
Presentatie ter gelegenheid van de Statutaire algemene vergadering

Brussel, 18 april 2006.

Bestuurswerk - vergaderwerk.
Raad van bestuur:
Samenstelling: Rudi EERDEKENS (voorzitter); Roger JANSSENS (Ondervoorzitter);  
Jan DE BOITSELIER, Yves DE BOSSCHERE, Patrick DE RYCKERE, Geert  
GHEKIERE, Eddy LAEREMANS (ontslagnemend); Carlo PRINSEN, Theo 
SLEUWAEGEN, Jean-Jacques VANDENBERGHE.
Vergaderingen: 11 in totaal (12/01; 20/01; 17/02; 17/03; 21/04; 20/05; 16/06; 18/08; 
22/09; 03/11; 22/12). Gemiddeld 6 aanwezigen, 66 over alle vergaderingen heen.
Behandelde onderwerpen:
° Vaste elementen: werking van de fora; verslag van de gedane 
vertegenwoordigingen; budget VCP - financiering;
° Andere zaken: - signalementopname, veulencontroleurs, uitwerking procedure voor 
het chippen op vrijwillige basis.
- Dossier Algehele identificatie van de paardachtigen (chip).
- Aflevering Equipas.
- Ontwikkeling informaticaplatform.
- Dossier dierenwelzijn.
- Agribex en Agriflanders.
- Communicatie: aanmaak materialen, voeren van communicatie.
- Paspoorten: uniformisering.
- Haalbaarheid van een onderzoek naar de "Filogenese van de paardenrassen".
- Erkenningsprocedure stamboeken: betrokkenheid VCP.
- Dossier gevolgen van de regelgeving inzake het brandmerken van de paarden.
- Invullen regeringsverklaring.
- EU beschikking mbt de inschrijving van paardachtigen in de stamboeken.
- Dossier "paardeninfrastructuur" hippodroom Sterrebeek.
- Behandeling ontwerpbesluit "toelating tot de voortplaniting".
- Oprichting van, toetreding tot een kostendelende vereniging.
- Hoge raad voor dierenwelzijn.

Algemene vergadering
Samenstelling: de dames DE VRIES, JONCKHEERE en VLAMINCK. De heren 
COOLS, DE BOITSELIER, DE BOSSCHERE, DE RUYCK, DE RYCKERE,  
EERDEKENS, EVERAERT, GHEKIERE, HANSEN, HAUTEKEETE, JANSSENS,  
LAEREMANS, PRINSEN, SLEUWAEGEN, VAN DEN BOSCH, VANDENBERGHE.
Statutaire Algemene vergadering op 16/04/05. Agenda: jaarverslag, rekening 2004, 
begroting 2005, Toelichting over de ontwikkeling van het ICT platform.
Deelname van 11 aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Fora, commissies, werkgroepen
De forums fokkerij, gebruikers en beroepen- opleidingen, hebben hun eigen 



dynamiek en vergaderritme. Werkgroepen werden samengesteld voor de opvolging 
van de werkzaamheden met betrekking tot het informaticaplatform en de behandeling 
van de aanpassingen aan de ontwerpbesluiten.
 
Toelichting bij elementen uit de werking.
Informaticaplatform
Het gunnen van de opdracht voor de uitwerking van het informaticaplatform liep niet 
van een leien dakje. Uiteindelijk neemt de raad van bestuur van 12 januari de 
definitieve beslissing en de uitwerking van het project wordt toegekend aan Falcoo 
automatisering. Na enige overlegvergaderingen met de aangeduide commissie, wordt  
gestart met de concrete uitwerking. Ondertussen is een bijstelling van het project 
afgesproken en wordt akkoord gegaan met de erkenning van de KBRSF (VLP) en 
LRV als registrerende vereniging.
Op 12 september wordt het project voorgesteld aan de registrerende verenigingen. 
Dan worden de Belgische Ezelsvrienden, het Belgische Haflingerstamboek en de 
Welsh Pony aangeduid om proef te draaien. In het lopende jaar gebeurt dat ook 
effectief voor de eerste twee.
De financiering van het systeem wordt dan onderwerp van gesprek, evenals de 
betaling van de conversie. Het lukt niet meer om dit nog in 2005 duidelijk te krijgen.

