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Voorwoord
Op vrijdag 26 februari 2016 stelde 
minister Joke Schauvliege op Flanders 
Horse Expo de volledig vernieuwde 
koepelorganisatie van de Vlaamse 
paardensector voor. PaardenPunt 
Vlaanderen, het resultaat van de 
fusie tussen de Vlaamse Confederatie 
van het Paard en het Vlaams 
Paardenloket, neemt sindsdien 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 uit het eerste 
werkingsjaar van PaardenPunt 
Vlaanderen. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.paarden.vlaanderen. Uiteraard 
kan u ook steeds contact opnemen.  

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: Met 200.000 betrokken 
personen, 150.000 paarden en meer 
dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten 
tewerkgesteld in maar liefst 1.750 
bedrijven, realiseerde de sector een 
toegevoegde waarde van maar liefst 
219 miljoen euro voor de Vlaamse 
economie.

Deze resultaten bewezen wat de 
sector zelf al lang aanvoelde en 
openden de deuren voor diverse 
ondersteuningsmaatregelen van de 
Vlaamse overheid: 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.

Doorheen de dialoogdagen werd 
duidelijk dat de paardensector en 
de overheid een grote nood aan 
informatie hadden. Er bestond in 
Vlaanderen geen aanspreekpunt waar 
de paardenhouder met zijn specifieke 
vragen of noden terecht kon. Ook bij de 
overheid bleek er een tekort aan kennis 
over de paardenhouderij. 
Om hieraan tegemoet te komen, 
groeide tijdens de dialoogdagen het 
voorstel om een Vlaams Paardenloket 
op te richten dat enerzijds als partner 
van de sector en de overheid kon 
optreden en anderzijds kon instaan voor 
advisering en informatieverstrekking. 
Zowel de overheid als de sector en de 
talrijke individuele paardenliefhebbers, 
hadden alle belang bij de oprichting 
van een Vlaams Paardenloket. 
Daarom ging het Kabinet van de 
Vlaamse Minister-President (afdeling 
plattelandsontwikkeling) in 2009 over 
tot de oprichting van dit orgaan.

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

Raad van bestuur Paardenloket 
24 februari 2016

• Kennisname van het ontwerp 

gecoördineerde statuten gelet op 

de voorgenomen fusie

• Goedkeuring van het 

ontwerpvoorstel tot fusie door 

overgang onder algemene titel, 

na ontbinding met onmiddellijke 

afsluiting van de vereffening van 

het Vlaams Paardenloket

Raad van bestuur VCP 
24 februari 2016

• Bespreking en goedkeuring van het 

ontwerp gecoördineerde statuten 

PaardenPunt Vlaanderen om als 

dusdanig te worden voorgelegd 

aan de algemene vergadering van 

24 februari 2016

• Bespreking en goedkeuring van het 

voorstel tot fusie door overgang 

onder algemene titel

• Aan de voorzitter wordt volmacht 

gegeven om dit voorstel te 

ondertekenen en als dusdanig 

voor te leggen aan de algemene 

vergadering van 24 februari 2016

Algemene vergadering Vlaams 
Paardenloket 
24 februari 2016

• Kennisname van het voorstel 

gecoördineerde statuten 

PaardenPunt Vlaanderen onder 

opschortende voorwaarde 

van volledige realisatie van het 

fusieproces

• Beslissing tot ontbinding met 

onmiddellijke afsluiting van de 

vereffening, onder opschortende 

voorwaarde van volledige realisatie 

fusieproces

• Beslissing om het volledige 

vermogen van het Vlaams 

Paardenloket over te dragen 

in de VCP met het oog op 

de verderzetting van de 

activiteiten van het Vlaams 

Paardenloket binnen VCP (de 

vzw PaardenPunt Vlaanderen 

na de fusie) en mits vrijwaring 

van het Vlaams Paardenloket en 

haar bestuursorgaan door VCP 

tegen eventuele aanspraken 

van schuldeisers van het Vlaams 

Paardenloket ingevolge de fusie

• Onderzoek, aanvaarding en 

bekrachtiging voorstel tot fusie door 

overgang onder algemene titel, 

onder opschortende voorwaarden 

van volledige realisatie van het 

fusieproces

• Vaststelling dat ingevolge de 

beslissing tot ontbinding die 

voorafgaat het bestuursorgaan 

van rechtswege ontslagnemend is, 

onder opschortende voorwaarde 

van volledige realisatie van het 

fusieproces

• Vaststelling afsluiting vereffening 

onder opschortende voorwaarde 

van volledige realisatie van het 

fusieproces

Algemene vergadering VCP    
24 februari 2016

• Bespreking en goedkeuring van 

het ontwerp gecoördineerde 

statuten van de vzw PaardenPunt 

Vlaanderen onder de opschortende 

voorwaarde van volledige realisatie 

van het fusieproces

• Aanvaarding en bekrachtiging van 

het ontwerp voorstel tot fusie, 

ondertekend door de raad van 

bestuur,  onder opschortende 

voorwaarde van volledige realisatie 

van het fusieproces

• Bekrachtiging beslissing overname 

vermogen van het Vlaams 

Paardenloket met het oog op de 

verderzetting van haar activiteiten 

binnen VCP en vrijwaring van het 

Vlaams Paardenloket en haar 

bestuursorgaan door het Vlaams 

Paardenloket tegen eventuele 

aanspraken van schuldeisers van 

het Vlaams Paardenloket ingevolge 

de fusie, onder opschortende 

voorwaarde van volledige realisatie 

van het fusieproces

• Vaststelling en bekrachtiging 

lidmaatschap leden en 

samenstelling raad van 

bestuur met respectievelijke 

vertegenwoordiging na de fusie

Raad van bestuur PaardenPunt 
Vlaanderen 
24 februari 2016

• Verkiezing voorzitter en 

ondervoorzitters
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Oprichting PaardenPunt Vlaanderen
24 februari 2016

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.

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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Loonharmonisatie

Ondanks de relatief kleine omvang van 
PaardenPunt Vlaanderen, blijft een 
fusie steeds een moeilijke oefening, in 
het bijzonder op het vlak van de socio-
juridische aspecten.

Voor de ondersteuning van de fusie 
werd beroep gedaan op de diensten 
van Attentia (checklist CAO 32 bis 
vanuit Taks & Legal). Het bleek al 
snel aangewezen om de lonen te 
harmoniseren en zo een robuuste 
basis uit te bouwen voor een billijk 
verloningsbeleid naar de toekomst toe.
Voor de aanpak werd het project door 
het sociaal secretariaat in 3 fases 
opgesplitst:

1. Functieanalyse en link met het 

actuele loonniveau

2. Marktanalyse

3. Ontwikkeling van een consequent 

verloningsbeleid t.o.v. het bestaand 

beleid en legale verplichtingen.

Aanpassingen 
Arbeidsreglement

Op aanraden van het sociaal 
secretariaat dienden flexibele uren 
en de mogelijkheid tot thuiswerk 
opgenomen te worden in het 
arbeidsreglement.  Om die reden 
werd een aanpassing aan het 
arbeidsreglement doorgevoerd.

Groeps- en 
hospitalisatieverzekering

In functie van de subsidie werden 
offertes gevraagd bij de respectievelijke 
verzekeringen om alzo tot een 
harmonisatie van de groeps- en 
hospitalisatieverzekering te komen.  Bij 
de groepering van de verzekeringen is 
rekening gehouden met overname van 
dezelfde voorwaarden en opgebouwd 
kapitaal.

Beleidsaanpassingen na fusie

Bijkomende waarborgen 
rechtsbijstand
Bij controle van de bestaande 
verzekeringen overgenomen bij 
de fusie, werd vastgesteld dat er 
bijkomende waarborgen mogelijk zijn 
voor rechtsbijstand in contractuele, 
arbeids- of sociaalrechtelijke geschillen 
en insolvabiliteit van de tegenpartij. 
Vanuit de verzekering is de boodschap 
doorgegeven dat, gezien er 8 
personeelsleden tewerkgesteld zijn, een 
uitbreiding in de polis rechtsbijstand 
met een waarborg arbeids- en sociaal 
recht en contractuele geschillen 
aangewezen is. 

Aanpassingen statuten en 
huisreglement

Zoals aangehaald op de raad van 
bestuur van 24 februari 2016 dienden 
de statuten aangepast te worden 
met het goedgekeurde bestuurs- en 
organisatiemodel van de raad van 
bestuur van 12 oktober 2015, nl “de 
personeelsleden van het secretariaat 
kunnen geen bestuursmandaat 
opnemen binnen het bestuursmodel 
van VCP (nu 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

Mark Wentein | 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

Winand Bijnens & Gerard Oben | Belgisch Arabisch Paardenstamboek

Isis Bulté | Centrum voor Volwassen Onderwijs Brussel

Muriel Coppin | Martinusschool Bilzen

Stefaan Coucke | Landelijke Rijverenigingen

Herman De Gezelle | Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard | waarnemend

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

Jan Friant | 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

Mark Wentein | Vlaamse Liga Paardensport

Wijzigingen  
• Vervanging Winand Bijnens door Gerard Oben als vertegenwoordiger van  

het Belgisch Arabisch Paardenstamboek (algemene vergadering 24 mei 

2016) 

