
JAARVERSLAG 2015 
 
 
 
 

                       
 
 

Sociale Zetel en Secretariaat : Nieuwstraat 28 – 3360 Korbeek-Lo 

Ondernemingsnummer 478 828 820 

BTW-nummer 0478 828 820 

TeL. 016/899 410 – Fax 016/899 356 

Secretaris@vlacopaard.be - info@vlacopaard.be - www.vlacopaard.be 

 
 
 
 

Presentatie ter gelegenheid van de algemene vergadering. 
 

 

Hoeilaart, 24 februari 2016. 



 

 

  Structuur en Doelstellingen 

 
 

De Belgische Confederatie van het Paard vzw werd in 1981 opgericht voornamelijk ter bevordering van de 
Belgische paardenfokkerij. Haar leden waren de erkende paarden- en ponystamboeken en enkele 
sportfederaties. De opeenvolgende staatshervormingen zijn bepalend geweest voor de nieuwe structuur die er 
ondertussen staat. De materies die van invloed zijn op de paardensector maken immers onderdeel uit van zowel 
het beleid van de federale-, gemeenschaps- als gewestregeringen.  

De Confederatie wilde zich zo organiseren dat zij voor elk niveau een gepaste gesprekspartner heeft. De nieuwe 
Vlaamse Confederatie van het Paard werd een feit na de stichtingsvergadering op 15 juni 2002 en de publicatie 
van de statuten in het Belgisch Staatsblad op 21 november 2002. De structuur van de Confederatie diende zich 
hieraan dan ook aan te passen om een volwaardige, gestructureerde en representatieve vertegenwoordiging 
van de paardensector t.o.v. de beleidsverantwoordelijken aan te bieden. Bijgevolg werd gekozen voor een 
Vlaamse en een Waalse vleugel met daarboven een nationale koepel.  

Bij de oprichting van de nieuwe structuur werd bijzondere aandacht besteed aan een ruime doch efficiënte 
vertegenwoordigingswijze van de verschillende geledingen van de paardensector en dit zowel op regionaal als 
op federaal vlak. Zowel in de Vlaamse als in de Waalse vleugel, werden drie pijlers of subsectoren voorzien, 
namelijk: fokkerij, gebruikers en beroepen en opleidingen. 

 
 
 

 
 
 



 

  Bestuurswerk – Vergaderwerk 

 
 

Raad van Bestuur : 

Samenstelling  :  

Rudi EERDEKENS (voorzitter), Frank GASTHUYS (ondervoorzitter), Lies VLAMYNCK (ondervoorzitter), Tom 
LEMMENS (penningmeester), Jozef BAUTERS, Jan DE BOITSELIER, Filip DE KEERSMAECKER, Patrick DE RYCKERE, 
Jean-Pierre DEWAELE, André  JANSSENS, Inge VANDAEL,  Mark WENTEIN. 
Erelid Roger JANSSENS. 
 
Tengevolge van de bestuurstransitie binnen BWP heeft  Mevr. Mollekens Nadine vanaf 02/07/2015 het 
mandaat van Jozef Bauters ingevuld en heeft gezeteld als waarnemend lid tot de bekrachtiging van deze 
vervanging door de Algemene Vergadering . 
 
Voor elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt Mevr. De Praeter  van het Departement Landbouw en 
Visserij, Afdeling Visserijbeleid en Kwaliteit Dier uitgenodigd. 
                                         

Vergaderingen :  

In 2015 zijn er in totaal 8 vergaderingen doorgegaan. 
 

 DATUM AANWEZIGEN 

27 januari 2015 9 

12 maart 2015 7 

29 april 2015 10 

28 mei 2015 11 

2 juli 2015 9 

23 september 2015 8 

12 oktober 2015 10 

17 december 2015 9 

 
Over de vergaderingen heen waren  een gemiddelde van 9 aanwezigen per vergadering of een aanwezigheid 
van 77%. 
 
Behandelde onderwerpen : 

a) Vaste agendapunten :  
- Financiële stand van zaken 
- Secretariaat-DIP 
- Subsectoren 
- Verslag van de vorige vergadering  
- Vertegenwoordigingen en werking andere bestuursorganen 
- Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
- Werking VCP 

 
 

b) Andere elementen :  
- Administratieve ondersteuning onderliggende organisaties 
- Audit 



- Betrokkenheid actieplan paardenhouderij 
- Overleg, adviezen en vertegenwoordigingen 
- Permanente werkgroep paarden 
- Promotie en communicatie 
- Raad voor Dierenwelzijn 
- Regelgeving 
- Socio-economische studie 
- Ronde-tafel overleg – structuur van de sector – fusie VCP-VPL 
- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 
- Technisch Werkgroep BCP 
- Vlaamse Fokkerijdag  
- Website 

 
 

 

Algemene vergadering : 

 

Samenstelling   : 

De Dames BULTÉ Isis, COPPIN Muriel, VANDAEL Inge en VLAMYNCK Lies. 
De Heren BAUTERS Jozef, BIJNENS Winand, COUCKE Stefaan, DE BOITSELIER Jan, DE GEZELLE Herman, DE 
KEERSMAECKER Filip, DE MEERSMAN Philippe, DE RYCKERE Patrick, DE WAELE Jean-Pierre, EERDEKENS Rudi, 
FRIANT Jan, GASTHUYS Frank, HAUTEKEETE Luc, JANSSENS André, LEMMENS Tom, MERTENS Geert, TEIRLIJNCK 
Olivier,  RONDELEZ Didier, VAN HOUT Louis, WENTEIN Mark. 
 

