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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. 

Raf STEEGMANS wordt vervangen door Inge VANDAEL vanaf 01/07/2012. 

Erelid Roger JANSSENS. 

 

 

                                             
  
 

 

Vergaderingen :  

In 2012 zijn er in totaal 7 vergaderingen doorgegaan. 

 

 DATUM AANWEZIGEN 

6 januari 2012 12 

2 maart 2012 9 

20 april 2012 6 

15 juni 2012 9 

24 augustus 2012 8 

26 oktober 2012 7 

14 december 2012 4 

 

Over de vergaderingen heen waren er 55 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 

- Analyse BTW-statuut en rechtspersonenbelasting vs vennootschapsbelasting 

- Bezoek St. Oda 

- BTW-problematiek 

- Buitenlandse stamboeken 

- FVO 

- Overeenkomst BCP-VCP 

- Permanente werkgroep paarden. 

- Promotie en communicatie 

- Stuurgroep informaticaplatform 

- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 

- Tariefaanpassingen databank. 

- Technisch Werkgroep BCP 

- Trefdag paarden in landschap 

- Vfc 

- Vlaamse Fokkerijdag  

- Vlaams Paardenloket 

- Vzw-wetgeving 

- Website 

 

 

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, 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 26/04/2012 : 

Aanwezigen : 16+ 4 volmachten = 20 stemgerechtigden 

Agenda : Welkom  - Goedkeuring verslag - Statutaire zaken : Rekening en balans 2011, verslag van de controleurs van 

de rekening, kwijting van de verantwoordelijkheid voor de rekening, begroting 2012, verantwoording subsidie 2011, 

voorstel subsidie 2012, mandaten -  Jaarverslag 2011 - Varia. 

 

De Algemene Vergadering heeft op 26/04/2012 beslist Inge Vandael te aanvaarden als effectief lid van de Algemene 

Vergadering en van de Raad van Bestuur voor de subsector gebruikers en dit ter vervanging van Raf Steegmans. 

 

Buitengewone Algemene Vergadering op 24/08/2012 : 

Aanwezigen : 12+ 5 volmachten = 17 stemgerechtigden 

Agenda : Welkom – Begroting 2012 – Varia. 

 
 
 

 



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 

wensen. 

Het uitgangspunt is wel dat VCP vergoed dient te worden voor de prestaties die het personeel in dit kader 

verrichten.  Zoals in 2011 hebben het Belgisch stamboek voor Fjordenpaarden en de Europese Arabo Friezen 

Vereniging in 2012 beroep gedaan op VCP voor administratieve ondersteuning.  Vanaf juni 2012 doet  “Het Vlaams 

Paard” ook beroep op VCP voor administratieve ondersteuning.   

De zetel van deze stamboeken is gevestigd op het adres van VCP. 

Ook worden vanuit VCP dekcertificaten afgedrukt voor de stamboeken die in Vlaanderen erkend zijn.  

 

Analyse BTW-statuut en rechtspersonenbelasting vs vennootschapsbelasting. 

Op 20/11/2012 heeft VCP een doorlichting laten doen door SBB inzake de BTW-situatie en inzake  de 

onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting, dan wel aan de vennootschapsbelasting. 

Uit de analyse wordt afgeleid dat VCP een gedeeltelijk BTW-belastingsplichtige is : handelingen die buiten BTW 

vallen worden gecombineerd met handelingen die belastbaar zijn. Dit gedeeltelijk BTW-statuut levert VCP een 

gedeeltelijk recht op aftrek af.  

Dit recht op aftrek wordt uitgeoefend op basis van het werkelijk gebruik.   

SBB heeft geconstateerd dat indien bepaalde handelingen zouden kunnen bestempeld worden als handels- of 

nijverheidszaken, deze noodzakelijk zijn vanuit de realisatie van het maatschappelijk doel van VCP.  De financiële 

middelen die de VCP genereert uit al haar handelingen worden steeds gebruikt ter realisatie van het maatschappelijk 

doel.   

Op basis hiervan is SBB van oordeel dat de VCP terecht onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting.  

Indien de situatie van VCP zou wijzigen in de toekomst en hierbij een risico zou ontstaan naar onderworpenheid in 

de vennootschapsbelasting wordt aangeraden in dat geval de situatie opnieuw te laten beoordelen. 

De RvB is van oordeel dat voordat het advies gevolgd wordt, heel goed moet onderzocht worden wat de 

consequenties zijn voor VCP – Dip en anderzijds de stamboeken.   

 

Bezoek St. Oda 

De VCP heeft enkele jaren geleden het project paarden van de instelling St. Oda financieel bijgestaan.  Nu zijn ze 

reeds twee jaren aan het werk in de nieuwe manege en willen de organisaties die financieel gesteund hebben eens 

laten kennismaken met de werking.  Vcp is ingegaan op deze uitnodiging en heeft de RvB van december 

georganiseerd in deze instelling. 

Na de vergadering heeft de RvB een rondleiding gekregen over gans de site.   

In de manege werd duidelijk dat het paard een bijzondere plaats inneemt bij de bewoners van St.-Oda. 

Door het leren omgaan met het paard, aaien, knuffelen, borstelen en verkennen worden angsten overwonnen, 

zelfvertrouwen opgebouwd en kunnen de gasten tot rust komen.  

 

 



De paarden werden specifiek getraind voor hun omgang met personen met een mentale of meervoudige beperking. 

Ook ondergingen ze een intensieve schriktraining om voorbereid te zijn bij allerhande situaties. Zo werden 

bijvoorbeeld de paarden getraind op het wandelen door de gang en aan de opstapplaats. Het paard moet wennen 

aan al de geluiden die de gasten maken en aan het gebruik van de tillift. 

Je merkt duidelijk dat paarden bij de bewoners zéér belangrijk zijn, zowel op psychisch als fysisch vlak. Sommigen 

van hen bloeien pas open als ze op het paard zitten. 

Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar personen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen ook 

paardrijden.  

 

Eens op mijn paard ben ik je gelijke. 
Rug recht, hoofd recht, een echte ruiter. 

Alle verschillen en ongemakken zijn plots verdwenen 
en stilaan wordt mijn droom waar. 

Eens op mijn paard, teugels vast en rijden. 
Ik ontdek een nieuwe wereld, een prachtige wereld. 

