
JAARVERSLAG 2013 
 
 
 
 

                     
 
 

Sociale Zetel en Secretariaat : Nieuwstraat 28 – 3360 Korbeek-Lo 

Ondernemingsnummer 478 828 820 

TeL. 016/899 410 – Fax 016/899 356 

Secretaris@vlacopaard.be - info@vlacopaard.be - www.vlacopaard.be 

 
 
 
 
 

Presentatie ter gelegenheid van de algemene vergadering. 
 

 

Korbeek-Lo, 22 april 2014. 



 

 

  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 

 

         
 

14/03/2013 Een droevige dag in de paardenwereld. 
Jean-Jacques Vandenberghe is plots en onverwacht overleden. 

Hij werd 71 jaar.  
Jean-Jacques Vandenberghe heeft in de paardensector zijn sporen verdiend op diverse beleidsniveaus. 

Sinds de oprichting van de VCP in 2002 was hij lid van de Raad van Bestuur.   
Tevens was hij voorzitter van het Vlaams Paardenloket en vice voorzitter van Studbook Zangersheide. 

Jean-Jacques Vandenberghe was een man die leefde voor en door de paarden.    
Zijn encyclopedische kennis van paardenfokkerij en –sport werd alom gewaardeerd,  

maar ook als mens was hij een grote persoonlijkheid. 

 
 

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, Inge VANDAEL, Jean-Jacques VANDENBERGHE, Mark WENTEIN. 

Na het overlijden van Jean-Jacques VANDENBERGHE wordt hij vervangen door Tom LEMMENS vanaf 25/04/2013. 

Erelid Roger JANSSENS. 

                                          

Vergaderingen :  

In 2013 zijn er in totaal 9 vergaderingen doorgegaan. 

 

 DATUM AANWEZIGEN 

25 januari 2013 8 

8 maart 2013 7 

19 april 2013 6 

30 mei 2013 8 

12 juli 2013 7 

6 september 2013 7 

1 oktober 2013 9 

7 november 2013 8 

13 december 2013 8 

 

Over de vergaderingen heen waren er 68 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 

- Boekhouding. 

- BTW-statuut VCP 

- Buitenlandse stamboeken 

- Memorandum verkiezingen 

- Permanente werkgroep paarden. 

- Promotie en communicatie 

- Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij 

- Technisch Werkgroep BCP 

- Vlaamse Fokkerijdag  

- Vlaams Paardenloket 

- Vzw-wetgeving 

- Website 

- Werkgroep VCP 

- Werkingsmiddelen stamboeken. 

 

 

Algemene vergadering : 

 

Samenstelling  : 

De dames DE VRIES Jeaninne, VANDAEL Inge 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, 

TEIRLIJNCK Olivier,  VAN DYCK Peter, VANDENBERGHE JEAN-JACQUES, WENTEIN Mark. 

 

Vergaderingen : 

Algemene Vergadering op 25/04/2013 : 

Aanwezigen : 13 + 5 volmachten = 18 stemgerechtigden 

Agenda : Welkom  - Goedkeuring verslagen - Statutaire zaken : Rekening en balans 2012, verslag van de controleurs 

van de rekening, kwijting van de verantwoordelijkheid voor de rekening, begroting 2013, verantwoording subsidie 

2012, voorstel subsidie 2013, mandaten -  Jaarverslag 2012 - Varia. 

 

De Algemene Vergadering heeft op 25/04/2013 beslist Tom Lemmens te aanvaarden als effectief lid van de 

Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur voor de subsector fokkerij en dit ter vervanging van Jean-Jacques 

Vandenberghe. 

 

Algemene Vergadering op 14/10/2013 : 

Aanwezigen : 12 + 7 volmachten = 19 stemgerechtigden 

Agenda : Welkom – Memorandum regionale en federale verkiezingen 2014.  Voorstellen vzw Vlaamse Confederatie 

van het Paard – 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 voorgaande jaren  hebben het Belgisch stamboek voor Fjordenpaarden, de Europese Arabo-Friezen 

Vereniging en Het Vlaams Paard in 2012 beroep gedaan op VCP voor administratieve ondersteuning.  De zetel van 

deze stamboeken is gevestigd op het adres van VCP. 