Identificatie, KB over de Algehele identificatie van de Paardachtingen
De bespreking van het KB over de Algehele identificatie van de paarden vraagt niet 
zo veel tijd meer van de raad van bestuur. De reden is simpel. De voorbereidingen 
zijn gedaan en de zaak zit op het nieveua van de overheid. Het is enkel wachten op 
het moment van goedkeuren van het KB. Daar wordt angstvallig naar uitgekeken en 
zeker naar wat de definitieve tekst is. De goedkeuring komt er op 16 juni en op 3 
augustus verschijnt het KB in het staatsblad. Een vlugge lezing van de tekst maakt 
duidelijk dat er geen aanpassingen ten nadele van de paardenwereld gedaan zijn. 
Vanuit de Vlaamse confederatie vertrekt er een persbericht. Op 6 december volgt er 
vanuit de Belgische Confederatie nog een actie met het chippen van het paard van 
Sinterklaas en dat op een persconferentie georganiseerd tijdens Agribex.

Identificatie, bestaande werking
De Vlaamse confederatie treedt op als dienstverlener aan de stamboeken voor de 
opname van de signalementen van de veulens. In 2005 kwam er de opdracht bij om 
paspoorten af te leveren aan niet-stamboekpaarden.
° Veulencontroleurs.
Het contract werd voor een jaar verlengd met de bestaande groep veulencontroleurs.  
Afspraken over het nieuwe seizoen werden gemaakt op 23 april 2005.
In de raad van bestuur worden de cijfers over de signalementopname en de kostprijs 
ervan worden in detail bekeken. Er blijken geen bijzondere afwijkingen te zijn.
° Equipas:
Na enkele contactnamen, ontvangt de VCP op 5 januari een schrijven van de 
Minister van Volksgezondheid. Daarmee wordt de voorlopige toelating gegeven om 
Equipassen af te leveren voor niet stamboekpaarden. Dat is de oplossing voor de 



onzekere situatie waarin eigenaars zitten met paarden/pony's zonder paspoort. Het 
hebben ervan bij elke paardachtige is immers reeds sinds juli 2000 verplicht gesteld.
De voorlopige toelating geldt tot op het moment waarop de Algehele identificatie van 
de paarden van toepassing wordt.
De Raad van bestuur van 17 februari beslist dat er geen afstamming opgenomen kan 
worden in de Equipas.
° Documenten
Afspraak wordt gemaakt om een gesprekronde te starten over de uniformisatie van 
het paspoort. Het is de idee om hiervoor een werkgroep bij mekaar te brengen.
Over de dekboeken wordt afgesproken om nog een jaar verder te doen met de 
bestaande documenten, dit in het licht van het van toepassing wordend KB omtrent 
de algehele identificatie.
° Voorlopig "chippen"
Aan het begin van het werkjaar was er geen zicht op de termijn waarbinnen de 
Algehele identificatie van de paardachtigen verplicht zou worden. Binnen de 
paardensector leefde nochtans de vraag om te kunnen chippen. Om toch enige vorm 
van coördinatie te hebben en een gelijke manier van werken door de dierenartsen,  
werd initiatief genomen om te komen tot een voorlopige procedure voor het chippen. 
De goedkeuring van het KB in juni, doorkruiste echter deze initiatieven en zorgde 
vooral voor veel verwarring. Het was niet gemakkelijk om duidelijk te krijgen dat de 
"voorlopige procedure" los stond van het KB. Het project van het "voorlopig 
chippen" wordt eigenlijk stopgezet, maar de geplande opleidingsdagen voor 
dierenartsen, die aan de universiteit van Gent opgezet werden in samenwerking met 
de BAPS (federatie van dierenartsen), gaan toch door. Het ministerie van 
Volksgezondheid erkent de opleidingen als passende binnen het KB en dat gaf de 
nodige autoriteit.
° Volume:
Tijdens het dienstjaar 2005 werden 6.096 veulens geïdentificeerd in Vlaanderen 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 
% worden op verzamelplaatsen geïdentificeerd.

                                                     (a)                (b)                (c)               (d)
Belgisch Warmbloedpaard                4.064           1.944            2.120          1.131
Belgisch Trekpaard                             706             694                 12              21
Draver                                              399             399                   0                -
Haflinger                                           337             194               143               9
Shetland Pony                                   247             219                 28                0
Miniatuur Paard                                   81               59                 22               0
New-Forest Pony                                  86               32                 54               1
Fjord                                                  86               27                 59               0
Welsh Pony                                        62               62                   0               0
Ijsland Pony                                       23               23                   0               0
Highland Pony                                      3                 3                   0               0
Lusitano                                              2                 2                   0               2



    Totaal                                        6.096          3.658             2.438         1.164

( (a) = aantal veulens geïdentificeerd in Vlaanderen in 2005; (b) = aantal veulens 
geïdentificeerd aan huis; (c) = aantal veulens geïdentificeerd op een verzamelplaats; 
(d) = aantal monsternamen voor DNA-ouderschapsbepaling)

Naast de identificatie van de veulens werden nog 433 "niet stamboekpaarden" 
geïdentificeerd met het oog op het afleveren van een Equipas; nl. 205 aan huis en 
228 op een verzamelplaats.