Nu ben ik een dappere krijger voor de strijd 
en over mijn ganse lichaam voel ik het 

"doe voort, je kunt het". 
Eens op mijn paard verandert mijn leven. 

Plots zijn alle problemen en gebreken weg, opgelost. 
Plots komen mijn dromen en verlangens dichter 

en ik ben er zeker van, ik ben niet alleen. 
Eens van mijn paard, traag en voorzichtig, 

ben ik weer op aarde. 
Ruiterkledij af en weer gehandicapt, 

maar altijd dat zelfde zalig gevoel nadien. 
Paardrijden is een prachtige ervaring, 

het geeft vreugde in mijn hart en rust in mijn ziel. 
De tijd is kort, het succes is groot. 

Nu is het voorbij, maar volgende week is het terug. 
 

 

BTW-problematiek. 

De door het Hof van Justitie veroordeelde lidstaten blijven zich met alle middelen verzetten tegen de uitspraak en 

het ziet er niet naar uit dat o.a. Nederland en Frankrijk hun tarieven op korte termijn zullen aanpassen.  Daarmee 

blijft hun kostprijs veel lager dan deze in België en worden wij wel degelijk benadeeld.  Als er geen druk van buitenaf 

komt zal het nog lang duren vooraleer deze landen zich zullen conformeren aan de uitspraak van het Hof van Justitie.  

VCP heeft erop aangedrongen dat vanuit BCP dient aangebracht te worden dat België gelijkheid eist in Europa.  

 

Buitenlandse stamboeken 

-De Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling heeft  VCP in 

kennis gesteld van het feit dat “Het Rheinisches Pferdestammbuch” zijn activiteiten wenst uit te breiden met 

“Noriker”, “Pura Raza Espanola” en “Criollo” rassen en inzake de uitbreiding van het Holsteingebied in België. 

De aanmelding over het uitbreiden van het activiteitsgebied van verenigingen die in Duitsland zijn erkend om het 

stamboek bij te houden van één of meer paardenrassen, is een procedure die momenteel specifiek in Duitsland is 

geregeld.  

Bij het invoeren in 1992 van de EU-regels over de erkenning van verenigingen die het stamboek bijhouden van één 

of meer rassen van paarden of ezels, zijn we er in België van uitgegaan dat een erkenning volgens EU-voorschriften 

automatisch geldig was over het ganse grondgebied van de Europese Unie.  Duitsland heeft dat anders opgevat: de 

erkenning was volgens hen alleen van toepassing voor een welbepaald gebied: één of meer landen, gans Duitsland 

of bijkomende lidstaten van de EU.  

Om het activiteitsgebied uit te breiden heeft men in Duitsland een regeling uitgewerkt waarbij de lidstaten eerst in 

kennis worden gesteld en gevraagd worden opmerkingen te geven bij de toepassing van specifieke regels.  De 

aanmelding is geen aanvraag tot erkenning van de Duitse verenigingen in België.  

Er is geen Europese of Gewestelijke regeling die toelaat de uitbreiding van het activiteitsgebied te weigeren.  

Op Vlaams niveau is geregeld dat alleen hengsten die tot de voortplanting zijn toegelaten door een vereniging of 

organisatie die volgens de EU-voorschriften is erkend, merries mogen dekken die toebehoren aan derden. 



-Europees stamboek  

Nog steeds komen er bij VCP ES-paspoorten binnen.  Dit zijn paspoorten van paarden ingeschreven in “het Europees 

Stamboek”.  Eigenaars van paarden die van de diensten van dit stamboek gebruik hebben gemaakt zijn bedot want 

ES is nergens erkend en de paspoorten zijn dus illegaal.  De vraag van deze eigenaars is waar zij terecht kunnen om 

hun paarden legaal te laten registreren.  De paarden kunnen niet volwaardig in een stamboek ingeschreven worden 

omdat er geen identificatie onder de moeder is.  Zij kunnen wel in een nevenregister.   

Indien de eigenaars opteren voor een paspoort waarin de afstamming wordt overgenomen dan verwijst VCP deze 

eigenaars naar de bestaande stamboeken.   In de andere gevallen wordt een equipas afgeleverd. 

 

FVO (Food and Veterinary Office) -missie “paardenvlees”2012 

Uitgangspunt van de FVO-missie DG (SANCO)  is  controleren of de regels van controle in functie van de 

voedselveiligheid goed zijn omgezet in nationale regelgeving, of de controles ook goed worden uitgevoerd en of er 

een goede opvolging is bij de vaststelling van problemen. 

De eindconclusie was algemeen gezien  positief. Het systeem komt er sterk uit, maar ook de paardensector.  Er is 

zeker gescoord met de manier waarop  het stuk identificatie en encodering aangepakt wordt.  

 

Overeenkomst BCP-VCP 

BCP heeft een voorstel overeenkomst opgemaakt tussen BCP en VCP inzake de centrale gegevensbank, de 

dienstverlening, de verantwoordelijkheden en verzekering, de forfaitaire bedragen en afdrachten, sancties en 

uitvoeringstermijn.  Door ondertekening erkennen beide partijen dat zij alle bepalingen van de overeenkomst, welke 

bestaat uit 8 artikels, integraal als bindend aanvaarden.  Ook verbinden beide partijen zich hierbij Bestek 50545 strikt 

toe te passen. 

De definitieve overeenkomst en de ondertekening door de partijen is voor 2013. 

 

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 2012 : 

- Besluiten infectieuze anemie/encephalites : De twee besluiten werden op 1
 
februari 2012 door de Koning 

ondertekend en de FOD heeft de publicatie ervan gevraagd tegen 28 februari 2012.  

- Branding: het probleem is het verbod van wedstrijden in België voor paarden die gebrandmerkt zijn.  

- Verwaarlozing paarden : De sector merkt op dat er te weinig middelen bestaan om de verwaarlozing 

betreffende de paarden te bestrijden. De oplossing die wordt voorgesteld is de oprichting van een fonds 

‘dierenwelzijn’.  Er bestaan projecten die geïmplementeerd werden om fondsen in te zamelen voor 

verwaarloosde paarden.  Eén van de projecten van de FOD (Raad voor het Dierenwelzijn) bestaat in een 

betere samenwerking tussen de politie en de dienst dierenwelzijn. 

