
Presentatie ter gelegenheid van de Statutaire algemene vergadering

Brussel, 16 april 2005.
 
Vergaderen kost geld.
De Raad van Bestuur vergaderde dertien keer in het dienstjaar 2004. Naast de 
gewone statutaire Algemene vergadering was er in 2004 ook een buitengewone 
Algemene vergadering nodig. Daarnaast zijn er nog de forums met elk hun eigen 
vergaderritme. 
Een studie gaf aan dat de kostprijs van al het vergaderwerk in Nederland in 2000 
stond tegenover een kostprijs van 15 MILJARD EURO. Dit kan dan nog wat  
overdreven zijn en onze noorderburen zijn waarschijnlijk grotere kletskousen dan wij,  
dan nog….
Eigenlijk wordt deze anekdote alleen maar naar voor gebracht om aan te geven dat 
elke vergadering zinvol dient te zijn. De opsomming van de werkzaamheden binnen 
de Vlaamse Confederatie van het Paard volgt hierna. Hopelijk is het oordeel positief 
over wat er gebeurde en was de geïnvesteerde vergadertijd de moeite waard.

Vergaderen concreet
° De Raad van bestuur kwam dertien keer bij mekaar: 6/1, 2/2, 4/3, 18/3, 26/4, 25/5, 
1/7, 30/7, 9/9, 7/10, 10/11, 2/12 en 23/12.
° Jaarlijkse statutaire Algemene vergadering: 3 april 2004.
- Aanvaarding nieuwe leden: Louis Cools, Yves De Bosschere, Eric De Ruyck,  
Chretien Hansen, Maria Jonckheere, Carolo Prinsen, Johan Van Bosch en Lies 
Vlaeminck.
- Verslag van de werking in 2003.
- Rekening 2003, begroting 2004.
- Nieuwe beheerders: Jan De Boitselier, Yves De Bosschere, Carlo Prinsen.
° Buitengewone vergadering op 2 december 2004
- Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de nieuwe vzw wet.
- Luc Hautekeete als nieuwe lid.

Behandelde punten
Opvolging regelgeving / dossiers met overheid
- EU richtlijn registratie en identificatie
Bespreking en amendering van de voorsteltekst voor de aanpassing van de Eu-
richtlijn omtrent identificatie en registratie.
- Algehele identificatie:
Stamboeken opgenomen als aanmeldpunten. Noodzaak van online mogelijkheden 
komt naar voor.
Komen tot erkende dierenartsen voor de identificatie
Beheer databank voor BCP – voor sector.
Identificatiedocument en mutatieluik worden van mekaar gescheiden.
Vereenvoudigde identificatie volstaat voor veulens die voor het jaareinde geslacht 
worden.



Verzoek om het project waarin het sanitaire en het registratie aspect samen gaan, 
niet in gevaar te brengen door gekibbel tussen de regionale en federale overheid.
Vraag om financiële stromen NIET via de identificeerders te laten lopen.
- Paarden in de regeringsverklaring: Brief aan Minister-President, bespreking in 
overleg op kabinet.
- Btw tarief: vertaling dossier, bezorging aan Mr. Leterme, opvolging via 
contactnames. Uitgangspunt: globale sector onder landbouw brengen.
- Brandmerken van paarden: brief aan Minister Demotte
- Blokstaarten: regelmatige bespreking.

Paspoort voor niet-stamboekpaarden - Equipas
Tussenkomsten en schrijven om beslissing rond te krijgen. Opvolging van het dossier.

Signalementopname
In dienstneming van de veulencontroleurs door de Vlaamse confederatie.
Bespreking van klachten.

Details over de signalementopname:
Er werden 6.163 veulens geïdentificeerd door de veulencontroleurs en dierenartsen 
van de Vlaamse Confederatie van het Paard.
Ca 60 % van de veulens worden aan huis bij de fokker geïdentificeerd; de overige 40 
% (voornamelijk Warmbloedpaarden) worden op verzamelplaatsen geïdentificeerd.
De identificatie bestaat in het opnemen van een beschreven en grafisch signalement.
De identificatiegegevens worden aan de fokkersverenigingen overgemaakt met het 
oog op de aflevering van het paspoort.  Voor 3.009 identificaties (ca 50 %) werden 
deze identificatiegegevens digitaal aangeleverd.  Op enkele uitzonderingen na 
(sterfte van het veulen) werd voor alle geïdentificeerde veulens een paspoort  
afgeleverd door de betrokken fokkersvereniging.

    (a) = aantal veulens geïdentificeerd in Vlaanderen in 2004
    (b) = aantal veulens geïdentificeerd aan huis
    (c) = aantal veulens geïdentificeerd op een verzamelplaats
    (d) = aantal monsternamen voor DNA-ouderschapsbepaling

                                          (a)           (b)           (c)            (d)

Belgisch Warmbloedpaard    4.056       1.984        2.072       1.089
Belgisch Trekpaard                725          707             18           24
Draver                                  375          375              0             ?
Haflinger                               328         143           185             3
Shetland Pony                       301          301              0             2
Miniatuur Paard                       91           82               9             0
New-Forest Pony                      68           33             35             3
Welsh Pony                            91            91              0             3
Belgisch Sportpaard                 36            36              0             4
Ijsland Pony                           26            26              0             1



Lippizaner                              19            19              0           15
Highland Pony                          6             6               0             0
Lusitano                                  2             2               0             2
Palomino                                 2             2               0             0
Andere                                  37            22             15             8
    Totaal                           6.163        3.829        2.334       1.154

Informaticaplatform
Initiatieven tot het bekomen van de subsidiëring via het Vlaams fokkerij centrum.
Aanduiding werkgroep voor opmaak lastenboek en behandelingen offertes.
Delegatie van de bevoegdheid voor het openen van de offertes.
De toewijzing zal gebeuren op de komende vergadering van de RvB voorzien op 23.12 om 16u00.
Nemen van de beslissing.

Vereniging VCP vzw
Financiering: regelingen voor het subsidie dossier.
Aanpassingen aan de statuten in functie van de nieuwe vzw wet.
Bespreking van de vraag tot aanpassing van het aantal afgevaardigden in het forum C en de regels 
die gehanteerd worden wanneer er tot een stemming wordt overgegaan in het forum fokkerij.
Opvolging en stimulering werking forums

Oprichting kostendelende vereniging
Eerste initiatieven werden genomen en besproken.

Gedane vertegenwoordigingen
AVP
VFC
Deelname aan de open brainstorming op initiatief van de VLP over de relatie tussen sport en 
fokkerij.
Mandaten in de Belgische confederatie.

Andere:
Chippen vanuit de confederatie: initiatief wordt stopgezet na enkele besprekingen.
Stamboekadministratie voor Welsh en Shetland moest stopgezet worden.
Coördinatie aanwezigheid op Agriflanders
Behandeling van de dossiers voor de subsidiëring van de projecten voor het vrijwaren van het 
genetisch patrimonium (Belgisch Trekpaard) en de berekening van de fokwaardeschatting.

Uitbouw communicatie.
Gerealiseerd: 
- logo,
- briefhoofding,
- procedure voor aanmaak persberichten en realisatie van eerste berichten (2 december)
- website.