Vergaderingen : 

Algemene Vergadering op 29/04/2015 : 

17 effectieve leden op 24 zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het quorum om geldig te beraadslagen 
aanwezig is. 
Agenda : Welkom  - Goedkeuring verslagen – Statutaire zaken : Rekening en balans 2014, verslag van de 
controleurs van de rekening, kwijting van de verantwoordelijkheid voor de rekening, verantwoording subsidie 
2014, begroting 2015, voorstel subsidie 2015, aanduiding controleurs van de rekeningen,  jaarverslag 2014 . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subsectoren : 
De subsectoren fokkerij, gebruikers en beroepen-opleidingen, hebben hun eigen dynamiek en vergaderritme. 
 
Samenstelling van de subsectoren : 
 

: 



  

  Toelichting bij elementen uit de werking. 
 

Administratieve ondersteuning onderliggende organisaties. 

In het kader van de uitbouw en versteviging van de VCP als nuttig en ondersteunend orgaan voor de 
onderliggende organisaties wordt vanuit VCP administratieve ondersteuning verleend aan de onderliggende 
organisaties die dit wensen. 
Het uitgangspunt is wel dat VCP vergoed dient te worden voor de prestaties die het personeel in dit kader 
verrichten.  Zoals voorgaande jaren  hebben het Belgisch stamboek voor Fjordenpaarden, de Europese Arabo-
Friezen Vereniging en de Belgian Quarter Horse Association in 2015 beroep gedaan op VCP voor administratieve 
ondersteuning.   
De koudbloedkoepel heeft einde 2015 aan VCP de opdracht gegeven om de coördinatie voor de uitgifte van hun 
paspoorten op zich te nemen. 
Elk stamboek dat erkend is in Vlaanderen kan ook op VCP beroep doen voor het afdrukken van de 
dekcertificaten.   
In 2015 waren dit volgende stamboeken : BWP,  Belgische Stamboek van de Lipizzaner, Belgisch Stamboek voor 
het Miniatuurpaard, Belgische Federatie voor Paardenwedrennen, Belgische Haflingervereniging,  Belgisch 
Fjordenpaardenstamboek, Belgisch Studbook voor de Shetlandpony, Belgische Stamboek voor IJslandse 
Paarden,  Irish Cob Society België, Europese Arabo Friezen, Belgian New Forest Pony, Het Vlaams Paard, 
Koudbloedkoepel  en de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard. 
 
Audit. 

De audit die uitgevoerd is had als doel de RvB inzicht te verschaffen in de huidige werking, de te verwachten 
evolutie daarvan, de mogelijkheden tot verbetering en de benodigde financiële en menselijke middelen voor 
een gezonde werking.  Om tot een goed inzicht in de werking en de werklast te komen zijn de processen en 
daaraan gerelateerde werklast, inkomsten en kosten in kaart gebracht.  Vanuit dit inzicht is geanalyseerd welke 
evoluties er verwacht kunnen worden en welke verbetermogelijkheden er zijn. De analyse van de processen, 
werklast en financiën zijn vertaald in een advies aan de RvB over de mogelijke bijsturing van de werking van het 
secretariaat om op korte en op lange termijn een gezonde werking te kunnen garanderen.  Een gezonde 
werking wordt vertaald naar een financieel evenwicht, het kwalitatief invullen van de opdrachten waar de VCP 
voor staat en een toereikende menselijke bezetting van het secretariaat om deze opdrachten kwalitatief en 
budgettair neutraal te kunnen uitvoeren. 
Om tot een globaal toekomstbeeld te komen wordt de Audit verder gezet binnen een werkgroep.  Inzake de 
functies zijn er 2 functiekaarten opgemaakt : 1 voor het administratief personeel en 1 voor de secretaris.  Op 
een teamdag met het personeel is de rolverdeling besproken, zijn de burelen heringedeeld en zijn 
verbeteropportuniteiten in de processen voorgesteld.   
Performancemanagement, managementrapportering en het beheer van de externe relaties worden verder 
bekeken binnen het kader van de fusie VCP/VPL. 
 
Betrokkenheid actieplan paardenhouderij. 
Het Vlaamse Actieplan voor de Paardenhouderij wordt  geëvalueerd en geactualiseerd en in dat kader wordt  de 
sector gevraagd  welke knelpunten of opportuniteiten er nog zijn die met het actieplan verder kunnen 
aangepakt worden.  De evaluatie wordt gedaan door het departement Landbouw en Visserij, de actualisatie 
door de paardensector zelf. 
Bij de geplande actualisatie zou het aspect fokkerij best worden toegevoegd.  Het ter beschikking stellen van 
diensten binnen een geïntegreerde structuur VCP-VPL kan als concrete actie aangegeven worden. 
 