- Verordening 504/2008: er zou een vergadering door de Commissie (op verzoek van de Lidstaten) moeten 

worden georganiseerd om een stand van zaken op te maken over de implementatie van Verordening 

504/2008 en om te discussiëren over de tegengekomen problemen. Bedoeling van de discussie is niet om de 

wetgeving te wijzigen door maatregelen te beslissen die verder gaan dan deze die voorgeschreven worden 

door de Europese Verordening, maar wel om kennis te nemen van de situatie en te zien in welke mate men 

de situatie redelijkerwijze kan verbeteren. 

Jammer genoeg is dit momenteel niet één van de prioriteiten van de  Commissie en is niet geweten binnen 

welke termijn deze vergadering zal worden georganiseerd. 

- Herziening KB van 16/06/2005 : tijdens diverse vergaderingen is er gediscussieerd om tot een definitief 

advies te komen inzake herziening van het KB identificatie en dit over punten zoals houder/eigenaar, 

definitie handelaar, identificatieattest en mutatiedocument, identificatie en encodering, duplikaten en 

vervangingsdocumenten, hermerking. 

- Identificatie van wilde paarden. 

- Problemen met Nederlandse paardenpaspoorten. 

- Status : dierenartsen geven aan dat het huidige systeem met betrekking tot de registratie van de medicatie 

die aan paarden wordt toegediend, hen verplicht om paarden uit te sluiten voor consumptie.  In de 

verordening is voorzien dat paarden voor zes maanden kunnen uitgesloten worden bij toediening van 

sommige medicatie.  De vraag van de sector is om dit ook daadwerkelijk toe te passen.  De sector is van 

oordeel dat het toenemen van paarden die uitgesloten zijn voor consumptie nauw samenhangt met 

paardenverwaarlozing.  Dit dient op Europees niveau gewijzigd te worden.  

- Audit BCP. 

 



Promotie en communicatie. 

De VCP is in 2012 aanwezig geweest met een stand op Flanders Horse expo.   Zoals andere edities was er ook dit jaar 

weer veel toeloop met vragen over de identificatie van paarden en ook interesse naar de werking van VCP zelf.   

 

                                           
 

 

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. Agriflanders,  Flanders Horse-expo, permanente 

werkgroep paarden, subsectoren VCP, technische werkgroep BCP, dialoogdagen  Vlaams 

Paardenloket. 

- 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 

- update website 

 

Qua tijdsindeling kan gesteld worden dat halftime prestaties verricht worden voor de opvolging DIP en halftime 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 2012 : 

“Op de vergadering Forum Fokkerij van 26 maart 2012 is gemeld dat het ‘digitaal kantoor’ klaar is.  De volgende stap 

is dit beschikbaar maken voor de fokkers en de eigenaars. Er werd getoond  hoe het beschikbaar zal zijn, namelijk 

met een lidkaart en een code.  De eigenaars zouden een abonnement kunnen kopen zodat ze toegang krijgen tot 

bepaalde beschikbare informatie. Het digitaal kantoor is ook interessant voor de hengstenhouders.  Er kunnen 

gegevens zoals chipnummer, levensnummer en naam van een paard worden opgevraagd. Men kan bepaalde eigen 

gegevens wijzigen (na controle en validering), aanvragen dekkaarten door de hengstenhouders, invoering van de 

dekkaart naar de merriehouder. De geboorte van het veulen kan aangemeld worden.  Men kan zijn eigen stallijst 

opvragen, paarden opzoeken met bepaalde stalnaam, inteeltberekening en paringsadvies, de pedigree bekijken, 

nakomelingen opvragen. Later kan het digitaal kantoor uitgebreid worden met bv. 

sportresultaten,prijskampuitslagen enz.   Het stamboek beslist welke gegevens worden vrijgegeven aan de fokkers, 

liefhebbers of hengstenhouders en op welke wijze. 

Op de vergadering Forum Fokkerij van 17 oktober 2012 in de Ruiterschool Oud-Heverlee vond de voorstelling van 

het digitaal archief plaats.  DIAS is de afkorting van Digitaal Informatie Archivering Systeem.  Het beheer van de 

server  zou dan op naam van de vereniging staan, nog na te gaan of dit al dan niet op dezelfde server kan staan als 

die van FALCOO. Voor dit systeem  is al een offerte gemaakt door drie firma’s. Er werd op die vergadering beslist dat 



alle stamboeken dit zullen voorleggen aan hun Raad van bestuur of ze al dan niet van dit systeem gebruik willen 

maken.  Nadien zal  men pas kunnen beslissen of dit kan worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Vanuit 

het departement Landbouw wordt in de vergadering gemeld dat er antwoord moet worden gegeven op de vraag of 

de stamboeken dit systeem nodig hebben. Als dit systeem nodig blijkt , moet bekeken worden hoe het financieel kan 

gerealiseerd worden.  De raming van de kosten voor dit systeem aan de stamboeken zal ongeveer  2 à 3 euro per 

veulen zijn, uiteraard op voorwaarde dat alle stamboeken zullen instappen. Op 1 december 2012 dienden alle 

stamboeken te laten weten of ze al dan niet zouden instappen voor het systeem van het digitaal archiveren. Hieruit 

is geconcludeerd dat het project digitaal archiveren niet doorgaat omdat het draagvlak te klein is. 

Op dezelfde vergadering is ook de handleiding van het digitaal kantoor overlopen en de toepassing ervan  werd 

toegelicht.  Het digitaal kantoor werd beschreven  als een internet toepassing met volgende functionaliteiten : 

consultatie van de eigen persoonsgegevens, doorgeven van aan te passen persoonsgegevens, opvragen van de 

paarden die op naam staan, overzicht met paarden op naam, het aangeven van een veulen voor de inschrijving in 

het stamboek, het opvragen van een lijst met paarden/pony’s op naam, laten berekenen van het percentage inteelt, 

het opzoeken van paarden, hun afstamming en hun nakomelingen met de mogelijkheid om door te klikken in de 

pedigree, het opzoeken van paarden/pony’s via de stalnamen. Voor de hengstenhouders  is er de mogelijkheid om 

dekkaarten aan te vragen, de verdere digitale behandeling van de dekkaarten tot en met de vraag voor aflevering, 

het kunnen raadplegen van de stand van zaken met betrekking tot de verwerking van de dekkaarten.  Later zou dit 

allemaal nog kunnen worden uitgebreid om mutaties en sterftes door te geven, alsook voor het inschrijven voor 

wedstrijden van de fokkersvereniging. 

