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

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

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

 

 

Bestuurswerk - vergaderwerk.
Raad van bestuur:

Samenstelling: Rudi EERDEKENS (voorzitter); Marc WENTEIN (ondervoorzitter); Roger 
JANSSENS; Jan DE BOITSELIER, Yves DE BOSSCHERE, Patrick DE RYCKERE, 
Geert GHEKIERE, Carlo PRINSEN, Theo SLEUWAEGEN, Jean-Jacques 
VANDENBERGHE.

Vergaderingen: 10 in totaal (02/02; 09/03; 18/04; 18/05; 22/06; 17/08; 28/09; 26/10; 23/11; 21/12). 
Gemiddeld 7 aanwezigen, 68 over alle vergaderingen heen. Mark Wentein was 
aanwezig als waarnemer tot aan zijn aanstelling als bestuurder.

Behandelde onderwerpen:
° Vaste elementen: verslag  van de vorige vergadering, werking van de forums; verslag van de gedane 

vertegenwoordigingen; verslag van besprekingen in relevante bestuursorganen – 
werkgroepen – comités, budget VCP - financiering;

 

° Andere zaken: - Agriflanders

- Bespreking, amendering voorliggende reglementeringen.

- Brandmerken

- Centrale databank en de werkgroep daarvoor.

- Communicatie.

- Eliten van de arbeid.

- Handleiding erkenning van stamboeken van het Ministerie van landbouw.

- ICT plaform



- Invulling regeringsverklaring

- Kostendelende vereniging.

- Meldpunt gestolen paarden.

- Mestproblematiek.

- Organisatie secretariaat VCP

- Organisatie signalementopname.

- Problematiek chippen

- Problematiek gezondheidscertificaat.

- Project genenbank.

- Ruimtelijke ordening, dossier.

- Samenwerking met VILT.

- Sponsoring.

- Statuut kostendelende vereniging.

- Strategisch plan VCP.

- Toelagen ministerie

- Uitwerking 'code of conduct'.

- Verdeling mandaten.

- Verderzetting onderzoek 'economisch belang van de paardensector'.

- Verenigingsdossier.

- Verzekering

- VLAM

 

Algemene vergadering  

Samenstelling: de dames DE VRIES, JONCKHEERE en VLAMINCK.
De heren BIJNENS, COOLS, DE BOITSELIER, DE BOSSCHERE, DE RUYCK, DE 
RYCKERE, EERDEKENS, GHEKIERE, HANSEN, HAUTEKEETE, JANSSENS, 
PRINSEN, SLEUWAEGEN, VAN DEN BOSCH, VANDENBERGHE, WENTEIN.

Statutaire Algemene vergadering op 18/04/06.

Agenda: verslag van de vorige vergadering; toetreding van nieuwe leden; verslag van de werking in 
2005; rekening 2005, begroting 2006, verkiezing bestuurders; benoeming controleurs van de 
rekeningen.

 

Fora, commissies, werkgroepen  

De forums fokkerij, gebruikers en beroepen- opleidingen, hebben hun eigen dynamiek en 
vergaderritme. Werkgroepen werden samengesteld voor de bespreking van de EU reglementering over 
de registratie en identificatie. De werkgroep 'paspoorten' had zijn eerste vergadering op 24 augustus.

 



Toelichting bij elementen uit de werking.
1. Nieuwe legislatuur  

2006 was het jaar waarin de tweede legislatuur van de Vlaamse Confederatie van het Paard inging. 
Het bestuur werd verkozen en binnen die groep werd Rudi Eerdekens aangeduid voor een nieuw 
mandaat als voorzitter. Marc Wentein volgde Roger Janssens op als ondervoorizitter.

 

2. Algehele identificatie van de paardachtige, centrale databank.

Dit thema heeft ontegensprekelijk het jaar 2006 overheerst. In april kwam er schitterend nieuws: de 
Belgische Confederatie van het Paard werd aangeduid als beheerder voor de databank. Het was een 
beloning voor het harde werk dat er aan voorafging. De Vlaamse Confederatie had ruimschoots 
haar bijdrage geleverd.

Bij de uitwerking was er intern nog even een probleem. Plots werd voorgesteld om een andere 
leverancier te nemen voor het informaticagedeelte. Dat geraakte opgelost en er kon met de 
uitwerking begonnen worden. Een werkgroep boog zich daarover. Toen de overheid toelating gaf 
om het uitvoerende werk voor de databank te laten lopen via de Vlaamse en Waalse confederatie, 
werd binnen de Vlaamse Confederatie van het Paard gestart met de uitbouw van de DIP, de dienst 
identificatie paarden.

