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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), 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. 

Erelid Roger JANSSENS. 

 

 

                                             
  
 
Vergaderingen :  

In 2011 zijn er in totaal 6 vergaderingen doorgegaan. 
 

 DATUM AANWEZIGEN 

10 februari 2011 9 

31 maart 2011 9 

12 mei 2011 9 

30 juni 2011 6 

8 september 2011 9 

24 november 2011 5 

 
Over de vergaderingen heen waren er 47 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. 

- Werking VCP 

 



b) Andere elementen :  

- Administratieve ondersteuning onderliggende organisaties 

- BTW-problematiek 

- EU dierengezondheidswet 

- Gegevensuitwisseling fokkerij-sport 

- Memorandum - Parlementaire vragen 

- Permanente werkgroep paarden. 

- Kostprijsberekening identificatie 

- Procedure brandmerken 

- Promotie en communicatie 

- Stuurgroep informaticaplatform 

- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 

- Tariefaanpassingen databank. 

- Technisch Werkgroep BCP 

- Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid subsectoren 

- Vfc 

- Vlaamse Fokkerijdag  

- Vlaams Paardenloket 

- VLAM 

- Vzw-wetgeving 

 

 

Algemene vergadering : 

 

Samenstelling  : 

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 (COUCKE Stefaan), 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 18/04/2011 : 

Aanwezigen : 19 + 3 volmachten = 22 stemgerechtigden 

Agenda : Welkom – Benoeming erelid - Goedkeuring verslag - Statutaire zaken : Vervanging mandaat effectief lid van 

de buscector gebruikers in de AV - Rekening en balans 2010, verslag van de controleurs van de rekening, kwijting van 

de verantwoordelijkheid voor de rekening, begroting 2011, verantwoording subsidie 2010, voorstel subsidie 2011 -  

Jaarverslag 2010 - Varia. 

 

De Algemene Vergadering heeft op 18/04/2011 beslist Stefaan Coucke te aanvaarden als effectief lid van de 

Algemene Vergadering voor de subsector gebruikers en dit ter vervanging van Erik De Ruyck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2011 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.  

 

BTW-problematiek. 

Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake het BTW-tarief op levende dieren 

wordt de generieke toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor paarden in Nederland met ingang van 01/01/2012 

beëindigd.  Het verlaagde BTW-tarief blijft alleen van toepassing op paarden die bestemd zijn voor de slachting met 

het oog op gebruik bij de bereiding van levensmiddelen. 

Intussen is door de Nederlandse staatssecretaris van Financiën Weekers een brief gestuurd aan de Europese 

Commissie met het verzoek om gelijktijdige invoering van de wetswijziging met Duitsland en Frankrijk toe te staan. 

Ook is er een amendement aangenomen om het voorliggende wetsvoorstel aan te passen met betrekking tot het 

onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw.  Dit betekent dat er een opening gecreëerd is om 

met het ministerie van Financiën overeenstemming te krijgen over uitzonderingen voor paarden in opfok (tot en met 

het vijfde levensjaar) en paarden actief in de fokkerij, en deze onder het tarief van 6% te behouden. 

Op verzoek van VCP is vanuit BCP inzake de BTW-problematiek een brief verstuurd aan de Minister van Financiën. 

 

EU dierengezondheidswet. 

Als antwoord op de vraag vanuit het departement Landbouw en Visserij naar bedenkingen en vragen inzake voorstel 

van “EU ANIMAL HEALTH LAW” is vanuit VCP de duidelijke vraag gesteld om voldoende rekening te houden met de 

specifieke situatie van de paardenhouderij. Moeilijkheden met inadequate regelgeving kwamen er in het verleden 

omdat onder andere voorbij gegaan werd aan : het feit dat de paardenhouderij voor een zeer groot gedeelte een 

activiteit van erg beperkte schaal is, een groot gedeelte van de paardachtigen gezelschapdier of partner in de sport 

zijn, het gegeven dat een groot deel uitgesloten wordt van menselijke consumptie en waardoor voor die categorie 

een aantal voorschriften niet van toepassing moeten zijn. 

 

Gegevensuitwisseling fokkerij-sport. 

Diverse malen is er overleg geweest tussen VCP, BCP, LRV, VLP en KBRSF inzake gegevensuitwisseling tussen sport en 

fokkerij.  De RvB BCP heeft zijn akkoord gegeven voor de uitwerking van dit project wat inhoudt dat in ruil voor 

stamboekgegevens de sportfederaties tools ter beschikking stellen waardoor de stamboeken toegang krijgen tot de 

resultaten van de door hun geregistreerde paarden. 

Het kabinet van Minister Onkelinx heeft de toelating verleend om de bestaande gegevensbank uit te bouwen in het 

kader van dit project.   

 

Kostprijsberekening prijsstelling identificatie. 

Inzake de prijsstelling identificatie heeft BCP de opdracht gegeven aan VCP en CWBC om een kostprijsberekening 

voor te stellen met een schatting van de werktijd en de personeelskosten voor het uitvoerend werk voor de 

databank.  Er is een verbazende gelijkheid wat betreft arbeidstijd per dossier : Wallonië 31 min. en Vlaanderen 

30,50min..  De loonkost in Vlaanderen is € 32,00 en in Wallonië € 21,50.  De reden hiervoor is dat in Wallonië geen 



rekening gehouden is met het gegeven dat er voor een behoorlijk deel genoten wordt van 

tewerkstellingsprogramma’s. 

 

Memorandum- parlementaire vragen. 

In de aanloop naar de federale verkiezingen van juni 2010, stuurde VCP het memorandum met werkpunten voor de 

paardensector aan alle Vlaamse Politieke Partijen.  We stellen met tevredenheid vast dat de aandacht van de politiek 

en de overheid voor de paardensector zeker niet afneemt. Zo is er nog steeds een stijging van het aantal 

parlementaire vragen.  In een brief aan de Vlaamse Politieke Partijen heeft VCP zich als officieel erkende 

vertegenwoordiger van de sector aanbevolen als gesprekspartner bij de voorbereiding van de parlementaire 

initiatieven of de uitwerking van standpunten en beleidslijnen, dit vanuit de overtuiging dat dit de kwaliteit van de 

acties ten goede zal komen. 