• Vervanging Jan De Boitselier door Joost Callebert (waarnemend) 

in raad van bestuur en algemene vergadering ten gevolge van een 

statutenwijziging

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

25 maart 2016 | 4 aanwezigen

21 april 2016 | 4 aanwezigen

24 mei 2016 | 4 aanwezigen

6 juli 2016 | 4 aanwezigen

31 augustus 2016 | 4 aanwezigen

11 september 2016 | 4 aanwezigen

19 oktober 2016 | 4 aanwezigen

29 november 2016 | 4 aanwezigen

Raad van bestuur

24 februari 2016 | 11 aanwezigen

24 mei 2016 | 9 aanwezigen

31 augustus 2016 | 6 aanwezigen

19 oktober 2016 | 8 aanwezigen

7 december 2016 | 8 aanwezigen

Algemene vergadering

24 februari 2016 | 23 aanwezigen

24 mei 2016 | 16 aanwezigen

(aanwezig of vertegenwoordigd)

Subsector fokkerij

11 januari 2016 | 25 aanwezigen

16 april 2016 | 22 aanwezigen

19 september 2016 | 26 aanwezigen

28 november 2016 | 29 aanwezigen

Subsector sport & recreatie

Geen vergaderingen

Subsector beroepen & 
opleidingen

13 juni 2016 | 13 aanwezigen
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Medewerkers

6,69 VTE

Jan De Boitselier
Manager Beleid en Adviezen

(Voltijds)

Katrien Van Miert
Communicatiemanager

(Voltijds | Bevallingsrust apr-aug)

Karin Vantricht
Administratie

(84%)g)

Marijke Tielemans
Administratie

(Voltijds)

Nora Wouters
Administratie

(Halftijds)

Tina Van den Bossche
Administratie

(85%)

Annick Daems
Administratie

(Halftijds)

Sheila Sponga
Administratie

(Voltijds in dienst tot 30 sept. 2016 
Vervanging K.Van Miert bevallingsrust) 

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
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41%

22%

37%

Per type

Belgische
stamboeken

Equipaspoort

Buitenlandse
stamboeken

72%

28%

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 2016 (België): 22.000
In 2016 werden 22.000 
nieuwe paarden geregistreerd 
in de Belgische databank.
 In vergelijking met 2015 
(22.845) is dit een daling van 
845 paarden (3,7%)

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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Nieuw: HorseID
Begin 2016 werd een volledig nieuw 
systeem uitgewerkt voor de centrale 
databank: HorseID. De dossiers kunnen 
nu volledig digitaal afgewerkt worden. 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om 
alles via briefwisseling te regelen, maar 
dit is aanzienlijk duurder. 

De centrale gegevensbank kan voortaan 
online aangevuld en geraadpleegd 
worden via www.horseID.be. Elke houder 
van een paardachtige, dierenarts 
en slachter kan er een persoonlijk 
profiel aanmaken. Vervolgens kunnen 
ze op dat profiel een of meerdere 
dieren inschrijven. Dat gebeurt in zes 
eenvoudige stappen. 

1. Ingave oorsprong paardachtige

2. Ingave algemene info (bv: geslacht, 

UELN, geboortedatum....) 

3. Aanduiden of het dier reeds over 

een paspoort beschikt

4. Aangeven waar het dier verblijft

5. Nakijken alle gegevens en indien 

nodig corrigeren

6. Online betaling

Na goedkeuring van de aanvraag, krijgt 
de houder alle nodige documenten 
toegestuurd. Wanneer iets niet 
helemaal duidelijk zou zijn, kan hij/zij 
bij elke stap een gedetailleerde uitleg 
raadplegen. wijzigingen doorgeven en 
informatie opzoeken.
Bovendien kunnen ook alle mutaties 
die een dier ondergaat op HorseID 

bijgehouden worden (sterfte, uitsluiting 
uit de voedselketen, export naar 
het buitenland, verandering van 
houder of verblijfplaats). Ook van die 
aanpassingen ontvangt de houder 
telkens een goedkeuringsbericht.

Informatie opzoeken over een bepaald 
paard kan binnen HorseID op basis van 
het chipnummer of het UELN. Dat geldt 
zowel voor houders van een paard, 
als voor dierenartsen, slachthuizen 
en controleurs van het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen.

De omschakeling: Enkele praktische punten

HorseID is operationeel sinds 29 maart. Tijdens de overschakeling naar het nieuwe systeem lag de databank een tijd stil. 
Dat creëerde een achterstand in de verwerking van de dossiers.  HorseID kende natuurlijk zijn kinderziektes, maar daar is 
voortdurend aan gewerkt.

De verbinding van de Vlaamse stamboeken met HorseID liet op zich wachten tot medio april.  Aangezien dit midden in 
het veulenseinzoen viel, bracht dit voor de stamboeken de nodige problemen met zich mee.

Op 25 november organiseerde het PaardenPunt een demonstratie rond HorseID (zie verder).

Inzake de werkingsmiddelen die vanuit BCP naar PaardenPunt Vlaanderen werden betaald werd veel overleg gepleegd 
temeer omdat er twijfel bestond over de correctheid van de cijfers in HorseID.

© BCP
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Nieuwe tarieven
Vanaf 1 oktober 2016 gelden er nieuwe 
tarieven voor de registratie van 
paardachtigen in de centrale databank 
(HorseID). 
Deze werden vastgelegd bij Ministerieel 
Besluit van 10 augustus 2016. Wie alles 
online regelt, betaalt sinds 1 oktober 
slechts een halve euro meer. Mutaties 
bleven gratis.

Overzicht tarieven

Indien er een paspoort (equipas) wordt afgeleverd

• Digitale procedure: 55€ exclusief btw  | 66,65€ inclusief btw

• Procedure op papier: 80€  | 96,80€ inclusief btw

Indien er geen paspoort wordt afgeleverd 
(bv. wanneer het paspoort wordt afgeleverd door een stamboek of bij 
registratie van een paardachtige die al een paspoort heeft)

• Digitale procedure: 36€ exclusief btw | 43,53€ inclusief btw

• Procedure op papier: 50€ exclusief btw | 60,50€ inclusief btw

Veulens bestemd om te worden geslacht voor de leeftijd van 12 maanden

• Digitale procedure: 15€ exclusief btw | 18,5€ inclusief btw

• Procedure op papier: 30€ exclusief btw | 36,30€ inclusief btw

Meerprijs voor dringende aanvragen
De tarieven worden vermeerderd met 30€ exclusief btw (36,30€ inclusief btw) 
voor een dringende aanvraag om documenten af te leveren of te regulariseren 
(binnen een kortere termijn dan voorzien in het ‘KB van 16 februari 2016 
betreffende de identificatie en de encodering van paardachtigen in een 
centrale gegevensbank)’.

Overleg nieuwe tarieven
• Kabinet Borsus: 7 juni
• Forum Fokkerij: 16 april 
• Forum Fokkerij: 19 sept.
• Raad van bestuur: 31 aug.

100% 100% 99%

73%

66%

77%
74%

76%

81%

54%

42%

53%

0% 0% 1%

27%

34%

23%
26%

24%

19%

46%

58%

47%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan/16 feb/16 mrt/16 apr/16 mei/16 jun/16 jul/16 aug/16 sep/16 okt/16 nov/16 dec/16

Evolutie aanvragen identificatie
Offline vs online (België)

Offline

Online

29/03/2016
HorseID 

01/10/2016
Nieuwe 
tarieven
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Mutaties in 2016 (België): 254.389

100%

88%

83%

69% 69%
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Houder Bedrijfsplaats Sterfte Export Uitsluiting

Offline vs online mutaties
2016 | Per type

% offline  % Online
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Jan - dec 2016 (Totaal) 29/03 -31/12 (Periode HorseID) 01/10 - 31/12 (Periode nieuwe tarieven)

Offline vs online mutaties
2016 | Per periode

% Offline  % Online
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Afdrachten
Door de toepassing van de nieuwe 
tarieven en de online procedure, 
dienden de afdrachten van BCP naar 
PaardenPunt Vlaanderen opnieuw 
bekeken te worden.  

Het PaardenPunt besprak dit in haar 
raad van bestuur en maakte een 
voorstel over aan BCP. Hierover bestaat 
nog geen consensus.

Vanaf 2017 zal de volledige afdracht van 
de werkingsmiddelen worden gestort 
bij de aanvraag (indien betaald) en niet 
meer na de definitieve registratie.

Overeenkomst PaardenPunt en BCP
Conform het bestek nr. 50.545 van FOD Volksgezondheid-art.15 is het noodzakelijk 
een schriftelijke overeenkomst af te sluiten tussen BCP en respectievelijk 
PaardenPunt Vlaanderen en CWBC.  

Op de raad van bestuur VCP van 15/06/2012 werd een voorstel van 
overeenkomst tussen BCP en VCP  goedgekeurd.  Dit werd helaas niet aanvaard 
omwille van tegenkantingen vanuit Waalse zijde.

Ondertussen werd de modelovereenkomst aangepast aan het nieuwe KB en MB. 
Op 19 oktober 2016 keurde de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen dit 
voorstel goed en werd het ter goedkeuring doorgestuurd aan BCP.