 

3. ICT platform

Op zich staat het informaticaplatform van de VCP los van de centrale databank. De periode waarin 
beide zaken op gang kwamen en het concept doen de twee projecten nauw op mekaar aansluiten. 
Belangrijke elementen in de opstart van het platform:

- de uitwerking verloopt volgens planning en reeds in april beginnen drie stamboeken proef te 
draaien: de Welsh pony's, het Ezelstamboek en de Haflingers.

- Het protocol omschrijft het project en bevat de voorwaarden voor elk van de partijen die er aan 
deelnemen.

- Doordat de leverancier ook de aannemer wordt van de centrale databank, loopt de opstart van de 
module voor andere stamboeken enige vertraging op. Dit brengt weinig problemen mee. Voor een 
aantal deelnemers komt het zelfs goed uit.

- De stuurgroep komt twee keer bij mekaar in 2006.

- Op 9 december is een eerste opleidingsdag voor de gebruikers van het platform. De organisatie 
had beter kunnen zijn.

- De deelnemers aan het platform krijgen aan het einde van het jaar de eerste aanrekening 
opgestuurd. Omwille van de stand van zaken van het globale project is het een aanrekening met 
erin alleen de terugbetaling van de conversiekost en de aflossing van de investering. 

- Enkele geïnteresseerden krijgen uitstel voor het regelen van de formele toetreding. De afspraak 
wordt gemaakt dat zij toch onder de regeling van 2006 zullen vallen als het protocol binnen 
redelijke termijnen ondertekend geraakt.

De toegetreden stamboeken: Het Vlaams Paard; Belgisch Warmbloedpaard; Tuigpaard België; 
Belgische Rijpony; Connemara Pony; Dartmoor Pony; Het Belgisch Haflingerstamboek; Belgische 
Ezelsvrienden; Belgisch Stamboek voor Ijslandse paarden;Belgian Highland Pony Society; 
Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek; Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard; Belgisch 
Mérens Stamboek; Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard; Belgian Quarter Horse 
Association; Belgisch Stamboek van de Lipizzaner; Belgian New Forest Pony Stamboek; Europese 
Arabo Friezen Vereniging; Belgische Federatie voor Paardenwedrennen; Studbook Zangersheide.



 

4. Chippen op verzameldagen

De gang van zaken in dit dossier stuit waarschijnlijk op het meest onbegrip. In het begin van het 
seizoen nam de Vlaamse confederatie nog het initiatief om via de veulencontroleurs aan te 
moedigen tot chippen en dit zoveel mogelijk op verzameldagen. Op die manier kon de overgang 
naar de verplichte situatie wat beter verteerd worden. 

Groot was dan ook de verbazing toen er een harde reactie kwam van de Orde van Dierenartsen 
tegen het chippen op verzameldagen. Dat er problemen konden zijn was het laatste waar aan 
gedacht werd en toen de argumenten van de orde naar voor gebracht werden, was daar begrip voor. 
Uitgangspunt was nog altijd dat er in een gesprek wel tot een compromis gekomen kon worden. Na 
die bespreking op 27 juni 2006 hadden de deelnemers het idee dat het seizoen wel op zijn geplande 
manier zou kunnen verlopen. De Confederatie had immers al beslist dat het gebeuren voor de niet-
stamboekpaarden vanaf dan al via de nieuwe procedure zou lopen.

Opnieuw consternatie toen bleek dat de Orde even halsstarrig en compromisloos bleef optreden. 
Toen een nieuw gesprek op 28 september geen aarde aan de dijk bracht, bleef de Raad van Bestuur 
geen andere mogelijkheid dan te zoeken naar acties tegen deze extreme opstelling. Op de 
vergadering van oktober werd beslist om de loyale houding naar de dierenartsen toe op te geven en 
te zoeken naar acties.

 

Tijdens het dienstjaar 2006 werden 6.307 veulens geïdentificeerd in Vlaanderen door de 
veulencontroleurs en dierenartsen van de Vlaamse Confederatie van het Paard.

Ca 58 % van de veulens worden aan huis bij de fokker geïdentificeerd; de overige 42 % worden op 
verzamelplaatsen geïdentificeerd.
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Belgisch 
Warmbloedpaard
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Belgisch Trekpaard 633 595 38 17

Haflinger 298 158 140 0

New-Forest Pony 68 40 28 0

Shetland Pony 272 249 23 0

Welsh Pony 70 70 0 0

Palomino 11 11 0 0

Ijsland Pony 19 19 0 0

Fjord 81 26 55 0

Ezel 157 157 0 0

Draver 181 181 0 0

Highland Pony 2 2 0 0

Vlaams Paard 35 5 30 0

Mérens 3 3 0 2

Miniatuurpaard 100 100 0 0

Equipas 297 178 119 0

TOTAAL 630
7

369
0

261
7

125
7

 

(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).