 

 
 



Overleg, adviezen  en vertegenwoordigingen. 

 
EU-verordening identificatie :  
Vanaf  01 januari 2016 is de nieuwe verordening over identificatie van paarden en ezels  van toepassing.  Dat 
betekent onder meer dat het identificatiedocument van paarden en ezels, het paspoort, wijzigt. Het nieuwe 
paspoort moet voortaan 11 secties bevatten tegenover 10 secties in de huidige versie, de volgorde van de 
secties is gewijzigd en er moeten ook inhoudelijke aanpassingen gebeuren.  
Vanuit het forum fokkerij is een werkgroep samengesteld om het nieuwe model van paspoort uit te werken.  
Omdat het belangrijk is dat de paspoorten in Vlaanderen uniform zijn volgt de secretaris de vergaderingen van 
de werkgroep voor de equipaspoorten.   
Om vervalsing van onderdelen van het paspoort tegen te gaan, is het essentieel dat de pagina’s van het nieuwe 
paspoort gehecht zijn op een wijze die zichtbare en onherstelbare schade veroorzaakt bij het verwijderen van 
de hechting. Gelijmde en gestikte paspoorten die aan deze voorwaarde voldoen, worden tot nader order 
aanvaard. Paspoorten die geniet zijn, voldoen niet aan deze voorwaarden en worden niet langer aanvaard. In de 
loop van het 1° semester van 2016 zal worden nagegaan of een ander systeem van hechting, met rivetten, 
betere garanties biedt tegen vervalsing van onderdelen van het paspoort. Wanneer dat het geval is, kan daarna 
worden beslist om dergelijk hechtingssysteem in te voeren.  De paspoorten dienen vanaf 01/03/2016 de nieuwe 
naam en het nieuwe logo van VCP te bevatten. 
 
Geneesmiddelen bij paardachtigen : 
Omdat Europa wenst dat alles genoteerd wordt van geneesmiddelen vanaf de geboorte tot de slacht  
wordt het volgende voorgesteld door het kabinet van de Federaal Minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie  : 
Voor voedselproducerende paarden : volgen van de Europese vraag maar met een administratieve 
vereenvoudiging namelijk : 

- Register uit bij de dierenarts blijft 
- Voor iedere verschaffing of toediening vanaf de geboorte tot aan de slacht een T&V document maar 

geen vaste layout, geen etiket, geen handtekeningen, geen lotnummers en mag elektronisch gemaakt 
en verzonden worden binnen de week.  Uniek nummer en wachttijd blijft en het document moet bij het 
geneesmiddel zijn. 

Voor niet voedselproducerende moet van Europa niets (buiten register uit bij de dierenarts) zolang de 
identificatie sluitend is.  Het FAVV vraag hier een aantal extra eisen omdat ze geneesmiddelen vinden op 
bedrijven waar voedselproducerende dieren zijn die enkel voor niet voedselproducerende dieren mogen 
gebruikt worden.  Daarom vraagt het FAVV nu : 

- Een T&V document voor iedere verschaffing (niet voor toediening) van geneesmiddelen aan niet 
voedselproducerende paarden indien ze op een bedrijf staan met voedselproducerende dieren. 

- Een voorschrift voor voedselproducerende dieren (in 3 exemplaren waarvan er 1 gedurende 5 jaar moet 
bijgehouden worden door de houder) voor voorgeschreven medicatie voor niet-voedselproducerende 
paarden indien ze op een bedrijf staan waar voedselproducerende dieren staan. 

Deze maatregel legt eens te meer de Belgische dierenartsen en paardenhouders nodeloze kosten en 
bijkomende verantwoordelijkheden op waar dat in de rest van de EU niet gebeurt. 
Als neveneffect zou dit meebrengen dat nog meer paarden uitgesloten zouden worden voor de voedselketen en 
dit vormt nu reeds een immens probleem.  Vanuit de paardensector wordt er voor gepleit dat er voor niet 
voedselproducerende paarden geen extra administratie komt en dat er een oplossing moet gevonden worden 
voor de voedselproducerende paarden. 
 
Kilometerheffing vrachtwagens : 
Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa 
(MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een kilometervergoeding betalen. Omdat 
paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van 
paarden.  Het maakt niet uit of je al dan niet professioneel actief bent.   
Het Vlaams Paardenloket stelde een uitgebreid webdossier op rond de nieuwe kilometervergoeding. Vanuit het 
standpunt van het paardentransport belicht het de voorwaarden, de werkwijze, de tarieven en dergelijke meer. 
 