Er zijn verschillende niveaus te onderscheiden op het vlak van toegang en raadpleging. Per niveau is vastgelegd wie 

welke gegevens kan inbrengen en raadplegen. De hengstenhouders kunnen bv. alleen dekkaarten aanvragen van de 

door het stamboek goedgekeurde hengsten. Sommige gegevens kan men bv. gratis ter beschikking stellen; voor 

andere informatie kan men laten betalen. Of men kan bv. de leden gratis informatie laten opzoeken terwijl anderen 

hiervoor moeten betalen.  

 Bij de dekadministratie werden de volgende criteria afgesproken : men moet eigenaar zijn  en bij ‘detail paard’ moet 

men ‘ja’ aanvinken bij de registratie van dekhengst. Op de digitale dekkaart was op het ogenblik van de vergadering 

geen mogelijkheid om dekdatums in te geven. Hiervoor zou een aanpassing worden gevraagd aan Falcoo om dit toe 

te voegen. Het deel, voorzien voor de hengstenhouder, zou zo snel mogelijk worden afgewerkt.” 

 

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 2012. 

“In 2012 werden 3 vergaderingen van het forum fokkerij georganiseerd: op 26/3, 11/6 en 17/10 . 

Volgende onderwerpen werden geagendeerd en besproken:  

digitaal kantoor –digitaal archief - Europese Verordening Fokkerij - subsidiedossier – werkingsmiddelen centrale 

databank - basisopleiding jury–voorbereiding Agriflanders 2013 .  

Er ging 1 werkgroepvergadering door op 16/1 over een verdeelsleutel van de subsidiëring door het departement 

Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid voor de paardenfokkerij.  

Veel aandacht werd in 2012 besteed aan de voorbereiding van AGRIFLANDERS 2013.  Er gingen 3 voorbereidende 

vergaderingen door op 30/4, 17/9 en 15/12. 

Aan de organisatie van de cursus basisopleiding jury paard, die over 2 jaren loopt (2011-2013) en waarvoor 25 

cursisten inschreven, werd intensief gewerkt.  Op 8/3 en 25/10 werd vergaderd om de lessenreeksen voor te 

bereiden en afspraken te maken.   In 2012 gingen 4 theoretische lessenreeksen door op 11/2, 17/3, 21/4 en 6/5.  De 

geplande praktijklessen van het najaar 2012 werden omwille van subsidiëring naar het voorjaar 2013 verplaatst.” 

 

Subsector gebruikers. 

De werking van de subsector gebruikers zit binnen de VHS-werking en bestaat voornamelijk uit de brevettenwerking 

die georganiseerd wordt door de twee erkende paardensportfederaties in Vlaanderen, nl. LRV en VLP. 

 

Vanuit de subsector zijn volgende gegevens inzake brevettenwerking doorgegeven : 

De brevettenwerking bestaat voor volgende domeinen: 

1) Ruiterbrevetten (dressuur & springen) 

2) Menbrevetten 

3) Brevetten western rijden 

4) Ruitertoerisme 



De VHS coördineert de verkoop van het boek Ruiterbrevetten. De VHS heeft op 13 juni 2012 in Zwijnaarde haar raad 

van bestuur en algemene vergadering gehouden. 

 

Leden van de raad van bestuur zijn (2012):  

MAES  GLENN VLP 

DE MEERSMAN PHILLIPPE VLP 

VLAMYNCK  LIES VLP 

WENTEIN  MARK VLP 

VANDAEL INGE LRV 

TEIRLIJNCK OLIVIER LRV 

HERMANS VIC LRV 

DE RUYCK ERIK LRV 

DERYCKERE PATRICK wedrennen 

VAN BOSCH JOHAN Navema 

PRINSEN CARLO Navema 

Voorzitter : Lies Vlamynck (VLP)    Secretaris:  Inge Vandael (LRV) 

In 2012 werd de secretaris Raf Steegmans vervangen door Inge Vandael. 

 

Leden van de algemene vergadering zijn (2012): 

HENDRIX JEAN VLP 

MAES  GLENN VLP 

HELLEMANS KRIS VLP 

DE MEERSMAN PHILLIPPE VLP 

VLAMYNCK  LIES VLP 

WENTEIN  MARK VLP 

FRIANT JAN VLP 

VANHOOREN WILLY VLP 

VANDAEL INGE LRV 

TEIRLIJNCK OLIVIER LRV 

HERMANS VIC LRV 

AERTS EDDY LRV 

DE RUYCK ERIK LRV 

DERYCKERE PATRICK wedrennen 

VAN BOSCH JOHAN Navema 

PRINSEN CARLO Navema 

JANSSENS ROGER Stichtend lid 

 

KLASSIEKE RUITERBREVETTEN 
 

Tabel 9. Aantal brevettenafnames  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 26 30 31 25 26 31 43 

Limburg 9 24 21 26 23 22 22 

Oost-Vlaanderen 46 36 37 39 41 36 36 

Vlaams-Brabant 20 28 24 16 24 26 29 

West-Vlaanderen 80 83 83 79 79 92 92 

TOTAAL 181 201 196 185 193 207 222 

 
Tabel 10. Totaal aantal deelnemers aan brevettenafnames + per provincie 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 547 661 643 558 650 627 858 

Limburg 167 452 411 448 348 427 360 

Oost-Vlaanderen 748 616 635 679 670 648 670 

Vlaams-Brabant 347 505 521 254 473 474 464 

West-Vlaanderen 1134 1280 1250 1101 1202 1513 1310 

TOTAAL 2943 3514 3460 3040 3343 3689 3682 



Tabel 11. Aantal deelnemers aan brevettenafnames per provincie volgens geslacht en leeftijd in 2012 
 

  MAN 680     VROUW 3002   

< 12 12 - 15 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45 < 12 12 - 15 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45

Antwerpen 25 57 22 5 20 19 123 346 104 77 52 8 858

Vlaams-Brabant 11 46 16 3 5 4 55 229 47 35 31 2 484

Limburg 12 26 6 4 2 3 77 137 42 25 22 4 360

Oost-Vlaanderen 21 70 20 16 18 4 54 250 101 44 67 5 670

West-Vlaanderen 38 157 22 9 15 4 167 658 164 33 33 10 1310

TOTAAL 107 356 86 37 60 34 476 1620 458 214 205 29 3682  
 
EVALUATIE : 

Tabel 9 geeft een stijging (15) weer van het aantal brevettenafnames in Vlaanderen. Er is terug een positieve 
tendens, namelijk een stijging van 7,25%. 