Vanaf mei 2013 doet  de Belgian Quarter Horse Association ook beroep op VCP voor administratieve ondersteuning.   

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

Gezien de financiële situaties van sommige stamboeken en de BTW plicht van VCP vanaf 01/01/2014, bestaat de 

mogelijkheid dat sommige stamboeken minder beroep kunnen doen op VCP in 2014. 

 

Boekhouding. 

De leden van de RvB hebben gevraagd om samen met de boekhouder de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de 

boekhouding te onderzoeken.  Momenteel is de boekhouding  op deze manier samengesteld omwille van de 

subsidie van het departement Landbouw en Visserij omdat zij vragen dat elke post die betrekking heeft op de 

subsidie duidelijk zichtbaar moet zijn in de boekhouding.   

Omdat VCP vanaf 01/01/2014 BTW-plichtig wordt is de omschakeling naar een vereenvoudiging opportuun. 

 

BTW-statuut. 

Na doorlichting van SBB is gebleken dat VCP geheel/gedeeltelijk BTW-plichtig is.  Dit heeft consequenties naar de 

onderliggende verenigingen toe, nl. de Vlaamse stamboeken. 

Samen met SBB zijn de consequenties besproken voor VCP en de onderliggende verenigingen. Er zijn 2 

mogelijkheden besproken : 

- Oprichten van een BTW-eenheid. 

- De kostendelende vereniging opnieuw leven inblazen. 

Wat de BTW-eenheid betreft, dienen een drietal voorwaarden cumulatief te zijn voldaan opdat deze zou kunnen 

opgericht worden : Organisatorische -, economische-  en financiële verbondenheid.    

Transacties die plaatsvinden tussen de leden van de BTW-eenheid bestaan niet voor BTW-doeleinden. Dit betekent 

dat de doorrekeningen van kosten van VCP naar de stamboeken niet belast zullen worden met BTW.  

Transacties met externen, zijnde niet leden van de BTW-eenheid, zullen hun eigen regime volgen: de vergoeding die 

VCP ontvangt van BCP zal onderworpen moeten worden aan BTW.  

Wat betreft de kostendelende vereniging  : Bij een dergelijke vereniging worden alle diensten en daarbij horende 

goederen in onverdeeldheid aangekocht. Bovendien moet het gaan om uitgaven die gedaan worden voor alle leden.  

 Om de tijd te krijgen deze mogelijkheden te onderzoeken en ook de subsector fokkerij de mogelijkheid geven dit te 

bespreken, beslist de RvB om het BTW-nummer voor VCP aan te vragen vanaf 01/01/2014. 

 

Buitenlandse stamboeken 

Vanuit de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij is aan VCP gemeld dat ZSSE, Zuchtverband für 

Schecken und Spezialrassen in Europa, zijn werkgebied wenst uit te breiden tot België.  De vereniging vraagt geen 

erkenning in België maar wenst hier te werken onder de Duitse erkenning.  De Gewestelijke overheden die in België 

bevoegd zijn voor fokkerij, kunnen niet verhinderen dat ZSSE hier actief is.  Ze kunnen wel eisen dat specifieke regels 

die gelden voor andere in België erkende verenigingen ook worden toegepast door de buitenlandse verenigingen, 

bijvoorbeeld de verplichte encodering van paarden in de centrale gegevensbank.   

 



Memorandum verkiezingen. 

Het is belangrijk dat de paardensector voor de verkiezingen zijn actiepunten kenbaar maakt aan de diverse politieke 

partijen. 

In dit kader is een voorstel van memorandum opgemaakt en aangepast aan de opmerkingen besproken op de RvB 

van 01/10/2013 en de Algemene Vergadering van 14/10/2013.    

 

 
 

In dit memorandum vraagt de VCP verdere ondersteuning van de paardenhouderij. 