 
 



Omzendbrief verzameling sportpaarden : 
Door FAVV is een bijgewerkte omzendbrief met betrekking tot het niet commercieel verzamelen van paarden 
doorgestuurd. 
Een groot probleem hierin is de verantwoordelijkheid van een organisator van een evenement.  In de 
omzendbrief wordt vermeld dat de organisator  verantwoordelijk is  om enkel paarden te aanvaarden die in 
regel zijn met de wetgeving :correct geïdentificeerde paarden met een conform paspoort en een 
gezondheidscertificaat. Dit zorgt vooral voor problemen bij grote manifestaties  (die zeer talrijk zijn) waar het 
onmogelijk is om de documenten van elke paardachtige een voor een te controleren. De administratieve last is 
te zwaar. 
In geval van een boete kunnen zowel de organisator als de houder beboet worden : de eerste omdat hij dieren 
aanvaard heeft die niet in regel zijn en de tweede om zich niet te hebben gehouden aan de wettelijke 
bepalingen inzake identificatie en verkeer. 
Het voorstel dat vanuit de sector naar voren wordt geschoven is dat de organisator zou verantwoordelijk zijn 
voor de communicatie van de informatie aan de deelnemers, waarbij de houder uiteindelijk verantwoordelijk 
blijft.  
Dit vereist echter een aanpassing van het koninklijk besluit. 
 
Ontwerpverordening klonen : 
In een eerste plenaire zitting heeft het EU-parlement een amendement van de ontwerpverordening klonen 
goedgekeurd waarbij het klonen van dieren die voor de sport zijn bestemd niet meer toegelaten is, evenmin als 
de handel in gekloonde dieren én levende producten ervan (sperma) én hun nakomelingen).  
Het is heel belangrijk dat gekloonde dieren en hun nakomelingen toegelaten blijven in de sport. 
 
Overleg kabinet Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw : 
Dit overleg is  de  beleidsdomeinen die onder de Minister haar bevoegdheden vallen betreffende de 
tenuitvoerlegging van het memorandum paardenhouderij “beleid paardensector 2014-2019” dat vanwege de 
sector werd opgesteld. 
Volgende zaken werden besproken : 

- Visie op de paardenhouderij vanuit de sector. 
- VCP, koepelorganisatie en officiële vertegenwoordiger van de sector. 
- Stand van zaken van het geactualiseerd “Actieplan paardenhouderij” aan de hand van jaarverslagen van 

het VPL. 
- Uitvoering en actualisatie van het actieplan paardenhouderij in 2014. 
- Suggesties van verdere aanpak. 
- Dossier paardenverwaarlozing. 
- Werkgroep asielen voor paarden binnen de Raad voor Dierenwelzijn. 
- Advies van de rensector betreffende de maatregel inzake het afhouden van een percentage van het 

prijzengeld. 
 
Pachtwetgeving : 
Vanuit het departement Landbouw en Visserij is een vragenlijst pachtwetgeving aan VCP opgestuurd.  De 
pachtwetgeving is door de zesde staatshervorming met ingang van 01/07/2014 een gewestelijke bevoegdheid 
geworden.  In samenwerking met de stakeholders zal de pachtwetgeving worden geëvalueerd en aangepast 
waar nodig.  Daarom wordt aan alle actoren via deze vragenlijst gevraagd om concrete suggesties te formuleren 
voor een aanpassing van de pachtwetgeving.  
Binnen een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit VCP en Boerenbond werden volgende standpunten 
overeengekomen : 

- Toepassingsgebied voor de pachtwet : Alle paarden, ongeacht soort en ras, vallen onder de pachtwet, 
op voorwaarde dat het gaat om een bedrijfsmatige exploitatie.  Het moet gaan om een bedrijfsmatige 
exploitatie gericht op winst binnen de landbouwsector.  Als referentie wordt hierbij gebruikt gemaakt 
van de lijst gebruikt in de ruimtelijke ordening bij de stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch 
gebied, om zuivere landbouwactiviteit in de paardensector te definiëren.  Het gaat derhalve uitsluitend 
om paardenfokkerijen, opfokstallen, africhtingsstallen, hengstenhouderij met KI-centrum en 
paardenmelkerijen. 

- Opzeg voor gezinsdoeleinden : Akkoord voor een uitbreiding tot een groter perceel dan de huidige 0,20 
ha in de buurt van een woning (max. van 200m afstand te rekenen vanaf de rand van het kadastraal 
perceel waarop de woning staat).  Het perceel moet dus niet meer aansluitend zijn.  Discussie blijft over 



de grootte van het opzegbaar perceel.  Boerenbond blijft bij maximum 0,5 ha. Paardenhouderij vraagt 1 
ha. 

- Opzeg voor eigen landbouwbedrijf :  
Standpunt Boerenbond : alleen voor echte landbouwbedrijven (buiten de paardenhouderij) met 

paarden in bijberoep (minder dan de helft van de beroepsinkomen en minder dan de helft van de 

arbeidstijd). 

Standpunt paardenhouderij : bedrijfsmatige paardenhouderijen zoals vermeld onder punt A kunnen 

opzeggen voor eigen gebruik. 