Invulling regeringsverklaring
In de verklaring van de Vlaamse regering vinden we terug dat de "paardenfokkerij en 
de stamboekwerking ondersteunt zal worden". 
De vraag hoe de Vlaamse regering invulling zou geven aan dit voornemen, werd 
terug gekaatst. Tijdens het overleg op het kabinet van de Minister van Landbouw 
werd aangegeven dat er best een voorstel kwam vanuit de sector. Een document werd 
opgemaakt met daarin voorstellen voor de financiering van vijf lijnen: de uitbouw 
van de Vlaamse Confederatie; de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; de 
ondersteuning van bijzondere organisaties; de ondersteuning van het 
selectiegebeuren en een bijdrage aan de bescherming van het Belgisch Trekpaard als 
levend monument.
Van dit geheel werd er eigenlijk alleen brood gezien in de eerste lijn, de uitbouw van 
de confederatie. Weer kwam de bal terug. Er moet nu een voorstel komen met  
concrete vormen voor de invulling hiervan.

Erkenning VCP
Het Ministerieel besluit dat ondertekend werd op 16 maart 2005, regelt de erkenning 
van de fokkersverenigingen. Na de regionalisering van het ministerie van Landbouw 
diende dit dringend in orde gebracht te worden.
In hetzelfde besluit wordt ook de Vlaamse Confederatie erkend als leidinggevende 
vereniging (koepel) voor de paardensector. Dat geeft meteen een officiële status.

Gedragscode voor de paardenhouder
Het belang van een document waarin omschreven wordt welke voorwaarden vervult  
moeten zijn voor het diervriendelijk houden van paarden, wordt duidelijk onderkend. 
Bijna elke vergadering staat dit onderwerp geagendeerd. Door allerlei  
omstandigheden lukt het niet om in 2005 tot een einddocument te komen. De 
basisteksten zijn wel verzameld, maar dienen verwerkt te worden.

Beurzen en manifestaties
De evaluatie van Agriflanders komt aan bod op de raad van bestuur van 20 januari.  
Tegen het einde van het jaar moet aandacht besteed worden aan de voorbereiding 
van Agribex (7-11/12). Uit de evaluatie daarvan komt naar voor dat de gezamenlijke 
stand onder het Vlaams Fokkerijcentrum geen succesformule blijkt te zijn. Er zijn 



standen per stamboek nodig en het tentoonstellen van dieren moet mogelijk blijven. 
Het is duidelijk dat het paard heeft zijn plaats heeft op Agribex. De keuringen en 
prijskampen waren publiekstrekkers.
De beslissing wordt genomen om niet in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen 
aan de beurs "Beestjes en baasjes".