De stamboekverenigingen dienen niet rechtstreeks een overeenkomst met BCP af 
te sluiten.  Wel kan het PaardenPunt vanuit haar rol als coördinerende vereniging 
(zie verder) de afspraken tussen de stamboekverenigingen en BCP in een voor alle 
partijen aanvaardbare overeenkomst gieten.  De oorspronkelijke overeenkomst 
tussen VCP en de stamboeken dient aangepast te worden aan het intussen 
gewijzigde kader (de overeenkomst tussen PaardenPunt Vlaanderen en BCP en 
de actuele regelgeving).
Dit wordt verder uitgewerkt binnen een werkgroep.
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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

• 11 januari: Nieuw 

identificatiedocument, 

technische aspecten doorsturen 

paspoortgegevens naar drukker, 

invulling nieuwe mandaten 

vertegenwoordiging stamboeken, 

aanduiding kandidaat voorzitter 

PaardenPunt

• 16 april: Aanpassingen Falcoo, 

subsidiedossier, nieuwe tarieven 

databank,  paspoorten (inhoud + 

kaften)

• 19 september: Nieuwe 

tarieven databank, procedure 

registratie stamboeken, controle 

signalementen door stamboeken, 

subsidie fokkerij, mutaties

• 28 november: Subsidie, 

koppeling stamboeken HorseID, 

voorwaarden uitgifte nieuw 

identificatiedocument, duplicaat of 

vervangend identificatiedocument 

voor stamboekpaarden, nieuw 

zoötechnisch certificaat voor 

paarden en ezels, agriflanders 

2017, opleiding kandidaat-juryleden

Werkgroepen subsector fokkerij
• 9 juni: Werkgroep koppeling HorseID 

& stamboeken

• 28 september: Werkgroep 

fokwaardeschatting 

• 17 november: Werkgroep subsidie
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Koppeling HorseID en stamboekwerking
Registraties die via de stamboeken 
naar HorseID worden gestuurd, dienen 
volledig via de digitale procedure te 
kunnen lopen. Daarnaast moeten 
stamboeken hun leden kunnen helpen 
en begeleiden bij de registratie van 
paardachtigen in de databank.

Hiervoor werd een procedure 
uitgewerkt en voorgesteld aan de 
betrokken partijen. Zowel het kabinet 
Borsus als de FOD Volksgezondheid 
waren enthousiast. Het voorstel werd  
ook goed onthaald door het Forum 
Fokkerij en de Vlaamse stamboeken. 

Procedure ‘Houder via stamboek’
• De houder doet een online-aanvraag bij het stamboek.

• De houder wordt via extranet met UELN doorverwezen naar HorseID. 

• De houder kan daar zijn persoonsgegevens doorgeven en wordt 

uitgenodigd elektronisch te betalen.

• Het stamboek stuurt de aanvraag door naar HorseID.

• Alle documenten worden elektronisch doorgestuurd.

Besprekingen en werkgroepen
• 7 juni: Kabinet Borsus

• 9 juni: Werkgroep

• 29 september: Forum Fokkerij

• 19 oktober: Raad van bestuur

• 25 oktober: Kabinet Borsus 

• 28 november: Forum Fokkerij

• 7 december: Raad van bestuur

Planning
1. Projectanalyse

2. Ontwikkeling

3. In werking: maart-april 2017
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Nieuw 
zoötechnisch 
certificaat voor 
paarden en ezels
De huidige uitvoeringsverordening 
2015/262 (verordening 
paardenpaspoort) zal vervangen 
worden door een nieuwe 
regeling die overeenstemt met 
de dierengezondheidswetgeving 
(verordening 2016/429) die op 21 april 
2021 van kracht wordt. Hiervoor werd 
de ontwerptekst toegelicht tijdens het 
Forum Fokkerij van 28 november 2016.

Vanuit het Forum Fokkerij van 
PaardenPunt Vlaanderen (de koepel 
van de in Vlaanderen erkende 
fokverenigingen) werd onderstaande 
standpunt overgemaakt aan de 
permanente vertegenwoordiging binnen 
de EU-Commissie. 

Paspoort
Eén uniek, alomvattend, ondeelbaar en uniform identificatiedocument voor elk paard binnen de EU, met:

• Exclusieve bevoegdheid voor de stamboeken om stamboekpaspoorten af te leveren: enkel “mogelijkheid” tot 

delegeren zou tot chaos leiden gezien stamboeken ook buiten de eigen lidstaat paspoorten afleveren

• Deel II vastgehecht in het paspoort, waarbij het certificaat van oorsprong (sectie V) van het huidige paspoort quasi 

identiek is aan de aanvullingen in deel I en II van het zoötechnisch certificaat: oproep deze documenten volledig 

identiek te houden en te beperken tot één document

UELN
UELN als uniek nummer voor paardachtigen: Een UELN-compatibel nummer is onvoldoende. De Transponder is ongeschikt 
als “unieke code”.

PaardenPunt Vlaanderen ontwierp 
trouwens de paspoortcovers voor de 

stamboeken die dit wensten. 



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2016    |    22  

Fokwaardeschatting
In het kader van de subsidie vanuit het Departement Landbouw en Visserij vond 
een overleg plaats omtrent fokwaardeschattingen. Hierop waren naast het 
Departement Landbouw en Visserij en PaardenPunt Vlaanderen ook de KULeuven 
en alle betrokken stamboeken aanwezig. Tijdens deze werkgroep werden de 
uitgevoerde activiteiten geëvalueerd en nieuwe afspraken gemaakt omtrent 
openstaande acties. 

Subsidie 2017
Om de verantwoording van de subsidies te vereenvoudigen wordt de facturatie 
van de paspoorten vanaf 2017 rechtstreeks naar de stamboeken gestuurd en niet 
meer naar PaardenPunt Vlaanderen.  Voor de dekcertificaten en het ICT-platform 
wordt vanuit het PaardenPunt per trimester een factuur aan de stamboeken 
verstuurd. Deze facturen kunnen door de stamboeken voorgelegd worden als 
stavingsdocumenten voor het verkrijgen van de subsidie.  Wanneer PaardenPunt 
Vlaanderen het voorschot van de subsidie ontvangt, wordt ook een voorschot aan 
de stamboekverenigingen betaald.  De verdeling van de subsidies wordt in 2017 
verder besproken. 

Webdossier
In 2016 verzamelde PaardenPunt 
Vlaanderen heel wat info over de 
paardenrassen die in Vlaanderen 
door erkende stamboekverenigingen 
gefokt worden. Dit alles werd 
vertaald in een webdossier dat de 
diversiteit en kwaliteit van de Vlaamse 
paardenfokkerij in de verf zet. Het 
dossier werd via diverse kanalen van 
verspreid en bijna 2.000 keer gelezen 
(zie verder). 
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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
• Belgisch Stamboek voor 

Fjordenpaarden

• Europese Arabo-Friezen Vereniging

• Belgian Quarter Horse Association

• Koudbloedkoepel  
• Vlaamse fokkers voor het Belgisch 

Trekpaard (nieuw sinds 2016)
• Belgian New Forest Pony Studbook 

(nieuw sinds 2016)
• Belgische Haflinger Vereniging 

(nieuw sinds 2016) 

Diensten: Enkele voorbeelden

• Volledige stamboekadministratie

• Administratie en briefwisseling 

m.b.t. identificatie van veulens

• Coördinatie uitgifte paspoorten

• Aanvragen van 

duplicaatpaspoorten

• Bijhouden stamboekdatabank

• Communicatie met buitenlandse 

moederstamboeken

• Boekhouding

• Briefwisseling

• Archiveren dossiers

• Beantwoorden infomail

• ...

Afdrukken dekcertificaten
Elk in Vlaanderen erkend stamboek kan 
bij PaardenPunt Vlaanderen terecht 
voor het afdrukken van dekcertificaten. 
In 2016 gingen volgende stamboeken 
hier op in: 

• Belgisch Warmbloedpaard

• 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

NIEUW: TICKETINGSYSTEEM

Sinds 7 september  2016 worden alle 
vragen 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.

De hierna volgende cijfers hebben 
enkel betrekking op de periode 
oktober tot december 2016, de drie 
volledige maanden tijdens dewelke 
met het ticketingsysteem gewerkt 
werd.   

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: 30%
• Niet professioneel actief: 11%
• Onduidelijk: 59%

Gemiddelde antwoordtijd

7u
Opgelost na eerste contact

87%
SLA behaald

• Eerste reactie: 99%
• Oplossing: 94%
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Totaal aantal vragen per maand | okt - dec 2016

Vragen behandeld okt - dec 2016
2.314



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2016    |    26  

1 019

816

201

% vragen per dossiertype | okt - dec 2016

Lopende en afgesloten
identificatiedossiers

Nieuwe mutaties

Nieuwe identificaties

26%
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% vragen per thema | okt - dec 2016
Algemeen

Bouwen en milieu

De Vlaamse paardenwereld van 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 en verzekeringen

Verwaarlozing en welzijn

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

1 okt -
 31 dec '16

Lopende en afgesloten dossiers 1.019
Nieuwe identificaties 816
Nieuwe mutaties 201

Totaal 2.036

Algemene infovragen over 
paardenhouderij

1 okt -
 31 dec '16

Algemeen 66
Bouwen en milieu 26
De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 5
Eigendom, kopen en verkopen 27
Fiscaliteit 0
Fokkerij 6
Gezondheid en verzorging 18
Identificatie en voedselveiligheid 7
Ondernemen 14
Opleidingen 4
Overheidssteun 35
Pacht en huur 6
Sport 1
Toerisme en recreatie 9
Transport 17
Veiligheid, verkeer en verzekeringen 6
Verwaarlozing en welzijn 9

Totaal 256

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. 

Tussen 1 oktober 2016 en 31 
december 2016 ontving PaardenPunt 
Vlaanderen 2.314 infovragen 
waarvan 2.036 over specifieke 
identificatiedossiers en 256 over 
diverse algemene thematieken met 
betrekking tot paardenhouderij. 

De overige 22 kregen (o.w.v. diverse 
redenen) geen thema toegewezen.  
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Website
Bezoekersaantal
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Gemiddeld aantal unieke bezoeken per dag | 2016

Totaal aantal bezoeken in 2016: 437.976
Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 36.498 
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Gemiddeld aantal bekeken pagina's per bezoek | 2016

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. 

