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  Structuur en Doelstellingen 
 
 

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 opleidingen. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

  Bestuurswerk - Vergaderwerk 
 
 

Raad van Bestuur : 
 
Samenstelling :  
Rudi EERDEKENS (voorzitter); Mark WENTEIN (ondervoorzitter); Roger JANSSENS; Jan DE BOITSELIER; Patrick 
DE RYCKERE; Geert GHEKIERE; Carlo PRINSEN; Theo SLEUWAEGEN, Jean-Jacques VANDENBERGHE. 
 
Prof. Gasthuys Frank volgt de vergaderingen als waarnemer ter invulling van een openstaand mandaat voor de 
subsector beroepen/opleidingen..  
Mevr. Vlamynck en Dhr. Steegmans worden vanaf 10/12 uitgenodigd als waarnemers voor de openstaande mandaten 
van de subsector gebruikers. 
 
Vergaderingen :  
In 2009 zijn er in totaal 11 vergaderingen doorgegaan. 
 

 DATUM AANWEZIGEN 
6 januari 2009 9 

19 februari 2009 9 

27 februari 2009 10 

2 april 2009 7 

25 april 2009 7 

28 mei 2009 8 

5 juni 2009 6 

13 augustus 2009 8 

10 september 2009 8 

19 oktober 2009 8 

10 december 2009 8 
 
Over de vergaderingen heen waren er 87 aanwezigen.  Dit betekent een gemiddelde van 8 aanwezigen per 
vergadering. 
 
Behandelde onderwerpen : 
 

a) Vaste agendapunten :  
- Financiën. 
- Secretariaat-DIP 
- Verslag van de vorige vergadering  
- Vertegenwoordigingen en werking andere bestuursorganen 
- Vragen vanuit de subsectoren (forums) 
- Werking VCP 

 
b) Andere elementen :  

- Administratieve ondersteuning onderliggende organisaties. 
- BTW-aspect VCP 
- BTW-problematiek paarden 
- BVR Fokkerijbesluit 
- CHIO Aken 
- Dierentransport 
- Digitaal archief 
- Douaneregeling invoer van fokpaard zuiver ras 
- Eigendom paardenpaspoort 
- Erkenning stamboeken  



- Fokkerijdag 
- Gezondheidscertificaat 
- ICT-platform 
- Identificatie 
- Memorandum verkiezingen 
- Ontwerp regelgeving voor centra voor het winnen en opslaan van sperma, embryo’s en eicellen van 

paarden. 
- Partnerschap 
- Personeel 
- Projectsubsidie coördinatie dialoogdagen. 
- Promotie en communicatie 
- Regelgeving besmettelijke ziekten – Rhinopneumonie 
- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 
- Vfc  
- Vlaams Paardenloket 
- VLAM 
- Website 
- Wijziging statuten VCP 

 
Algemene vergadering : 
Samenstelling : 
De dames DE VRIES; JONCKHEERE, VLAMINCK. 
De Heren BIJNENS, DE BOITSELIER, DE RUYCK, DE RYCKERE, EERDEKENS, GHEKIERE, HANSEN, 
HAUTEKEETE, JANSSENS, PRINSEN, SLEUWAEGEN, VAN BOSCH, VANDENBERGHE, WENTEIN. 
 
Op de Algemene Vergadering van 30/03/2009 wordt Prof. F. GASTHUYS aanvaard als lid van de Algemene 
Vergadering voor de subsectorberoepen/opleidingen. 
Op de Algemene Vergadering van 19/10/2009 worden volgende personen aanvaard als lid van de Algemene 
Vergadering : DEGEZELLE H. voor het openstaand mandaat van de subsector fokkerij, DE MEERSMAN F. (ter 
vervanging van Mevr. Jonckheere) – MAES G. (ter vervanging van dhr. Janssens) – STEEGMANS R. en 
TEIRLIJNCK O. voor de openstaande mandaten van de subsector gebruikers, DE KEERSMAECKER F. – DE WAELE 
J.P. en LUYCKX B. voor de openstaande mandaten van de subsector beroepen/opleidingen. 
 
Vergaderingen : 
Bijzondere Algemene Vergadering op 13/01/2009 : 
Aanwezigen :9 + 1 waarnemer = 9 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom - Het Vlaams Paardenloket. 
 
Algemene Vergadering op 30/03/2009 : 
Aanwezigen : 12 + 2 volmachten = 14 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom – Goedkeuring verslagen – Statutaire zaken : invullen openstaande mandaten in de AV VCP – 
Bijkomend punt : aangetekend schrijven van VLP inzake nieuwe RvB VLP. 
 
Bijzondere Statutaire Algemene Vergadering op 30/03/2009 : 
Aanwezig : 12 + 2 = 14 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom – Wijziging statuten art. 5 inzake inzake bestuurders voorgedragen door en onder de leden van de 
AV uit de subsector C. 
 
Algemene Vergadering op 25/04/2009 : 
Aanwezig : 12 + 1 volmacht = 13 stemgerechtigden. 
Agenda : Welkom – Goedkeuring verslagen – Statutaire zaken : Rekening en balans 2008, verslag van de controleurs 
van de rekening, kwijting van de verantwoordelijkheid voor de rekening, begroting 2009, verantwoording subsidie 
2008, voorstel subsidie 2009, eventuele aanpassingen huishoudelijk reglement – Jaarverslag – Varia. 
 
Bijzondere Statutaire Algemene Vergadering op 20/06/2009 : 
Aanwezig : 13 + 2 volmachten = 15 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom – Verslag van de vorige vergadering – Samenstelling van het bureau – Statutaire zaken : volledige 
statutenwijziging – Aanduiding controleurs van de rekeningen 2009 – Varia. 
 
Algemene Vergadering van 19/10/2009 : 
Aanwezig : 15 + 1 volmacht = 16 stemgerechtigden. 
Agenda : Welkom – Goedkeuring verslag vorige vergadering – Invulling openstaande mandaten AV VCP – 
Aanduiding controleurs van de rekeningen – Communicatieplan VCP. 
 