 
Permanente werkgroep paarden. 

De permanente werkgroep paarden is een werkgroep vanuit FOD Volksgezondheid en FAVV met  BCP, VCP, CWBC, 

IVDB – UPV – VDV – BEPS – LEWB – VPL – Vlaams gewest en Waals gewest.   

Op deze werkgroep zijn volgende agendapunten besproken in 2011 : 

- Toegang tot de databank van de paardachtigen : De werkgroep heeft negatief geadviseerd op de 

vraag tot raadpleging van de databank door verenigingen voor dierenbescherming.  Enkel officiële 

inspecteurs die deel uitmaken van de overheden bedoek in art. 28 van het KB van 16/06/2005 

kunnen toegang krijgen.  De werkgroep is akkoord dat BCP via de website en op basis van een 

microchipnummer  informatie kan publiceren die slechts betrekking heeft op paarden. 

- Impact van de administratieve vereenvoudiging op de lijst van de paardenziekten die onder 

hoofdstuk III van de diergezondheidswet zijn opgenomen : dit is de lijst met ziektes die het voorwerp 

van een notificatie moeten uitmaken en waarvoor er maatregelen op federaal vlak kunnen genomen 

worden.  Schurft wordt geschrapt uit deze lijst, equine virale arteritis wordt niet toegevoegd, West-

Nile Fever en Japanse encefalitis worden toegevoegd. 

- Besluiten infectieuze anemie/encefalitiden : de twee besluiten worden aangepast vooral wat betreft 

de wetgevende basis.  Vervolgens worden ze verstuurd ter ondertekening door de koning voor ze 

worden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (voorzien voor 03/2012). 

- Duplicata voor fok- en gebruiksdieren : door tussenkomst van VCP-BCP is het overhandigen van 

duplicaten voor paarden die niet ingeschreven zijn in een stamboek toegelaten; 

- Herziening van het KB van 16/06/05 : de structuur van het besluit wordt herzien om de leesbaarheid 

ervan te verbeteren.  Dit besluit moet parallel met de verordening 504/2008 worden gelezen.  Op de 

werkgroep zijn voorstellen besproken inzake het gebruik van de term ‘houder’, definitie van 

handelaar, termijn identificatie invoer paarden, encodering slachtveulens, mutatiedocument, 

register handelaar, hermerking, indexering forfaitaire bedragen, Rendac. 

- Tarieven identificatie : herziening van het forfaitair bedrag. 

- Organisatie van de bewaking van paardenziekten in België : de sector is vragende partij voor een 

werkvergadering met de verschillende potentiële partners en met de steun van de federale 

overheid. 

- Problemen paspoorten : FAVV dringt aan op bijzondere aandacht voor de afleveringstermijn van de 

paspoorten.  Vanuit FAVV is een nota opgesteld ter attentie van de Nederlandse CVO inzake de 

Nederlandse paspoorten. 

 

Procedure brandmerken 

De paardensector vindt het belangrijk dat de aangespannen procedure tegen het KB van het brandmerken ten einde 

gevoerd wordt.  Cassatie schorste op aanvraag van het Kabinet de beslissing van het 1
ste

 Hof van Beroep (Brussel) 

waar de sector gelijk kreeg en zal doorverwezen worden naar een ander Hof van Beroep (Luik).  Als dit niet ten einde 

wordt doorgevoerd bestaat de mogelijkheid dat gebrandmerkte paarden niet meer op Belgische wedstrijden of 

samenkomsten mogen aantreden. 

Gezien elders in Europa en de wereld brandmerken nog steeds legale ingrepen zijn, dient de paardensector in België 

zich hier te verdedigen.    Het is dus noodzakelijk de lopende rechtsprocedure verder op te volgen.  BCP wil deze 

verdere procedure mee financieren. 

 

Promotie en communicatie. 

De VCP is in 2011 aanwezig geweest met een stand op Agriflanders, Flanders Horse expo en Agribex. Op Agriflanders 

was er een zeer talrijke deelname van de stamboeken in het paardendorp.  Zowel op Agriflanders als op Flanders 



Horse expo was er veel toeloop met vragen over de identificatie en interesse naar de werking van VCP zelf.  Op 

Agribex had VCP geen stand, maar was aanwezig op de stand van BCP.   

 

                                           
 

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, permanente werkgroep paarden, 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.  

Vanuit de stuurgroep is volgend verslag doorgegeven over de werking in 2011 : 

Op 24 februari 2011 was de eerste vergadering van de stuurgroep van het informaticaplatform van het jaar 2011.  Er 

werd een tabel getoond met uitgaven en inkomsten van het programma  van het jaar 2010.  

Tevens werd een aanpassing aan het programma aangebracht zodat elk stamboek  zijn eigen kenmerken kan 

aanpassen die ze werkelijk nodig hebben, gezien de diversiteit in de manier van resultaten op de keuringen. Het 

kleurengamma  van de paarden zal ook uitgebreid worden in het programma.  

Er is een lastenboek opgemaakt voor het digitaal kantoor. De eerste module is voor de hengstenhouderij met 

mogelijkheid voor het afdrukken van dekbonnen en later met uitbreiding van de aangifte van de geboortemelding 

van het veulen, dit allemaal na toestemming van het stamboeksecretariaat. Verder kan de eigenaar zelf zaken 

opvragen over zijn paarden. Er is ook mogelijkheid voor uitbreiding van het programma met inteeltberekening.  

Er is eveneens een nieuwe mogelijkheid voor de raadpleging van de stand van zaken van dossiers in de centrale 

databank.   

BCP is verantwoordelijk voor de identificatie en de databank. Een gedeelte van de werking wordt afgestaan aan VCP, 

die ook een deel afstaan aan de stamboeken. De stamboeken dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om correct 

te identificeren in Vlaanderen.  Er wordt door de verantwoordelijken van BCP de verschillende stappen uitgelegd qua 

identificatie.. 

