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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); Mark WERTEIN (ondervoorzitter); Roger JANSSENS; Jan DE 
BOITSELIER; Yves DEBOSSCHERE; Patrick DE RYCKERE; Geert GHEKIERE; Carlo 
PRINSEN; Theo SLEUWAEGEN, Jean-Jacques VANDENBERGHE.

 

Vergaderingen : 
In totaal zijn er 10 vergaderingen geweest (25/01, 01/03, 12/04, 21/04, 14/05, 25/06, 28/08, 27/09, 
30/10, 13/12).

Gemiddeld waren er per vergadering 6 bestuurders aanwezig, 64 aanwezigen over al de 
vergaderingen heen.

 

Behandelde onderwerpen :
a)       Vaste agendapunten : verslag van de vorige vergadering, werking van de forums, verslag 

van de gedane vertegenwoordigingen, verslag van de besprekingen in andere 
bestuursorganen, budget VCP – financiering.

b)       Andere elementen : 

-          Agriflanders

-          BTW-aspect

-          Boekhouding

-          Brochure identificatie

-          Communicatie

-          Dierenartsen

-          Dierenwelzijn

-          DIP

-          Eredeken van de Arbeid.

-          Europese verordening

-          Genetische commissie

-          Gezondheidscertificaat

-          ICT-platform

-          Identificatie

-          Lobbygroep invulling regeringsverklaring

-          Organisatie uitvoerend werk VCP

-          Paspoorten en dekcertificaten

-          Projecten VFC

-          Prestatieindex

-          Sociaal secretariaat

-          Uitvoerend werk databank

-          Verderzetting onderzoek economisch “belang van de paardensector”

-          VLAM



-          Voorstel resolutie.

 

Algemene vergadering :

Samenstelling :

De dames DE VRIES; JONCKHEERE, 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 12/04/2007 :
Agenda : Verslag van de vorige algemene vergadering, wijziging ledenbestand, voorstel rekening 
2006, begroting 2007, verslag van de werking 2006.

 

Statutaire algemene vergadering van 13/06/2007 :
Agenda : Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering, jaarverslag 2006, begroting 
2007, toelichting aanvraag subsidie 2007.

 

Fora :

De forums fokkerij, gebruikers en beroepen-opleidingen, hebben hun eigen dynamiek en 
vergaderritme.

De werkgroep “juryopleiding”werd geïnstalleerd met verantwoordelijken van elke 
fokkersvereniging.

TOELICHTING BIJ ELEMENTEN UIT DE WERKING.
 
Algehele identificatie van de paardachtige, centrale databank.

Door tussenkomst van de VCP wordt de tijdelijke maatregel van het FAVV voor paarden zonder 
paspoort verlengd tot 15/03/2007. Vanaf dan moet ieder paard, bestemd voor het slachthuis of voor 
uitvoer  of  voor  intracommunautaire  handel,  voorzien  zijn  van  een  microchip,  een  paspoort  en 
geëncodeerd zijn in de gegevensbank.  Ten laatste op 1 juli 2007 zullen de veulens geboren in 2006, 
de paarden die aan verzamelingen deelnemen en deze die van eigenaar veranderen, geïdentificeerd 
moeten zijn.  

Op  vraag  van  de  VCP wordt  een  handleiding  over  het  chippen  van  paarden  samengesteld  en 
verspreid door de BCP.

 

Chippen op verzameldagen.

Als reactie op de houding van de NGROD (orde van dierenartsen) inzake het chippen op 
verzameldagen, is een initiatief genomen om te komen tot een lijst met aanbevolen dierenartsen.  
Om niet in een totale impasse te geraken wordt deze lijst niet samengesteld en wordt alleen nog 
gerefereerd naar de lijst van erkende dierenartsen, beheerd door het FOD.  Het opnemen van 
signalementen door veulencontroleurs wordt verder toegelaten, vermits dit geen diergeneeskundige 
handeling is.

 



Stuurgroep informaticaplatform

De stuurgroep van het informaticaplatform waakt over de goede werking van het platform en een 
goede betrokkenheid van de gebruikers.  De deelnemers van de stuurgroep zijn de gebruikers van 
het informaticaplatform en de informaticus. Gedurende het jaar 2007 werden 5

vergaderingen georganiseerd (03/02, 22/03, 09/06, 27/10 en 22/11), waarop volgende elementen aan 
de orde kwamen :

-          Opleidingen inzake de werking en het gebruik van het programma.

-          Evaluatie van de werking van het programma.