Stamboekprocedure :  
Vanuit de Vlaamse paardensector is gemeld dat er meer erkenning moet zijn voor het werk van de controleurs 
van veulens en hun capaciteit om een identificatie te valideren (eerst signalement en dan chip).  
In het overleg is men er niet in geslaagd om een consensus te bereiken over de procedure voor het identificeren 
van veulens.  De verschillende standpunten zijn overgemaakt door de administratie FOD aan  het kabinet van 
minister Borsus met daarbij de vraag naar het standpunt van het kabinet hierin.  
 
Overleg FAVV : 
Dit overleg is door de paardensector gevraagd om een aantal problemen te kunnen voorleggen : 
 ° Gebrek van overeenstemming tussen de FAVV-controleurs. 
° Problematiek dierenartsen – diergeneeskundige problemen. 
° Frauduleuze paspoorten : respect voor de oude en nieuwe normen. 
° Verschillende toepassing van de wetgeving in de lidstaten. 
° Blokkeren van identificatie van paarden door FAVV – tijdelijk in beslag genomenpaarden. 
° Tijdelijke uitsluiting door PCE’s. 
° Administratieve fouten – uitgifte van een “nieuw” paspoort. 
° Import zonder gezondheidscertificaat. 
° Retro-controle en klachtendiensten FAVV 
° Schimmel Paarden – Melanomen. 
° Documenten FAVV. 
° Procedure uitsluiting. 
 
Omzendbrief verzameling paarden : Vanuit de sector is sterk geargumenteerd  dat de organisator van een 
evenement verantwoordelijk zou zijn voor de communicatie van informatie aan de deelnemers waarbij de 
houder uiteindelijk verantwoordelijk is voor de correcte identificatie van deelnemende paarden en niet de 
organisator.  Dit vereist echter een aanpassing van het KB. 
 
Ontwerpverordening klonen : In een eerste plenaire zitting heeft het EU-parlement een amendement van de 
ontwerpverordening klonen goedgekeurd waarbij het klonen van dieren die voor de sport zijn bestemd niet 
meer toegelaten is, evenmin als de handel in gekloonde dieren én levende producten ervan (sperma) én hun 
nakomelingen).  
Het is heel belangrijk dat gekloonde dieren en hun nakomelingen toegelaten blijven in de sport. 
 
Permanente werkgroep paarden. 

De permanente werkgroep paarden is een werkgroep vanuit FOD Volksgezondheid en FAVV met  BCP, VCP, 
CWBC, IVDB – UPV – VDV – BEPS – LEWB – VPL – Vlaams gewest en Waals gewest.   
 
Op deze werkgroep zijn volgende agendapunten besproken in 2015 : 
° Algemene informatie inzake de nieuwe Europese Verordening en de gevolgen voor de instanties van afgifte. 
° Communicatie tussen de instanties van afgifte en de centrale gegevensbank. 
° Merries aanwezig op het Belgische grondgebied tijdens de reproductieperiode 
° Ontwerp nieuw KB betreffende de identificatie paarden : . 
° Omzendbrief verzameling paarden. 
° Stamboekprocedure.  
° Voorwaarden om een paard uit de voedselketen te sluiten. 
° Verduidelijking identificatietermijn. 
 



Promotie en communicatie. 

De VCP is in 2015 aanwezig geweest met een stand op Agriflanders en Flanders Horse expo.    
VCP en het Vlaams Paardenloket hadden net als in 2015 twee aparte standen, maar op zo’n manier opgebouwd 
dat het één geheel leek. 
Deze opstelling bood het enorme voordeel dat  mensen met specifieke vragen dadelijk bij de juiste persoon 
terecht konden.    Zoals de andere edities waren er veel vragen met betrekking tot de identificatie van paarden 
in het algemeen, maar ook vragen over specifieke dossiers en vragen over de werking van VCP zelf.  
 

                                           
 
Raad voor Dierenwelzijn. 

Vanuit de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur & Energie is doorgegeven dat de Vlaamse 
Regering in november het Besluit voor de samenstelling en regeling van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
heeft goedgekeurd.  Het doorlopen van de juridische procedures heeft de nodige tijd in beslag genomen, maar 
in 2016 kan deze Raad dus van start gaan.   
De kandidatuur van VCP om te zetelen in deze Raad is niet weerhouden.  De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
zal, afhankelijk van het onderwerp, beroep doen op ad hoc werkgroepen.  Er zal beroep gedaan worden op de 
deskundigheid van VCP wanneer deze nuttig is voor de werkgroep. 
 
Regelgeving. 

Bij VCP komen er veel documenten toe waarin om advies wordt gevraagd vanuit de paardensector, zoals :   
- Actieve landbouwer (problematiek van het VLIF en de uitkering van GLB-steun aan paardenhouders). 
- Pachtwetgeving. 
- Nieuwe verordening identificatie paarden. 
- Geneesmiddelen bij paardachtigen. 
- Omzendbrief verzameling paarden. 
- Ontwerpverordening klonen. 
- Kilometerheffing vrachtwagens . 