Omdat de website van het voormalige 
Vlaams Paardenloket zeer recentelijk 
vernieuwd - en bovendien erg positief 
onthaald - werd, koos PaardenPunt 
Vlaanderen ervoor om deze volledig 
over te nemen. Uiteraard kreeg 
ze visueel een volledig nieuw jasje 
aangemeten. 

De website van PaardenPunt 
Vlaanderen bereikte in 2016 net iets 
minder bezoekers dan die van het 
Vlaams Paardenloket tijdens het jaar 
daarvoor (437.976 tov. 444.086). 
Aangezien het personeel tijdens de 
fusieperiode genoodzaakt was om zich 
op andere zaken te concentreren, viel 
dit te verwachten. Nadien, tegen het 
jaareinde, nam de populariteit van de 
website weer toe. 

Het aantal bekeken pagina’s per bezoek 
ligt opvallend hoog. 
De daling naar het einde van het jaar 
toe, valt toe te schrijven aan de afname 
van het aantal nieuwe bezoekers: Na de 
opstart van PaardenPunt Vlaanderen 
snuisterden heel wat nieuwe contacten 
doorheen de websitepagina’s. Na 
een aantal maanden hadden deze 
bezoekers niet meer de nood om 
de site te verkennen en vonden ze 
bovendien al veel sneller de weg naar 
de info die zo nodig hadden.  
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De website speelt goed in op de meest 
courante zoekmachines (bv. Google). 
Meer dan 70% van de bezoekers komt 
via die weg op www.paarden.vlaanderen 
terecht. De populairste zoekwoorden 
bleven ongewijzigd ten opzichte van 
2015 (website Vlaams Paardenloket). 
Vooral opleidingen en adoptie dragen 
nog steeds de interesse van de 
sitebezoekers weg.

De nieuwe website en URL genieten 

Land

België: 75%
Nederland: 20%

Populaire zoekwoorden
• Opleiding

• Adoptie

• Manege opstarten

• Bemesting

• Equilabel

• Moederloze veulens

• Vlaams Paardenloket

• paarden.vlaanderen

• Stokmaat

• Toerisme

• Pachtprijzen

• Paardrijden

• Esdoornvergiftiging

• Bouwvergunning

• Omheining

• Zomereczeem

• Vaccin

• Verkoop en btw 

Regio

Brussel: 8,8%
Antwerpen: 7,2%
Gent: 6,5%
Mechelen: 2,5%
Amsterdam: 2,4%

Verwijzende websites

Trekpaard.be: 10%

VLP.be: 9,4%

LRV.be: 6,6%

Equnews.be: 6,3%

Galop.be: 5,4%

Schuilhokken.be: 4,4%

Bturf.be: 4,3%

CBC-BCP.be: 3,3%

Trekpaard.net (start 2016): 2,8%

Sociale media

Facebook: 99,2%

LinkedIn: 0,4%

Twitter: 0,2% 

- ondanks de recente opstart - toch 
al heel wat naamsbekendheid. Bijna 
15% van de bezoekers surft er immers 
zonder omwegen naartoe.

Het aandeel van de bezoekers dat 
via sociale media op www.paarden.
vlaanderen terecht kwam, daalde 
aanzienlijk (-11%). Op sociale media 
moet immers sterk ingezet worden om 
resultaat te halen en dit was wegens 
de fusie in 2016 geen optie. Facebook 

is verantwoordelijk voor bijna 99% van 
alle bezoekers verworven via sociale 
media. Het PaardenPunt is immers 
niet actief op Twitter, Instagram, 
LinkedIn,…. Hier ligt dus nog potentieel. 

Bij de verwijzende websites, zien 
we heel wat oude bekenden 
terugkomen. Op bijna alle succesvolle 
doorverwijzende websites is het 
PaardenPunt aanwezig met een 
betalende banner (zie verder). 

Herkomst bezoekers

http://www.vlaamspaardenloket.be
http://www.vlaamspaardenloket.be
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Bannering

Thema’s 2016

• Gezondheidscertificaat: dec.

• Teken: sept. - dec.

2 685

11

150
503

86268

1 329

2 235

937

895

Clicks betalende banners | 2016
Bturf
Cap
Equnews
Galop
HippoTV
IVDB
LRV
Trekpaard.be
Trekpaard.net
VLP

• Fusie: mrt . - sept.

• Kilometerheffing: jan. - mrt.

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). 

Om tot goede resultaten te komen, 
is niet alleen de website waarop de 
banner staat van belang. Ook het 
onderwerp heeft een groot effect op 
het aantal clicks. In vergelijking met 2015 
(Vlaams Paardenloket) klikten minder 
surfers door naar de website. Dit valt 
vooral toe te schrijven aan het lage 
aantal bannerwissels in 2016. Gezien 
PaardenPunt Vlaanderen prioriteit 
verleende aan actiepunten met 
betrekking tot de fusie, kon hier immers 
slechts beperkte tijd voor vrijgemaakt 
worden.

Uiteraard is niet enkel het aantal 
clicks van belang. Ook bezoekers die 
de boodschap op de banner enkel 
bekijken (maar niet doorklikken) zijn 
waardevol. Daarom houdt PaardenPunt 
Vlaanderen ook rekening met totale 
bezoekcijfers van de websites waarmee 
zij samenwerkt. 

Opgelet: Op Galop.be, Equnews.
be, Capmagazine.be en Trekpaard.
net, 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. 

http://www.vlaamspaardenloket.be
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Populairste info
De lijst van de 50 meest bekeken websitepagina’s bevestigt de interesse in 
opleidingen en adoptie. Hiernaast waren in 2016 ook het Equilabel, de databank 
voor moederloze veulens, bouwen en transport hot items. 

1 Welkom 

2 Nieuws 

3 Frequently Asked Questions (FAQ) 

4 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - opleiding detail 

5 Equilabel - Gelabelde bedrijven 

6 Databank moederloze veulens & pleegmoeders 

7 Stichting voor Paarden in nood - Adoptiepaarden 

8 Stichting voor paarden in nood 

9 Regels voor het plaatsen van omheiningen en beplantingen 

10 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen 

11 Zoeken 

12 Links 

13 Equilabel - Ga voor kwaliteit! 

14 Stichting voor paarden in nood - home rechterkant 

15 Stichting voor paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden 

16 Contact 

17 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra 

18 Stichting voor Paarden in nood - Adopteren 

19 Basisregels voor het transport van paarden en verzamelcentra 

20 Bouwen, mest en milieu 

21 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - opleidingen 

22 Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging 

23 Mijn paard identificeren 

24 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - zoeken 

25 Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie) 

26 Geschikte weideafsluitingen voor paarden  

27 Databank moederloze veulens & pleegmoeders w

28 Transport 

29 Jacobskruiskruid 

30 Paard op de baan? Kalm aan! 

31 Paard op de baan? Kalm aan! (home - teksten rechterkant) 

32 Nieuwsbrief 

33 Over het Vlaams Paardenloket 

34 Kilometerheffing voor paardenvervoer 

35 Opstarten van een paardenhouderij 

36 Opleidingen 

37 Fiscaliteit 

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

39 Identificatie en voedselveiligheid 

40 Rhinopneumonie 

41 Pacht en huur 

42 Eigendomsrecht, kopen en verkopen 

43 Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur 

44 Fokkerij 

45 Blij op de wei 

46 Nieuwsarchief 

47 Ondernemen in de paardensector 

48 Beschutting op de weide 

49 Toerisme 

50 Verzekeringen

Nieuwe info in 2016

Nieuwe webpagina’s: 112
Aangepaste webpagina’s: 225
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Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 5 veulens & 21 merries aangemeld in 2016

• Databank + 61.500 keer bezocht

Databank: Online ABC 
Hippische Opleidingen

• 21 scholen en +70 opleidingen in databank

• Opleidingen + 160.000 keer bekeken 



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2016    |    32  

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. 

Datum Titel Bekeken    

21/12/2016 Alarm esdoornvergiftiging: Blijf alert en meld gevallen aan de Luikse universiteit 313
21/12/2016 Word partner: Bereik en ondersteun de paardensector 206
21/12/2016 Nieuwe pachtprijzen voor gronden en gebouwen 636
20/12/2016 Prettige feesten - Winterplanning PaardenPunt 114
14/12/2016 Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat 4.158
5/12/2016 Studieavond – Fokken zonder gokken – 13 december 2016 664
1/12/2016 Anegria opent ezellhospitaal op zaterdag 3 december 160
30/11/2016 Mooi jaar voor hippische recreatie 403
29/11/2016 Alarm esdoornvergiftiging! 3.725

28/11/2016 Paardensector en overheid in dialoog over ruimtelijke ordening 788

10/11/2016 Weer op post vanaf maandag 14 november 207

9/11/2016 Studieavond rond paardenvoeding op 22 november 580

9/11/2016 Meer mogelijkheden voor schuilhokken: Vergunningsvrije oppervlakte verhoogd 1.124

7/11/2016 Wees alert voor eikels 538

3/11/2016 Opening Damslootroute: Test als eerste de gloednieuwe ruiterroute in Destelbergen 286

2/11/2016 Uitnodiging: Horsegene, de bestrijding van erfelijke ziekten bij paarden 368

18/10/2016 Uitnodiging: Vlaamse Fokkerijdag (9 november 2016) 334

11/10/2016 Studieavond Vlaamse overheid en VIVES op 25 oktober 254

6/10/2016 Vlaamse Fokkerijdag 2016 gaat door op 9 november 219

5/10/2016 Vernieuwd dossier! De paardensector in Vlaanderen, een succesverhaal 287