-          Doorgeven aan de informaticus van de nodige aanpassingen die moeten gedaan 
worden.

-          Financiële opvolging van de ICT-platform.

-          Het al dan niet BTW-plichtig zijn van de stamboeken.

-          Vereenvoudigde procedure

-          Controles FAVV aangaande de nieuwe wetgeving Identificatie Paardachtigen.

De deelnemers aan het platform krijgen een vergoeding voor het inbrengen van de gegevens in de 
centrale databank, waarvan een gedeelte op het einde van het jaar is uitbetaald.

Er kan worden gesteld dat 2007 voor de verantwoordelijken van de stuurgroep, namelijk 16 
deelnemende verenigingen, een constructief verloop kende.  Het programma werd voortdurend 
geëvalueerd en verbeterd om tot een zo optimaal mogelijk gebruik te komen.

Op 03/12/07 is een overleg tussen het stamboek van de Arabo-Friezen en het stamboek van het 
Friese Paard.  Beide stamboeken gebruiken een aantal gegevens van dezelfde Friese Paarden en is 
een afspraak nodig over hoe beide stamboeken het gemakkelijkst het programma kunnen gebruiken 
en benutten zonder extra onnodig werk.

Om dergelijke problemen op te lossen is het noodzakelijk een supervisor aan te stellen.  Deze 
persoon staat in voor de overheveling van de autoriteit van gegevens van bepaalde paarden van het 
ene stamboek naar het andere en heeft toelating tot de gehele module.

Dienst Identificatie Paarden

In een eerste fase wordt de DIP ondergebracht in de kantoren van BWP.  Alhoewel er wordt 
gestreefd naar eigen kantoorruimte, wordt de dienst overgebracht naar een apart lokaal in de 
ruiterschool.  Het personeelsbestand waren allen uitzendkrachten.  Eerst diende onderzocht te 
worden of het financieel haalbaar was om de DIP volledig zelfstandig te laten functioneren.  Daarna 
werd binnen de VCP een werkgroep opgericht voor de uitwerking van de overstap naar een nieuwe 
locatie.  Op 15/11/2007 was het zover, de Dienst Identificatie verhuisde naar Korbeek-Lo.  Op dat 
moment bestond het personeel enkel uit uitzendkrachten : 3 full-time en 1 half-time.  Vanaf 
01/01/2008 krijgen zij een contract voor onbepaalde duur.  

Binnen de RvB wordt iemand aangesteld om toezicht te houden op de werking van de dienst. 
Inzake het sociaal secretariaat werd gekozen voor een “online” verwerking.

Per 31/12/2007 waren er 21.168 geopende dossiers (via de code 022).  Hiervan zijn er nog 4570 
dossiers in aanvraag en 16598 dossiers zijn definitief afgehandeld.

 

 

 



Gezondheidscertificaat

Door overleg met de overheid werden volgende oplossingen gegeven voor de door de paardensector 
ingeroepen problemen :

-          vanaf 01/01/07 wordt, voor stamboekpaarden die rechtstreeks bestemd zijn voor 
het slachthuis, één gezondheidscertificaat per afgeleverd lot vereist

-          vanaf 06/04/07 worden geregistreerde paardachtigen die worden verhandeld 
binnen de Benelux vrijgesteld van het gezondheidscertificaat, met uitzondering van 
de slachtpaarden.

Inzake het probleem van de kostprijs van de certificaten en de vraag naar uitbreiding van de 
vrijstelling voor embryo’s en sperma zijn er nog geen concrete antwoorden.

 

Forum Fokkerij.

Onder het voorzitterschap van dhr. Herman Degezelle komen volgende punten aan de orde : 
Informaticaplatform VCP, vereenvoudigde procedure voor oudere paarden, signalementopname, 
algehele identificatie, gezondheidscertificaten, DNA-problematiek, paspoorten en dekcertificaten, 
jury-opleiding, subsidiëring fokkerijsector, gewijzigde regelgeving hengstenkeuringen, structuur 
forum, oprichting lobbycommissie

Vervanging Louis Cools in de AV VCP.

Mevr. Anita Aers wordt op de vergadering van 09/09/07 aangesteld als ondervoorzitter van het 
forum fokkerij.  Op dezelfde vergadering worden de heren Rijcken, De Gezelle, Van Genechten en 
Bijnens voorgedragen als kandidaten voor de lobbygroep.