Gezien het economisch, sociaal en maatschappelijk belang van de paardensector, dient deze sector verder 

ondersteund te worden : 

1. Erkenning van de VZW VCP in zijn geheel als coördinerend orgaan.  Verder uitbouwen en dynamiseren van 

de vzw Vlaams Paardenloket en voorzien van een specifiek budgettair artikel. 

2. Uitvoeren en permanent actualiseren van het Vlaams plattelandsbeleidsplan en het Vlaams actieplan voor 

de paardenhouderij. 

3. Aanpassingen gevraagd in het beleid voor specifieke thema’s : 

a. Ruimtelijke ordening : Duidelijke normen om de paardenhouderij een plaats in het platteland te geven. 

b. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk voor paarden. 

c. Heropleving van de paardenwedrennen. 

d. Dierenwelzijn in functie van het paard en het gebruik ervan. 

e. Toepassingsgebied van de pachtwet uitbreiden tot professionele paardenhouderijen met 

landbouwactiviteit. 

f. Promotie van sportpaarden in het buitenland. 

g. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding. 

h. Wegwerken concurrentiële benadeling inzake fiscaliteit en BTW. 

i. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer. 

j. Professioneel uitgewerkte hippotherapie als vaste meerwaarde in de welzijns- en gezondheidszorg.  

 

In november is het memorandum gestuurd aan de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen en aan de Vlaamse 

Minister President.  Het memorandum kan volledig geraadpleegd worden op de website van VCP.  

Als eyecatcher is een flyer waarop een verwijzing naar de website van VCP  staat zodat geïnteresseerden het 

volledige memorandum daar kunnen raadplegen.  Deze flyer is terzelfdertijd als het memorandum verstuurd aan de 

senatoren, parlementairen en volksvertegenwoordigers. 

Enkele weken na het versturen heeft de voorzitter VCP contact opgenomen met de partijen om de nodige uitleg 

persoonlijk te kunnen geven. 

Via het Vlaams paardenloket is een nieuwsbrief verstuurd  om het memorandum kenbaar te maken bij het publiek. 

  

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 2013 : 

- KB identificatie:  Na veel overleg met de sector is het nieuwe KB identificatie tot stand gekomen.  Het KB van 

26/09/2013 is gepubliceerd in het BS van 11/10/2013 en is van toepassing vanaf 01/01/2014.  

- Infectieuze anemie : voorstel om preventiemaatregelen in te voeren in België.  Oproep om de controle van 

de geïmporteerde paarden zo strikt mogelijk te doen.  Bespreking van zinvolheid van sperzone van 200 



meter bij incidentie.  Zal eerst advies gevraagd worden aan de universiteiten. Kosten/baten analyse zal een 

aspect zijn van de uitwerking van het project. 

- Bepalingen in verband met de asielen : Er is een werkgroep samengesteld om de reglementering omtrent de 

asielen uit te werken.  Opdracht van de werkgroep is om aan de minister een advies te geven over de 

reglementering voor de asielen.   Het ligt voor om de uitzonderingsregel op de identificatie voor de asielen te 

schrappen.   

- Titel van Inspecteur-Dierenarts.  De titel van ‘inspecteur’ is niet beschermd.  Iedereen kan die 

(mis)gebruiken.  Maar wie zich aandient als inspecteur, moet zijn legitimatie laten zien. Misbruik is strafbaar 

volgens art. 227 van het strafwetboek.  

- Opvolging van de audit van het identificatiesysteem voor de paarden.  Toelichting over de vernieuwingen die 

er komen (digitalisering, wegvallen van het mutatiedocument, verschillende tarieven voor papieren en 

digitale aangifte).   

- Rendac : Vergadering met Rendac over  het terugsturen van de chipnummers van de opgehaalde paarden 

naar de CDB. 

- Advies van de werkgroep over de geschiktheid van het opzetten van een “fonds” voor de paarden.  Voorstel 

om te komen tot een systeem waar middelen bij mekaar kunnen komen voor gezamenlijke projecten. 

- Voorstel om verplicht label of controle te hebben voor maneges. 

- CEM : vraag om toepassing van controle inzake CEM.  Op dit moment zijn er enkel controles voor centra die 

exporteren.  