In tabel 10 zien we een verwaarloosbare daling van het aantal deelnemers met 0,19%. Dit is een daling van 7 

deelnemers, dus we kunnen algemeen stellen dat het aantal deelnemers in 2012 gelijk gebleven is in vergelijking met 
2011. Deze tabel geeft aan dat de provincie West-Vlaanderen nog steeds het meest aantal deelnemers heeft (1310). 

Tabel 11 geeft dezelfde tendens weer als bij het aantal aangesloten leden. 81,53% van de deelnemers zijn vrouwen 
en  

53, 67% van de deelnemers, zowel bij de mannen als vrouwen, situeert zich in de leeftijdscategorie 12-15 jaar. 
In 4 jaar tijd (2009-2012) kenden de deelnemers van een klassiek ruiterbrevetafname een groei van 21,12%.Er 

werden over 4 jaar tijd ook 20% meer brevetafnames georganiseerd. 

 
MENBREVETTEN 

 
Tabel 12. Aantal menbrevettenafnames 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 2 0 0 2 1 1 2 

Limburg 4 0 3 1 4 5 3 

Oost-Vlaanderen 6 4 3 9 9 9 9 

Vlaams-Brabant 2 4 2 2 4 4 3 

West-Vlaanderen 8 4 3 5 8 6 3 

TOTAAL 22 12 12 19 26 25 20 

 
Tabel 13. Aantal menbrevettenafnames per soort brevet 

 

Provincie A 
2008 

A 
2009 

A 
2010 

A 
2011 

A 
2012 

B 
2008 

B 
2009 

B 
2010 

B 
2011 

B 
2012 

Antwerpen 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 

Limburg 3 1 2 5 3 2 0 2 5 1 

Oost-Vlaanderen 4 7 9 7 7 1 5 6 6 4 

Vlaams-Brabant 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 

West-Vlaanderen 2 5 4 3 3 1 1 3 3 1 

TOTAAL 12 17 16 19 18 7 8 12 18 8 

 

Tabel 14a. Totaal aantal deelnemers aan menbrevettenafnames + per provincie 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antwerpen 25 0 0 27 14 20 34

Limburg 63 0 40 7 39 74 29

Oost-Vlaanderen 80 60 24 127 144 115 130

Vlaams-Brabant 32 91 34 27 25 50 41

West-Vlaanderen 61 36 33 35 34 47 33

TOTAAL 261 187 131 223 256 306 267  
 
 

 



Tabel 14b. Totaal aantal deelnemers per soort brevet + per provincie 
 

 A B TOTAAL 

Antwerpen 23 11 34 

Limburg 25 4 29 

Oost-Vlaanderen 89 41 130 

Vlaams-Brabant 30 11 41 

West-Vlaanderen 27 6 33 

TOTAAL 194 73 267 

 

EVALUATIE : 
Tabel 12 geeft een daling weer van het aantal menbrevetafnames (-5). Dit is een daling van 20%. Uit tabel 13 

kunnen we afleiden dat het grootst aantal brevetafnames georganiseerd worden voor het menbrevet A. Er is een 

daling van waar te nemen van 55,56% bij het menbrevet B. Het aantal deelnemers aan een menbrevetexamen is iets 
gedaald tegenover 2011 (-12,75%). Tabel 14b geeft weer dat er in de provincie Oost-Vlaanderen nog steeds het 

meeste aantal deelnemers aan de menbrevetexamens waren. 
In 4 jaar tijd (2009-2012) werden kenden de deelnemers van de menbrevetafnames een groei van 19,73%. Er 

werden over 4 jaar tijd ook wat meer brevetafnames georganiseerd (+ 5,26%).  
 

BREVETTEN WESTERN RIDING 

 
Tabel 15a: Aantal afnames brevetten Western Rijden van 2010-2012 

 

2010 2011 2012

Antwerpen 0 4 1

Limburg 0 1 0

Oost-Vlaanderen 1 2 1

Vlaams-Brabant 0 0 0

West-Vlaanderen 0 1 0

TOTAAL 1 8 2  

Tabel 15b: Aantal deelnemers aan brevetten western rijden van 2010-2012 

2010 2011 2012

Antwerpen 0 34 10

Limburg 0 2 0

Oost-Vlaanderen 14 20 11

Vlaams-Brabant 0 0 0

West-Vlaanderen 0 8 0

TOTAAL 14 64 21  
 

EVALUATIE : 

Tabel 15 geeft aan dat in 2012 2 brevetafnames western rijden georganiseerd werden met 21 deelnemers. Tegenover 

2011 in dit een daling met 6 brevetafnames (-75%) en met 43 deelnemers (-67,19%). 
Een vergelijking over de afgelopen 4 jaar kan nog niet gemaakt worden aangezien het brevet western rijden maar 

sinds 2010 afgenomen wordt. In 3 jaar tijd is echter het aantal deelnemers met 50% gestegen en het aantal 
brevetafnames verdubbeld (steeds met een piek in 2011). De piek in 2011 heeft te maken met de grotere bekendheid 

van het brevet en de verplichting om in het bezit te zijn van een brevet, alvorens men kan starten in de competitie. 

Hierdoor was vraag naar brevetafnames western rijden groter dan in 2012. Deze verplichting ging in 2011 van start. 

 

 

 

 

 



RIJVAARDIGHEIDSPROEVEN 

Tabel 19. Aantal deelnemers Rijvaardigheidsproeven 2012. 

Rijvaardigheidsproeven zijn de toelatingsproeven (praktijk) om te kunnen deelnemen aan een VTS-cursus. 