Op de vergadering van 09/09/07 worden de verantwoordelijken van elke fokkersvereniging  
voorgesteld voor de jury-opleiding.  Dit is een 3-jaarse opleiding tot jurylid voor exterieurkeuring 
van het paard, bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.  De eerste lessen hebben 
plaatsgevonden op 24/11/2007 en 15/12/2007 en worden in 2008 verder gezet.

Omdat de DNA analyses, afgeleverd door het labo van de universiteit van Gent o.l.v. Prof. Van 
Zeveren, niet voldoen aan de geldende normen binnen Europa en omdat prof. Van Zeveren een 
uitdovend beleid blijkt te voeren, wordt binnen het forum fokkerij gezocht naar een alternatief.

Binnen de werkgroep paspoorten en dekcertificaten is een uniform paspoort uitgewerkt waarin naast 
de verplichte rubrieken ook stamboekeigen zaken kunnen voorzien worden.  Er wordt een full-
versie voorzien die aangepast is aan alle normen en een light-versie voor paarden die niet in de 
sport gaan. Ter vervanging van de vroegere dekboeken is een Belgisch dekcertificaat gemaakt waar 
de stamboeken hun eigen zaken aan toe kunnen voegen.

 

Voorstel resolutie

Dit voorstel van resolutie is een initiatief van Dhr. Ludo Sannen betreffende gecoördineerde 
aandacht voor de paardenhouderij binnen het Vlaamse buitengebiedbeleid.

De resolutie is inhoudelijk goed, maar de uitspraak “niettegenstaande de Vlaamse paardenhouderij 
ook overkoepelende structuren heeft zoals de Vlaamse vleugel van de BCP, is deze structuur 
beduidend minder performant en terreindekkend dan het Nederlandse voorbeeld” wordt door de 
RvB tegengesproken omdat er wel een structuur is en dat zeer duidelijk mag gesteld worden dat de 
VCP het aanspreekpunt is van de paardensector.

Het voorstel van resolutie moet niet alleen gericht worden aan het Vlaams parlement en de Vlaamse 
regering, want sommige dossiers dienen federaal behandeld te worden.



 

Lobbygroep invulling regeringsverklaring.

Naar aanleiding van de resolutie van 10/07/07 is binnen de RvB VCP beslist een lobbygroep op te 
richten met als opdracht een actieplan uit te werken voor het uitbouwen van de structuur en de 
organisatie van de VCP.  De eerste vergadering vond plaats op 13/12/07.

Tijdens het overleg op het Kabinet van Minister Peeters van 13/11/07 wordt afgesproken te werken 
met 7 thematische dialoogdagen die vanaf 2008 maandelijks zullen gehouden worden en waarbij 
elke dialoogdag 1 duidelijk afgebakend thema bespreekt.  De afdeling Platteland van de Vlaamse 
Landmaatschappij zorgt voor een grondige voorbereiding en opvolging van de dialoogmomenten.  
De voorbereiding van elke dialoogdag gebeurt in nauwe samenwerking met de sector.  Einddoel is 
een concreet actieplan, met oplijsting van de knelpunten en mogelijke oplossingen, waaraan 
concrete acties worden verbonden.  

Thema’s (in willekeurige volgorde) :

1.       Ruimtelijke ordering en vergunningen (gebouwen – problematiek 
vergunningen/informatie over vergunningen, terreinen en weien, tornooien en 
wedstrijden)

2.       Vorming en opleiding (organisatie van het onderwijs met opdeling naar sporttechnisch 
en beroeps, problemen met verschillen tussen opleidingen, luik paard en zorg/welzijn 
dieren)

3.       Toerisme en recreatie (toegang tot gebieden en paden, wandenpaden – hiaten, 
ontwikkelen van een code voor aanleg paden gericht op lokale besturen, toeristische 
troeven beter uitspelen)

4.       Paard in de samenleving (het verhogen van het maatschappelijk draagvlak, afzoom 
van terreinen, horsmanship, hoe kunnen we leren van omliggende landen ?, paard als 
cultureel erfgoed)

5.       Organisatie, verenigingen en woordvoerderschap (officialiseren en versterken van 
woordvoerderschap en struturen, een duidelijk aanspreekpunt voor de overheid)

6.       Paard en lokale besturen (omzendbrief van Mechelen, informeren, normeren, 
samenwerken, opsporen goede praktijken)

7.       Handel en Economie (problemen met export, fiscaliteit, internationale uitstraling).

In het kader van de aanpak afgesproken op het kabinet is het de taak van de lobbygroep om de 7 
thema’s van de dialoogdagen grondig voor te bereiden en de nodige kontakten te leggen met 
specialisten per thema die ons kunnen bijstaan.  De eerste themadag “Vorming en opleiding” gaat 
door op 3 maart 2008.