VCP geeft de opdracht tot het opstellen van deze adviezen door aan het Vlaams Paardenloket omwille van hun 
deskundigheid, weliswaar met feedback naar VCP toe. 
De laatst jaren wordt de indruk gewekt dat de sector voor voldongen feiten wordt gezet.  Er zijn wel de 
vergaderingen van de technische werkgroepen, maar daar worden zaken voorgelegd die al beslist zijn. 
Het is belangrijk dat er vanuit de sector inspraak is bij de uitwerking van de regelgeving. 
Een ander punt is de communicatie naar de sector toe als de regelgeving er is. 
 

Secretariaat. 

Het secretariaatswerk van de VCP wordt opgevangen door de secretaris.   
Tot haar takenpakket horen onder andere :  

- de verantwoordelijkheid voor de DIP en opvolging van moeilijke dossiers + de dossiers 
doorgegeven door FAVV 

- coördinatie subsidie Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij 
- vertegenwoordiging VCP op vergaderingen van o.a. Agriflanders,  Flanders Horse-expo, 

permanente werkgroep paarden, subsectoren VCP, technische werkgroep BCP, Whirdec 
- voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de vergaderingen RvB en AV VCP 
- werkvergaderingen personeel 
- opvolgen boekhouding VCP en onderliggende verenigingen 
- opvolgen sociaal secretariaat 
- opvolgen administratieve ondersteuning onderliggende verenigingen 



- opvolgen bankverrichtingen VCP-DIP en onderliggende verenigingen 
- opvolging projecten 
- werkgroep fusie VCP/VPL 

Qua tijdsindeling kan gesteld worden dat halftime prestaties verricht worden voor de opvolging DIP en halftime 
voor de opvolging van het secretariaat VCP.   
 
Socio-economische studie. 

In het kader van haar “memorandum beleid paardensector 2014-2019” heeft vzw Vlaamse Confederatie van het 
Paard de beleidsverantwoordelijken gewezen op het belang van de beschikbaarheid van actuele data over de 
Vlaamse paardenhouderij. 
Op vraag van het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, wordt de  
socio-economische studie van 2008 geactualiseerd  door het Departement Landbouw en Visserij. Het 
uitgangspunt is dat het merendeel van de gegevens uit de studie van 2008 opnieuw worden  verzameld en dat 
de “actualisatie”  een monitoringsinstrument wordt dat op regelmatige basis kan geactualiseerd worden.  
 
Ronde-tafel overleg   ����   Structuur van de sector   ����   Fusie VCP-VPL 

 

                                                                  
 

Na de brainstorming inzake de toekomstige structuur van de Vlaamse Paardensector van 13/03/2015 is 
besloten dat een stuurgroep, bestaande uit de voorzitter van VCP en VPL en 2 bestuurders, contact opneemt 
met een extern kantoor voor begeleiding in de voorbereiding van de fusie.  Een aantal processen worden door 
de stuurgroep uitgevoerd, maar voor een aantal processen is professionele begeleiding nodig.  Via audit wordt 
het financiële aspect en de workload bekeken in functie van het samengaan.  Ook worden competentieprofielen 
opgemaakt.  Naast de stuurgroep wordt ook een werkgroep opgericht bestaande uit 3 personeelsleden met een 
sleutelfunctie binnen VCP en VPL.  Het werken in werkgroep en stuurgroep geeft de mogelijkheid om 
onafhankelijk van mekaar de aspecten inzake de fusie door te nemen, opmerkingen te maken en voorstellen te 
doen.   
Planning : 

- 09/07 + 16/07 : toelichting aan medewerkers van VPL en VCP 
- Juli : voorbereiding bestuurs- en organisatiemodel 
- 14/07 : workshop bestuurs- en organisatiemodel met stuurgroep 
- 10/08 : aftoetsing bestuurs- en organisatiemodel met werkgroep 
- Augustus : uitwerken organisatiemodel + opmaak functiebeschrijvingen en competentieprofielen 
- 18/08 : validatie bestuurs- en organisatiemodel en functiebeschrijvingen door stuurgroep 
- 21/08 : terugkoppeling aan werkgroep 
- Augustus : opmaak personeelsplan en uitwerken werkorganisatie 
- 09/09 : validatie personeelsplan en werkorganisatie door stuurgroep en daarna terugkoppeling aan 

werkgroep 
- September : voorbereiding/begeleiding assessment sleutelfuncties 
- 23/09 : RvB VCP/VPL 
- 29/09 : assessment sleutelfuncties 
- Oktober : voorbereiding/begeleiding personeelsinvulling 
- 06/10 : voorbereiding besluitvorming aan RvB door stuurgroep 
- 12/10 : bijkomende RvB VCP/VPL 

Vanuit de stuurgroep neemt een aantal initiatieven op zich zoals wijziging statuten, loonharmonisatie, nieuwe 
gemeenschappelijke locatie, communicatie, stappel tot realisatie van de eigenlijke fusie.  Er worden drie 
inhoudelijke functies  opgesteld met bijhorende competenties en wordt het profiel van directeur gedefinieerd, 
welke gecombineerd zou worden met één van de drie inhoudelijke functies. Bij de drie sleutelfuncties worden 
de competenties getest op een assessment.  Op basis van deze objectieve resultaten wordt de algemeen 
directeur aangesteld. 