 
 



Subsectoren : 
De subsectoren fokkerij, gebruikers en beroepen-opleidingen, hebben hun eigen dynamiek en vergaderritme. 
 
Samenstelling van de subsectoren : 
 

 
 
 



 

 

  Toelichting bij elementen uit de werking. 
 
 
Administratieve ondersteuning onderliggende organisaties. 
In het kader van de uitbouw en versteviging van de VCP als nuttig en ondersteunend orgaan voor de onderliggende 
organisaties wordt vanuit VCP administratieve ondersteuning verleend aan de onderliggende organisaties die dit 
vragen. 
Het uitgangspunt is wel dat VCP vergoed dient te worden voor de prestaties die het personeel in dit kader verrichten.  
Voor 2009 heeft het Fjordenpaardenstamboek beroep gedaan op VCP voor administratieve ondersteuning. 
Ook hebben de stamboeken de mogelijkheid om via VCP dekcertificaten te laten afdrukken.   
 
BTW-aspect VCP 
De VCP heeft beroep gedaan op een BTW-adviseur inzake het al dan niet BTW-plichtig zijn van de VCP.  Op 
08/12/2009 heeft dhr. Opreel zijn standpunt inzake de btw-plicht doorgegeven. 
Volgens de deskundige lijkt de VCP niet te kwalificeren als een volledig vrijgesteld btw-plichtige en dient de VCP 
geregistreerd te worden als btw-plichtige. 
Voorlopig kan VCP zich voor de toepassing van de vrijstelling nog beroepen op het schrijven van de lokale Btw-
controle Leuven III, hoewel er onduidelijkheid is over de aan de controle meegedeelde feiten op basis waarvan de 
beslissing is genomen. 
VCP beslist dat zij liever de vrijstelling van btw zouden behouden, maar wensen dit officieel bevestigd te zien door de 
centrale btw-administratie.  Er zal een uitgebreid verzoekschrift worden ingediend met voldoende argumentatie voor 
de reden van vrijstelling om te trachten de btw-administratie te overtuigen dat een vrijstelling van toepassing is.  Indien 
het antwoord van de centrale diensten op deze vraag negatief is, zal VCP zich voor de btw moeten laten registreren. 
 
BTW-problematiek paarden 
In een brief van Vice Eerste Minister en Minister van Financiën Didier Reynders aan Vlaams Minister-President Kris 
Peeters wordt gemeld dat met betrekking tot rijpaarden volgende categorieën van de bijlage III (van de richtlijn 
2006/112/EG) in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagde Btw-tarief : 
Categorie 1 : levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie, levende dieren, zaaigoed, planten en 
ingrediënten die normaal voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen bestemd zijn; 
Categorie 10 : de levering van goederen en diensten welke normaal bestemd zijn voor gebruik in de landbouw, met 
uitzondering echter van kapitaalgoederen zoals machines of gebouwen. 
De levering van paarden die normaal niet voor de voortbrenging of de productie van levensmiddelen bestemd zijn, is 
dus niet in deze limitatieve lijst opgenomen en derhalve onderworpen aan het normale btw-tarief. 
Rijpaarden worden in principe dus noch beoogd in categorie I noch in categorie 10 van de bijlage II van de richtlijn 
2006/112/EG.  De verkoop van paarden speelt zich immers niet af op het niveau van de landbouwdiensten, maar op 
het recreatieve niveau en wedstrijden.  De levering van paarden is derhalve onderworpen aan het normale btw-tarief.  
In Nederland wordt hiervoor een verlaagd btw-tarief van 6% toegepast. 
De Europese Commissie heeft Nederland formeel verzocht om zijn wetgeving die in een verlaagd btw-tarief voor 
bepaalde levende dieren en met name paarden voorziet, te wijzigen.  Als Nederland binnen de twee maanden geen 
gevolg geeft aan het met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen brengen.  Daarnaast heeft de Commissie nog eens zeven andere lidstaten 
schriftelijke aangemaand om haar binnen twee maanden nadere uitleg te verstrekken en eventuele opmerkingen toe 
te zenden. 
 
Bvr Fokkerij. 
De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij is momenteel een nieuw 
Besluit van de Vlaamse Regering aan ’t uitwerken over fokkerij.  In het besluit worden o.m. de erkenning van 
verenigingen, organisaties en ondernemingen, de stamboekfokkerij, de opmaak en uitreiking van certificaten, de 
winning en opslag van sperma, eicellen en embryo’s en de betaling van retributies geregeld.  Na een aantal 
overlegvergaderingen met de sector zal dit besluit definitief geregeld worden begin 2009. 
Diverse malen is er overleg geweest met vertegenwoordigers van het kabinet van Minister President Peeters en van 
de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij inzake het ontwerp besluit van de Vlaamse Regering met 
betrekking tot de fokkerij.  Vanuit VCP is het standpunt van de sector verdedigd inzake het behouden van de 
verplichte keuring van hengsten voor openbare dekdienst en dit met succes. 



CHIO Aken. 
Vlaams minister-president Kris Peeters heeft beslist dat Vlaanderen als partnerland zal aantreden tijdens CHIO 
Aachen editie 2009.  
Er wordt vertrokken vanuit het idee dat dit een unieke en éénmalige kans is ter promotie en bekendheid van de 
paardensector in Vlaanderen.   
Daarom is door de RvB VCP beslist om is met een stand aanwezig te zijn op CHIO Aken en een beperkte financiële 
steun te geven voor de deelname van de paardensector aan dit evenement. 
 
Dierentransport. 
In het ontwerp van het nieuwe KB voor het transport van dieren worden de paarde in de laatste versie volledig buiten 
het toepassingsgebied gehouden.  Voor de paarden dient de sector zich te houden aan de regels van de verordening 
(EG) 1/2005 en de daarrond met het FACC en FOD gemaakte afspraken, met de zeer ruime definitie van niet-
commercieel vervoer.  Voor niet-commercieel transport van paarden moet niet voldaan worden aan de verplichtingen 
(attest van vakbekwaamheid, vergunning als vervoerder, keuring van het voertuig bij de PCE van het FAVV).  Voor 
commercieel transport van eigen paarden over minder dan 50 km moet ook niet aan deze verplichtingen voldaan 
worden. 
Voor transport naar het buitenland is het nog oppassen, vermits dan de regeling van toepassing is van het land waar 
het transport naar toe gaat. 
 
