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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 05/05/2010 : 
Rudi EERDEKENS (voorzitter), Mark WENTEIN (ondervoorzitter) 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 volgen de vergaderingen als waarnemers voor 
de openstaande mandaten van de subsector gebruikers.  
 
Samenstelling na de aanstelling door de Algemene Vergadering van 05/05/2010 :  
Rudi EERDEKENS (voorzitter), Frank GASTHUYS (ondervoorzitter), Lies VLAMYNCK (ondervoorzitter), Jean-Pierre 
DEWAELE (penningmeester), Jan DE BOITSELIER, Filip DE KEERSMAECKER, Patrick DE RYCKERE, Geert 
GHEKIERE, Chretien HANSEN, Raf STEEGMANS, Jean-Jacques VANDENBERGHE, Mark WENTEIN. 
 
De Raad van Bestuur heeft in de vergadering van 05/05/2010 Rudi Eeerdekens aangeduid als Voorzitter.  In dezelfde 
vergadering werden Lies Vlamynck en Frank Gasthuys aangesteld als ondervoorzitters en Jean-Pierre De Waele als 
penningmeester. 
 

                                             
  
Vergaderingen :  
In 2010 zijn er in totaal 9 vergaderingen doorgegaan. 
 

 DATUM AANWEZIGEN 

21 januari 2010 8 

25 maart 2010 9 

24 april 2010 11 

5 mei 2010 11 

20 mei 2010 11 

15 juli 2010 7 

2 september 2010 7 

28 oktober 2010 8 

16 december 2010 10 

 
Over de vergaderingen heen waren er 82 aanwezigen.  Dit betekent een gemiddelde van 9 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 
- Equine Infectieuze Anemie 
- Fokkerijbesluit 
- Fokkerijdag 
- ICT-platform 
- Identificatie 
- Memorandum verkiezingen 
- Naamswijziging stamboeken 
- Partnerschap 
- Permanent zoötechnisch comité 
- Promotie en communicatie 
- Stuurgroep informaticaplatform 
- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 
- Technisch Comité BCP 
- Verkiezingen 2010 
- Verwaarlozing paarden 
- Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
- Vfc  
- Vlaams Paardenloket 
- VLAM 
- Vzw-wetgeving 
- Website 
- Werkgroep paarden op de weide. 

 

Algemene vergadering : 
Samenstelling tot 24/04/2010 : 
De dames DE VRIES Jeaninne en VLAMINCK Lies. 
De Heren BIJNENS Winand, DE BOITSELIER Jan, DE GEZELLE Herman, DE KEERSMAECKER Filip, DE 
MEERSMAN Philippe, DE RUYCK Erik, DE RYCKERE Patrick, DE WAELE Jean-Pierre, EERDEKENS Rudi, 
GASTHUYS Frank, GHEKIERE Geert, HANSEN Chretien, HAUTEKEETE Luc, LUYCKX Benoit, MAES Glenn, 
PRINSEN Carlo, SLEUWAEGEN Theo, STEEGMANS Raf, TEIRLIJNCK Olivier, VAN BOSCH Johan, 
VANDENBERGHE Jean-Jacques, WENTEIN Mark. 
 
Volgens de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw heeft De 
Raad van Bestuur VCP de lijst van de weerhouden kandidaten voor de mandaten in de Algemene Vergadering geldig 
beoordeeld in de vergaderingen van 25/03/2010 en 24/04/2010.  Deze lijst wordt aan de Algemene Vergadering van 
24/04/2010  voorgelegd ter bekrachtiging en worden de effectieve leden verkozen. 
 