4/10/2016 Dierendag 186

22/09/2016 Nieuwe tarieven HorseID vanaf 1 oktober 2016 710

21/09/2016 Vanaf 3 oktober kan u ons weer beter telefonisch bereiken! 251
13/09/2016 Grasland voor paarden: Vernieuwde brochure 569

31/08/2016 Nieuwe Fokkerijverordening (EU) 2016/1012 686

29/08/2016 Zeven Belgisch gefokte jumpingpaarden zorgen voor olympische medailles 669
23/08/2016 'Paard op de Baan? Kalm aan!' 234
22/08/2016 Nieuw KB betreffende handel in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen 503

25/07/2016 Meer dan een kwart van de voor de olympische jumping geselecteerde paarden Belgisch gefokt 866

15/07/2016 Sluiting Belgische nationale feestdag 113
13/07/2016 Zeer belangrijke handleiding over de identificatie van paarden 1.756
12/07/2016 Nieuw dossier: Teken bij paarden 3.915

8/07/2016 Persbericht kabinet Joke Schauvliege: 750.000 euro subsidie voor vzw PaardenPunt w 506
6/07/2016 Provincie Antwerpen maakt werk van integratie paard in landschap 504
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28/06/2016 Rhinopneumonie: update 28 juni aangetast paard regio Temse 106
17/06/2016 Nieuw dossier: Wat maakt een ruiter- of menroute tot een goede route? 418
10/06/2016 Rhinopneumonie: update 10 juni: twee aangetaste paarden, één in Bergen en één in Antwerpen 714
10/06/2016 Nieuw dossier: De Vlaamse fokkerij: van A(rabische volbloed) tot Z(angersheide) 519
7/06/2016 Nieuw dossier: De verpaarding van Vlaanderen: probleem of uitdaging? 476
31/05/2016 Opening Hippo Droom St.-Oda Overpelt 644
31/05/2016 ISEET conferentie Gent 425
26/05/2016 Onderzoek: klantenprofiel van maneges en pensionstallen 422
17/05/2016 De Grensroute, een nieuwe hippische toerismetroef voor Essen 767
13/05/2016 Beperkt telefonisch bereikbaar 331
11/05/2016 Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat 1.591
10/05/2016 Rhinopneumonie: update 10 mei 2016 - 3 aangetaste pony's regio Vlaams-Brabant 353
2/05/2016 Sluiting Hemelvaart 168
29/04/2016 Vertraging verwerking dossiers 524
26/04/2016 Opening Ruiter- en Mennetwerk de Merode 787
22/04/2016 Risicoperiode esdoornvergiftiging breekt weer aan 847
21/04/2016 Iedereen in de bres voor moederloze veulentjes 476
9/04/2016 Manon brengt een bezoek aan Equilabelbedrijf Belderbergen 601
6/04/2016 Infoavond kilometerheffing - genetisch onderzoek Azelhof (Lier) 765
4/04/2016 Verplichte identificatie vanaf nu online via HorseID 1.261
23/03/2016 Minstens 800 miljoen euro omzet en 2.700 voltijds tewerkgestelden in Vlaamse paardensector 668
23/03/2016 Wedstrijd: Heb jij de teugels in handen op de openbare weg? 505
22/03/2016 Infoavond Paard & Landschap 851
7/03/2016 Tijdelijk beperkte dienstverlening - Nieuwe contactgegevens 580
25/02/2016 PaardenPunt Vlaanderen, als het om paarden gaat 9.505
17/02/2016 Ruitertoeristen opgelet: Mogelijke instabiliteit op strand Wenduine en De Haan 439
9/02/2016 Verkeersveiligheid: Hoeilaart geeft het goede voorbeeld. 438
9/02/2016 Verkeersveiligheid: Hoeilaart geeft het goede voorbeeld (website Paard op de baan) 406
9/02/2016 Is mijn paard fit genoeg voor transport? 460
9/02/2016 Oldtimers met O-nummerplaat 662
9/02/2016 Nieuw dossier: Gebitsverzorging bij paarden 350
4/02/2016 De wedstrijduitslagen voor 'Val op in het verkeer' bekend! 426
4/02/2016 Aleashop steunt de Stichting voor paarden in nood 757
1/02/2016 Beperkte uitbraak van Rhino met zenuwstoornissen in Kortrijk - Situatie onder controle 2.426
28/01/2016 Accessoires zichtbaarheid steeds populairder bij ruiters en menners 557
21/01/2016 Nieuw dossier: Droes 600
15/01/2016 Parelli Team België steunt de Stichting voor paarden in nood 576

In 2016 stuurde PaardenPunt 
Vlaanderen 74 nieuwsberichten de 
wereld in.

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

De hippische media neemt het 
nieuws bijna altijd over
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Nieuwsbrief
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Inschrijvingen elektronische nieuwsbrief | 2016
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Afmeldingen elektronische nieuwsbrief | 2016

    Datum     Onderwerp

19/12/2016 NIEUWSFLASH: Word partner - Bereik en ondersteun de paardensector 

30/11/2016 NIEUWSBRIEF: Alarm Esdoornvergiftiging | Bouwvergunningen | Hippisch Toerisme 

26/09/2016 NIEUWSFLASH: Wijziging tarieven identificatie op 1 oktober

25/08/2016 NIEUWSBRIEF: Olympische Spelen - Nieuw KB handel in sperma eicellen en embryos paardachtigen - Nieuwe fokkerijverordening - Update ABC 

20/07/2016 NIEUWSBRIEF: Identificeren van paarden - Belgisch gefokte paarden naar Rio - Teken bij paarden - Problemen na verkoop 

10/06/2016 NIEUWSBRIEF: Verpaarding - Rasbeschrijving Vlaamse Fokkerij - Gezondheidscertificaat - Informatie en advies - Signalisatie van het kantoor 

29/04/2016 NIEUWSBRIEF: Kilometerheffing - Moederloze veulens - Esdoorn vergiftiging - Vertraging verwerking - Integratie landschappen West-Vlaanderen 

4/04/2016 NIEUWSBRIEF: Oprichting PaardenPunt Vlaanderen - HorseID - Omzet paardensector 

+/- 12.000 ontvangers
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Facebook

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

+/- 3.700 fans +/- 3.700 fans +/- 2.900 fans
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Publiciteit
Campagne 
lancering 
PaardenPunt 
Vlaanderen

Magazine Oplage Type Prijs 1 
pagina Verschijningsdatum Extra's

Boer en Tuinder 18 100 Wekelijks 2 116 4 maart 2016 Redactie 

CAP Magazine 13 000 Maandelijks 1 210 23 maart 2016 Redactie

Equitime 10 000 Maandelijks 1 307 5 maart 2016 Redactie

Haverklap 3.000 tot 30.000 Tweewekelijks 1 331 10 maart 2016 Redactie

Hippo Revue 12 500 Tweemaandelijks 1 724 1 april 2016 Redactie

Landbouwleven 28 217 Wekelijks 1 355 4 maart 2016 Redactie

LRV Sport & Recreatie Magazine 2 000 4 keer per jaar 242 1 april 2016 Redactie

Puissance Magazine 30 000 2 keer per jaar 2 051 15 april 2016 Redactie

Z Magazine 20 000 Tweemaandelijks 1 815 30 maart 2016 Neen

Totaal 133 817 13 151

Ambachtenlaan 23/2b
3001 Heverlee (B)
T: 016 899 410
F: 016 899 356
info@paarden.vlaanderen

PaardenPunt Vlaanderen
Officiële koepelorganisatie paardensector
Registratie en identificatie paardachtigen
Advies en info voor iedereen

Advertenties in de grootste hippische 
en agrarische magazines van 
Vlaanderen (meestal gecombineerd 
met uitgebreide gratis redactie)
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Beurzen
Nieuwe 
beursstand

• Opvallend design

• Beeldscherm

• Presentatiedisplays

• Praathoek

• Wedstrijdtablet

• Berging

• ...
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Flanders Horse 
Expo
Lancering PaardenPunt 
Vlaanderen: Persconferentie 

• Toelichting minister Schauvliege

• Onthulling naam en logo

• Rondleiding expo

• Onthulling nieuwe beursstand

Activiteiten beursstand 
• Kennisquiz

• Gratis stickers, posters, brochures

• Presentatie erkende organisaties

• Informatieverstrekking

• Identificatie ter plaatse
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Evenementen

Dialoogdag 
ruimtelijke ordening
3 november 2016

Momenteel worden zo goed als alle bouwaanvragen 
van niet-professionele paardenhouders negatief 
geadviseerd door het Departement Landbouw 
en Visserij. Als er door gemeenten of deputaties 
vergunningen worden afgeleverd, dreigen die 
veelal te resulteren in vernietigingen door de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. Hierdoor wordt de 
ontwikkeling van de paardensector afgeremd. 

PaardenPunt Vlaanderen is zeer bekommerd over 
deze rechtsonzekere toestand en organiseerde 
daarom op 3 november 2016 een dialoogdag op de 
Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke.  Niet minder 
dan 43 personen namen er aan deel, waaronder 
vertegenwoordigers uit de paardensector, de 
administraties (Departement Landbouw, Ruimte 
Vlaanderen en ANB), de provincies (deputaties), 
de gemeenten (VVSG), adviesbureaus voor 
vergunningsaanvragen,  landbouworganisaties 
(Boerenbond en ABS), advocatenkantoren, ILVO, 
INAGRO en de regionale landschappen.
Iedereen was het er over eens dat er wetgevend 
werk nodig is om aan de huidige rechtsonzekerheid 
een eind te maken.