Douaneregeling bij invoer van een fokpaard van zuiver ras. 
Bij de invoer van een paard uit een land buiten de Europese Unie legt de Centrale administratie der Douane en 
Accijnzen een waarborgsom vast van 11,5% van de douanewaarde, te verhogen met de Belgische BTW op de te 
borgen rechten indien het een Belgische invoerder betreft.  
Die waarborgsom kan teruggegeven worden wanneer de invoerder kan aantonen dat het ingevoerde paard voldoet 
aan de voorwaarden als "fokpaard van zuiver ras".  Deze regeling is niet nieuw maar vermits de Centrale 
Administratie der Douane en Accijnzen regelmatig vragen ontvangt over de toepassing is het aangewezen dit te 
communiceren naar de leden-fokkers..   
 
Eigendom paardenpaspoort.  
Meermaals is de vraag bij VCP toegekomen over het eigendomsrecht van het paardenpaspoort.   
Het identificatiedocument is eigendom van de instantie die het afgeleverd heeft. 
Het is de paspoortafleverende instantie die instaat voor de juistheid van de erop voorkomende gegevens en deze 
instantie is dan ook gerechtigd op ieder ogenblik het paspoort op te vragen, teneinde daar desgevallend correcties in 
aan te brengen.  De Europese regelgeving bevestigt deze stelling in art. 19 van de Verordening Identificatie (EG° nr. 
504/2008.  
 
Erkenning stamboeken in Vlaanderen. 
Bij Ministerieel Besluit van 05/02/2009 is de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen (VFP) erkend door de 
Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, voor de Belgische draver en Engels volbloed. 
Bij Ministerieel Besluit van 03/12/2009 is het “Studbook Belge du Fjording erkend door de Vlaamse Overheid, 
departement Landbouw en Visserij, voor het ras Fjord. 
 
Fokkerijdag. 
De Vlaamse fokkerijdag is een initiatief van de onderzoeksgroep huisdierengenetica (K.U. Leuven) in samenwerking 
met het Vlaams Fokkerijcentrum (Vfc) en het departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling.  De eerste fokkerijdag focust op “inteelt” bij landbouwhuisdieren en bij de mens.   
 
Gezondheidscertificaat 
Tussen de landen van de Benelux werd een nieuw memorandum van overeenstemming betreffende het verkeer van 
en de handel in paardachtigen getekend en is in voege vanaf 01/07/2009. 
Concreet zullen enkel bepaalde categorieën van paardachtigen nog van de vereenvoudigde procedure voor 
bewegingen binnen de Benelux kunnen blijven genieten.  Enkel deze paardachtigen zijn voor bewegingen binnen de 
Benelux vrijgesteld van de inspectie die in de 48 uur voor het vertrek moet gebeuren en van het 
gezondheidscertificaat, op voorwaarde dat de paardachtigen geïdentificeerd zijn en een conform ingevuld paspoort 
hebben. 
 
Identificatie. 
Inzake de wijzigingen betreffende de identificatie is er regelmatig overleg geweest met FOD-FAVV-CWBC en BCP.  
De communicatie over de wijzigingen worden gecommuniceerd vanuit de BCP als beheerder van de databank. 
 
De reglementering voor de identificatie van de paardachtigen werd op Europees niveau geharmoniseerd. De nieuwe 
regels werden op 1 juli 2009 van toepassing in alle landen van de Europese gemeenschap.  
Voor België betekent dit dat de verplichte identificatie en registratie van alle paardachtigen die op het Belgisch 
grondgebied verblijven onverminderd van kracht blijven. 



Er worden er enkele wijzigingen aangebracht aan de bepalingen die momenteel van toepassing zijn (koninklijk besluit 
van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank) door 
het KB van 06/07/2009. 
Voor de aanvragen identificatie die vanaf 01/07/2009 worden geregistreerd, worden de facturen en de 
identificatiedossiers opgestuurd aan de eigenaar en niet meer naar de identificeerder. 
 
Op het terrein werd vastgesteld dat lang niet alle paarden, pony’s en ezels op Belgisch grondgebied correct 
geïdentificeerd zijn. Dat is nochtans verplicht voor alle paardachtigen die zich in dit land bevinden.  
Wie niet in orde is op 31 december 2009 riskeert niet enkel financiële boetes maar ook de inbeslagname van zijn/haar 
paard. Bovendien zal elk dier dat op 31 december 2009 niet correct geïdentificeerd is al dan niet definitief uitgesloten 
worden uit de voedselketen.  
 
Memorandum verkiezingen. 
De paardenhouderij moet een volwaardige plaats krijgen in het Vlaamse landschap en dit in harmonie met de andere 
maatschappelijke actoren. 
Om dit te realiseren vraagt de Vlaamse Confederatie van het Paard in een memorandum aan de diverse Vlaamse 
politieke partijen om aandacht en ondersteuning bij de hiernavolgende acties : 

1. Erkenning van de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard in zijn geheel als coördinerend orgaan 
2. Uitvoeren van het actieplan dat werd uitgewerkt in het kader van de Vlaamse dialoogdagen. 
3. Verder uitbouwen en dynamiseren van het Vlaams Paardenloket – voorzien van een specifiek budgettair 

artikel; 
4. Toestaan van een verlaagd BTW-tarief voor de paardensector (landbouw), zoals in al onze buurlanden 
5. Ruimtelijke ordening: geef de paardenhouderij een plaats in het platteland. 
6. Een Minister bevoegd voor Plattelandsontwikkeling met bijzondere aandacht voor de paardensector is 

onontbeerlijk.  
7. Werken aan de heropleving van de paardenwedrennen.  