In juni 2011 werd aan Falcoo gevraagd om twee aanpassingen aan te brengen in het programma : 

- De mogelijkheid om in het selectiescherm te kunnen werken met jokers  in het veld waar het UELN-ummer 

ingebracht kan worden. Dit geeft heel wat mogelijkheden voor het selecteren van groepen paarden. 



- Een aanpassing waardoor in de adresetiketten, die gevraagd kunnen worden van de geselecteerde personen, 

door op de knop ‘adresetiketten’ te drukken, het land voluit geschreven wordt op de onderste regel van het 

adres.  De afkorting van het land valt weg voor de postcode.   Deze aanpassing is nodig voor de post.  

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.   

Het secretariaat van de subsector heeft volgend verslag gemaakt over de werking van het forum fokkerij in 2011. 

Er werden  3 vergaderingen van het forum fokkerij georganiseerd : 10/03/11 – 11/04/11 – 01/12/11.  Volgende 

onderwerpen werden geagendeerd en besproken : subsidiedossier – informaticaplatform – brief VLAM – nieuwe 

secretaris – basisopleiding jury – evaluatie Agriflanders 2011 – bespreking “samenwerkingsakkoord Forum Fokkerij” 

– voorstelling paardenrassen Gent 26/06/11 – Agriflanders 2013 – samenwerking stamboeken en BCP.  

Er ging 1 werkgroep vergadering door op 12/05/11 over de subsidiëring door het departement Landbouw en Visserij 

en over de organisatiestructuur van het forum fokkerij.  Op 28/11/11 ging een vergadering door ter voorbereiding 

van de plenaire vergadering forum fokkerij van 01/12/11.  Het agendapunt “Agriflanders 2013” werd er voorbereid. 

Veel aandacht werd in 2011 besteed aan de organisatie en start van een nieuwe basisopleiding “jury paard” die over 

2 jaren loopt (2011-2013) en waarvoor 24 cursisten hebben ingeschreven.  De jurycursus ging van start in mei 2011 

met een introductie.   

Op 18/06/11 en 25/06/11 werd de stamboekwerking van 4 erkende stamboekorganisaties toegelicht met 

voorstelling van paarden.   

Vier commissievergaderingen hadden respectievelijk plaats op 15/09/11, 22/09/11, 19/10/11 en 22/12/11.  Tijdens 

deze bijeenkomsten, waarvan 2 met NAC, werd de jurycursus naar inhoud en organisatie voorbereid. 

In het najaar gingen op 26/11/11 en 11/12/11 de eerste theoretische lessenreeksen door in Wezembeek-Oppem. 

 
Subsector gebruikers. 

Vanuit de subsector zijn volgende gegevens inzake brevettenwerking doorgegeven : 

 

KLASSIEKE RUITERBREVETTEN 

Tabel 9. Aantal brevettenafnames  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

188 173 181 201 196 185 193 207 

 

Tabel 10. Totaal aantal deelnemers aan brevettenafnames + per provincie 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antwerpen 751 583 547 661 384 558 650 648 

Vlaams-Brabant 453 221 347 505 521 254 473 627 

Limburg 422 350 167 452 410 448 348 427 

Oost-Vlaanderen 638 643 748 616 635 679 670 474 

West-Vlaanderen 1002 1281 1134 1280 1250 1101 1202 1513 

TOTAAL 3266 3078 2943 3514 3460 3040 3343 3689 

 

Tabel 11. Aantal deelnemers aan brevettenafnames per provincie volgens geslacht en leeftijd in 2011 

 

 

MAN VROUW 

 

<12 12-15 16-18 19-25 26-43 >43 <12 12-15 16-18 19-25 26-43 >43 

Antwerpen 14 50 12 11 11 0 69 304 66 46 37 7 

Vlaams-Brabant 11 45 11 2 10 3 76 225 50 16 22 3 

Limburg 14 22 12 16 9 6 46 203 42 27 24 6 

Oost-Vlaanderen 30 60 34 16 13 5 62 227 92 57 41 11 

West-Vlaanderen 46 152 30 13 27 17 211 732 153 63 52 17 

TOTAAL 115 329 99 58 70 31 464 1691 403 209 176 44 

 

702 2987 



MENBREVETTEN 

 

Tabel 12. Aantal menbrevettenafnames 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

11 12 19 26 25 

 

Tabel 13. Aantal menbrevettenafnames per soort brevet 

 

Provincie A 

2008 

A 

2009 

A 

2010 

A 

2011 

B 

2008 

B 

2009 

B 

2010 

B 

2011 

Antwerpen 0 2 1 1 0 1 0 1 

Limburg 3 1 2 5 2 0 2 5 

Oost-Vlaanderen 4 7 9 7 1 5 6 6 

Vlaams-Brabant 3 2 2 3 3 1 1 3 

West-Vlaanderen 2 5 4 3 1 1 3 3 

TOTAAL 12 17 16 19 7 8 12 18 

 

Tabel 14. Totaal aantal deelnemers aan menbrevettenafnames + per provincie 

 

 2008 2009 2010 2011 

Antwerpen 0 27 14 20 

Vlaams-Brabant 34 36 25 50 

Limburg 44 7 39 74 

Oost-Vlaanderen 24 127 144 115 

West-Vlaanderen 33 35 34 47 

TOTAAL 135 232 256 306 

 

BREVETTEN WESTERN RIDING 

 

Tabel 15: Aantal afnames brevetten Western Rijden en het aantal deelnemers in 2011 

 

 

 

 
Evaluatie:  
 