Plaats Datum G(D)NG(S) NG(D)G(S) G(D+S) NG Tot G(D) G(S) NG(D) NG(S) Tot G(D) G(S) NG(D) NG(S) Tot G(D) G(S) NG(D) NG(S) Tot Eindtot

Bloso Woumen 25/02/2012 1 9 3 13 0 0 0 13

Bloso Waregem 6/04/2012 4 8 5 1 18 1 1 2 0 0 20

Pronkenberg Kontich 12/05/2012 5 3 5 3 16 1 1 1 1 2 1 1 20

Bloso Waregem 27/05/2012 1 2 8 2 13 5 3 1 9 2 4 2 8 1 1 31

Bloso Waregem 13/07/2012 0 7 9 2 18 1 1 2 2 2 1 1 23

Bloso Waregem 24/08/2012 1 4 7 4 16 0 0 0 16

Bloso Woumen 8/09/2012 1 4 3 8 16 2 2 1 3 8 1 1 0 25

Bloso Genk 8/09/2012 1 3 6 2 12 1 1 2 0 0 14

R.C. Rodeberg 6/10/2012 2 8 10 2 22 2 2 1 1 6 1 1 0 29

Bloso Waregem 4/11/2012 7 5 7 0 19 1 4 5 0 1 1 25

23 44 69 27 163 12 6 11 6 35 3 2 7 2 14 0 1 3 0 4 216

# deeln. INI # deeln. TrB # deeln. TrA# deeln. Ins B

 

Opmerking: rijvaardigheidsproef Kuringen 29/02 afgelast! 
 

EVALUATIE :  
In 2012 zijn er 11 rijvaardigheidsproeven (Initiator, Instructeur B, Trainer B en A) georganiseerd door VLP. 1 

rijvaardigheidsproef (Kuringen) werd geannuleerd wegens te weinig deelnemers. Het aantal deelnemers is gedaald 

t.o.v. 2011. In 2011 namen 238 kandidaten deel aan de rijvaardigheidsproeven in 2012 waren dit er 216. Dit is een 
daling van 9,24%. Dit blijft toch een aanzienlijk aantal deelnemers. 

Eind 2011 werd de nieuwe rijvaardigheidsproef instructeur B gelanceerd.Dit om de doorstroom van initiator naar 
trainer B te bevorderen.Het gemiddelde aantal deelnemers per locatie is 21,6. Dit is een stijging van 3 deelnemers per 

locatie t.o.v. 2011 (18,1). Dit komt vermoedelijk omdat er minder rijvaardigheidsproeven georganiseerd werden. Het 

slagingspercentage blijft ongewijzigd. Dit is 25,9% van de deelnemers slaagt niet ten opzichte van 26% in 2011. 16, 
6% van de deelnemers voor initiator slagen niet, 48,6% van de deelnemers van instructeur B slaagt niet, 64,3% van 

de deelnemers voor trainer B slagen niet en 75% van de deelnemers trainer A slagen niet. 
 

Subsector beroepen/opleidingen 

Inzake de werking van de subsector in 2012 is er geen verslag doorgestuurd.  

 

Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij. 

 

Voor de werking in 2012 werd een fokkerijsubsidie van € 72.500,00 gereserveerd vanuit het departement Landbouw 

en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.  Dit is een maximaal bedrag waarvoor een subsidieaanvraag 

kan ingediend worden voor de reguliere fokkerijactiviteiten. Bovenop deze reguliere subsidie werd nog een 

subsidiebedrag van € 28.000,00 gereserveerd ter ondersteuning van één of meer fokprogramma’s die de vereniging 

organiseert. 

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

Voor 2012 wordt de subsidie als volgt opgedeeld : 

- Opstellen en bijhouden van stamboeken, deelprogramma 1 diensten die op vraag van het forum fokkerij 

geleverd worden voor het verzamelen en registreren van stamboekgegevens door de erkende 

fokkersverenigingen. 

- Opstellen en bijhouden van stamboeken, deelprogramma 2: nieuwe ontwikkelingen en het onderhoud van 

het ICT-platform voor de stamboekregistratie van paarden en ezels. 

- Opstellen en bijhouden van stamboeken, deelprogramma 3: uitvoering van het stamboekeigen 

administratieve en secretariaatswerk. 



- Opstellen en bijhouden van stamboeken, deelprogramma 4: het vaststellen, registreren en valideren van de 

afstamming door DNA-bepaling. 

- De organisatie van en deelname aan fora voor uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, 

tentoonstellingen en beurzen. 

- Publicaties zoals catalogi of websites met de feitelijke informatie over producten van een bepaald product, 

mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de 

publicatie aan bod te komen. 

Tariefaanpassingen databank. 

Er moest gevolg gegeven worden aan de stelling van de FOD Volksgezondheid die duidelijk heeft laten verstaan dat 

vanaf 2012 niet meer wordt toegelaten om het verhoogde tarief van de encodering (€ 58,21) toe te passen voor de 

paarden en veulens waarvoor het paspoort afgeleverd wordt door het stamboek.  Vanaf 2012 mag door de 

stamboeken enkel het tarief van € 42,99 worden toegepast voor de paarden en de veulens.  Het aanrekenen van € 

58,21 mag enkel nog toegepast worden voor paarden waarvoor een equipaspoort wordt afgeleverd. 

Samengaand met de discussie over de toepassing van de tarieven, werd er door BCP-VCP-CWBC een grondige 

analyse gemaakt van de kostprijs voor encodering.  Het werd duidelijk dat die op € 21,65 ligt.  Dit is beduidend hoger 

dan hetgeen berekend werd bij de opstart van de centrale databank.  Toen is uitgegaan van een kostprijs van bijna € 

12,00.   

Zoals goedgekeurd door de RvB BCP van 01/02/2012 en de AV BCP van 18/02/2012 worden voor 2012 volgende 

forfaitaire bedragen en afdrachten naar de regionale confederaties toe bevestigd :  

- € 6,45 voor de slachtpaarden en die geëncodeerd worden aan een forfaitair bedrag van € 13,77. 

- € 33,95 voor de paarden die een equipas krijgen en geëncodeerd worden aan een forfaitair bedrag van € 

58,21. 

- € 25,00 voor de paarden met stamboekpaspoort (enkel voor veulens geboren in 2012) en die geëncodeerd 

worden aan een forfaitair bedrag van € 42,99. 

- € 21,65 voor de identificatie zonder paspoort en die geëncodeerd worden aan een forfaitair bedrag van € 

42,99. 