 
Ontwerp regelgeving voor de centra voor het winnen en opslaan van sperma, embryo’s en eicellen van paarden. 
Aan VCP is een gemiveerd advies gevraagd inzake het ontwerp van verordening voor de centra voor het winnen en 
opslaan van sperma, embryo’s en eicellen van paarden zoals vastgesteld in Draft Commission Regulation of 
amending Annex D tot Directive 92/65/EEC – Sanco 6172/2009-Rev.1.   
Blijkbaar komt er een overleg op Europees niveau en moet benadrukt worden dat als er iets gedaan wordt voor de 
paardensector het nodig is dat de sector hierbij betrokken wordt. 
 
Partnerschap. 
Tussen de VCP en het Dienstencentrum St. Oda van Overpelt is een partnerschap overeengekomen.  Hierbij 
ondersteunt de VCP financieel de uitbouw van het paardrijden voor personen met een handicap voor een 
totaalbedrag van € 9.100,00.  Dit bedrag wordt gespreid over 3 jaar;  In ruil hiervoor zal het Dienstencentrum St. Oda 
dit partnerschap vermelden bij publicaties rond dit project.  Op deze manier hopen beide partijen te kunnen bijdragen 
tot het positieve imago van de paardensector. 
 
Projectsubsidie coördinatie dialoogdagen. 
Deze subsidie dient om de kosten van het bijkomend werk in functie van de voorbereiding van de dialoogdagen die in 
2008 hebben plaatsgevonden te vergoeden.   
Concreet gaat het onder andere over volgende werkzaamheden:  

- Voorbereiding dialoogdagen, zowel praktisch als inhoudelijk. 
- Deelname aan de stuurgroep van het actieplan en de studie die uitgevoerd zal worden.  
- Opzetten en functioneren van een werkgroep in de schoot van de Vlaamse Confederatie van het 

Paard voor het doorspreken van de thema’s, vergaderingen, verslagneming, opmaak nota’s, 
terugkoppeling naar het bestuur, opvolging, ….. 

- Consultatie als deskundige, bevoorrechte getuige. Tijd die besteed moet worden om in te kunnen 
gaan op de vragen om als deskundige gehoord te worden. 

- Op poten zetten en voeren van de communicatie naar de sector 
- Uitwerking van toebedeelde opdrachten, nota’s. 

 
Promotie en Communicatie. 
De VCP is in 2009 aanwezig geweest met een stand op Agriflanders – Flanders Horse expo en Agribex-Equibex.  Op 
elke beurs is er veel toeloop met vragen over de identificatie en interesse naar de werking van VCP zelf. 
Het promotiemateriaal voor de beursstand is aangevuld met een Pop-up display. 
De website van de VCP was dringend aan wijziging toe.  De opdracht voor de aanpassing en wijziging is toegewezen 
en de vernieuwde website wordt voorgesteld en on-line gebracht begin 2010.  
Als eindproject tot het behalen van het diploma in het Communicatiemanagement, academiejaar 2008-2009, heeft Jill 
Montauban een communucatieplan opgesteld voor de Vlaamse Confederatie van het Paard. 
Het is aan de RvB VCP om te zien wat moet en kan ingevuld worden, met dien verstande dat de initiatieven die 
genomen worden de sector ten goede komen.   
  



Regelgeving besmettelijke ziekten. 
Vanuit FOD is een melding gekomen dat er wat betreft infectieuze anemie en encefalitis bij paarden een 
ontwerpbesluit aan de gang is.  Het officieel advies is nog niet gekeurd.  Daarna moet het ontwerpbesluit in tweeën 
worden gesplitst : één in verband met infectieuze anemie en één in verband met virale encefalitis.  Beide besluiten 
zullen vervolgens worden voorgelegd aan de werkgroep “paardenziekten”.   
Inzake rhinopneumonie is er veel verwarring en paniek in de sector.  Na een overlegvergadering tussen verschillende 
actoren in de paardenhouderij zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd om de sector afdoende te informeren.  De 
communicatie hierover verloopt via het Vlaams Paardenloket. 
 
Secretariaat. 
Het secretariaatswerk van de VCP wordt opgevangen door de secretaris.   
Tot haar takenpakket horen onder andere :  

- de verantwoordelijkheid voor de DIP 
- coördinatie dossiers VLAM 
- coördinatie subsidie Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij 
- vertegenwoordiging VCP op vergaderingen van o.a. Vlam, intersectoriële werkgroep Vfc, 

Agriflanders, Agribex, Flanders Horse-expo, overleg BCP-FOD-FAVV-CWBC, subsectoren VCP e.a. 
- voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de vergaderingen RvB en AV VCP 
- werkvergaderingen personeel 
- opvolgen boekhouding  
- opvolgen sociaal secretariaat 
- opvolgen administratieve ondersteuning onderliggende verenigingen 
- opvolgen bankverrichtingen VCP-DIP 
-  

Qua tijdsindeling kan gesteld worden dat half-time prestaties verricht worden voor de opvolging DIP en half-time voor 
de opvolging van het secretariaat VCP.   
Voor de administratieve ondersteuning van de onderliggende verenigingen is één personeelslid die de 
stamboekverwerkingen tot haar verantwoordelijkheid neemt en één personeelslid die de boekhoudkundige 
verrichtingen doet. 
  
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 2009 werden 2 vergaderingen georganiseerd (14/04 en 09/11), 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. 
- Nieuwe toepassingen. 
- Financiële opvolging van het ICT-platform. 

De deelnemers aan het platform krijgen een vergoeding voor het inbrengen van de gegevens in de centrale databank, 
waarvan tot en met september 2009 op het einde van het jaar is uitbetaald.  Het vierde kwartaal wordt in de loop van 
januari 2010 uitbetaald. 
Er kan worden gesteld dat 2009 voor de verantwoordelijken van de stuurgroep een constructief verloop kende.  Het 
programma werd voortdurend geëvalueerd en verbeterd om tot een zo optimaal mogelijk gebruik te komen. 
Eind mei 2009 is het Fjordenpaardenstamboek ook ingestapt in het informaticaplatform van de VCP.  Dit brengt het 
totaal op 19 deelnemende verenigingen. 
 