RUITERBREVETTEN 
Tabel 9 geeft een stijging (14) weer van het aantal brevettenafnames in Vlaanderen. Er is terug een positieve 
tendens, namelijk een stijging van bijna 10%.  
Uit tabel 10 zien we stijging van het aantal deelnemers met 7%. Deze tabel geeft aan dat de provincie West-
Vlaanderen nog steeds het meest aantal deelnemers heeft (1513). Tabel 11 geeft dezelfde tendens weer als bij het 
aantal aangesloten leden. 81% van de deelnemers zijn vrouwen en 55% van de deelnemers, zowel bij de mannen als 
vrouwen, situeert zich in de leeftijdcategorie 12-15 jaar.  
In 4 jaar tijd werden kenden de deelnemers van een klassiek ruiterbrevetafname een groei van 7%. Er werden over 4 
jaar tijd ook 5,6% meer brevetafnames georganiseerd. 
MENBREVETTEN 
Tabel 12 geeft een kleine daling weer van het aantal menbrevetafnames (-1). Dit is een daling van 4%. Uit tabel 13 
kunnen we afleiden dat het grootst aantal brevetafnames georganiseerd worden voor het menbrevet A. Maar is er is 

 

Aantal 

brevetafnames 

Aantal 

brevetafnames 

Aantal deelnemers Aantal deelnemers 

2010 2011 2010 2011 

Oost-Vlaanderen 1 2 14 20 
Antwerpen 0 4 0 34 
Limburg 0 1 0 2 

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 
West-Vlaanderen 0 1 0 8 

TOTAAL 1 8 14 64 



toch een stijging waar te nemen van 50% bij het menbrevet B. Het aantal deelnemers aan een menbrevetexamen blijft 
stijgen (20%). Tabel 14 geeft weer dat er in de provincie Oost-Vlaanderen nog steeds het meeste aantal deelnemers 
aan de menbrevetexamens waren. 
In 4 jaar tijd werden kenden de deelnemers van een menbrevetafname een enorme groei van 127%. Er werden over 
4 jaar tijd ook heel wat meer brevetafnames georganiseerd (127%).  
 
BREVETTEN WESTERN RIDING 
Tabel 15 geeft aan dat er 14 examens in Oost-Vlaanderen is georganiseerd werden met 64 deelnemers. Tegenover 
2010 in dit een stijging met 7 brevetafnames en met 50 deelnemers. 
Een vergelijking over de afgelopen 4 jaar kan nog niet gemaakt worden aangezien het westernbrevet maar sinds 2010 
afgenomen wordt. 
 

Subsector beroepen/opleidingen 

Uit de verslagen van de vergaderingen, doorgestuurd door de subsector, kunnen we stellen dat de subsector 

beroepen/opleidingen in 2011 2 vergaderingen heeft georganiseerd : 29/03/2011 en 13/10/2011.  Volgende punten 

werden besproken tijdens deze vergaderingen : 

- ABC Hippische opleidingen in Vlaanderen : in 2011 zal er geen nieuwe versie verschijnen aangezien er nog 

vele exemplaren over zijn en er geen financiële middelen zijn.  Updates worden gedaan op een online versie 

via de website van het Vlaams Paardenloket.  Vanaf 2012 wordt het ABC enkel nog digitaal uitgegeven in de 

vorm van een online raadpleegbare database op de website van het Vlaams Paardenloket. 

- Horse Rescue : krijgt stilaan vorm en het project wordt gefinancieerd door de BCP 

- Paardenziekten : naar analogie met “Veepeiler” is er in BCP een voorstel uitgewerkt om dit probleem aan te 

pakken zodat alle partijen in de hippische wereld in België voldoende informatie krijgen wat betreft 

besmettelijke paardenziekten. 

- SERV beroepsprofielen : Er is een werkgroep samengesteld in samenwerking met het Vlaams Paardenloket 

om een update van de internationale niveaus te bewerkstelligen.  VCP heeft zijn akkoord gegeven om de 

opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen uit te besteden aan het Vlaams Paardenloket en Katrien van 

Miert aan te duiden als specialiste voor de beoordeling van de SERV-profielen.  Op vraag van de subsector 

heeft VCP een schrijven gericht aan de sociale partners met de melding dat de paardensector wil bijdragen 

tot de uitwerking van enkele welbepaalde beroepsprofielen en dat VCP hiervoor Katrien Van Miert 

afvaardigt als specialist. 

- Opleidingsprofielen : deze worden pas opgesteld als er beroepsprofielen zijn.  Het kan geen kwaad om 

eventueel een dossier te verzenden naar onderwijs om te laten weten dat de paardenopleidingen vragende 

partij zijn. 

- Kwaliteitssysteem : De vraag is gesteld om het kwaliteitssysteem voor maneges nieuw leven in te blazen.  

Om een degelijk systeem te ontwikkelen moeten alle partijen rond de tafel kunnen zitten zodat iedereen er 

nut uit haalt. 

 

Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij. 

 

 

In een schrijven van 24/01/2011 heeft Dhr. Verstrynge, afdelingshoofd van het departement Landbouw en Visserij, 

afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling laten weten dat voor de werking van VCP in 2011 een bedrag van € 

72.000,00 werd gereserveerd.  Dit is het maximaal toegekende bedrag waarvoor VCP een subsidieaanvraag kan 

indienen. 

Dit bedrag is € 6.000,00 minder dan 2010 (ongeveer 7,7 % minder). 

De RvB VCP beslist over de bestemming van het subsidiebedrag, maar wel in het kader van de subsector fokkerij. 

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. 

Voor 2011 wordt de subsidie als volgt opgedeeld : 

Programma  bijhouden en instellen van stamboeken voor paarden en ezels : 

- Deelprogramma acties voor het vrijwaren van het genetisch patrimonium. 

- Deelprogramma verzameling van gegevens voor de berekening van de fokwaardeschatting rijpaarden. 

- Deelprogramma diensten voor het forum fokkerij. 

- Deelprogramma nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van het informaticaplatform. 

 

Tariefaanpassingen databank. 

BCP heeft een tariefaanpassing gevraagd, maar de overheid was niet akkoord.  Volgens de Overheid was een 

aanpassing niet mogelijk omdat juist de opdracht voor uitvoering van de databank stilzwijgend verlengd was voor 

een nieuwe periode van 3 jaar.  Ook de problemen op dat ogenblik met de vorming van een nieuwe regering was 

een reden tot afwijzing van de tariefaanpassingen.   

Vanuit VCP wordt op de RvB BCP gepleit voor verhoging van de afdrachten. 