Live demo
HorseID
25 november 2016

Sinds 2008 moeten alle paardachtigen op Belgisch 
grondgebied geregistreerd worden in de centrale 
databank. Tot het voorjaar van 2016 verliep dit 
proces grotendeels via briefwisseling. Hier kwam 
in april verandering in. Sinds de lancering van het 
gloednieuwe systeem HorseID, kunnen dossiers nu 
volledig digitaal afgewerkt worden.

In november 2016 organiseerden de Belgische 
Confederatie van het Paard (BCP) en 
PaardenPunt Vlaanderen een demonstratie 
van het nieuwe systeem. Tijdens deze demo 
werden de functionaliteiten voor de verschillende 
gebruikerstypes van dit nieuwe systeem overlopen. 

De demonstratie die plaatsvond op de Faculteit 
Diergeneeskunde van de UGent werd integraal 
opgenomen en via het Youtubekanaal en de website 
van het PaardenPunt beschikbaar gesteld voor het 
grote publiek. 

Samenwerking 
Departement 
Landbouw en Visserij
Vanaf 2017 zal PaardenPunt Vlaanderen nauwer 
dan ooit samenwerken met het Departement 
Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. 
Samen trekken we rond in de Vlaamse provincies 
met diverse infosessies over paardenhouderij. Op 
elke locatie komt een ander thema aan bod. Dit 
project loopt over verschillende jaren wat toelaat 
om de onderwerpen af te wisselen tussen de 
verschillende provincies. Zo komt elk thema in alle 
hoeken van Vlaanderen aan bod. 

Het departement organiseert reeds jaren 
studiedagen voor de paardensector volgens dit 
principe. In 2016 zochten het PaardenPunt en het 
departement toenadering om het concept voortaan 
gezamenlijk te organiseren. In tussentijd - voor het 
aanbreken van 2017 - promootte het PaardenPunt 
de studiedagen van het departement via diverse 
kanalen. 

© Departement L&V
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Uitwerking 
commerciële 
formules
Vanaf 2017 stelt PaardenPunt 
Vlaanderen de deuren open voor 
commerciële partners. 

Hiermee gaan wij voor het eerst 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.

 

Partnerships
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Equilabel

56 gelabelde bedrijven 

Nieuw in 2016
Proficiat!

• Hippo Agri

• De Zolderhoeve

• Stal Den Heuvel

• Stoeterij Deloof

• Stal Caroline De Lannoy

• Stal de Biebosschen

• Manege Green Corner

• Breugelhoeve

• Manege Kerselare

• DW-Stables

• Dressuurstal Visseneynd

• Tagadam Club

• Manege Groenhove

• Stal 't Oud Molenhuis

• Stoeterij De Molenberg

• Van 't Enclavehof

• De Paardehoeve

• Dena Stables

Nieuw
2 bedrijven in de kijker in elke editie van CAP-magazine

Praktisch

In 2016 werd het IT-systeem 
achter het Equilabel verder 
geautomatiseerd. Dossiers kunnen 
nu eenvoudiger en sneller opgevolgd 
worden.

Actieplan
Om van het Equilabel een belangrijk 
instrument te maken om de kwaliteit 
van de Vlaamse paardenhouderij 
duurzaam te verbeteren, wordt het 
volledige Equilabelproject driejaarlijks 
aan een grondige evaluatie en update 
onderworpen. 
Hiertoe stelde PaardenPunt 
Vlaanderen een actieplan op met 
daarin een plan van aanpak, een 
timing en een overzicht van de 
probleempunten.

Werkpunten 
1. Financiële leefbaarheid;

2. Differentiatie qua niveau en 

bedrijfsactiviteiten

3. Voordelen voor geslaagde bedrijven

4. Algemene evaluatieproblemen

5. Specifieke criteria

6. Niveau Equilabel 

7. Kwaliteitsverbetering
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Verkeersveiligheid
Nieuwe spandoeken, stickers & posters 

“Paard op de baan? Kalm aan!”
Samenwerking campagne: LRV, VLP, 
Verenigingen voor Verkeersveiligheid

Ondersteuning veiligheidscampagnes 
gemeenten (bv. brochure Hoeilaart) 

+/- 3.700 fans +/- 3.700 fans +/- 2.900 fans
Ondersteuning studentenonderneming 

zichtbaarheidsspray
“Goed ge-EQUI-peerd de baan op” 

in CAP-magazine
Nieuwsberichten, Facebookcampagnes, 

beurzen, update website,... 

© Koetsiers Oostende

© VVVV

© Gemeente Hoeilaart
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Preventie 
ziektes
PaardenPunt Vlaanderen wil 
paardenhouders sensibiliseren rond 
gezondheidsrisico’s en ziekteuitbraken. 
Hiertoe werken we samen met diverse 
gerespecteerde partners:

• Equi Focus Point Belgium: 
Het officiële meldpunt voor 
besmettelijke paardenziekten

• De Faculteit Diergeneeskunde van 
de UGent

• De Faculteit Diergeneeskunde van 
de Universiteit van Luik: Het officiële 
meldpunt en kenniscentrum voor 

esdoornvergiftiging in Europa 

(AMAG)

In 2016 lag de klemtoon vooral op 
rhinopneumonie, esdoornvergiftiging, 
door teken overdraagbare ziekten en 
droes. 

Rhinopneumonie
Rhino is een griepachtig paardenvirus 
dat veel voorkomt en meestal geen 
ernstige gevolgen heeft. Helaas durven 
merries wel eens een veulen verliezen 
als ze besmet worden en komen er af 
en toe gevallen voor waarbij paarden 
zenuwstoornissen en verlammingen 
krijgen. In dit laatste scenario, heeft het 
besmette dier weinig kans op overleven 
en is er grote voorzichtigheid geboden 
opdat het virus zich niet verder zou 
kunnen verspreiden. 

Wanneer Equi Focus Point Belgium 
(EFPB) op de hoogte wordt gesteld 
van rhinopneumonie-uitbraken, stuurt 
zij deze info door aan PaardenPunt 
Vlaanderen. Indien het gaat om 
uitbraken mét zenuwstoornissen en/
of verlammingen, verspreiden we via 
al onze kanalen (website, nieuwsbrief, 
pers, sociale media,...) een uitgebreid 
nieuwsbericht met link naar een 
infodossier over de ziekte. We roepen 
ook steeds op om te vaccineren. 

In februari en mei 2016 waren we 
helaas genoodzaakt meldingen de 
wereld in te sturen. Info rond rhino 
wordt erg veel bekeken, gedeeld en 
overgenomen. De paardensector vindt 
het duidelijk zeer belangrijk om op de 
hoogte te blijven van deze problematiek. 

Esdoorn
Bij het vallen van de zaden in het najaar 
en bij het uitkomen van de scheuten in 
de lente, sterven heel wat paarden aan 
atypische myopathie. Dit is een ernstige 
spierziekte die veroorzaakt wordt 
door het eten van zaden (najaar) en 
scheuten (voorjaar) van esdoorns. 

Helaas zijn nog té weinig 
paardenhouders, beleidsmakers 
en overheden zich bewust van dit 
probleem. PaardenPunt Vlaanderen 
verspreidt berichten bij het aanbreken 
van de risicoperiodes en houdt haar 
netwerk op de hoogte van de actuele 
stand van zaken. Inhoudelijk stemmen 
we af met de Gentse en Luikse 
universiteiten. 

Tijdens het najaar van 2016 eiste 
atypische myopathie in Europa meer 
dan 250 slachtoffers. In België werden 
er 49 gevallen gemeld. Ook in de lente 
eiste esdoornvergiftiging meerdere 
slachtoffers. 
Helaas zijn deze cijfers een 
onderschatting van het werkelijke aantal 
getroffen dieren. Dierenartsen en 
paardeneigenaars geven hun gevallen 
niet altijd door aan het meldpunt van de 
Universiteit van Luik. Daarom roept het 
PaardenPunt ook zo vaak mogelijk op 
om gevallen te melden. 

Teken
Paarden die op de weide staan of 
regelmatig op wandeling gaan, kunnen 
gebeten worden door teken. Deze 
diertjes zijn voornamelijk actief vanaf de 
lente tot in het najaar, maar kunnen ook 
tijdens een zachte winter opduiken. 

Prof. dr. Edwin Claerebout (UGent) 
stelde op vraag van PaardenPunt 
Vlaanderen een uitgebreid 
webdossier op rond ziekten die door 
teken overgedragen worden. Het is 
beschikbaar op onze website en werd 
via al onze kanalen verspreid. 

Droes
Droes is een zeer besmettelijke 
bacteriële luchtwegaandoening. Bij een 
uitbraak vertonen niet alle paarden 
symptomen. Zij kunnen de ziekte 
ongemerkt verder verspreiden. Een 
vroege diagnose, isolatie en strikte 
hygiënische maatregelen zijn daarom 
noodzakelijk om insleep en verspreiding 
van droes  te vermijden. 

In samenwerking met dr. Tresemiek 
Picavet verspreidde het PaardenPunt 
een webdossier met alle info rond deze 
aandoening . Uiteraard komen ook de 
te volgen stappen in geval van een 
uitbraak uitgebreid aan bod. 

© AMAG
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Stichting voor paarden in nood
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 
beschikken over een Equilabel. 

PaardenPunt Vlaanderen verzorgt 
het volledige beheer van de stichting:

• Administratie

• Website en Facebookpagina

• Fondsenwerving

• Equilabel

• Promotie asielen

• Bevorderen adoptie

• Aanleveren “adoptiepaard in de 

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. 