- Toepassing van artikel 8.3 van de Verordening 504/2008;  Probleem zit op het vlak van de in de EG geboren 

paarden die een identificatiedocument van een derde land hebben. Grootste stamboek dat hier mee te 

maken heeft = quarter horse. 

- Verandering van statuut van een fok- en gebruikspaard naar dat van een geregistreerd paard 

Gaat over het omschakelen van paarden met een Equipas naar een stamboekpaard wanneer duidelijk is dat 

het daar ingeschreven kan worden. 

- Nieuw ontwerp van Europese Verordening :  Het document wordt vergeleken met de afwijkingen tussen de 

tekst van het EG reglement en het nieuwe KB.  Punt van ‘één paspoort uitreikende instantie’: dit slaat enkel 

op de uitreiking van paspoorten voor niet stamboekpaarden. Hiervoor moet er één instantie komen in de 

landen waar dat nog niet is. De stamboeken blijven de bevoegdheid houden ivm de paspoorten zoals ze die 

nu hebben. Wel bijkomend: indien een stamboek niet goed werkt mbt de identificatie en aflevering 

paspoorten, dan kan de diergeneeskundige commissie hen de bevoegdheid afnemen. 

De stamboeken blijven de mogelijkheid hebben om  het eigenaarschap toe te passen. Als de stamboeken 

voorschrijven dat het nodig is om de eigenaar te kennen ifv stamboekaspecten, dan kan dat. 

 

Promotie en communicatie. 

De VCP is in 2013 aanwezig geweest met een stand op Agriflanders en Flanders Horse expo.    

Op Agriflanders werd door het forum fokkerij een paardendorp ingericht waarbij verschillende rassen en Vlaamse 

stamboeken hun paarden tentoonstelden.  De integratie van de stand van VCP in dit paardendorp was zeer mooi, 

praktisch en voor herhaling vatbaar.  De paardenshow, ook georganiseerd door het forum fokkerij, was zeer mooi en 

lokte veel publiek.  

Op Flanders Horse expo was er, zoals de vorige edities,  veel toeloop met vragen over de identificatie van paarden en 

ook interesse naar de werking van VCP zelf.   

De vorige editie van Agribex is gebleken dat de aanwezigheid van VCP overbodig was omdat de opvang van de 

vragen volledig door het personeel van BCP werd gedaan.  Om deze reden heeft VCP voor de editie 2013 enkel 

banners geleverd om aldus visueel aanwezig te zijn 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 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 

- 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.   

 

Studiedag. 

De voorbereidingen worden getroffen om begin 2014 een studiedag te houden betreffende : 

- Brainstorming over de koepelstructuur van de paardensector in Vlaanderen (welke structuur heeft de 

paardensector nodig en hoe passen de diverse verenigingen hierin). 

- Functioneren van de koepelstructuur. 

- Financiering van de koepelstructuur. 

 

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.  

In 2013 zijn er geen afzonderlijke bijeenkomsten geweest van het informaticaplatform, maar werden de 

agendapunten van de stuurgroep besproken op de vergaderingen van het forum fokkerij. 

 

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 2013. 

• In 2013 werden 2 vergaderingen van het forum fokkerij georganiseerd: op 18/4 en op 14/12. 

Volgende onderwerpen werden geagendeerd en besproken:  

BTW-plicht voor stamboeken – digitaal kantoor -  vervanging J.J. Vandenberghe - subsidiedossier 2013 en 2014 – 

nieuw KB identificatie en encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank. 

• Er gingen 2 vergaderingen door van de werkgroep “basisopleiding jury” waar de lessenreeksen werden voorbereid 

en georganiseerd: op 21/2 en op 7/5. 

De “basisopleiding jury” liep over 2 jaren (2011-2013) met uitgebreide theoretische cursussen en praktijklessen.  In 

2013 waren er lesdagen op 26/1, 9/3, 23/3, 20/4 (met examen theorie).  Op 25/5 ging het praktijkexamen door.  Van 

de 25 cursisten die zich in 2011 inschreven slaagden er 7 in de examens. 