Samenstelling na 24/04/2010 : 
De dames DE VRIES Jeaninne en VLAMINCK Lies. 
De Heren BIJNENS Winand, DE BOITSELIER Jan, DE GEZELLE Herman, DE KEERSMAECKER Filip, DE 
MEERSMAN Philippe, DE RUYCK Erik, DE RYCKERE Patrick, DE WAELE Jean-Pierre, EERDEKENS Rudi, 
GAKENS Steven, GASTHUYS Frank, GHEKIERE Geert, HANSEN Chretien, HAUTEKEETE Luc, MAES Glenn, 
MERTENS Geert, PRINSEN Carlo, STEEGMANS Raf, TEIRLIJNCK Olivier, VANDENBERGHE Jean-Jacques, VAN 
DYCK Peter, WENTEIN Mark. 
                                          
Vergaderingen : 
Algemene Vergadering op 24/04/2010 : 
Aanwezigen : 16 + 3 volmachten = 19 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom – Goedkeuring verslag - Statutaire zaken : Rekening en balans 2009, verslag van de controleurs 
van de rekening, kwijting van de verantwoordelijkheid voor de rekening, begroting 2010, verkiezing effectieve leden 
AV VCP, verantwoording subsidie 2009, voorstel subsidie 2010 -  Jaarverslag 2009 - Varia. 
 
Bijzondere Algemene Vergadering op 05/05/2010 : 
Aanwezigen : 17 + 5 volmachten = 22 stemgerechtigden 
Agenda : Welkom – Verkiezing RvB VCP – Aanduiding controleurs van de rekeningen. 



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 2010 hebben het Fjordenpaardenstamboek en de Europese Arabo Friezen Vereniging beroep gedaan op VCP 
voor administratieve ondersteuning. 
Ook worden vanuit VCP dekcertificaten afgedrukt voor de stamboeken die in Vlaanderen erkend zijn.  
 
Equine Infectieuze Anemie 
Na overleg met de paardensector is het ministerieel besluit van 19/10/2010 houdende tijdelijke maatregelen ter 
bestrijding van equine infectieuze anemie van toepassing vanaf 27/10/2010, datum van publicatie. 
Het ministerieel besluit voorziet onder meer in : 

- de definitie van « dieren verdacht van infectieuze anemie » ; 
- maatregelen die moeten worden getroffen bij verdenking van de ziekte in een bedrijf; 
- maatregelen die moeten worden getroffen wanneer de ziekte in een bedrijf wordt bevestigd; 
- voorwaarden om de maatregelen te kunnen opheffen bij verdenking of bevestiging van de ziekte in een bedrijf  
- maatregelen voor het afzonderen en onderzoeken van paarden die vanuit Roemenië in België worden 

binnengebracht.  

Fokkerijbesluit : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de 
landbouw nuttige huisdieren   
Het Fokkerijbesluit is op 07/05/2010 in het BS verschenen en treedt in werking op 01/01/2011. De aanvangsdatum op 
de eerste dag van het kalenderjaar gebeurt  omdat de subsidiesbesluiten voor het volledige jaar 2010 werden 
opgesteld. Er zijn problemen mogelijk wanneer de erkenning van de gesubsidieerde verenigingen in de loop van het 
jaar zou gebeuren op basis van een andere regelgeving. 
De toepassing van het fokkerijbesluit vereist een aantal aanpassingen voor de sector paarden en ezels in Vlaanderen: 

- Erkende fokkersverenigingen (FV) : 22   
- Erkende centra voor voortplanting : 100   
- Coördinerend organisme (CO) : 1  

Het vervangt 15 Koninklijke en Ministeriële Besluiten die nu van toepassing zijn en houdt rekening met de Europese 
regelgeving.  
Het fokkerijbesluit werd opgesteld in overleg met de sector. 
Alle erkenningen blijven op 01 januari 2011 behouden in het kader van de nieuwe rechtsgrond. De verenigingen 
hoeven hier zelf niets voor te doen. 
 
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 tweede editie van de fokkerijdag  handelde over het omgaan met technologische 
vooruitgang en ethiek en de actuele ontwikkelingen wereldwijd inzake dierlijke genetica. 