Van uit VCP worden volgende bedragen doorbetaald aan de stamboeken voor de encodering in de databank : 

- Slachtveulens € 6,45  

- Paarden met paspoort € 18,65 

- Paarden zonder paspoort € 25,00. 

Daarenboven heeft de RvB BCP zich akkoord verklaard om de indexering van de forfaitaire bedragen door te voeren 

van zodra FOD Volksgezondheid hierover groen licht geeft. 

 

Technische werkgroep BCP. 

 

 

 

De werkgroep 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 2012 besproken : 

- Signalementcodes : op termijn kan gewerkt worden met gestandaardiseerde signalementcodes voor Vlaanderen 

en Wallonië, maar op voorwaarde dat iedereen hiermee werkt (KBRSF, LRV, VLP, Stamboeken, databank). 

- Mutatiedocument : voorstel om geen eigenaar meer te registreren.  Ook de functie en de praktische uitvoering 

van het mutatiedocument is besproken. 

- Kosten inzake aanpassingen uitwisselingsgegevens worden gedragen door BCP. 

- Audit BCP : Allereerst is er een analyse gedaan van de werking BCP en van de actoren gekoppeld aan BCP;  

Volgende stap is de analyse van de kosten. 

- Rijksregisternummer : de aanvraag is ingediend om in de databank het rijksregisternummer te gebruiken en alzo 

de juiste gegevens te kunnen registreren in de databank. 

- Uitsluiten van paarden voor consumptie die reeds een paspoort bezitten : paspoorten moeten in 

overeenstemming gebracht worden met het mutatiedocument. 

 

 

 

 



Trefdag paarden in landschap 

Vanuit VCP is een trefdag paarden in landschap bijgewoond vanuit de provincie Limburg. 

Met de uitbouw van haar fantastisch men- en ruiterwegennetwerk leverde Limburg reeds baanbrekend werk inzake 

toerisme en recreatie met paarden.  

Nu trekt Limburg dus ook de kar van de landschappelijke en ruimtelijke integratie van de paardenhouderij.  Daarbij 

richt de provincie een oproep aan alle gemeentebesturen om voldoende grote gemeentelijke buiten- en/of 

binnenpistes aan te leggen. Als elke gemeente hierover beschikt, kan de druk bij private paardenhouders om elk 

voor zich een piste aan te leggen aanzienlijk dalen.  Dit zou tevens een antwoord bieden op de veelgestelde vraag 

naar oefenterreinen voor rijverenigingen. 

De provincie Limburg geeft een gloednieuwe brochure uit met tal van praktische aanbevelingen om de 

paardenhouderij passend en kwaliteitsvol in het landschap te integreren.  De provincie levert hiermee eens te meer 

trendsettend werk.  Een verbetering van de landschappelijke inkadering van de paardenhouderij kan enkel 

toegejuicht worden.  Zowel voor overdekte infrastructuur als voor trainings- en wedstrijdfaciliteiten in open lucht, 

afrasteringen, grasmatten en aanvullende constructies geeft de brochure tal van nuttige tips. 

Om de inspiratie die opgedaan wordt in de nieuwe brochure naar de praktijk te vertalen ondersteunt de provincie 

Limburg de paardenhouderijen onder andere met het aanbieden van een erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplan 

en subsidies voor kleine landschapselementen. 

 

Vlaamse Fokkerijdag. 

De onderzoeksgroep Huisdierengenetica van de KU Leuven, het Vlaams Fokkerijcentrum en het Departement 

Landbouw en Visserij - afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling organiseerden op 07/11/2012 de vierde Vlaamse 

Fokkerijdag.  

Het wetenschappelijk onderzoek rond het fokken van dieren brengt voortdurend nieuwe resultaten en inzichten aan 

het licht. 

Dit jaar is gekozen om dieper in te gaan op innovaties bij de registratie van fokdieren en fokkerijgegevens. Deze 

vernieuwingen situeren zich vooral in de domeinen van de moleculaire genetica en de informatica. Ze laten toe om 

gegevens sneller, in grotere aantallen en vaak automatisch te verwerven wat nieuwe mogelijkheden biedt aan de 

fokorganisaties. 

Anderzijds hebben deze nieuwe technieken ook hun beperkingen. 

De Vlaamse Fokkerijdag heeft tot doel leden van fokkerijorganisaties, voorlichters of lesgevers over fokkerijmateries 

en elke geïnteresseerde fokker te informeren over nieuwe resultaten in het genetisch onderzoek en over innovaties 

bij het registreren van fokdieren.    

Vlaams fokkerijcentrum 

 

 
 

Inzake de subsidie is het standpunt dat de werking Vfc verder zetten als in 2011 niet zinvol is.  Het opsouperen van € 

17.000,00 subsidie zonder substantiële dienstverlening aan de sectoren biedt geen meerwaarde voor de fokkerij. 

Op de vraag vanuit Vfc of er nood is aan coördinatie van diensten of opdrachten binnen het Vfc heeft VCP negatief 

geantwoord.  De RvB VCP is van oordeel dat de subsidie louter en alleen gebruikt wordt om het apparaat Vfc in stand 

te houden.  Vermits er een grote verscheidenheid is tussen de sectoren is de RvB van oordeel dat het moeilijk is om 

diensten en opdrachten van de verschillende sectoren te coördineren binnen het Vfc. 

Op 13/11/2012 heeft de AV Vfc  beslist Vfc te ontbinden.  Op deze vergadering werd ook beslist om de broncode, 

opgemaakt door Falcoo, voor de inteeltberekening te bezorgen aan alle erkende sectoren binnen het Vfc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlaams Paardenloket. 

 
 

Op het secretariaat komen regelmatig vragen binnen  inzake : 

- Bouw en milieu-vergunningen. 

- Kopen en verkopen van paarden. 

- Ondernemen in de paardensector. 

- Pacht en huur. 

- Opleidingen. 

- Transport. 

- Verzekeringen. 

Al deze vragen worden doorverwezen naar het Vlaams Paardenloket zodat hierop een deskundig antwoord kan 

gegeven worden. 

Ook voor de voorbereiding van dossiers wordt door de RvB soms opdracht gegeven aan het Vlaams paardenloket. 

 

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, fiscale 

controles VZW’s, kilometervergoeding dienstverplaatsingen enz. 

 

Website 

De website van VCP had in 2012 14981 bezoekers. 