 

Secretariaat VCP

Vermits dhr. Devos nu full-time werkzaam is voor de BCP moet de functie van secretaris VCP terug 
ingevuld worden.  Voorlopig wordt het secretariaat opgenomen door de medewerkster 
communicatie als zelfstandige in bijberoep.

De Raad van Bestuur is er zich terdege van bewust dat voor de verdere verzelfstandiging van de 
VCP het dringend nodig is terug een secretariaat uit te bouwen dat optimaal kan functioneren en 
permanant bereikbaar is..  

Vergaderingen Raad van Bestuur VCP

Op 01/05/2007 verhuisde de BCP naar de Houba de Strooperlaan in Brussel en kon de VCP niet 



meer beschikken over het vergaderlokaal aan de Algemeen Stemrechtlaan  te Brussel.  Uit noodzaak 
werd uitgeweken naar Mechelen,.  Vanaf het najaar beschikt de VCP weer over een vast 
vergaderruimte bij het kantoor van de Dienst Identificatie Paarden te Korbeek-Lo.

 

Promotie en Communicatie.

Een onderzoek over een periode van 30 dagen in juni-juli gaf aan dar 2474 bezoekers de website 
bezocht hebben, waarvan het grootste gedeelte uit België – maar ook uit Nederland, US, Frankrijk, 
Italie, Engeland, Duitsland …We kunnen ervan uitgaan dat het aantal bezoekers beïnvloed is 
geweest door de identificatie van de paarden.  Het is noodzakelijk dat de website in 2008 volledig 
vernieuwd wordt.

Een andere realisatie op het vlak van communicatie is de produktie van nieuwe promofolders en een 
poster, mogelijk gemaakt door het Vlaams Fokkerij Centrum.

 

Economisch belang van de paarden.

Nu de algehele identificatie van de paarden een feit is, gaat er een duidelijk zicht komen op het 
aantal paarden in Vlaanderen en België.  Het is zondermeer het ideale gegeven om een onderzoek 
op te baseren waarvan de resultaten ontegensprekelijk zullen zijn. Dit is dan ook het moment om te 
ijveren voor de realisatie van de vervolgstudie over economisch belang van de paarden. Voor de 
uitvoering van deze vervolgstudie werd op aanraden van Minister Moerman een aanvraag ingediend 
via een alternatieve piste, nl. de “Wetenschapswinkel” van de Katholieke Universiteit van Leuven.  
Dit project is doorgegeven aan studenten van de universiteit van Leuven en Gent om eventueel op te 
nemen als eindwerk.  Alles is afhankelijk of het dossier al dan niet door een student(e) wordt 
opgenomen en er de nodige financiële middelen voor gevonden worden.

Projecten VFC

Op vraag van het Vlaams Fokkerij Centrum werden drie projecten ingediend die gefinancieerd 
worden via het budget dat in de rubriek adviesdiensten van de Europese vrijstellingsverordeningen 
is voorzien.  Per per project werd een werkgroep samengesteld uit de zes sectoren, waaronder ook 
de paardensector, die op basis van onderling overleg een voorbereidende studie maakt om het 
project gebruiksklaar te maken voor implementatie :

-          project genenbank.

-          project verwantsschapscoëfficiënt en data input 

-          project soorten en rassenfiches.

 

 

 

 

Dierenwelzijn.

De uitwerking van een “code of conduct” staat al lange tijd geagendeerd.  In eerste instantie werd 
een eminentie bereid gevonden om hieraan mee te werken.  Maar Prof. Verschoten heeft kenbaar 
gemaakt dat hij, omwille van pensioen, niet meer zal meewerken aan de uitwerking van dit dossier. 
Anderzijds kon de vraag gesteld worden of het aan de Confederatie is om zelf een code op te 
stellen.  Daarom wordt er voor gekozen om in samenwerking met de administratie een codificatie 
uit te werken van de in België toepasselijke reglementering.  Wel met het uitgangspunt dat de 
Confederatie actief betrokken wil worden bij alle regelgevingen omtrent dierenwelzijn bij paarden 



en zal zorgen voor informatie aan de paardensector nopens de bestaande reglementering.

 

Agriflanders

Op de 4 beursdagen (11 – 14/01/07) was de VCP aanwezig met als thema “identificatie – registratie 
van paardachtigen”.  In functie hiervan werd een folder samengesteld als promotiemateriaal.

 

 

 

Luys Carine,

Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard.  
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