Identificatie 
Inzake de interpretatie van de  Europese Verordening 504/2008 betreffende de identificatie van paarden is er 
regelmatig overleg geweest met FOD-FAVV-CWBC en BCP om te komen tot een correcte toepassing. 
Op het terrein wordt nog steeds vastgesteld dat lang niet alle paarden, pony’s en ezels op Belgisch grondgebied 
correct geïdentificeerd zijn en dit ondanks alle communicatie die al gedaan is vanuit BCP.  
Wie zijn paarden niet in orde heeft gesteld conform de Belgische wetgeving riskeert niet enkel financiële boetes maar 
ook de inbeslagname van zijn/haar paard. Bovendien worden deze paarden definitief uitgesloten 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 heeft de Vlaamse Confederatie van het Paard in 2009 een memorandum opgesteld.  In functie 
van de verkiezingen 2010 wordt dit memorandum aangepast en  opnieuw aan de diverse Vlaamse politieke partijen 
verstuurd om aandacht en ondersteuning te vragen  voor acties die dienen genomen te worden ten behoeve van de 
paardensector.  
 
Naamswijziging stamboeken. 
Het departement Landbouw en Visserij heeft gemeld dat het MB tot wijziging van de benaming van vier 
fokkersverenigingen is ondertekend : 

- vzw Belgisch Haflinger Stamboek wordt vzw Belgische Haflingervereniging 
- vzw Belgisch Stamboek voor IJslandse Pony’s wordt vzw Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden 
- vzw Arabo-Friezen wordt vzw Europese Arabo-Friezen Stamboek 
- vzw Studbook Belge du Fjording wordt vzw Belgisch Stamboek voor Fjordenpaarden-Studbook Belge du 

Fjording. 
 
Partnerschap 
Tussen de VCP en het Dienstencentrum St. Oda van Overpelt is in 2008 een partnerschap overeengekomen voor 3 
jaar en dit voor de aankoop van een paard en voor de algemene kosten van de verzorging van een paard.  Hierbij 
ondersteunt de VCP financieel de uitbouw van het paardrijden voor personen met een handicap. Op deze manier 
hopen beide partijen te kunnen bijdragen tot het positieve imago van de paardensector. 
 

 
 
Op 23/04/2010 vond de opening plaats van een aangepaste accommodatie waarin ook de paarden gestald en 
verzorgd worden. 
 

 
 



Permanent Zoötechnisch comité 
Op 12/04/10 werd de wijziging van Beschikking 92/216/EEG goedgekeurd door het Permanent Zoötechnisch Comité 
van de EU-Commissie inzake de publicatie van de lijst van coördinerende instanties voor paardenwedstrijden.  De 
publicatie betreft informatie over uitzonderingsmaatregelen die geregeld zijn in de richtlijn 92/428/EEG aangaande 
deelnemingsvoorwaarden voor paarden aan wedstrijden.  VCP is de coördinerende instantie en de informatie wordt 
gepubliceerd via de website van de Vlaamse Overheid. 
 
Promotie en communicatie. 
De vernieuwde website van VCP is sinds februari 2010 on-line.  Het is belangrijk dat de website up to date blijft.  Voor 
de teksten inzake dossiers wordt regelmatig beroep gedaan op de teksten van de website van het Vlaams 
Paardenloket. 
 

 
 
De VCP is in 2010 aanwezig geweest met een stand op Flanders Horse expo en Jumping Mechelen. Op Flanders 
Horse expo was er veel toeloop met vragen over de identificatie en interesse naar de werking van VCP zelf.  Het 
publiek op jumping Mechelen toonde hiervoor minder interesse.  Hiermee rekening houdend en daartegen afwegend 
het financiële aspect, heeft de RvB besloten volgende edities van jumping Mechelen niet meer deel te nemen.  
 
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, 
technische werkgroep BCP 

- voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de vergaderingen RvB en AV VCP 
- werkvergaderingen personeel 
- opvolgen boekhouding  VCP en onderliggende verenigingen 
- opvolgen sociaal secretariaat 
- opvolgen administratieve ondersteuning onderliggende verenigingen 
- opvolgen bankverrichtingen VCP-DIP en onderliggende verenigingen. 