Subsector Fokkerij. 
Met grote belangstelling van de vertegenwoordigers van de diverse stamboeken werden vergaderingen 
georganiseerd op 25/01/09 – 25/02/09 en 11/04/09 – 19/06/09 – 15/10/09 waarbij volgende punten geagendeerd 
stonden : Eigendomsrecht van het paardenpaspoort – infectieziekten – structuur forum fokkerij  – documenten vervoer 
paarden – subsidies – Vlaams paardenloket – Agriflanders – labo’s – rampenplan uitbraak paardenziekten – nieuws 
uit de werkgroepen – nieuwe EU verordening in verband met identificatie – statuten en huishoudelijk reglement VCP – 
invulling mandaat in de AV VCP – Vlaams paardenloket. 
 
Onder de subsector zijn er werkgroepen voor paspoorten en dekcertificaten, promotie en juryopleiding.   
Binnen de werkgroep promotie worden initiatieven genomen om met de stamboeken gezamelijk de paardenrassen te 
promoten, zoals de deelname aan Agriflanders met een gezamelijke stand van de stamboeken.   
De werkgroep paspoorten en dekcertificaten coördineert de werking om gezamelijk met alle stamboeken die dit 
wensen paspoorten en dekcertificaten te laten aanmaken.   
De werkgroep juryopleiding coördineert de werking inzake het organiseren van cursussen voor aspirant-juryleden.   
 
Subsector gebruikers. 
Vanuit de subsector gebruikers zijn er in 2009 geen uitnodigingen of verslagen van vergaderingen doorgegeven.  



In functie van de invulling van de mandaten in de AV VCP is er binnen de subsector overleg gepleegd en zijn de 
kandidaten voorgedragen. 
 
Subsector beroepen/opleidingen. 
Er wordt een oplijsting gemaakt van personen en/of verenigingen die uitgenodigd kunnen worden op een eerste 
vergadering om alzo de subsector beroepen/opleidingen nieuw leven in te blazen.   
 
Subsidie Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij. 
Op 11/01/2008 deelt de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling mee dat aan de VCP voor het jaar 2009 in principe een subsidie van € 84.750,00 kan 
toegekend worden.  De RvB beslist over de bestemming van dit bedrag, maar wel in het kader van de subsector 
fokkerij. 
 
Vfc 
Via het Vfc wordt de mogelijkheid geboden aan de stamboeken om rassenfiches te laten maken en dit volledig 
gefinancieerd door Vfc.  De stamboeken dienen zelf tekst en foto’s door te geven voor de aanmaak. De coördinatie 
voor de paardenrassen wordt vanuit VCP gedaan.  Volgende rassen hebben rassenfiches laten aanmaken : Fries 
paard, welsh pony, ijslandse paarden, miniatuurpaard,  ezels, belgisch warmbloedpaard, Belgische rijpony, dartmoor 
pony, connemara, tuigpaard. 
 
Vlaams Paardenloket. 
Gezien het belang van de paardenhouderij, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk, heeft Vlaams Minister 
President Kris Peeters het initiatief genomen om, in overleg met de sector, 7 dialoogdagen te organiseren in 2008. 
Bij alle dialoogdagen kwam telkens naar voor dat de paardensector een zeer grote nood heeft aan informatie.  Zo 
groeide bij de sector dan ook het voorstel tot het oprichten van een Vlaams Paardenloket.  Dit loket heeft een 3-ledige 
functie : 

1. een contact- en aanspreekpunt voor de paardenhouder- en liefhebber 
2. het zal een partner zijn voor de overheid en sector om dossiers voor te bereiden 
3. het wordt een kennis- en documentatiecentrum waar men heel wat informatie kan vinden met betrekking tot 

paarden en regelgeving. 
Het loket wordt als een nieuwe VZW opgericht waarvan de Raad van Bestuur bestaat uit volgende stichtende leden : 
VCP – LRV – VLP – BWP – Zangersheide.   
VCP als overkoepeld orgaan heeft recht op 4 gemandateerden die elk stemrecht hebben : 1 vertegenwoordiger forum 
fokkerij, 1 vertegenwoordiger forum gebruikers en 2 vertegenwoordigers forum beroepen en opleiding. 
LRV, VLP, BWP en Zangersheide worden als afzonderlijk stichtend lid opgenomen en kan ieder 1 vertegenwoordiger 
aanduiden die stemrecht heeft. 
Daarnaast worden 2 waarnemers voorzien in de RvB, zijnde een vertegenwoordiger ven de minister bevoegd voor 
plattelandsbeleid en een vertegenwoordiger van VLM. 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de VCP die allen stemrecht hebben. 
Op 22 mei 2009 jl. gaf Vlaams Minister President Kris Peeters in het recent gerestaureerde kasteel van Groenendaal 
de officiële start voor het Vlaams Paardenloket. 
De Vlaamse Confederatie van het Paard overkoepelt de ganse sector en het is haar belangrijkste opdracht om het 
intermediair te zijn tussen sector en overheid 
Voor de VCP is het Vlaams Paardenloket een enorm goede zaak.  Vragen die toekomen op het secretariaat inzake 
dossiers en waarop moeilijk een antwoord kan worden gegeven, kunnen nu doorverwezen worden naar het Vlaams 
Paardenloket.  Ook voor de voorbereiding van sommige dossiers wordt door de RvB opdracht gegeven aan het 
Vlaams paardenloket. 
 
Vlam. 
Voor de promotie paarden wordt voor 2009 een budget voorzien van € 12.000,00.  Aan alle stamboeken die een 
project hebben ingediend wordt een bijdrage betaald die gelijk is aan hetgeen zij ingebracht hebben voor VLAM pet 
veulen. Het overige bedrag, verminderd met de kosten voor het coördinatiewerk vanuit het secretariaat, wordt 
verdeeld over de drie beurzen in 2009, nl. Agriflanders – Horse-expo en Agribex. Per beurs wordt het voorziene 
bedrag verdeeld onder de deelnemende stamboeken. 
 