Het tarief voor de identificatie “met paspoort” (thans € 58,21) wordt vanaf 2012 enkel nog toegepast voor de 

identificatie met aflevering van een equipas en niet meer voor de stamboekveulens.  Concreet betekent dit een 

verlaging van € 15,22 van het forfaitair bedrag gefactureerd door de gegevensbank voor de identificatie van 

stamboekveulens.  Deze aanpassing wordt van toepassing vanaf 01/01/2012 voor de identificatie van de veulens 

geboren in 2012. 

 

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 in 2011 besproken : 

- Mutatiedocument : voorstel nieuw document. 

- Paarden uit het buitenland met een chip en een EG-conform paspoort : de noodzaak om al dan niet een 

identificatiedossier te laten invullen door de dierenarts. 

- Spoedprocedure : aanmaak tijdelijke paspoorten. 

- Medische bijlage : wie mag dit aan de paspoorten vasthechten en op welke manier.   

- Oprichting permanente werkgroep paarden door FOD Volksgezondheid : aanduiden van vertegenwoordigers. 

- Prijzen voor de identificatie van veulens waarvan de eigenaars verkiezen een buitenlands paspoort aan te vragen 

– het tarief van € 42,99 dient zowel door VCP als CWBC toegepast te worden. 

- Kostprijsberekening prijsstelling identificatie. 

- Procedure ‘hermerking’. 

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid subsectoren. 

VCP heeft een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, maar geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

Gezien er binnen de subsectoren activiteiten kunnen georganiseerd worden, diende hiervoor een verzekering BA 

afgesloten te worden.  Op 30/062011 heeft de VCP, na bestudering van de verschillende prijsoffertes, beslist om een 

verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Vereniging af te sluiten bij Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael omdat zij de 

beste waarborgen aanbieden.  Ook beslist de RvB om een uitgebreide polis rechtsbijstand te laten opmaken. 

 

Vlaamse Fokkerijdag. 

De Vlaamse Fokkerijdag is het forum bij uitstek waarop wetenschappers het resultaat van hun onderzoek voorstellen 

aan fokkerijorganisaties, personen werkzaam in het onderwijs, voorlichters en geïnteresseerde fokkers. Tijdens de 

Vlaamse Fokkerijdag van 26/10/2011 hebben de wetenschappers van de onderzoeksgroep Huisdierengenetica van 

de K.U.Leuven de primeur van de resultaten uit hun onderzoek gepresenteerd. Ook het overzicht van beschikbare 

DNA-testen voor het vaststellen van monogene afwijkingen bij landbouwhuisdieren stond op de agenda. 

 

 



Vlaams fokkerijcentrum 

 

 
 
De subsidies voor Vfc dalen in 2011 éénmalig met € 75.000,00.  Voor VCP heeft dit geleid tot schrapping van de 

ondersteuning van de juryleden, de softwareontwikkeling, de rassenfiches en tussenkomst in aangeleverde artikels 

voor de Vfc website. 

Inzake fokwaardeschatting is de optie om verder te zetten met een raamovereenkomst voor drie jaar, maar betaling 

per jaar. De vraag naar de betrokken sectoren is of men een verder zetting wenst. 

Inzake het project verwantschapscoëfficiënten  wordt overleg gepleegd. 

 

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 30/04/2011 kondigden het kabinet van minister-president Kris Peeters en vzw Vlaams Paardenloket de oprichting 

aan van de "Stichting voor paarden in nood". Deze zal geld inzamelen voor de opvang van in beslag genomen en 

verwaarloosde paarden. 

Vlaams minister-president Kris Peeters gaf op 04/07/2011 in de kazerne van de Federale politie te paard (Etterbeek) 

de aftrap van de veiligheidscampagne: Paard op de baan? Kalm aan!. Met dit initiatief wil het Vlaams Paardenloket 

de algemene weggebruiker sensibiliseren rond paarden op de openbare weg. 

Op 26/11/2011 vond de inmiddels derde editie van de Vlaamse Sectordag Paarden plaats. Net als de voorbije jaren 

verzamelden de vertegenwoordigers van de paardenwereld, de pers en de overheid zich op de Faculteit 

Diergeneeskunde van de UGent (Merelbeke). Deze editie stonden transport en paardenwelzijn centraal.  

 

VLAM 
 

 
Voor de promotie paarden wordt voor 2011 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 Agriflanders, 

Flanders Horse Expo en Agribex. 

Vanaf 2012 worden er vanuit de paardensector geen bijdragen meer geleverd aan VLAM voor veulens en voor 

levende ingevoerde paarden.  Om deze reden heeft de sectorgroep VLAM in zijn vergadering van 10/05/2011 beslist 

dat de bijdragen op de geslachte inlandse paarden enkel mogen gebruikt worden ter promotie van paardenvlees en 

niet ter promotie van levende dieren.  Gezien de gevoeligheid binnen de paardensector inzake paardenvlees en gelet 

op de bespreking en de beslissing  is de RvB van oordeel dat vanuit VCP geen ander dossier kan ingediend worden 

voor de promotie van paardenvlees.  De RvB steunt het promotiedossier van de vzw Vlaamse Fokkers van het 

Belgisch Trekpaard.  

De RvB VCPis van oordeel dat de paardensector moet vertegenwoordigd blijven binnen VLAM en beslist daarom dat 

VCP zijn lidmaatschap van VLAM vernieuwt.  Het mandaat wordt overgedragen aan VFBT. 

 

VZW-wetgeving. 

Op de vergaderingen van de RvB VCP worden artikels ter info voorgelegd die vanuit VSDC worden doorgegeven als 

informatie of inzake wijzigingen in de VZW-wetgeving zoals forfaitaire onkostenvergoeding vrijwilligers, wijzigingen 

BTW-formaliteiten, gewijzigde formule voordeel alle aard en bedrijfswagens,  kilometervergoeding 

dienstverplaatsingen enz. 



 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 zijn er via Vlaanderen 18567 identificatiedossiers definitief geregistreerd in de 
Belgische databank.  
Hiervan zijn er 9453 dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 9114 dossiers via de stamboeken.  
 