 

Subsector gebruikers. 

De subsector gebruikers verenigen zich binnen de VHS. De VHS is uitgebreider dan de subsector. Binnen de VHS is 

ook nog Navema opgenomen.  

De VHS-werking bestaat voornamelijk uit de brevettenwerking die georganiseerd wordt door de twee erkende 

paardensportfederaties in Vlaanderen LRV en VLP. 

De brevettenwerking bestaat voor volgende domeinen: 

1) Ruiterbrevetten (dressuur & springen) 

2) Menbrevetten 

3) Brevetten western rijden 



4) Ruitertoerisme 

5) Rijvaardigheidsproeven (dressuur, springen, western rijden) 

De VHS zorgt dat voor alle brevettenwerking een poule examinatoren wordt samengesteld.  

Deze examinatoren worden ook op regelmatige basis samengeroepen voor een bijscholing. 

De VHS coördineert de verkoop van het boek Ruiterbrevetten. 

In 2013 werden door de VLP geen boeken aangekocht bij de VHS.  

De VHS heeft op 30 mei 2013 in Hoeilaart haar raad van bestuur en algemene vergadering gehouden. 

In het najaar 2013 werd een vacature uitgeschreven voor nieuwe examinatoren ruiterbrevetten. De procedure loopt 

nog in 2014. 

 

Leden van de raad van bestuur zijn (2013):  

FRIANT  JAN VLP 

DE MEERSMAN PHILLIPPE VLP 

VLAMYNCK  LIES VLP 

HELLEMANS KRIS VLP 

VANDAEL INGE LRV 

TEIRLIJNCK OLIVIER LRV 

HERMANS VIC LRV 

COUCKE STEFAAN LRV 

DERYCKERE PATRICK wedrennen 

VAN BOSCH JOHAN Navema 

PRINSEN CARLO Navema 

Voorzitter:  Lies Vlamynck (VLP) 

Secretaris:  Inge Vandael (LRV) 

 

Leden van de algemene vergadering zijn (2013): 

VANEECHOUTTE ANNIE VLP 

FRIANT JAN VLP 

HELLEMANS KRIS VLP 

DE MEERSMAN PHILLIPPE VLP 

VLAMYNCK  LIES VLP 

WENTEIN  MARK VLP 

DESENDER STEFAAN VLP 

VANHOOREN WILLY VLP 

VANDAEL INGE LRV 

TEIRLIJNCK OLIVIER LRV 

HERMANS VIC LRV 

EERDEKENS HENRI LRV 

COUCKE  STEFAAN LRV 

DERYCKERE PATRICK wedrennen 

VAN BOSCH JOHAN Navema 

PRINSEN CARLO Navema 

JANSSENS ROGER Stichtend lid 

 
VHS-BREVETTENWERKING vanuit de sportfederatie VLP 

Algemeen overzicht : 
 

Tabel 1: Overzicht organiserende clubs klassieke brevetten 2012-2013 

2013 Aantal examens 

Ruiterbrevetten 248 

Menbrevetten 23 

Westernbrevetten 3 

2012 Aantal examens 

Ruiterbrevetten 222 

Menbrevetten 20 

Westernbrevetten 2 



a. KLASSIEKE RUITERBREVETTEN 

 
Tabel 2: Overzicht van het aantal klassieke brevetafnames 2009-2013 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 25 26 31 43 46 

Limburg 26 23 22 22 27 

Oost-Vlaanderen 39 41 36 36 43 

Vlaams-Brabant 16 24 26 29 37 

West-Vlaanderen 79 79 92 92 95 

TOTAAL 185 193 207 222 248 

 
Tabel 3: Aantal deelnemers klassieke ruiterbrevetten 2009-2013 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 558 650 627 858 912 

Limburg 448 348 427 484 443 

Oost-Vlaanderen 679 670 648 360 795 

Vlaams-Brabant 254 473 474 670 633 

West-Vlaanderen 1101 1202 1513 1310 1274 

TOTAAL 3040 3343 3689 3682 4057 

 

Tabel 4: Overzicht deelnemers per geslacht en leeftijd 

 