Wijziging statuten VCP. 
Vanuit de subsector beroepen/opleidingen is de vraag gesteld om het aantal mandaten in de AV VCP uit te breiden 
naar 8 en de mandaten in de RvB VCP uit te breiden naar 4.  Op deze manier hebben alle subsectoren hetzelfde 
aantal mandaten in de AV en de RvB.  Doordat deze wijzigingen dienden opgenomen te worden in de statuten en het 
huishoudelijk reglement is beslist een volledige herziening en aanpassing te doen.  Twee leden van de RvB hebben 
de enorme taak op zich genomen voor de volledige herwerking van de statuten en huishoudelijk reglement.  Ook hier 
worden felicitaties geuit aan het adres van de twee bestuursleden die prachtig werk verricht hebben. 
 
 
 
 



 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2009 tot 31/12/2009 zijn er via Vlaanderen 40801 identificatiedossiers definitief geregistreerd in de 
Belgische databank.  
Hiervan zijn er 23243 dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 17558 dossier via de stamboeken.  
 

 
 

NAAM TOTAAL 

 

 

 

BWP 9001 

BTP 1166 

FJORD 121 

HAFL 849 

IJSL 135 

BNFPS 276 

WELSH 365 

LIP 51 

Z 1455 

HIGH 17 

BQHA 440 

VCP 23243 

BEV 392 

MER 23 

VP 103 

ARABOFR 28 

FRIES 235 

BMP 170 

ICS 100 

TIN 31 

DRAVER 1616 

BAPS 646 

JOCKEY 338 

 



De eerste helft van 2009 was er nog een achterstand met de afwerking van de identificatiedossiers.  Het aantal 
aanvragen is stelselmatig vanaf januari verminderd zodat de aanvragen dag op dag konden verwerkt worden en de 
achterstand met de afwerking van de dossiers tegen juni bijgewerkt was.  Doordat er minder werkzaamheden waren 
diende het personeelsquotum verminderd te worden : de samenwerking met één uitzendkracht werd beëindigd op 
31/07 en met de tweede uitzendkracht werd de samenwerking beëindigd op 31/08.  Vanaf 16/10 werd ook het 
contract bepaalde duur van een personeelslid niet meer verlengd.  Zodoende was op dat moment het 
personeelsbestand herleid tot 3,25.  
Door de nieuwe regeling vanaf 01/01/2010 verhoogde het aantal aanvragen weer tegen het einde van 2009.  
Daardoor diende einde november opnieuw beroep gedaan te worden op een uitzendkracht en begin december diende 
nog een tweede uitzendkracht aangenomen te worden.   
 
Overzicht binnengekomen dossiers op DIP in 2009 : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieattesten Mutatiedocumenten Stamboeken 
Januari 2234 29 3177 553 375 
Februari 1224 27 1831 548 133 
Maart 1309 20 1995 631 175 
April 1332 21 1547 694 150 
Mei 1298 20 1137 701 113 
Juni 1483 33 1375 836 196 
Juli 1330 65 1201 724 142 
Augustus 1192 100 1171 758 102 
September 1173 121 1485 963 155 
Oktober 1213 87 1511 911 156 
November 1249 85 1273 1140 111 
December 7466 332 2297 1831 1171 
  22503 940 20000 10290 2979 

 
Overzicht van de stand van zaken van de verwerkte dossiers : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieatt. Identificatieatt. Mutatiedocumenten 
      zonder pasp met pasp   

Januari 30/01/2009 30/01/2009 30/01/2009 28/11/2009 30/01/2009 
Februari 28/02/2009 28/02/2009 28/02/2009 19/12/2009 28/02/2009 
Maart 31/03/2009 31/03/2009 31/03/2009 19/01/2009 31/03/2009 
April 30/04/2009 30/04/2009 30/04/2009 20/02/2009 30/04/2009 
Mei 27/05/2009 27/05/2009 27/05/2009 26/03/2009 27/05/2009 
Juni 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 5/06/2009 30/06/2009 
Juli 31/07/2009 31/07/2009 31/07/2009 31/07/2009 31/07/2009 
Augustus 31/08/2009 31/08/2009 31/08/2009 31/08/2009 31/08/2009 
September 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 
Oktober 31/10/2009 31/10/2009 31/10/2009 31/10/2009 31/10/2009 
November 30/11/2009 30/11/2009 30/11/2009 20/11/2009 30/11/2009 
December 18/12/2009 31/12/2009 22/12/2009 4/12/2009 18/12/2009 
 
Om het plaatsgebrek in het archief op te vangen en om nog sneller en accurater te kunnen werken is geopteerd voor 
een digitaal archief dat in augustus wordt geïnstalleerd.  Hiervoor dienen alle dossiers ingescand te worden.  
Vooreerst worden de dossiers verwerkt die binnenkomen.  Daarna worden de dossiers die nog niet definitief 
geregistreerd zijn ingescand.  Tegelijkertijd wordt een brief gestuurd naar de eigenaar en de identificeerder om deze 
dossiers in orde te maken.  De verwerking voor het digitaal archief brengt enorm veel werk met zich mee, zodat 
tijdens de vakantieperiode beroep gedaan wordt op vakantiewerkers om dit op te vangen. 
 
Het aantal te verwerken dossiers wordt nauwgezet opgevolgd zodat tijdig kan ingegrepen worden wat betreft het 
aanwerven of het afvloeien van personeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Financieel 
 

 

Resultaat Resultaat Begroting  Resultaat  

 

2007 2008 2009 31/12/09 

UITGAVEN         

SUBSIDIES         

Bijdragen stamboeken aan VLAM 0,00 7.656,25 9.236,25          9.236,25    

Ondersteuning VLAM projecten stamboeken 12.580,50 10.000,00 12.000,00         12.000,00    

Bijdrage voor verzameling van stamboekgegevens 
voor de fokwaardeschatting rijpaarden 5.200,00 5.200,00 5.200,00          5.200,00    

Bijdrage voor vrijwaring van het genetisch 
patrimonium 10.800,00 10.800,00 10.800,00         10.800,00    