Bestek 
dierenwelzijn:  
Welzijn van 
paarden in 
maneges en 
pensionstallen
PaardenPunt Vlaanderen diende een 
bestek in voor de overheidsopdracht 
“Onderzoek naar het verbeteren van 
het welzijn van paarden in maneges en 
pensionstallen”.
Dit project leek op maat van het 
Equilabel geschreven te zijn en een 
belangrijke aanzet om het label verder 
te laten evolueren en groeien. Gezien 
het ging om een onderzoeksopdracht, 
gecombineerd met een praktijkgedeelte, 
schreef PaardenPunt Vlaanderen 
samen in met de Faculteit 
Diergeneeskunde van de UGent, een 
dreamteam.
Helaas werd de opdracht niet aan ons 
toegekend. 

kijker” CAP-magazine,

• ...

Externe initiatieven ten voordele 
van de “Stichting voor paarden 
in nood” kunnen bij ons terecht 
voor inhoudelijke en praktische 
ondersteuning. Onder andere 
Aleashop en Parelli Team België 
hebben in 2016 een mooie bijdrage 
aan de stichting geschonken. Hierbij 
willen we al onze donateurs nog eens 
hartelijk bedanken!

Ten gevolge van de fusie van het 
Vlaams Paardenloket en VCP tot 
PaardenPunt Vlaanderen, werden 
ook de statuten van de “Stichting voor 
paarden in nood” aangepast. Het 
aantal leden van de raad van bestuur 
steeg van 8 naar 12 personen om in 
overeenstemming te zijn met de raad 
van bestuur van het PaardenPunt. 
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Toerisme

Nieuwe ruiter- en 
menroutes
Voor de recreatieruiters en -menners in Vlaanderen 
bracht 2016 heel wat goed nieuws. De jarenlange 
inspanningen van diverse overheden en organisaties 
wierpen dit jaar enkele mooie vruchten af. 

• Op zaterdag 30 april stond de opening van 

het Ruiter- en Mennetwerk De Merode op het 

programma. Deze routestructuur strekt zich uit 

over drie provincies.

• In mei volgde de Grensroute in Essen. De vzw 

Essense Aanspanning trok in samenwerking met 

de gemeente en het VVV de kar van dit project. 

Bovendien stak Toerisme Provincie Antwerpen 

financieel een hart onder de riem.

• In november waren alle ogen dan weer gericht 

op de provincie Oost-Vlaanderen. In het kader 

van het ambitieuze project ‘Oost-Vlaanderen 

in Galop’ werden er op korte tijd twee knappe 

hippische routes geopend: de Damslootroute 

in Destelbergen en de Grensroute in Sint 

Laureins. Het initiatief voor deze projecten lag 

in handen van de Provinciale Commissie Sport, 

Natuur en RO. PaardenPunt Vlaanderen is hierin 

vertegenwoordigd en werkt actief mee. 

PaardenPunt Vlaanderen tracht op de hoogte 
te blijven van, en mee te werken aan, alle nieuwe 
routestructuren. Wanneer ze gelanceerd worden, 
verspreiden wij alle info naar ons brede netwerk. 

Dossier: Wat maakt een 
ruiter- of menroute tot 
een goede route?  
Een goede ruiter- of menroute aanleggen, het is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om de ontwerpers 
en uitvoerders van deze routes advies te geven, 
stelde PaardenPunt Vlaanderen een dossier op 
over de do’s en don’ts voor men- en ruiterroutes. 
Dit dossier bevat de nodige inspiratie (tips, foto’s en 
voorbeelden) om het ruiters en menners naar hun 
zin te maken op een route, zonder daarbij andere 
recreanten, zoals fietsers en wandelaars, uit te 
sluiten. 

Databank toerisme rond 
en met paarden
In 2016 lijstte PaardenPunt Vlaanderen alle 
toeristische activiteiten in Vlaanderen op die verband 
houden met paarden. Al deze leuke uitstapjes 
worden verzameld in een gebruiksvriendelijke 
databank. Hiermee zullen zowel ruiters en 
menners, als mensen liever van op een afstand 
van paarden genieten, zeker een leuke dag kunnen 
samenstellen. De databank zal immers niet enkel 
routes en paardenuitstappen bevatten. Ook musea, 
standbeelden, bedrijfsbezoeken en dergelijke meer 
werden opgenomen. 

© Toerisme Provincie Antwerpen
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Ruimtelijke 
ordening
Vergunningen
Het bekomen van stedenbouwkundige 
vergunningen voor paardenhouderij 
werd in 2016 problematisch. Ingevolge 
rechtspraak van de raad van state en 
de raad voor vergunningsbetwistingen 
werd omzendbrief RO/2002/01 
niet meer toegepast. Bovendien 
bleek ook het destijds door het 
Vlaams Paardenloket met ADLO 
afgestemde beoordelingskader voor 
stedenbouwkundige vergunningen voor 
paardenhouderij in landbouwzone niet 
meer gehandhaafd te worden. Hierover 
werd op diverse niveaus overlegd. Het 
PaardenPunt organiseerde ook een 
dialoogdag over dit onderwerp (zie 
eerder).

Landschap
Reeds jaren werkt PaardenPunt 
Vlaanderen mee aan diverse initiatieven 
rond de mooie landschappelijke 
inpassing van paardenhouderijen. 
In 2016 verleende het PaardenPunt 
expertise bij projecten van het 
Regionaal Landschap de Lage 
Kempen (Limburg) en de Regionale 
Landschappen van Antwerpen. 
Uiteraard communiceren wij regelmatig 
over dit thema via diverse kanalen. 

Transport
Kilometerheffing
Sinds 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.  Deze 
problematiek volgde het PaardenPunt 
van nabij op. Er werd bovendien 
overlegd met het bevoegde kabinet 
(Weyts) en de administratie. 

Het PaardenPunt stelde rond dit 
thema een uitgebreid webdossier op 
dat via diverse kanalen werd verspreid. 
Bovendien verzorgden wij op aanvraag 
een aantal voordrachten. 

© Krismar Horse Trucks
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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 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. 

Duaal leren
Bij duaal leren verwerft de leerling niet 
alleen vaardigheden op school (of het 
centrum voor deeltijds onderwijs of 
de Syntra-lesplaats) maar ook op de 
werkvloer. 
In de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 
en 2018-2019 stappen 34 scholen en 5 
Syntra-lesplaatsen in een proefproject 
om de mogelijkheden van het “duaal 
leren” te bekijken. 
Op 23 juni 2016 kwam de subsector 
beroepen en opleidingen samen om af 
te toetsen of er, met het oog op het 
duaal leren, een sectoraal partnerschap 
binnen de paardensector kan opgestart 
worden. 
In september vergezelde het 
PaardenPunt Syntra Vlaanderen 
tijdens een gesprek met een 
Nederlandse school rond een eventuele 
internationale uitwisseling van 
studenten binnen het systeem van het 
duaal leren. 

Tijdens de voorbije jaren werd heel wat 
werk verricht rond het opstellen van 
beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) 
voor de paardensector. Een BKD 
is een referentiekader dat diverse 
organisaties (onderwijsinstellingen, 
Syntra, …) kunnen gebruiken wanneer 
ze een aanvraag willen indienen om een 
erkende opleiding in te richten. Wanneer 
er voor een bepaald beroep geen BKD 
bestaat, zal er in de toekomst ook geen 
erkende opleiding voor georganiseerd 
kunnen worden. Elk BKD wordt door 
een commissie ingeschaald op een 
bepaald niveau. Dit niveau bepaalt waar 
de opleiding kan aangeboden worden 
(secundair onderwijs, hoger onderwijs,…). 

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 
november 2016 aanvaard door de 
valideringscommissie en liggen voor bij 
de inschalingscommissie. De resultaten 
van de inschaling worden verwacht in 
mei of juni 2017. 

Hiernaast werd binnen AHOVOKS 
een procesbegeleider aangesteld 
voor de opmaak van de belangrijkste 
dossiers voor de paardensector. 
PaardenPunt Vlaanderen pleegde 
overleg  met AHOVOKS omtrent de 
voorgelegde structuur. Deze diende 
een aantal wijzigingen te ondergaan. 
In 2017 zal PaardenPunt Vlaanderen 
met de sector beroepen en opleidingen 
de mogelijkheden overlopen en een 
plan van aanpak uitwerken voor de 
finalisering van de structuur en de 
concrete uitwerking van de BKD’s. 