Voor de fusie lijkt de meest aangewezen manier van werken de ontbinding van VPL, onmiddellijke overdraging 
van het volledige vermogen naar VCP en bijgevolg onmiddellijke afsluiting van de vereffening. 
 
Subsector fokkerij 

De subsector fokkerij is georganiseerd binnen het forum fokkerij dat is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van alle erkende stamboeken in Vlaanderen.  
 
Het secretariaat van de subsector heeft volgend verslag gemaakt over de werking van het forum fokkerij in 
2015: 
In 2015 waren er 2 plenaire vergaderingen Forum Fokkerij. 

1. 19.03.2015 in Ternat 
- “Beleidsvisie Vlaamse paardenhouderij” : uitleg door Vlaams Departement Landbouw en Visserij. 
- Ondersteuning centraal secretariaat Forum Fokkerij 
- Nieuwe EU- regelgeving identificatie vanaf 01.01.2016 
- Agriflanders//Flanders Horse Expo 
- Verslag vergadering “overleg structuur paardensector” 04.03.2015 
2. 07.12.2015 in Asse 
- Verslag werkgroep nieuw paspoort 
- Subsidiëring door de Vlaamse Overheid 
- Toestand schade Falcoo 
- Verordening over de fokkerij – stand van zaken 
- Evolutie fusie Vlaamse Paardenloket en VCP 
- Agriflanders en Flanders Horse Expo 
- Verordening over het klonen van landbouwdieren waaronder paarden 

In 2015 waren er 3 commissievergaderingen Forum Fokkerij. 
1. 16.02.2015 in Asse 
- Uitbouw van een professioneel secretariaat Forum Fokkerij 
- Toekomst van Forum Fokkerij 
3. 04.06.2015 in Gent 
- Afsprakenkader behandeling VCP-subsidiedossier  Fokkerij – afsprakenkader Forum Fokkerij 
- Subsidieaanvraag 2015 
- Nieuw identificatiedocument 
4. 07.07.2015 in Groot-Bijgaarden 
- Praktische afspraken rond informatie aan de verenigingen over de subsidies 2015 
- Werkgroep nieuw identificatiedocument 
- Agriflanders 2017 

 

Subsector gebruikers.  

De subsector gebruikers verenigen zich binnen de VHS. De VHS is uitgebreider dan de subsector. Binnen de VHS 
is ook nog Navema opgenomen.  
De VHS-werking bestaat voornamelijk uit de brevettenwerking die georganiseerd wordt door de twee erkende 
paardensportfederaties in Vlaanderen LRV en VLP. 
 
Subsector beroepen/opleidingen   

In samenwerking met het Vlaams Paardenloket heeft de subsector een vergadering georganiseerd ter 
finalisering van een beroepenstructuur voor de paardenhouderij.   
Reeds verschillende jaren werkt de Vlaamse paardensector samen met het Agentschap voor Kwaliteit in 
Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de opstelling van “beroepskwalificatiedossiers” (BKD’s) voor de 
paardenhouderij.  In een BKD worden alle competenties opgelijst waarover beoefenaars van een bepaald 
beroep dienen te beschikken.  In de toekomst zal elke erkende opleiding gebaseerd moeten zijn op een BKD.  
Daarom werd  aan de sector gevraagd om een schema uit te tekenen van de beroepen in de paardensector 
waarvoor erkende opleidingen kunnen nodig zijn, en dus dergelijke BKD’s opgesteld moeten worden.  Het 
uitgewerkte schema is overgemaakt aan AKOV.  Nu worden alle beroepen binnen de beroepenstructuur 
systematisch afgewerkt.  In januari 2016 wordt begonnen met de hoefsmeden en de bekappers. 
 



Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij.  

 

Op 24/03/2015 heeft het  Departement Landbouw en Visserij doorgegeven  dat voor de werking van VCP in 
2015 een bedrag werd gereserveerd van € 94.000.  Dit is het maximumbedrag waarvoor VCP een 
subsidiebedrag voor de reguliere fokkerijactiviteiten kan indienen.  Daarnaast werd een bedrag van € 19.320,00 
gereserveerd voor de routineberekening van de fokwaardenschattingen bij rijpaarden tijdens het 2de semester 
2015 alsook voor onderzoek om de bestaande procedures te verbeteren en nieuwe toepassingen te 
ontwikkelen voor het berekenen van fokwaardeschattingen bij rijpaarden.   
Vermits deze subsidie van het departement Landbouw en Visserij bestemd is voor fokkerij is het voorstel 
subsidie uitgewerkt binnen een werkgroep van het forum fokkerij.  Op deze werkgroep is een afsprakenkader 
vastgelegd over “wie doet wat en wanneer” , de regeling inzake de praktische informatie aan de verenigingen 
en de verzameling van de stavingsdocumenten. 
 

Technische werkgroep BCP.  

 

 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van VCP, CWBC en BCP.   
De besprekingen op de technische werkgroep BCP in 2015  zijn hoofdzakelijk in functie van de vernieuwing van 
de toepassingen in de  databank.   