 

Landen van waaruit de website bezocht is : 

België 13821 

 

 
 

      Nederland 682 

      Engeland 144 

       Frankrijk 93 

       Duitsland 87 

       Amerika 71 

       Italië 37 

       Bulgarije 25 

       Zweden 21 

        

Deze bezoekers hebben samen in 2012 42344 pagina’s bezocht. 

 

Bezochte pagina’s : 

Identificatie 9886 

 

 
 

       Aanvraagformulier 8359 

        Organisatie 4458 

        Dossiers 3931 

        Algemene informatie 3436 

        Contact 3351 

        Dienst Identificatie Paarden 2706 

        Procedures 2471 

        Tarieven 1961 

        Lijst erkende dierenartsen 1785 

        



 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 zijn er in de databank 25294 identificatiedossiers definitief geregistreerd in de 
Belgische databank. 
 
Hiervan zijn 16887 dossiers geregistreerd via Vlaanderen en 8407 in Wallonië. 
 

 
 
 
Van de 16887 identificatiedossiers die via Vlaanderen definitief geregistreerd zijn in de Belgische databank werden 
8539 dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 8348 dossiers via de stamboeken.  
 

 
 
 
 
 



Overzicht binnengekomen dossiers op DIP in 2012 : 
 

Maand Aanvragen Dringende dossiers Identificatieatt. Mutatiedoc. Stamboeken Personeel 

2012 
Full-time 
Eq. 

Januari 699 80 628 1783 66 3,00 

Februari 573 63 677 1303 48 3,00 

Maart 650 85 730 1501 45 3,00 

April  700 138 587 1261 49 3,00 

Mei 794 109 606 1300 57 3,00 

Juni  908 73 671 1595 51 3,00 

Juli 800 65 900 1282 56 3,00 

Augustus  892 67 780 1210 50 3,00 

September 762 95 737 1190 29 3,00 

Oktober  753 110 867 1551 34 3,00 

November 709 103 698 1583 23 3,00 

December  646 117 636 1144 50 3,00 

  8886 1105 8517 16703 558   

 
Overzicht van de stand van zaken van de verwerkte dossiers in 2012 : 
 

Maand Aanvragen Dringende dossiers Identificatieatt. Mutatiedocumenten Paspoorten 

2012           

Januari 24/01/2012 31/01/2012 20/01/2012 18/01/2012 24/01/2012 

Februari 29/02/2012 29/02/2012 27/02/2012 20/02/2012 28/02/2012 

Maart 30/03/2012 31/03/2012 26/03/2012 28/03/2012 20/03/2012 

April 26/04/2012 30/04/2012 25/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 

Mei 25/05/2012 31/05/2012 24/05/2012 21/05/2012 22/05/2012 

Juni 26/06/2012 29/06/2012 25/06/2012 22/03/2012 19/06/2012 

Juli 31/07/2012 31/07/2012 27/07/2012 24/07/2012 24/07/2012 

Augustus  29/08/2012 31/08/2012 21/08/2012 24/08/2012 21/08/2012 

September 27/09/2012 30/09/2012 17/09/2012 24/09/2012 18/09/2012 

Oktober  29/10/2012 31/10/2012 19/10/2012 22/10/2012 30/10/2012 

November 30/11/2012 30/11/2012 20/11/2012 22/11/2012 27/11/2012 

December 21/12/2013 21/12/2013 4/12/2012 21/12/2012 18/12/2012 

 
Personeelsbestand : 

- Carine Luys is fulltime 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, de  Europese Arabo-Friezen Vereniging en voor Het Vlaams Paard.  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 dringende dossiers, registreren van de 
dossiers die dagelijks binnenkomen en postverwerking. 

- Nora Wouters in dienst op basis van 19 uren per week (halftime) voor de verwerking van de dossiers die dagelijks 
binnenkomen en postverwerking. 

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.   
 
Nora Wouters komt in dienst als halftime en dit vanaf 01/02/2012. 
Tot augustus 2012 was er nagenoeg geen achterstand met de afwerking van de identificatiedossiers.  Vanaf het 
moment dat er meer dossiers binnenkomen, komt er iets meer achterstand.  Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
met het huidige personeelsbestand de dossiers juist kunnen opgevolgd worden, maar voor archivering ontbreekt de 
tijd en het personeel.  Hiervoor is er in de vakantieperiode beroep gedaan op fulltime jobstudenten, maar  er komt 
geen afkorting aan de te archiveren dossiers.  



Grafieken van het aantal binnengekomen dossiers van 2008 - 2012 
 
AANVRAAGFORMULIEREN : 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Januari 1806 2263 1436 1057 779 

Februari 1863 1251 1305 715 636 

Maart 2125 1329 1252 881 735 

April 2569 1353 1106 793 738 

Mei 3293 1318 997 1005 903 

Juni 6172 1516 1423 976 981 

Juli 7521 1395 1110 854 865 

Augustus 2794 1292 1026 918 959 

September 2709 1294 1049 998 857 

Oktober 3191 1300 942 980 863 

November 2175 1334 925 829 812 

December 1928 7798 727 857 763 

 

 
 
IDENTIFICATIEATTESTEN 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Januari 1780 3206 1112 943 708 

Februari 1634 1858 1232 724 740 

Maart 1503 2015 1532 934 815 

April 1527 1568 1982 809 725 

Mei 1932 1157 1347 772 715 

Juni 2663 1408 3284 871 744 

Juli 3026 1266 1481 663 965 

Augustus 2355 1271 1340 933 847 

September 3783 1606 998 1024 832 

Oktober 3941 1598 1176 1041 977 

November 3262 1358 824 874 801 

December 2637 2629 704 1058 753 



 
 
MUTATIEDOCUMENTEN 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Januari 236 553 727 1494 1783 

Februari 317 548 937 1100 1303 

Maart 264 631 1226 1200 1501 

April 353 694 1077 1060 1261 

Mei 398 701 839 1266 1300 

Juni 395 836 1096 1257 1595 

Juli 525 724 1042 1100 1282 

Augustus 414 758 1292 1550 1210 

September 602 963 1000 1234 1190 

Oktober 730 911 1180 1344 1551 

November 565 1140 1215 1377 1583 

December 498 1831 880 1301 1144 

 

 
 
 
 
 
Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard. 