Tabel 5: Aantal deelnemers bekwaamheidsattest en A-brevet per provincie 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 331 394 385 520 565 

Vlaams-Brabant 404 373 377 408 395 

Limburg 177 280 344 297 284 

Oost-Vlaanderen 275 216 264 238 476 

West-Vlaanderen 748 813 972 846 798 

Totaal 1935 2076 2342 2309 2518 

 
Tabel 6: Aantal deelnemers attest B-dressuur per provincie 

 

  2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 38 50 48 44 

Vlaams-Brabant 22 34 28 22 

Limburg 26 11 20 13 

Oost-Vlaanderen 14 8 14 42 

West-Vlaanderen 16 25 18 28 

Totaal 116 128 128 149 

 
 

 

  vro uw 3337    man 720   

< 12 12 - 1516 - 1819 - 25 26 - 45 > 45 < 12 12 - 15 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45

Antwerpen 119 377 103 87 48 11 34 62 16 27 18 10 912

Vlaams-Brabant 62 298 74 43 39 8 17 63 10 4 13 2 633

Limburg 85 178 71 34 13 4 7 26 5 4 14 2 443

Oost-Vlaanderen 81 338 89 78 52 9 17 63 17 29 19 3 795

West-Vlaanderen 163 656 110 61 44 2 47 123 33 8 22 5 1274

TOTAAL 510 1847 447 303 196 34 122 337 81 72 86 22 4057



Tabel 7: Aantal deelnemers B-brevet per provincie 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 227 218 192 290 303 

Vlaams-Brabant 275 275 237 234 216 

Limburg 77 167 119 167 146 

Oost-Vlaanderen 173 118 155 108 277 

West-Vlaanderen 353 373 516 446 448 

Totaal 1105 1151 1219 1245 1390 

 

Evaluatie : 

Voor de klassieke ruiterbrevetten werd in 2013 een stijging van 11,71% bij het aantal brevetafnames vastgesteld. Dit 

zijn 248 examens in 2013 tegenover de 222 examens in 2012. Ook het aantal organiserende clubs is gestegen met 

22,2%, oftewel 132 clubs in 2013 tegenover 108 clubs in 2012. 

Uit deze cijfers kunnen we ook vaststellen dat van 132 organiserende clubs 108 clubs minstens één recreatief lid 

aangesloten hebben in 2013. Dit komt overeen met 81,82% van de clubs. 

In tabel 2 zien we dat VLP jaarlijks een groei kent in het aantal brevetafnames gedurende de afgelopen 5 jaren. 

Voornamelijk in de provincie Vlaams-Brabant is er een duidelijke groei te zien tegenover 2012. Zij kennen een groei 

van 27,59% tegenover 2012. 

In West-Vlaanderen werden er naar jaarlijkse traditie het meeste brevetafnames georganiseerd (95). Deze provincie 

kent een groei van 3,26% tegenover 2012. Antwerpen kent een groei van 6,98%, Oost-Vlaanderen met 19,44%% en 

Limburg met 22,73%. Voor het eerst in 4 jaar, kent Limburg dus opnieuw een groei.  

Het aantal deelnemers is ook aanzienlijk gestegen tegenover 2012 (cfr. tabel 3). We stellen een stijging vast van 

10,12%. De grootste stijger is de provincie Oost-Vlaanderen met een stijging van 120,83%. Hierna stijgt ook 

Antwerpen met 6,29%. Limburg kent de grootste daling met 8,47%, gevolgd door Vlaams-Brabant met 5,52% en 

West-Vlaanderen met 2,75%. 

In tabel 4 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over de leeftijdscategorieën van de deelnemers. We 

merken dat er traditiegetrouw meer vrouwen aan de brevetafnames deelnemen dan mannen. De vrouwen 

vertegenwoordigden 82,25% van het deelnemersveld tegenover de 17,75% mannen. Binnen de leeftijdscategorie 12 

tot en met 16 jaar, namen ook de meeste deelnemers deel aan een brevetafname. Deze trend is zowel terug te 

vinden bij de mannen als bij de vrouwen. 55,35% van de vrouwen die deelnamen, zijn tussen de 12 en 16 jaar oud. 