 
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.   
 
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 2010 werd 1 vergadering georganiseerd (24/02/2010), waarop volgende elementen aan de orde 
kwamen : 
- Beheer platform 
- Toelichting bij de gedane aanpassingen en wijzigingen in het programma : diergegevens, benoemen van 
kenmerken, wijziging prijskampmodule, aanmaak module catalogus, nieuwe handleiding, mogelijheid om het aantal 
leden te raadplegen, het afstammingsdocument op eenvoudige wijze raadplegen. 
- Het project van het digitaal kantoor. 
- Centrale databank: 
° Nieuwe mogelijkheid voor de raadpleging stand van zaken dossiers centrale databank. 
° Belangrijke opmerkingen over niet-correcte manieren van werken en dwingende vragen van de beheerder. 
Ook in 2010 werd het programma voortdurend geëvalueerd en verbeterd om tot een zo optimaal mogelijk gebruik te 
komen.  De mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de afgedrukte paspoorten en wijziging om het aantal 
kenmerken van paarden of pony’s uit te breiden zijn enkele initiatieven tot verbetering van het programma. 
De deelnemers aan het platform staan in voor de operationele- en ontwikkelingskost.  Op hun beurt krijgen ze een 
vergoeding voor het inbrengen van de gegevens in de centrale databank; 
 
Subsector fokkerij 
De subsector fokkerij is georganiseerd binnen het forum fokkerij dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 
erkende stamboeken in Vlaanderen.  In 2010 heeft het forum fokkerij en/of de commissies  5 vergaderingen 
georganiseerd : 18/02/10 – 23/03/10 – 05/06/10 – 11/09/10 – 09/12/10 waarbij volgende punten geagendeerd stonden 
: nieuws uit de commissies – subsidies departement Landbouw en Visserij – nieuws uit het Vlaams paardenloket – 
overleg met beheerder databank – bespreking kandidaten subsector fokkerij in de AV VCP – wijziging dekcertificaten 
– regelgeving in verband met naamsverandering van een paard door een stamboek – naamswijziging van 
stamboeken – Europese en Belgische regels voor het encoderen van paarden in de centrale gegevensbank – 
wenselijkheid om een samenwerkingsakkoord op te stellen. 
 
Onder de subsector zijn er commissies voor  ICT platform, promotie en juryopleiding.   
Binnen de commissie promotie worden initiatieven genomen om met de stamboeken gezamelijk de paardenrassen te 
promoten.  In 2010 heeft vooral de klemtoon gelegen bij de voorbereiding en organisatie van het paardendorp en de 
rassenvoorstelling met show op Agriflanders in januari 2011.   
De organisatie van de studienamiddagen konden op veel bijval rekenen voor volgende thema’s : 27/03/2010 te 
Nazareth “Virale ziekten bij het paard” – 27/11/2010 te Nazareth “Parasieten bij het paard” – 04/12/2010 te Lummen 
“Virale ziekten bij het paard; 
Een nieuw  initiatief is de organisatie van de internationale meeting rond infectieziekten bij paarden die een 
belangrijke invloed hebben op de fokkerij en zal plaatsvinden tijdens Agrifanders 2011. 
De commissie juryopleiding coördineert de werking inzake het organiseren van cursussen voor aspirant-juryleden.  
Met op 5 juni het examen komt er een einde aan de eerste  drie jaar durende cyclus.  De opleiding is gestart met 70 
mensen, aan het examen hebben 37 mensen deelgenomen waarvan er 17 geslaagd zijn en een getuigschrift 
ontvangen. 
 