 
 

NAAM AANTAL 

 

 
 

        BWP 4108 
         BTP 709 
         FJORD 88 
         HAFLINGER 293 
         IJSLANDS PAARD 76 
         BNFPS 112 
         WELSH 165 
         LIPIZZANER 9 
         ZANGERSHEIDE 1443 
         HIGHLAND 21 
         BQHA 237 
         VCP 9453 
         BEV 128 
         MERENS 24 
         VLAAMS PAARD 50 
         ARABO-FRIEZEN 28 
         FRIESE PAARD 218 
         MINIATUURPAARD 141 
         IRISH COB 137 
         TINKER BELGIE 24 
         DRAVERS 563 
         BAPS 402 
         JOCKEY CLUB 138 
         TOTAAL 18567 

         



Tot mei 2011 was er nagenoeg geen achterstand met de afwerking van de identificatiedossiers.  Met het 
personeelsbestand op dat moment kan ongeveer dag op dag gewerkt worden, maar voor archivering ontbreekt de tijd 
en het personeel.  De VCP beslist beroep te doen op een jobstudent die twee dagen per week instaat voor de 
archivering, en dit zolang de financiële toestand het toelaat.  Tijdens de vakantieperiode wordt beroep gedaan op full-
time jobstudenten en dit tijdens de maanden juli, augustus en twee weken in september. 
Op 07/07/2011 neemt een personeelslid ontslag omwille van een andere jobaanbieding.  De RvB heeft beslist om 
haar te vervangen door een uitzendkracht via Randstad en een personeelslid met contract voor onbepaalde duur van 
28u/week een contract voor onbepaalde duur toe te kennen van 32u/week.  Omdat de uitzendkracht niet voldeed is 
vanaf augustus beslist de samenwerking te beëindigen en voorlopig geen uitzendkracht meer aan te werven.  Einde 
september blijkt dat er terug een achterstand komt met het verwerken van de dossiers.  De RvB beslist dat het toch 
essentieel is een half-time kracht aan te werven.  Totdat deze aanwerving een feit is komt een personeelslid van BWP 
twee dagen per week helpen met het verwerken van de dossiers.   
Hierdoor komt het personeelsbestand op 3,00 ft : 

 Carine Luys is full-time in dienst.  Zij verzorgt de boekhouding van de VCP, het Fjordenpaardenstamboek en 
de Europese Arabo-Friezen Vereniging, secretariaatswerk en uitvoerend werk DIP. 

 Karin Vantricht : is in dienst op basis van 32 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. 

 Annick Daems is in dienst op basis van 30,5 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. 

 Nora Wouters (half-time BWP) komt vanaf december 16u per week voor de verwerking 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 2011 : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieatt. Mutatiedocumenten Stamboeken Personeel 

2011 Full-time Eq. 

Januari 1010 47 896 1494 48 3,00 

Februari 664 51 673 1100 34 3,00 

Maart 823 58 876 1200 35 3,00 

April 760 33 776 1060 15 3,00 

Mei 959 46 726 1266 53 3,00 

Juni 909 67 804 1257 56 3,00 

Juli 827 27 636 1100 112 3,00 

Augustus 892 26 907 1550 64 2,50 

September 945 53 971 1234 69 2,50 

Oktober 889 91 950 1344 58 2,50 

November 743 86 788 1377 39 2,50 

December 811 46 1012 1301 80 2,50 
 
Overzicht van de stand van zaken van de verwerkte dossiers in 2011 : 
 

Maand Aanvragen Slachtpaarden Identificatieatt. Mutatiedocumenten Paspoorten 

3011           

Januari 31/01/2011 31/01/2011 21/01/2011 17/01/2011 24/01/2011 

Februari 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 14/02/2011 25/02/2011 

Maart 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 11/03/2011 24/03/2011 

April 22/04/2011 30/04/2011 22/04/2011 18/04/2011 28/04/2011 

Mei 25/05/2011 31/05/2011 16/05/2011 13/05/2011 23/05/2011 

Juni 29/06/2011 29/06/2011 10/06/2011 6/06/2011 27/06/2011 

Juli 31/07/2011 31/07/2011 20/07/2011 12/07/2011 20/07/2011 

Augustus 31/08/2011 31/08/2011 31/08/2011 29/08/2011 22/08/2011 

September 30/09/2011 30/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 12/09/2011 

Oktober 27/10/2011 31/10/2011 3/10/2011 14/10/2011 11/10/2011 

November 22/11/2011 23/11/2011 24/10/2011 31/10/2011 15/11/2011 

December 23/12/2011 23/12/2011 16/12/2011 14/12/2011 20/12/2011 
 
 
 



Grafieken van het aantal binnengekomen dossiers van 2008 - 2011 
 
AANVRAAGFORMULIEREN : 
 
  2008 2009 2010 2011 

Januari 1806 2263 1436 1057 

Februari 1863 1251 1305 715 

Maart 2125 1329 1252 881 

April 2569 1353 1106 793 

Mei 3293 1318 997 1005 

Juni 6172 1516 1423 976 

Juli  7521 1395 1110 854 

Augustus 2794 1292 1026 918 

September 2709 1294 1049 998 

Oktober 3191 1300 942 980 

November 2175 1334 925 829 

December 1928 7798 727 857 
 

 
 
IDENTIFICATIEATTESTEN 
 
  2008 2009 2010 2011 

Januari 1780 3206 1112 943 

Februari 1634 1858 1232 724 

Maart 1503 2015 1532 934 

April 1527 1568 1982 809 

Mei 1932 1157 1347 772 

Juni 2663 1408 3284 871 

Juli  3026 1266 1481 663 

Augustus 2355 1271 1340 933 

September 3783 1606 998 1024 

Oktober 3941 1598 1176 1041 

November 3262 1358 824 874 

December 2637 2629 704 1058 

 



 
 