Bij de mannen vertegenwoordigde deze leeftijdscategorie 46,81%. 

Tabel 5, 6 en 7 geven enkele interessante gegevens weer over de attesten die behaald kunnen worden vanuit de 

brevettenwerking. 

In 2013 werden er zowel meer bekwaamheidsattesten, A-brevetten, B-brevetten en attesten B dressuur afgenomen. 

Bij de A-brevetten en bekwaamheidsattesten is er een stijging van 9,05% terug te vinden tegenover 2012. Bij de 

attesten B-dressuur was er een stijging van 16,41% tegenover 2012 en bij de B-brevetten was er een stijging van 

11,63%. 

Bij de A-brevetten, bekwaamheidsattesten en B-brevetten is voornamelijk  

Oost-Vlaanderen een uitschieter dit jaar met een stijging van 100% in het aantal afgenomen A-brevetten en 

bekwaamheidsattesten in 2013 tegenover 2012. Bij het aantal B-brevetten zien we eens stijging van 156,48%. Het 

aantal afgelegde attesten B-dressuur stijgt ook met 200% tegenover 2012.  

Hiernaast zien we in de provincie Antwerpen ook een aantal opmerkelijke stijgingen tegenover 2012. Bij het A-

brevet en bekwaamheidsattest zien we een stijging van 8,65% en ook een stijging van 4,04% bij het B-brevet. In 

Antwerpen is een kleine daling in het aantal attesten B-dressuur terug te vinden van 8,33%. 

In West-Vlaanderen zien we een daling in het aantal afgenomen bekwaamheidsattesten en A-brevetten van 5,67% 

tegenover 2012. Wel zien we een stijging van het aantal afgenomen attesten B-dressuur van 55,56%. Hiernaast zien 

we ook een kleine stijging van het aantal afgelegde B-brevetten van 0,45%. 

In Vlaams-Brabant en Limburg zijn alle cijfers gedaald tegenover 2012. Dit komt overeen in Vlaams-Brabant met een 

daling van 3,19% voor de bekwaamheidsattesten en A-brevetten, een daling van 21,43% van het aantal deelnames 

aan de attesten B-dressuur en een daling van 7,69% bij de afgelegde  

B-brevetten. 

Voor Limburg zien we een daling van 4,38% voor de bekwaamheidsattesten en  

A-brevetten, een daling van 35,00% van het aantal attesten B-dressuur en een daling van 12,57% bij de afgelegde B-

brevetten. 
 

 



b. MENBREVETTEN 

Tabel 8: Aantal menbrevetafnames 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 2 1 1 2 0 

Limburg 1 4 5 3 5 

Oost-Vlaanderen 9 9 9 9 10 

Vlaams-Brabant 2 4 4 3 6 

West-Vlaanderen 5 8 6 3 2 

TOTAAL 19 26 25 20 23 

 

Tabel 9: Aantal deelnemers menbrevetafname 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 27 14 20 34 0 

Limburg 7 39 74 29 55 

Oost-Vlaanderen 127 144 115 130 103 

Vlaams-Brabant 27 25 50 41 67 

West-Vlaanderen 35 34 47 33 14 

TOTAAL 223 256 306 267 239 

  

Tabel 10: Overzicht deelnemers per geslacht en leeftijd menbrevetten 

MAN 154 VROUW 85 TOTAAL 

16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45 
 

Antwerpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Limburg 6 4 15 14 1 0 11 4 55 

Oost-Vlaanderen 5 6 26 30 4 9 17 6 103 

Vlaams-Brabant 0 4 15 20 1 8 12 7 67 

West-Vlaanderen 0 0 4 5 0 0 3 2 14 

TOTAAL 11 14 60 69 6 17 43 19 239 

 

Tabel 11: Aantal deelnemers menbrevet A 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 20 14 8 23 0 

Limburg 7 25 48 25 32 

Oost-Vlaanderen 85 87 70 89 70 

Vlaams-Brabant 27 23 30 30 66 

West-Vlaanderen 32 25 24 27 13 

Totaal 171 174 180 194 181 

 