Inkomsten/uitgaven rekening Forum Fokkerij  BE55 1030 2027 0644  - 2010  
Saldo rekening op 01.01.2010:        + € 3.175,89 
Bankkosten:             - €      21,25 
Vergoedingen lessen en vergaderingen:     + € 1.634,07 
Onkosten juryopleiding:       -  € 1.959,00 
Dossierkost Agriflanders     -  €    544,50 
Waarborg Agriflanders      + €    650,00 
Saldo rekening op 31.12.2010                             +  € 2.935,21 
 
Subsector gebruikers. 
De subsector gebruikers heeft een vergadering gehad op 01/06/2010. 
De uitgave van de brochure “Het abc van de Hippische opleidingen” werd in eerste instantie gedaan vanuit VHS 
(waaronder ook de subsector gebruikers).  De uitgave hiervan is in 2010 gedaan door het Vlaams Paardenloket en 
wordt overgeheveld naar de subsector beroepen/opleidingen.  De ruimere groep (VHS) heeft nog andere activiteiten, 
maar de subsector gebruikers zelf niet, aangezien zeer veel punten op de VCP reeds besproken worden. 
Vandaar dat de activiteiten binnen de subsector gebruikers op een laag pitje staan.   
 
Subsector beroepen/opleidingen 
Op initiatief van de VCP is op 18/03/2010 een vergadering georganiseerd  waarvoor 33 verenigingen werden 
aangeschreven.  Conform art. 3.1 van de statuten heeft de RvB VCP geoordeeld over de representativiteit van de 
diverse verenigingen en worden de volgende 18 verenigingen weerhouden als toetredend lid voor de subsector 
beroepen/opleidingen :  Navema, VVV, Politie te Paard, WVGP, VILO, CVO Brussel, CVO-ISBO, CVO-CDO, 
Martinusschool Paardenhumaniora Bilzen, Sportieve Scholen KA De Zeswegen, Syntra Vlaanderen, Ugent faculteit 
diergeneeskunde, Vrij Land- en Tuinbouwinstituut, Jockey-club, De Brugse Koetsiers, NVPHB, NCBL, BEPS. 
 
 



De eerste vergadering van de subsector heeft plaatsgevonden op 17/06/2010. 
Volgende punten stonden op de agenda : ABC Hippische opleidingen wordt in 2010 nog uitgebracht door het Vlaams 
Paardenloket en vanaf 2011 komt dit in handen van de subsector – SERV uitschrijven competentie en 
beroepsprofielen – beurzen en infostands – uitwerken van de subsector – opstellen van lijst met adressen van leden 
en eventuele partners – als afgevaardigde RvB Vaams Paardenloket wordt Filip De Keersmaeker verkozen - 
aanspreekpunt voor de subsector is Frank Gasthuys - Steven Gakens neemt de taak van secretaris op zich – 
overzicht plannen inzake project horse-rescue – uitzoeken hoe info over paardenziektes sneller kunnen verspreid 
worden. 
 
Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij. 

 

 
Op 14/10/2010 deelt de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling mee dat aan de VCP voor het jaar 2010 een subsidie van € 78.000,00 wordt toegekend.  
Als gevolg van de moeilijke budgettaire toestand is het niet mogelijk het niveau van de betoelaging van 2009 te 
handhaven en is het subsidiebedrag ongeveer 7% lager.   
De RvB VCP beslist over de bestemming van het subsidiebedrag, maar wel in het kader van de subsector fokkerij. 
Tijdens een vergadering op het Kabinet van Minister Peeters op 21/10/10 is het subsidiebeleid voor fokkerij voor de 
periode 2011-2014 voorgesteld.  Subsidies voor fokkerijactiviteiten worden vanaf 01.01.2011 door de Vlaamse 
overheid uitsluitend toegekend aan een vereniging of organisatie erkend in het kader van het Fokkerijbesluit of in het 
kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren 
in Vlaanderen. 
 
