regionale landschappen

21/sep/17 Werkgroep fokwaardeschatting

21/sep/17 Werkgroep projectsubsidie

26/sep/17 Infoavond: 'Houden van paarden' i.s.m. departement Landbouw en Visserij

27/sep/17 Vergadering commissie sport en natuur i.v.m. ruiterroutes

3/okt/17 Dagelijks bestuur

3/okt/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

11/okt/17 Dialoogdag economisch belang van de paardenhouderij

16/okt/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij

17/okt/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

18/okt/17 Raad van bestuur

26/okt/17 Intern overleg: dialoogdag economie en paarden

26/okt/17 Intern overleg: nieuwe regelgeving bescherming persoonsgegevens

26/okt/17 Intern overleg: ruimtelijke ordening

26/okt/17 Overleg personeelszaken

27/okt/17 Overleg Beneluxcommissie

6/nov/17 Overleg EHN

6/nov/17 Subsector fokkerij

7/nov/17 Infoavond: Fokken zonder gokken i.s.m. departement Landbouw en Visserij

10/nov/17 Overleg Sport Vlaanderen i.v.m. ruiterroutes

13/nov/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

20/nov/17 Intern overleg: partnerschappen

20/nov/17 Intern overleg: ruimtelijke ordening

20/nov/17 Overleg databank herplaatsen paarden

20/nov/17 Overleg Equilabel

20/nov/17 Overleg Landbouw en Visserij

20/nov/17 Overleg personeelszaken

20/nov/17 Overleg werkgroep paard

26/nov/17 Subsector fokkerij

27/nov/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)

29/nov/17 Overleg Departement Landbouw en Visserij

4/dec/17 Werkgroep Equilabel

5/dec/17 Dagelijks bestuur

13/dec/17 Forum fokkerij: koppeling HorseID

13/dec/17 Subsector fokkerij

18/dec/17 Werkvergadering AVOK (BKD's)
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20/dec/17 Raad van bestuur

26/dec/17 Forum fokkerij: koppeling HorseID