Projectleiding-dossierbeheer 560,00 0,00     

Kosten dialoogdagen 0,00 33.000,00     

TOTAAL RUBRIEK 29.140,50 66.656,25 37.236,25            37.236,25   

          

KOSTEN SECRETARIAAT         

Loon   5.269,54 9.033,49          9.233,26    

Rsz   2.910,05 4.988,65          1.564,26    

Bedrijfsvoorheffing   1.361,98 2.334,82                    -      

Provisie vakantiegeld                2.559,07    

Subisidies BV       -             93,87    

Loonsecretariaat   121,90 130,00             122,75    

Ingehuurde diensten 5.261,04 1.979,92 5.000,00                    -      

Kantoor Huur   5.490,50 5.600,20          4.198,56    

Dienstverlening                1.568,31    

Meubilair   1.216,71 1.000,00                    -      

Afschrijving meubilair                   483,58    

Informatica leasing + internet   3.411,53 3.500,00          5.130,43    

Portkosten 283,27 2.141,57 2.500,00          2.036,38    

Telefoonkosten   453,90 500,00             422,81    

Bureelbenodigdheden 88,49 2.198,02 2.500,00             969,20    

Verzekeringen   201,95 210,00             670,80    

Diverse kosten 50,00 111,33 150,00             280,58    

Kosten boekhouding                4.719,00    

Drukwerken 183,92 437,99 450,00                    -      

Kosten vorige dienstjaren    3,69                      -      

TOTAAL RUBRIEK 5.866,72 27.310,58 37.897,16         33.865,12    

          

PROMOTIE & COMMUNICATIE         

Website 167,00 0,00 8.000,00             402,22    

Deelname beurzen en manifestaties 0,00 789,87 2.000,00         15.462,19    



Communicatie 0,00 0,00 2.000,00                    -      

Projecten en promomateriaal 302,50 3.669,23 10.000,00         10.896,35    

TOTAAL RUBRIEK 469,50 4.459,10 22.000,00            26.760,76   

          

DIVERSE VERENIGINGSKOSTEN         

Vergaderkosten  4.994,00 13.955,25 14.000,00          4.452,63    

Representatiekosten & besprekingen 0,00 80,00 150,00          1.706,95    

Opvolgingswerk 0,00 2.401,79 2.500,00          2.871,38    

Verzekeringen 218,50 218,51 250,00             326,37    

Publicatiekosten staatsblad 0,00 107,33 107,33             112,41    

Lidmaatschappen 95,00 0,00 100,00               95,00    

Diverse kosten  110,00 578,14 500,00             515,59    

Portkosten   99,72 100,00               98,26    

Dossierkosten                   411,40    

Vrijwilligersvergoeding               10.339,95    

TOTAAL RUBRIEK 5.417,50 17.440,74 17.707,33 20.929,94 

          

FINANCIELE KOSTEN         

roerende voorheffing 0,00 0,00 80,00               76,92    

bankkosten 41,13 0,00 25,00               30,00    

Commerciële verwijlintresten   0,00                   4,63    

beheersvergoeding 0,00 10,60 0,00                    -      

TOTAAL RUBRIEK 41,13 10,60 105,00             111,55    

          

WERKING GELEDINGEN         

Forum Fokkerij         

Vergaderkosten  221,08 659,80 700,00             929,85    

Leiding, coördinatie 150,00 875,00 900,00             625,00    

Promotie                2.828,02    

Aanmaak paspoorten, coördinatie 16.921,62 40.091,95 41.000,00         58.121,07    

Aanmaak dekcertificaten, coordinatie 9.135,94 12.989,95 13.200,00          3.170,78    

Terugbetaling fokkerverenigingen 7.255,60       

Afschrijving matrixprinter                   497,52    

Drukwerken dekcertificaten                1.604,46    

Distributie paspoorten en dekcertificaten 0,00 866,98 900,00          1.529,43    

Administratie en secretariaatswerk 8.398,00 3.733,95 6.500,00          4.849,93    

Onvoorziene uitgaven vorige dienstjaren 0,00 32,15                      -      

Totaal deelrubriek 42.082,24 59.249,78 63.200,00         74.156,06    

          

Informaticaplatform         

Nieuwe ontwikkelingen 16.039,90 19.643,75 15.000,00         21.550,93    

onderhoud + huur server 31.841,48 16.973,88 17.000,00         16.973,88    

intrest op lening 479,00 704,00                      -      

opleidingen   0,00 500,00                    -      

kosten stuurgroep 1.470,45 1.567,64 1.800,00             955,82    

administratie en secretariaatswerk 11.244,98 7.138,36 10.500,00          6.848,09    

Totaal deelrubriek 61.075,81 46.027,63 44.800,00         46.328,72    

          



          

TOTAAL RUBRIEK 103.158,05 105.277,41 108.000,00       120.484,78    

Dienst Identifcatie Paarden (uitvoerend werk CDB)         