Door opeenvolgende begrotingsmaatregelen is de subsidie van de fokkerij in 8 jaar tijd met 40% verminderd. De 
vermindering werd telkens relatief lineair vertaald in het subsidiebedrag per vereniging, maar met respect voor de 
vaste kosten van de kleinere verenigingen en de werking van coördinerende verenigingen.  
Deze aanpak laat onvoldoende ruimte voor subsidiëring van nieuwe fokkerijactiviteiten of initiatieven die bijdragen tot 
innovatie en kwaliteitsverbetering van de fokkerijactiviteiten. 
Het doel van de Vlaamse Overheid is om in de toekomst met de beschikbare subsidie een beleid te voeren om  
- de algemene technische werking van de verenigingen en organisaties te ondersteunen 
- de innovatie en kwaliteitsverbetering van de fokkerijactiviteiten te ondersteunen.  
Om de verenigingen en organisaties toe te laten hun financiële situatie aan te passen zal de subsidie, gefaseerd over 
een periode van 3 jaar (2011-2014) geheroriënteerd worden.  Tegelijkertijd worden de voorwaarden om subsidies aan 
te vragen aangepast. 
 
Technische werkgroep BCP. 
De werkgroep werd opgericht door beslissing van de RvB BCP van 13/04/2010 en is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van VCP, CWBC en BCP.  Op de vergaderingen van deze werkgroep worden ook de leden van 
de RvB van VCP, CWBC en BCP uitgenodigd.   
Volgende punten zijn besproken : 

- Technische ontwikkelingen om de functionaliteit van de databank te verbeteren zoals verbetering van 
het mutatiedocument, personen in de databank, openbare raadpleging van basisgegevens via 
internet, digitaal aanmelden van paarden, problematiek van de handelaars. 

- Communicatie : spontane en positieve informatie naar de Overheid toe. 
- Uitwisseling gegevens fokkerij-sport : De centrale databank komt naar voor als het ideale 

communicatie-systeem voor de uitwisseling van gegevens van de sport aan de fokkerij en 
omgekeerd.   
 

Verwaarlozing paarden 
In zijn persmededeling van 02/12/2010 vraagt Minister Peeters, bevoegd voor het paardenbeleid in Vlaanderen,  dat 
alle bevoegde overheidsdiensten alsook de sector, de nodige maatregelen nemen om de verwaarlozing van paarden 
zo maximaal mogelijk te beperken.  
De invoering van fokquota vindt minister Peeters alvast geen geschikt antwoord op de problematiek van de 
verwaarlozing. Hij wijst hierbij op de kwalitatieve paardenfokkerij in Vlaanderen. De invoering van fokquota zou een 
zware impact kunnen hebben op de Vlaamse fokkerij. Bovendien kunnen er vragen gesteld worden bij de praktische 
kant van de invoering van quota.  
Op 1 januari 2011 wordt bovendien het nieuwe fokkerijbesluit van toepassing. Daarin wordt de openbare dekdienst 
gehandhaafd. Dit moet bijdragen tot een kwalitatief fokkerijbeleid. 
 
 
 
 



Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. 
VCP heeft een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, maar geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  
Gezien er binnen de subsectoren activiteiten kunnen georganiseerd worden, dient er hiervoor een verzekering BA 
afgesloten te worden.  Vanuit VCP worden de mogelijke activiteiten doorgegeven aan diverse verzekeringen om op 
basis hiervan een prijsofferte te krijgen. 
 
Vlaams fokkerijcentrum 
 

 
 
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 in 2010 : 
Belgian Quarter Horse, Belgisch Arabisch Paardenstamboek en het Belgisch Stamboek van de Highland Pony. 
De stamboeken ontvangen van Vfc een ondersteuning voor de onkosten juryleden.  Hiervoor wordt ook de coördinatie 
vanuit VCP gedaan. 
De subsidies voor het Vfc dalen in 2011 éénmalig met € 75.000. Voor de paardensector zal dit leiden tot schrapping 
van de ondersteuning van de juryleden, de softwareontwikkeling, de rassenfiches en promotiemateriaal. 
 
 
 
Vlaams Paardenloket. 