- stand van zaken ontwikkelingen Défimédia 
- voorziene planning import 
- voorziene opleidingen voor de 2 vleugels 
- transmissie foutlogboeken. 

De voorziene datum voor de opstart van het nieuwe systeem is 08/03/2016. 
 
Vlaamse Fokkerijdag. 

Op de  7de fokkerijdag van 18/11/2015 zijn de geplande vernieuwingen in de Eu-regelgeving over fokkerij 
toegelicht en getoetst aan actuele situaties.  Inzake genomische selectie in de Vlaamse fokkerij hebben 
wetenschappelijke experten toelichting gegeven inzake welke  concrete toepassingen er nu al zijn en welke 
vorderingen fokkers mogen verwachten, welke facturen de hooggespannen verwachtingen kunnen inperken en 
wat er nodig is om met genomische selectie te kunnen starten. 
  

Vlaams Paardenloket. 

 
 
Op het secretariaat van VCP komen regelmatig vragen binnen  inzake : 
- Bouw en milieu-vergunningen. 
- Kopen en verkopen van paarden. 
- Ondernemen in de paardensector. 
- Pacht en huur. 
- Opleidingen. 
- Transport. 
- Verzekeringen. 
Al deze vragen worden doorverwezen naar het Vlaams Paardenloket zodat hierop een deskundig antwoord kan 
gegeven worden. 
 



Website 

De website van VCP had in 2015 222190 bezoekers.  71,8% hiervan waren nieuwe bezoekers. 
 

 
 
Landen van waaruit de website bezocht is : 

 
Plaatsen in België van waaruit de website bezocht is :  
 

 



 

 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2015 tot 31/12/2015 zijn er in de databank 22845 paarden definitief geregistreerd in de Belgische 
databank.  
In vergelijking met 2014 (22554 paarden) is dit een lichte stijging van 291 paarden (1,3%). 
 
Hiervan zijn 16716 dossiers definitief geregistreerd via Vlaanderen en 6129 in Wallonië. 
In vergelijking met 2014 is dit een stijging van 6 % in Vlaanderen (15759) en een daling van 9,8 % in Wallonië 
(6795). 
 

 
 

 
Van de 16716 identificatiedossiers die via Vlaanderen definitief geregistreerd zijn in de Belgische databank 
werden 9686 (8364 in 2014) dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 7030 ( 7395 in 2014) dossiers via de 
stamboeken.  

                                                          



Overzicht binnengekomen dossiers op DIP in 2015 : 
 

 

 

  
Overzicht van de stand van zaken van de verwerkte dossiers in 2015 : 
 
 

 
 
 
Overzicht van het aantal binnengekomen dossiers van 2008 – 2015 
 

 
 
 
 
 

Personeelsbestand 
 
- Carine Luys is fulltime in dienst.  Zij verzorgt de boekhouding van de VCP en de Europese Arabo-Friezen 

Vereniging, secretariaatswerk en uitvoerend werk DIP. 
- Karin Vantricht : is in dienst op basis van 32 uren per week.  Zij doet de administratie voor het 

Fjordenpaardenstamboek, de  Europese Arabo-Friezen Vereniging en voor de Belgian Quater Horse.  
Daarnaast verzorgt ze de registratie in de  databank van de dossiers van het Belgisch Arabisch 
Paardenstamboek en de mutaties. 



- Annick Daems is in dienst op basis van 30,5 uren per week.  Zij heeft de verantwoordelijkheid over de 
verzending van de paspoorten.  Daarnaast staat zij ook in voor de opvolging van de dringende dossiers, 
registreren van de dossiers inzake buitenlandse paspoorten die dagelijks binnenkomen en postverwerking.  
Vanaf 01/01/2016 krijgt zij, op eigen vraag, een contract voor onbepaalde duur half-time (19 uren per 
week). 

- Nora Wouters is in dienst op basis van 19 uren per week (halftime) voor de verwerking van de dossiers 
inzake equipaspoorten die dagelijks binnenkomen en postverwerking. 

- Parichat Kahawong haar contract voor bepaalde duur is op 05/02/2015 omgezet in een contract voor 
onbepaalde duur.  Op 01/12/2015 heeft zij op eigen verzoek haar contract beëindigd.  Voorlopig wordt haar 
job ingevuld door Sheila Sponga, een uitzendkracht via Randstad.  Deze jobfunctie behelst  de 
verantwoordelijkheid over de dagelijkse postverwerking, mutaties, verzending van identificatiedossiers, 
verzending van paspoorten en het digitaal archiveren van de documenten. 

Het volledige personeel staat ook in voor het beantwoorden van de telefoons, het ontvangen van de mensen 
die ter plaatse komen met hun dossiers en het beantwoorden van de mails.   
 
Voor het bijwerken van het archiveren wordt beroep gedaan op jobstudenten.  Deze jobstudenten vangen ook 
voor een gedeelte de verlofdagen van het vaste personeel op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Financieel 

 
 

 
 
 
 
 Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard.              