MUTATIEDOCUMENTEN 
 
  2008 2009 2010 2011 

Januari 236 553 727 1494 

Februari 317 548 937 1100 

Maart 264 631 1226 1200 

April 353 694 1077 1060 

Mei 398 701 839 1266 

Juni 395 836 1096 1257 

Juli  525 724 1042 1100 

Augustus 414 758 1292 1550 

September 602 963 1000 1234 

Oktober 730 911 1180 1344 

November 565 1140 1215 1377 

December 498 1831 880 1301 

 

 



 

  Financieel 
 

 

Resultaat  Resultaat   Begroting  Resultaat 

 

2009 2010 2011 2011 

UITGAVEN         

SUBSIDIES         

Bijdragen aan stamboeken VLAM 9.236,25        9.450,00    8.657,50 8657,5 

Ondersteuning VLAM projecten stamboeken 12.000,00      12.000,00    5.075,00 12.000,00 

Bijdrage voor verzameling van stamboekgegevens 
voor de fokwaardeschatting rijpaarden 5.200,00        4.790,00    4.425,00 4.425,00 
Bijdrage voor vrijwaring van het genetisch 

patrimonium 10.800,00        9.940,00    9.175,00 9.175,00 

TOTAAL RUBRIEK 37.236,25 

        

36.180,00    27.332,50 34.257,50 

KOSTEN SECRETARIAAT         

Loon 9.233,26      11.050,04    12.000,00 20.805,06 

Rsz 1.564,26        2.018,00    2.200,00 4.171,66 

Provisie vakantiegeld 2.559,07          366,69    400,00 -23,30 

Subisidies BV -93,87 -          92,92    -100,00 -179,17 

Loonsecretariaat 122,75          134,85    140,00 419,97 

Postkosten Fjord       315,57 

Kantoor Huur 4.198,56        4.213,94    4.300,00 4.302,40 

Dienstverlening 1.568,31        1.592,86    1.600,00 1.698,62 

Meubilair 0,00            99,99    99,99 1.424,00 

Afschrijving meubilair 483,58          483,58    483,58 483,57 

Informatica leasing + internet 5.130,43        3.536,94    3.800,00 5.357,57 

Portkosten 2.036,38        1.537,98    1.600,00 958,50 

Telefoonkosten 422,81          302,93    350,00 445,63 

Bureelbenodigdheden 969,20          766,36    800,00 357,45 

Verzekeringen 670,80          284,82    300,00 392,09 

Diverse kosten 280,58                 -      300,00   

Kosten boekhouding 4.719,00        3.888,71    4.500,00 4.417,42 

Drukwerken 0                 -      0,00 106,16 

K. Secr. Erelloon maaltijd            112,47    150,00 80,35 

TOTAAL RUBRIEK 33.865,12      30.297,24    32.923,57 45.533,55 

PROMOTIE & COMMUNICATIE         

Website 402,22        2.879,80    600,00 275,27 

Deelname beurzen en manifestaties 15.462,19        6.919,95    7.000,00 7.465,56 

Communicatie 0,00          106,00    150,00 95,00 

Projecten en promomateriaal 10.896,35        4.477,33    2.000,00 0,00 

Onthaalkosten            222,29    250,00 85,42 

TOTAAL RUBRIEK 26.760,76         10.000,00 7.921,25 



14.605,37    

DIVERSE VERENIGINGSKOSTEN         

Vergaderkosten  4.452,63        4.331,46    4.500,00 3.738,69 

Representatiekosten & besprekingen 1.706,95          985,00    1.200,00 1.616,09 

Opvolgingswerk 2.871,38        1.761,22    2.500,00 3.314,85 

Verzekeringen 326,37          217,97    250,00 327,51 

Publicatiekosten staatsblad 112,41          111,32    111,32   

Lidmaatschappen 95,00            95,00    100,00 117,50 

Diverse kosten  515,59              7,82    200,00 21,39 

Portkosten 98,26            21,40    100,00   

Dossierkosten 411,40        1.197,90    500,00 0 

Vrijwilligersvergoeding 10.339,95        9.327,79    10.000,00 4908,29 

TOTAAL RUBRIEK 20.929,94 18.056,88 19.461,32 14.044,32 

FINANCIELE KOSTEN         

roerende voorheffing 76,92                 -        642,63 

bankkosten 30,00          103,75    140,00 144,56 

Bankintresten            131,58    150,00   

Betalingsverschillen                0,10        

Commerciële verwijlintresten 4,63                 -        0,00 

TOTAAL RUBRIEK 111,55          235,43    290,00 787,19 

WERKING GELEDINGEN         

Forum Fokkerij         

Vergaderkosten  929,85        1.392,41    1.500,00 800,85 

Leiding, coördinatie 625,00        1.200,00    1.500,00 500,00 

Promotie 2.828,02                 -        2.178,08 

Aanmaak paspoorten, coördinatie 58.121,07      31.539,33    32.000,00 34.888,65 

Aanmaak dekcertificaten, coordinatie 3.170,78        1.027,47    1.100,00 1.020,96 

Afschrijving matrixprinter 497,52          497,52    497,52 497,52 

Drukwerken dekcertificaten 1.604,46        3.031,05    2.000,00   

Distributie paspoorten en dekcertificaten 1.529,43        1.516,83    1.550,00 654,30 

Administratie en secretariaatswerk 4.849,93        8.093,35    7.500,00 2.513,86 

Onvoorziene uitgaven vorige dienstjaren 0,00                 -      0,00   

Totaal deelrubriek 74.156,06      48.297,96    47.647,52 43.054,22 

Informaticaplatform         

Nieuwe ontwikkelingen 21.550,93      13.003,42    15.000,00 15.124,40 

onderhoud + huur server 16.973,88      17.264,28    17.300,00 17.573,34 

intrest op lening 0,00                 -      0,00   

opleidingen 0,00                 -      0,00   

kosten stuurgroep 955,82          303,41    800,00 363,12 

digitaal kantoor     7.900,00 8.004,48 

administratie en secretariaatswerk 6.848,09        6.830,45    7.500,00 2.329,62 

Totaal deelrubriek 46.328,72      37.401,56    48.500,00 43.394,96 

REKENING FORUM FOKKERIJ         

Roerende voorheffing       2,53 

Bankkosten       101,04 

Juryopleiding       5.144,00 

Deelname beurs       5.903,19 

Diverse uitgaven       2.350,00 



Totaal deelrubriek       13.500,76 

          