 
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 doorverwezen worden naar het Vlaams 
Paardenloket.  Ook voor de voorbereiding van sommige dossiers wordt door de RvB opdracht gegeven aan het 
Vlaams paardenloket. 
Op 25/11/2010 organiseerde het Vlaams Paardenloket de tweede Vlaamse Sectordag Paarden.   
Het publiek bestond net als vorig jaar zowel uit organisaties binnen de paardenwereld als uit betrokken 
overheidsinstanties.  Een dikke proficiat aan de organisatoren van dezeinformatiedag met als hoofdthema’s 
bouwvergunningen en ruitertoerisme. 
 
VLAM 
 

 
Voor de promotie paarden wordt voor 2010 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 per 
veulen. Het overige bedrag, wordt verdeeld over de stamboeken die deelgenomen hebben aan Flanders Horse Expo. 
De VCP heeft een aanvraag ingediend bij VLAM om de promotiefondsbijdragen op de veuleninschrijvingen en de 
levend ingevoerde paarden af te schaffen.  De RvB van VLAM is hiermee akkoord, maar het bijdragebesluit dient nog 
aangepast te worden.  Ook dient er binnen de Sectorgroep nog beslist te worden wat er zal gebeuren met de 
bijdragen van de geslachte paarden na de aanpassing van het besluit. 
 
VZW-wetgeving. 
Sinds dit jaar worden op de vergaderingen van de RvB VCP artikels voorgelegd die vanuit VSDC worden 
doorgegeven als informatie of inzake wijzigingen in de VZW-wetgeving zoals forfaitaire onkostenvergoeding 
vrijwilligers, wijzigingen BTW-formaliteiten vanaf 01/01/2010, gewijzigde formule voordeel alle aard en bedrijfswagens,  
kilometervergoeding dienstverplaatsingen enz. 
 
Werkgroep paarden op de weide. 
Vanuit VCP is er een vertegenwoordiging binnen de werkgroep paarden op de weide.  Opdracht van de werkgroep is 
het formuleren van een advies aan de Raad van Dierenwelzijn inzake richtlijnen voor het permanent houden van 
paarden in de weide.   
 
 
 
 



 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2010 tot 31/12/2010 zijn er via Vlaanderen 34902 identificatiedossiers definitief geregistreerd in de 
Belgische databank.  
Hiervan zijn er 18727 dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 16175 dossiers via de stamboeken.  
 

 
 

NAAM TOTAAL 

 

 

BWP 8399 

 

BTP 965 

FJORD 152 

HAFL 631 

IJSL 109 

BNFPS 155 

WELSH 237 

LIP 15 

Z 2335 

HIGH 19 

BQHA 324 

VCP 18809 

BEV 366 

MER 24 

VP 84 

ARABOFR 41 

FRIES 158 

BMP 183 

ICS 158 

TIN 12 

DRAVER 1007 

BAPS 562 

JOCKEY 264 

 



De eerste helft van 2010 was er nog een achterstand met de afwerking van de identificatiedossiers.  Het aantal 
aanvragen is stelselmatig vanaf januari verminderd zodat de aanvragen vanaf april dag op dag konden verwerkt 
worden en de achterstand met de afwerking van de dossiers tegen oktober bijgewerkt was.  Doordat er minder 
werkzaamheden waren diende het personeelsquotum verminderd te worden : de samenwerking met één 
uitzendkracht werd beëindigd op 15/10 en met de tweede uitzendkracht werd de samenwerking beëindigd op 29/10. 
De laatste uitzendkracht heeft vanaf 01/11 is door de RvB aangesteld met een contract van onbepaalde duur,zodat er 
vanaf dan niet meer met uitzendkrachten gewerkt wordt. 
Hierdoor komt het personeelsbestand op 3,50 ft : 

- Carine Luys is full-time in dienst.  Zij werkt half-time voor de DIP en half-time secretariaatswerk. 
- Karin Vantricht : is in dienst op basis van 28 uren per week.  Zij doet de administratie voor het 

Fjordenpaardenstamboek en de  Europese Arabo-Friezen Vereniging.  Daarnaast verzorgt ze de 
registratie in de  databank van de dossiers van het Belgisch Arabisch Paardenstamboek en de 
mutaties. 