Beroepskwalificatiedossiers
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Bijlage 1: Financieel
Activa
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Passiva
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Resultaten
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Bijlage 2
Vlaams actieplan voor de paardenhouderij

www.paarden.vlaanderen/actieplan
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Bijlage 3: Kalender
2 januari 2016 Overleg met kabinet Schauvliege omtrent bouwvergunningen

8 januari 2016 Stuurgroep fusie: Opstellen functiekaarten

11 januari 2017 Forum Fokkerij

12 januari 2016 Opleiding nieuw programma sociaal secretariaat Attentia

13 januari 2016 Overleg inzake opbouw boekhouding in functie van de fusie

18 januari 2016 Overleg met verzekering KBC inzake fusie

19 januari 2016 Overleg FHE inzake persconferentie 

20 januari 2016 Bespreking Everyday inzake onderhoud nieuw kantoor

20 januari 2016 Randstad evaluatie uitzendkracht

28 januari 2016 Overleg Coppens inzake verhuis naar nieuw kantoor

28 januari 2016 Overleg trage wegen

1 februari 2016 Boekhouding Geraardsbergen: Voorbereiding afsluiting boekjaar 2015

2 februari 2016 Overleg Attentia inzake fusie

3 februari 2016 Overleg werkzaamheden in nieuw kantoor

3 februari 2016 Overleg met DLV problematiek ruimtelijke ordening

10 februari 2016 Coaching directeur door Luc Drieghe 

10 februari 2016 Overleg met Valerie Vandenabeele (Landelijk Vlaanderen) omtrent verpaarding

11 februari 2016 Departement Landbouw en Visserij Gent over subsidie fokkerij en statuten 

12 februari 2016 Stuurgroep fusie: Fusieovereenkomst, statuten, huishoudelijk reglement, volmachten

15 februari 2016 Boekhouding: Afsluiting boekjaar 2016

16 februari 2016 Overleg boekhoudplan fusie

17 februari 2016 Controle van de rekeningen 2015 VCP

19 februari 2016 Stuurgroep Gent: Voorbereiding AV en RvB

22 februari 2016 Overleg met Cel Mens en Paard, Arteveldehogeschool en Vives omtrent hippotherapie

24 februari 2016 Raad van bestuur Vlaams Paardenloket

24 februari 2016 Raad van bestuur VCP

24 februari 2016 Algemene vergadering Vlaams Paardenloket 

24 februari 2016 Algemene vergadering VCP

24 februari 2016 Raad van bestuur PaardenPunt Vlaanderen

26 februari 2016 Flanders Horse Expo: Beurs en persconferentie

27 februari 2016 Flanders Horse Expo: Beurs

28 februari 2016 Flanders Horse Expo: Beurs

29 februari 2016 Technische werkgroep FOD/FAVV

7 maart 2016 Voordracht kilometerheffing Meise
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10 maart 2016 Overleg met Frank Gasthuys en Jelle Engelbosch omtrent dierenwelzijn

14 maart 2016 Overleg met Sarah Van Cromphout (Stad Aalst) omtrent ruimtelijke ordening

18 maart 2016 Overleg Vangansewinkel inzake ophaling papier en restafval

21 maart 2016 Overleg Escolit inzake eventueel partnerschap

23 maart 2016 Overleg VFBT inzake administratieve ondersteuning

25 maart 2016 Overleg met ANB en Pierre Arnould  omtrent organisatie in Zoniënwoud

25 maart 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

28 maart 2016 Overleg Escolit inzake eventueel partnerschap

29 maart 2016 Lancering HorseID

30 maart 2016 Controle Departement Landbouw en Visserij inzake subsidie fokkerij 2015

5 april 2017 Overleg VFBT inzake administratieve ondersteuning

6 april 2016 Overleg Attentia inzake loonharmonisatie

8 april 2016 Overleg met moederstamboek Ijslandse paarden inzake aanpassing paspoorten in België

11 april 2016 Overleg Freshdesk inzake ticketingsysteem

14 april 2016 Voordracht kilometerheffing Azelhof (Lier)

15 april 2016 Overleg Attentia inzake loonharmonisatie 

16 april 2016 Forum Fokkerij

21 april 2016 Voordracht "Belang van de paardenhouderij" voor regionale landschappen te Bornem

21 april 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

26 april 2016 Coaching directeur door Luc Drieghe

28 april 2016 Overleg organisatie Agriflanders standen paarden in hal 6 en 8

29 april 2016 Overleg Horse & Country 

9 mei 2016 Werkgroep online procedure stamboeken

10 mei 2016 Overleg verzekeringen KBC

10 mei 2016 Overleg dierenwelzijn inzake sensibiliseringscampagna paardenverwaarlozing

10 mei 2016 Overleg Centrum voor Agrarische Geschiedenis: Paarden in de agrarische geschiedenis

18 mei 2016 Overleg Attentia inzake loonharmonisatie

24 mei 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

24 mei 2016 Raad van bestuur PaardenPunt Vlaanderen

24 mei 2016 Algemene vergadering PaardenPunt Vlaanderen

26 mei 2016 VAC Gent: Overleg inzake subsidie

27 mei 2016 Overleg met KULeuven - Nadine Buys omtrent Horsegene

29 mei 2016 Overleg met Syntra omtrent duaal leren

3 juni 2016 Overleg inzake telefonie: Uniformisering GSM-abonnementen

7 juni 2016 Kabinet Borsus: Overleg inzake identificatie en koppeling stamboeken/Horse Id

8 juni 2016 Overleg informaticaplatform en administratieve ondersteuning VFBT

9 juni 2016 Overleg koppeling stamboeken/Horse Id - BCP
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9 juni 2016 Overleg met stamboeken omtrent fokkerijsubsidies

13 juni 2016 Technische werkgroep BCP/PPV/CWBC

13 juni 2016 Subsector beroepen en opleidingen omtrent duaal leren

16 juni 2016 Overleg met DLV problematiek ruimtelijke ordening

20 juni 2016 Voordracht op persconferentie European Horse Services

24 juni 2016 BCP procedure paspoorten

24 juni 2016 Jury eindwerkverdedigng "Huisvesting van paarden,  nu en in de toekomst"

29 juni 2016 Overleg Centrum voor Agrarische Geschiedenis: Paarden in de agrarische geschiedenis

29 juni 2016 Overleg met Herman Dirix (FAVV) omtrent certificaten bij transport van sperma

30 juni 2016 KBC verzekeringen - harmonisatie verzekeringen

5 juli 2016 Whirdec Parijs

6 juli 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

13 juli 2016 Overleg met Colruyt omtrent lastenboek paardenvlees

14 juli 2016 Overleg BCP inzake afdrachten

19 juli 2016 Overleg met grondbeheer Vlaanderen omtrent problematiek ruimtelijke ordening

20 juli 2016 Overleg Pavo inzake partnerschap

24 juli 2016 Coaching directeur door Luc Drieghe 

25 juli 2016 Overleg FAVV inzake dossier inbeslaggenomen paarden

28 juli 2016 Overleg met Thomas Focquart omtrent handel in China 

1 augustus 2016 Overleg Cavalor inzake partnerschap

3 augustus 2016 Overleg subsidies 2017 met Departement Landbouw en Visserij

19 augustus 2017 Coaching directeur door Luc Drieghe 

25 augustus 2016 Politie Lubbeek: Ondervraging identificatiedossier

30 augustus 2016 Waregem Koerse

31 augustus 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

31 augustus 2016 Raad van bestuur PaardenPunt Vlaanderen

7 september 2016 Overleg met dienst voorlichting Departement Landbouw en Visserij inzake samenwerking

11 september 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

13 september 2016 Overleg sociaal secretariaat Attentia inzake werking programma

14 september 2016 Overleg Mannpower uitzendbureau inzake eventuele samenwerking

19 september 2016 Technische werkgroep BCP/PPV/CWBC

19 september 2016 Forum Fokkerij

22 september 2016 Overleg Hippo TV

27 september 2016 Overleg met Nadine Buys (KULeuven) omtrent Horsegene

28 september 2016 Overleg subsidie 2017 - Fokwaardeschatting

28 september 2016 Overleg met Lode Ceyssens omtrent ruimtelijke ordening

29 september 2016 Overleg met Syntra omtrent duaal leren en nomen voor stageplaatsen
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5 oktober 2016 Overleg NFPS inzake administratieve ondersteuning

6 oktober 2016 Overleg dierenwelzijn inzake sensibiliseringscampagne paardenverwaarlozing

12 oktober 2016 Overleg Shetland pony inzake informaticaplatform

17 oktober 2016 Overleg rond Flanders Horse Expo 

19 oktober 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

19 oktober 2016 Raad van bestuur PaardenPunt Vlaanderen

24 oktober 2016 Overleg informaticaplatform - koppeling stamboeken/Horse Id

25 oktober 2016 Kabinet Borsus: Overleg inzake identificatie - koppeling stamboeken/Horse Id

26 oktober 2016 Overleg met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omtrent I &R van paarden

27 oktober 2016 Overleg met DLV omtrent problematiek ruimtelijke ordening

27 oktober 2016 Overleg met Saartje Degelin (Boerenbond) omtrent ruimtelijke ordening

3 november 2016 Dialoogdag ruimtelijke ordening

7 november 2016 Overleg met Georges Van Keerberghen omtrent ruimtelijke ordening

9 november 2016 Vlaamse Fokkerijdag Leuven

14 november 2016 Overleg met dienst voorlichting Departement Landbouw en Visserij inzake samenwerking

14 november 2016 Toelichting omtrent HorseID op algemene vergadering Navema - Grimbergen

15 november 2016 Overleg Cavalor inzake partnerschap

17 november 2016 Overleg subisdie fokkerij VAC Gent

21 november 2016 Overleg Flanders Horse Expo

22 november 2016 Studieavond dienst voorlichting Departement Landbouw en visserij te Hasselt over paard 
en voeding

25 november 2016 Infomoment omtrent HorseID te Gent

28 november 2016 Overleg met Els Beliën AHOVOKS Agentschap Hoger Onderwijs omtrent BKD's

28 november 2016 Forum Fokkerij

29 november 2016 Dagelijks bestuur PaardenPunt Vlaanderen

30 november 2016 Overleg agenda forum fokkerij - Gent

2 december 2016 Overleg met Filip Vandecapellen (EHS) omtrent de economie van de paardenhouderij

2 december 2016 Overleg omtrent voorbereiding dialoogdag hippotherapie

5 december 2016 Opleiding FAVV - Gent

7 december 2016 Raad van bestuur PaardenPunt Vlaanderen

8 december 2016 Overleg met dienst voorlichting Departement Landbouw en Visserij inzake samenwerking

8 december 2016 Infomoment HorseID te Luik

8 december 2016 Ondertekenen adres- en statutenwijzinging Stichting voor paarden in nood

10 december 2016 Whirdec Geneve

21 december 2016 Werkgroep koppeling stamboeken/Horse Id
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