Loon 8.758,57 122.960,78 150.000,00       129.265,36    

RSZ 0,00 34.487,11 36.500,00         21.900,10    

Bedrijfsvoorheffing 0,00 15.212,38 16.500,00   

Provisie vakantiegeld               11.399,52    

Subsidies BV       -           657,13    

Credieturen educatief verlof       -        1.737,64    

Loonsecretariaat bijdrage   856,42 900,00             892,01    

Kantoor huur 2.868,19 10.981,02 11.200,40          8.397,00    

Meubilair    6.083,58 5.000,00                    -      

Afschrijving meubilair 2.292,99 2.293,00 2.293,00          2.417,86    

Informatica leasing + internet 7.960,47 19.710,41 19.800,00         18.374,77    

Huurprijs digitaal archiveren     3.679,60   

Bureelbenodigdheden 4.619,39 40.828,01 38.000,00         21.451,01    

Telefoon 889,99 4.085,16 7.500,00          3.805,35    

Portkosten 3.832,76 62.105,86 62.500,00         59.054,39    

Drukwerk 2.829,89 3.941,94 3.900,00          2.982,42    

   Verzekeringen 266,82 605,87 625,00          1.157,22    

   Equipassen 15.431,52 117.450,71 120.000,00         42.569,64    

   Transport equipassen 41,95                 425,94    

   Werkingskosten stamboeken 120.821,88 352.707,00 335.000,00       275.782,95    

   Werkingskosten niet gesubsidieerden 12.132,00 0,00 1.000,00                    -      

   Kantoor dienstverlening                3.136,54    

   Dip - interim personeel               68.992,97    

   Onderhoud kantoor                          -      

   Voorzieningen kantoor                1.113,53    

   Opstartkosten deel II 296.233,35 41.645,84                      -      

   Diverse kosten 491,60 702,70                      -      

   Onvoorziene uitgaven   774,42               142,83    

   Kosten vorige dienstjaren   3.150,38                      -      

TOTAAL RUBRIEK 479.471,37 840.582,59 814.398,00       670.866,64    

NIET GESUBSIDIEERDEN         

Drukwerken 0,00 889,35                      -      

Transport 0,00 227,66                      -      

Onvoorziene uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,06                      -      

TOTAAL RUBRIEK 0,00 1.117,07 0,00 0,00 

          

BUITENGEWONE UITGAVEN         

Niet ontvangen conversiekost 2006   369,97                      -      

Niet ontvangen subsidie Ministerie Vlaamse 
Gemeenschap   705,38                      -      

Correctie kredietnota Otto Office   90,74                      -      

Correctie kredietnota Partena 0,00 255,24     

Subsidies vorige dienstjaren 4.613,60       

Uitgaven 2006 8.887,80       

Uitgaven 2005 991,00       



Regularisatie vorige dienstjaren 0,38       

                                                                         TOTAAL 
RUBRIEK 14.492,78 1.421,33 0,00 0,00 

          

TOTAAL UITGAVEN 638.057,55 1.064.275,67 1.037.343,74       910.255,04    

          

INKOMSTEN         

SUBSIDIES         

Afdracht stamboeken per veulen voor VLAM 0,00 8.407,50 9.236,25          9.236,25    

Van VLAM projecten stamboeken 13.000,00 10.000,00 12.000,00         12.000,00    

Subsidie Departement Landbouw en Visserij voor 
verzameling van stamboekgegevens voor de 
fokwaardeschatting rijpaarden 5.200,00 5.200,00 5.200,00          5.200,00    

Subsidie Departement Landbouw en Visserij voor 
vrijwaring van het genetisch patrimonium 10.800,00 10.800,00 10.800,00         10.800,00    

Bijdrage fokkersverenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subsidie dialoogdagen 0,00 23.000,00                      -      

TOTAAL RUBRIEK 29.000,00 57.407,50 37.236,25 37.236,25 

          

SECRETARIAAT         

Creditnota ingehuurde diensten 2.541,01       

TOTAAL RUBRIEK 2.541,01       

          

PROMOTIE & COMMUNICATIE         

Website 0,00 0,00               750,00    

Deelname beurzen en manifestaties creditnota 0,00 24,20            2.500,00    

TOTAAL RUBRIEK 0,00 24,20 0,00          3.250,00    

          

FINANCIËLE OPBRENGSTEN         

Rente 777,39 1.324,16               591,24    

TOTAAL RUBRIEK 777,39 1.324,16 0,00             591,24    

          

VERENIGING         

        

Terugbetaling vorige dienstjaren (Partena)   3.318,64     

TOTAAL RUBRIEK 0,00 3.318,64 0,00 0,00 

          

WERKING GELEDINGEN         

Forum Fokkerij         

   Subsidie departement landbouw en Visserij 20.895,98 31.740,00 31.740,00         35.609,18    

Terugbetaling fokkersverenigingen 20.696,39 27.477,63 31.460,00         35.718,86    

Transport dekcertificaten 489,87       

Totaal deelrubriek 42.082,24 59.217,63 63.200,00         71.328,04    

Informaticaplatform         

Subsidie departement landbouw en visserij 47.854,02 37.010,00 37.010,00         33.140,82    

Terugbetaling door fokkersverenigingen 
(operat.+ontw.k) 20.721,79 16.517,64 7.790,00         13.187,90    



Totaal deelrubriek 68.575,81 53.527,64 44.800,00         46.328,72    

        

TOTAAL RUBRIEK 110.658,05 112.745,27 108.000,00       117.656,76    

DIP         

Werkingsmiddelen  CDB 460.222,45 972.108,20 923.500,00       827.719,08    

Terugbetaling RSZ  0,00 15.409,47     

Terugbetaling bedrijfsvoorheffing 0,00 94,00     

Terugbetaling onuitvoerbare betaling 0,00 2.797,00     

Uitzonderlijke opbrengst 0,00 774,42     

Opstart CDB Regionaal     50.000,00         50.000,00    

Creditnota's 152,96       

Creditnota print-it   2.388,27     

Creditnota kantoormateriaal Viking 0,00 144,00     

TOTAAL RUBRIEK 460.375,41 993.715,36 973.500,00       877.719,08    

PRESTATIES VOOR STAMBOEKEN         

Prestaties voor stamboeken                7.062,73    

TOTAAL RUBRIEK 0,00 0,00 0,00          7.062,73    

NIET GESUBSIDIEERDEN         

   Terugbetaling niet gesubsidieerden paspoorten en 
dekcertificaten 1.713,97 1.117,01     

Terugbetaling niet gesubsidieerden 
informaticaplatform 2.216,84 2.197,76     

TOTAAL RUBRIEK 3.930,81 3.314,77 0,00                    -      

          

VORIGE DIENSTJAREN         

   Subsidies vorige dienstjaren 4.893,83       

   Inkomsten vorige dienstjaren 2.555,54       

   Dubbel aangerekende factuur Van Melckebeke  0,00 225,00     

   Onvoorziene ontvangsten 0,00 41,41     

                                                                            
TOTAAL RUBRIEK   7.449,37 266,41 0,00                    -      

        

TOTAAL INKOMSTEN 614.732,04 1.172.116,31 1.118.736,25    1.043.516,06    

        

SALDO VAN HET BOEKJAAR -23.325,51 107.840,64 81.392,51       133.261,02    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard. 