TOTAAL RUBRIEK 120.484,78      85.699,52    96.147,52 99.949,94 

DIENST IDENTIFICATIE PAARDEN         

Loon 129.265,36      88.400,10    110.000,00 96.426,71 

RSZ 21.900,10      16.143,93    21.500,00 19.334,67 

Provisie vakantiegeld 11.399,52          303,53    400,00 -93,19 

Subsidies BV -657,13 -        743,34    -750,00 -830,40 

Credieturen educatief verlof -1.737,64 -      2.049,79   0,00 0,00 

Loonsecretariaat bijdrage 892,01          944,17    1.000,00 1.342,43 

Kantoor huur 8.397,00        7.728,01    7.900,00 8.604,70 

Meubilair       82,73 

Afschrijving meubilair 2.417,86        2.417,86    2.417,86 2.417,87 

Informatica leasing + internet 18.374,77      17.684,17    18.500,00 23.082,73 

Bureelbenodigdheden 21.451,01      23.529,92    23.600,00 9.742,78 

Telefoon 3.805,35        2.727,99    2.800,00 3.977,28 

Portkosten 59.054,39      44.555,58    45.000,00 27.294,82 

Drukwerk 2.982,42        2.781,85    2.800,00 2.077,77 

   Verzekeringen 1.157,22          852,79    900,00 1.011,72 

   Equipassen 42.569,64        5.546,73    0,00   

   Transport equipassen 425,94                 -      0,00   

   Werkingskosten stamboeken 275.782,95    291.914,12   260.000,00 183.202,60 

   Kantoor dienstverlening 3.136,54        3.185,59    3.200,00 3.397,17 

   Dip - interim personeel 68.992,97      93.385,97    10.000,00 10.031,65 

   Voorzieningen kantoor 1.113,53          792,71    850,00 291,12 

   Archief          8.246,80    8.500,00 15.738,46 

   Dip ereloon maaltijdcheques            637,59    650,00 372,42 

   Onvoorziene uitgaven 142,83                 -          

TOTAAL RUBRIEK 670.866,64    608.986,28    519.267,86 407.506,04 

          

TOTAAL UITGAVEN 910.255,04    794.060,72    705.422,77 609.999,79 

INKOMSTEN         

SUBSIDIES         

Afdracht stamboeken per veulen voor VLAM 9.236,25        9.450,00    8.657,50 8.657,50 

Van VLAM projecten stamboeken 12.000,00      12.000,00    5.075,00 12.000,00 

Subsidie Departement Landbouw en Visserij voor 
verzameling van stamboekgegevens voor de 
fokwaardeschatting rijpaarden 5.200,00        4.790,00    4.425,00 4.425,00 

Subsidie Departement Landbouw en Visserij voor 
vrijwaring van het genetisch patrimonium 10.800,00        9.940,00    9.175,00 9.175,00 

TOTAAL RUBRIEK 37.236,25 36.180,00 27.332,50 34.257,50 

PROMOTIE & COMMUNICATIE         

Website 750,00          500,00    0,00 500,00 

Deelname beurzen en manifestaties  2.500,00                 -      0,00 0,00 

TOTAAL RUBRIEK 3.250,00          500,00    0,00 500,00 

FINANCIËLE OPBRENGSTEN         

Rente 591,24        4.622,05    4.530,85 4.284,19 

Betalingsverschillen              24,30      0,37 



TOTAAL RUBRIEK 591,24        4.646,35    4.530,85 4.284,56 

VERENIGING         

Subsidie promotie VLAM 2010 0,00                 -      0,00 1.159,99 

Terugbetaling dialoogdagen 2008        13.099,66    0,00 0,00 

TOTAAL RUBRIEK 0,00 13.099,66 0,00 1.159,99 

WERKING GELEDINGEN         

Forum Fokkerij         

   Subsidie departement landbouw en Visserij 35.609,18      33.590,00    28.400,00 22.000,00 

Terugbetaling fokkersverenigingen 35.718,86      14.707,96    19.247,52 21.618,38 

Forum Fokkerij/promotie       5.006,10 

Totaal deelrubriek 71.328,04      48.297,96    47.647,52 48.624,48 

Informaticaplatform         

Subsidie departement landbouw en visserij 33.140,82      29.680,00    30.000,00 36.400,00 
Terugbetaling door fokkersverenigingen 

(operat.+ontw.k) 13.187,90        7.721,56    18.500,00 6.994,96 

Totaal deelrubriek 46.328,72      37.401,56    48.500,00 43.394,96 

REKENING FORUM FOKKERIJ         

Rente       16,79 

Diverse opbrengsten       4.209,50 

Juryopleiding       7.262,50 

Subsidie opleidingen NAC       3.806,30 

Beursdeelname       700,00 

Totaal deelrubriek       15.995,09 

        

TOTAAL RUBRIEK 117.656,76      85.699,52    96.147,52 108.014,53 

DIENST IDENTIFICATIE PAARDEN         

Werkingsmiddelen  CDB 827.719,08    671.061,30    530.000,00 435.564,12 

Opstart CDB Regionaal 50.000,00       

TOTAAL RUBRIEK 877.719,08    671.061,30    530.000,00 435.564,12 

PRESTATIES VOOR STAMBOEKEN         

Doorgerekende kosten Fjord       315,57 

Prestaties voor stamboeken 7.062,73      11.394,52    12.000,00 13.916,46 

TOTAAL RUBRIEK 7.062,73      11.394,52    12.000,00 14.232,03 

        

TOTAAL INKOMSTEN 1.043.516,06    822.581,35    670.010,87 598.012,73 

        

SALDO VAN HET BOEKJAAR 133.261,02      28.520,63    -35.411,90 -11.987,06 

 
 
 
 
 
 
 
Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard. 