- Sofie Fredrix : is full-time in dienst.  Zij verzorgt de boekhouding van de VCP, het 
Fjordenpaardenstamboek en de Europese Arabo-Friezen Vereniging.  Daarnaast doet ze de 
opvolging van de dossiers die dagelijks binnenkomen. 

- Annick Daems is in dienst op basis van 28,5 uren per week.  Zij heeft de verantwoordelijkheid over de 
verzending van de paspoorten.  Daarnaast staat zij ook in voor de opvolging van de dossiers die 
dagelijks binnenkomen. 

Het volledige personeel staat ook in voor het beantwoorden van de telefoons, het ontvangen van de mensen die ter 
plaatse komen met hun dossiers en het beantwoorden van de mails. 
 
Overzicht binnengekomen dossiers op DIP in 2010 : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieattesten Mutatiedocumenten Stamboeken 

Januari 1425 11 1101 727 228 

Februari 1295 10 1222 937 163 

Maart 1195 57 1475 1226 126 

April 1050 56 1926 1077 56 

Mei 950 47 1300 839 73 

Juni 1380 43 3241 1096 139 

Juli 1073 37 1444 1042 117 

Augustus 974 52 1288 1292 65 

September 994 55 943 1000 55 

Oktober 893 49 1127 1180 85 

November 884 41 783 1215 50 

December 701 26 678 880 17 

  12814 484 16528 12511 1174 

 
 
 
Overzicht van de stand van zaken van de verwerkte dossiers in 2010 : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieatt. Identificatieatt. Mutatiedocumenten 

2010       zonder pasp         met pasp   

Januari 24/12/2009 20/01/2010 30/12/2009 5/12/2009 29/12/2009 

Februari 30/12/2010 28/02/2010 5/02/2010 22/12/2010 11/02/2010 

Maart 31/03/2010 31/03/2010 31/03/2010 8/02/2010 31/03/2010 

April 30/04/2010 30/04/2010 30/04/2010 29/03/2010 30/04/2010 

Mei 31/05/2010 31/05/2010 31/05/2010 21/04 + 30/03 19/05/2010 

Juni 26/06/2010 30/06/2010 25/06/2010 11/06 + 30/03 2/06/2010 

Juli 31/07/2010 31/07/2010 31/07/2010 29/06 + 30/03 29/06/2010 

Augustus 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 30/06/10 + 21/06 3/08/2010 

September 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 13/08/2010 2/09/2010 

Oktober 31/10/2010 31/10/2010 31/10/2010 31/10/2010 20/10/2010 

November 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 20/11/2010 

December 23/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 

 
 
 
 
 



 

  Financieel 
 
 
Financieel verslag 2010 
 
Uitgaven : totaal € 794.060,72   

- Subsidies     €   36.180,00 
- Kosten secretariaat   €   30.297,24 
- Promotie en Communicatie  €   14.605,37 
- Diverse verenigingskosten  €   18.056,88 
- Financiële kosten   €        235,43 
- Forum fokkerij    €   48.297,96 
- Informaticaplatform   €   37.401,56 
- Dienst Identificatie Paarden  € 608.986,28 

 
Ontvangsten : totaal € 822.581,35 

- Subsidies    €   36.180,00 
- Promotie en Communicatie  €        500,00 
- Financiële opbrengsten   €     4.646,35 
- Vereniging    €   13.099,66 
- Forum Fokkerij    €   48.297,96 
- Informaticaplatform   €   37.401,56 
- Dienst Identificatie Paarden  € 671.061,30 
- Prestaties stamboeken   €   11.394,52 

 
Saldo van het boekjaar : € 28.520,63 

 
 
 
 
 
Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard. 