 



5. Secretariaat VCP

Door de verantwoordelijkheid voor de centrale databank blijft het niet mogelijk dat Jean-Pierre 
Devos op dezelfde manier blijft voortwerken voor de Vlaams Confederatie van het Paard. In eerste 
instantie wordt zijn werktijd terug gebracht tot 10% en neemt de medewerkster communicatie het 
uitvoerend secretariaatswerk mee op in haar taak. Later wordt de voorzitter aangeduid om de 
coördinatie op zich te nemen voor het uitvoerend werk dat moet gebeuren.

 

6. Intermediair tussen sector en overhied

De behandeling van behoorlijk wat thema's en regelingen wordt aangepakt. Uitspringers zijn het 
gezondheidscertificaat en de praktische regelingen die het gevolg zijn van de wet op de algehele 
identificatie. Door overleg met de overheid wordt de basis gelegd voor de vrijstelling inzake het 
gezondheidscertifcaat voor de Benelux, zoals we die ondertussen kennen. Inzake de problemen die 
er opdoken voor de slachtpaarden kon er enkele keren een onderhoud verkregen worden met de 
bevoegde diensten. Op die manier konden de handelaren hun grieven rechtstreeks kenbaar maken. 
Het uiteindelijke resultaat blijft hetzelfde, maar er kon wel een periode van uitstel verkregen 
worden en enkele bijzondere toepassingen.

 

7. Ruimtelijke orde.

Als werknemer van LRV, buigt Evi Van Camp zich over de problematiek van de ruimtelijke orde 
voor de paardensector en alles wat daar mee te maken heeft. Zij zocht naar een groter platform voor 
het werk waarmee zij bezig was en een grotere draagwijdte voor haar rapport. De Raad van Bestuur 
besliste om het project in de werking op te nemen en haar naam mee onder het rapport te schrijven. 
Het werd een prachtig werkstuk dat meer neutraal gekleurd kon worden door de invulling vanuit de 
Confederatie. 

Belangrijk besluit van de studie over de impact van de reglementering inzake ruimtelijke ordening 
op de paardensector is dat er zich niet direct actiepunten aandienen. De evolutie inzake de mestbank 
moet wel van nabij gevolgd worden.

 

8. Nieuwe website.

De medewerkster communicatie kon in april de nieuwe website voorstellen. Een onderzoek in 
september, over een periode van 22 dagen, gaf schitterende cijfers: 

er waren  55,83% nieuwe bezoekers en 33,17% terugkerende bezoekers. Ook werden er details 
gegeven over de bronnen die linken naar onze website, het aantal bezoekers per dag in de 
refererende periode, top 5 van de zoekwoorden, van welke domeinen de bezoekers inloggen, welke 
taal de bezoekers hebben, van welke land de bezoekers zijn.

Een andere realisatie op het vlak van communicatie was de productie van een nieuwe folder, 
mogelijk gemaakt door het Vlaams Fokkerij centrum.

 

9. Forum fokkerij

Na de deelname aan een vergadering voor enkel de stamboeken voor Koudbloedpaarden, groeide 
het voorstel om dit gebeuren onder te brengen onder het forum fokkerij. De onderwerpen die er 
behandeld werden waren immers gelijklopend. Het gaf verder het voordeel dat de werking van het 
forum verder gestructureerd kon worden. Op de eerste vergadering in deze vernieuwde constellatie 
op 3 december 2007 ging Herman De Gezelle in op de vraag en nam hij de verantwoordelijkheid op 
zich voor het forum fokkerij. Hij schakelde meteen een batterij medewerkers in, die onder andere 



zorgden voor de verslaggeving en de praktische organisatie van de vergaderingen.

 

10. Economische waarde van de paardensector

Het was al aangegeven bij de voorstelling van het eerste rapport over de economische waarde van 
de paardensector: de studie kon maar als een ruwe raming gezien worden. Grote moeilijkheid was 
immers het ontbreken van parameters. Met de op hande zijnde verplichte identificatie van de 
paarden en met het gesprek op het kabinet van Minister Moerman nog in het achterhoofd, werd 
gedacht dat het moment rijp was voor de vervolgstudie. 

 

 

11. Blijft op de agenda.

Een aantal onderwerpen konden niet afgehandeld worden. Zij blijven zeker op het lijstje staan met 
de uit te voeren zaken in 2007. Het gaat onder andere over het strategisch plan voor de Vlaamse 
Confederatie, het geven van invulling aan de regeringsverklaring, het helemaal op poten zetten van 
de kostendelende vereniging en de uitwerking van de 'code of conduct' voor de paardenhouders. 
Voor dit laatste punt werd er alleszins een eminentie bereid gevonden om te werken. Prof. 
Verschooten, voorheen verbonden aan de faculteit diergeneeskunde van de rijksuniversiteit van 
Gent leverde al een eerste document af.

 

 

 

Rudi Eerdekens,

Voorzitter Vlaamse Confederatie van het Paard.
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