Wetgeving
Meerdere onderwerpen werden aangepakt. Dat kon niet allemaal even fundamenteel 
en oplossingen liggen niet altijd voor de hand:
° Brandmerken.
In principe mogen ook in het buitenland gebrandmerkte paarden niet meer in België 
zijn. Er mocht ook aangenomen worden dat ook de wetgever verveeld zat met deze 
waarschijnlijk niet ingeschatte en afdwingbare consequentie van aanpassing aan het 
ingrepenbesluit. Op enkele brieven volgden besprekingen met het kabinet van de 
minister van volksgezondheid. Nadat het voorstel niet haalbaar bleek, om te komen 
tot een protocol waarin de betrokken organisaties zouden onderteken om af te zien 
van het brandmerken, viel alles stil. Gegeven is alleszins dat de opvolging van dit 
dossier toekomt aan de Belgische Confederatie.
° Btw:
Het gaat om federale bevoegdheid en dus kon het niet anders dan dit dossier over te 
laten aan de Belgische Confederatie. Via het doorsturen van de documenten aan 
enkele excellenties van het Vlaamse niveau, werd toch gevraagd om de nodige 
ondersteuning te geven aan de vraag.
° Toelating tot de voortplanting
In de bespreking met de administratie gaat het over de aanduiding van de jury van de 
stamboeken door de minister, de toelating tot de dekdienst van de hengsten, 
noodzakelijke certificaten, … Hetgeen gekend is als "de openbare dekdienst" blijft  
behouden. De bevoegdheid over het aanduiden van de jury verschuift naar de 
stamboeken. Met de voordelen nemen ze ook de nadelen mee.
Bij de bespreking van de resultaten tijdens de raad van bestuur van 20 mei komt een 
algemene tevredenheid naar voor over de aanpak en de samenwerking met het  
Ministerie.
° Erkenning fokkersverenigingen
Uiteindelijk wordt dan toch afgesproken dat er informatie aan de raad van bestuur 
gegeven zal worden als er een aanvraag is om erkenning van een nieuwe 
fokkersvereniging. De raad van bestuur had veel liever gezien dat in de procedrue 
voorzien zou worden dat er een advies van hem nodig was. 
° EU beschikking
Er ontstaat deining omdat er vanuit Europa gecommuniceerd wordt dat een product  
van een vader uit het hoofdstamboek en een moeder uit het hoofdstamboek verplicht 
ingeschreven moet worden in de hoofdafdeling van het stamboek. Het aspect  
"goedgekeurd" zou niet meer van toepassing zijn voor de hengsten. Na bestudering 
van het dossier blijkt dat de bijkomende voorschriften de manier van werken in 
België veilig stellen. Er dient immers een dekcertificaat te zijn en dat kan alleen 
maar komen van goedgekeurde hengsten.



° Organisatie wedstrijden
Er wordt even aandacht gegeven aan een ontwerp van decreet dat op de commissie 
Ruimtelijke Ordening besproken wordt. Dit zou een oplossing moeten bieden voor de 
huidige problemen met de organisatie van wedstrijden op landbouwgronden.

Communicatie
In de beginfase werd de VCP communicatie verzorgd vanuit LRV. Deze manier van 
werken viel stil in het begin van het jaar. In juni werd deze opdracht uitbesteed aan 
Mevr. C. Luys die dit op zelfstandige basis zou gaan doen. Er komt een nieuwe 
website. Vanaf dan kunnen de aanpassingen aan de site in eigen beheer gedaan 
worden.
In de aanloop naar Agribex toe wordt promotiemateriaal aangemaakt. Vanaf dan kan 
de VCP zich kenbaar maken aan de hand van 2 gewone vlaggen, 2 spandoeken, 1 
rollup met logo en kontaktgegevens, 1 rollup met ruimere gegevens.
Na elke vergadering van de raad van bestuur wordt een persbericht gemaakt dat 
eveneens naar de aangesloten verenigingen gaat. Acht keer vertrekt er een 
persbericht met informatie over zaken die aan bod gekomen zijn op de raad van 
bestuur. Eén keer komt er een persbericht als reactie op de berichtgeveing op TV 
over Waregem koerse en na de goedkeuring vanhet KB komt er daarover een bericht.

Huis voor het paard
Even waren we betrokken bij een initiatief om bij de herinrichting van de 
Hippodroom van Sterrebeek ruimte te voorzien voor de paarden. Naast een manege 
werd er gedacht aan een "Huis voor het paard" waar heel wat administratieve 
diensten bij mekaar zouden kunnen zitten. Ook de nodige accommodatie voor 
wedstrijden indoor en outdoor zou ter beschikking komen.
Na twee besprekingen werd er van de initiatiefnemers niets meer gehoord.

Filogenese van de paardenrassen
Vanuit het centrum voor huisdierengenetica en selectie van de K.U.L. kwam het  
voorstel om een onderzoek te voeren over de filogenese (bloedlijnen en 
verwantschappen) van de paardenrassen. Er kon niet op ingegaan worden omwille 
van het gebrek aan financiële middelen bij de confederatie en de 
fokkersverenigingen. Op dat moment wordt gemeend dat er mogelijks financiering 
kan komen via de overheid en daarom wordt het project opgenomen in de nota 
"invulling regeringsverklaring".

Kostendelende vereniging
Tijdens het forum fokkerij van 20 september wordt gesproken over de opgerichte 
kostendelende vereniging. Zij maakt het mogelijk dat de aangesloten verenigingen 
een bepaald pakket diensten aan mekaar kunnen leveren zonder dat er Btw op 
aangerekend moet worden. Omwille van de interesse aan de andere kant van de 
taalgrens werd het project een tijdje daarvoor al opgetild naar het federale niveau 
van de Belgische confederatie. 