Tabel 12: Aantal deelnemers menbrevet B 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 7 0 12 11 0 

Limburg 0 14 26 4 23 

Oost-Vlaanderen 42 57 45 41 33 

Vlaams-Brabant 9 2 20 11 1 

West-Vlaanderen 3 9 23 6 1 

Totaal 61 82 126 73 58 

 

Evaluatie : 

Voor de menbrevetten werd in 2013 een stijging van 15% bij het aantal brevetafnames vastgesteld. Dit zijn 23 

examens in 2013 tegenover de 20 examens in 2012. Ook het aantal organiserende clubs is gestegen met 9,09%, met 

andere woorden 12 clubs in 2013 tegenover 11 clubs in 2012. 



Uit deze cijfers kunnen we ook vaststellen dat van 12 organiserende clubs er 10 clubs minstens één recreatief lid 

aangesloten hadden in 2013. Dit komt overeen met 83,33% van de clubs. 

In tabel 8 zien we dat er in 2013 opmerkelijk geen brevetafnames mennen georganiseerd werden in Antwerpen. Ook 

West-Vlaanderen kende een daling van 33,33%.Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kenden een stijging 

van respectievelijk 66,67%, 11,11% en 100%.Vlaams-Brabant is procentueel gezien de beste leerling van de klas. 

Oost-Vlaanderen had daarentegen het meeste aantal menbrevetafnames in 2013. 

Het aantal deelnemers is gedaald tegenover 2012 (cfr. tabel 9). We stellen een daling vast van 10,49%. Antwerpen 

kende de grootste daling. Hier werden geen brevetafnames georganiseerd, dus kunnen er bijgevolg ook geen 

deelnemers zijn. Oost-Vlaanderen kende een daling van 20,77% in het aantal deelnemers. Ook in West-Vlaanderen 

waren er 57,88% minder deelnemers aanwezig. 

De andere provincies doen beter met een stijging van 89,66% (Limburg) en 63,41% (Vlaams-Brabant). 

In tabel 10 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over de leeftijdscategorieën van de deelnemers. 

We merken dat er traditiegetrouw meer mannen aan de menbrevetafnames deelnamen dan vrouwen. De mannen 

vertegenwoordigden 64,44% van het deelnemersveld tegenover de 35,56% vrouwen. Binnen de leeftijdscategorie 

‘ouder dan 45 jaar’, namen ook de meeste mannen deel aan een brevetafname. Bij de vrouwen was de 

leeftijdscategorie 26 tot en met 45 jaar het grootst vertegenwoordigd. 44,81% van de mannen die deelnamen, is 

ouder dan 45 jaar. Bij de vrouwen vertegenwoordigdede leeftijdscategorie ‘26 tot en met 45 jaar’ 50,59% van de 

deelnemers. 

Bij de menbrevetten is het mogelijk om een A-brevet of B-brevet te behalen. Tabel 11 en 12 geven enkele 

interessante gegevens weer over deze brevetten. 

In 2013 werden er zowel minder A-brevetten of B-brevetten afgenomen tegenover 2012. Bij de A-brevetten is er een 

daling van 6,70% terug te vinden tegenover 2012 en bij de B-brevetten is er een daling van 20,55%. 

Net zoals bij de klassieke ruiterbrevetten is voornamelijk Limburg een uitschieter dit jaar met eens stijging van 28% 

in het aantal afgenomen A-brevetten en een stijging van 475% bij de B-brevetten.  

Hiernaast zien we in de provincie Vlaams-Brabant ook een stijging van de A-brevetten heeft tegenover 2012. Bij het 

A-brevet zien we namelijk een stijging van 120%, maar wel een daling van 90,91% bij het B-brevet.  

In Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn alle cijfers gedaald tegenover 2012. In Antwerpen werden 

geen brevetafnames georganiseerd. In Oost-Vlaanderen komt dit overeen met een daling van 21,35% voor de A-

brevetten en een daling van 19,51% voor de afgelegde B-brevetten. 

Voor West-Vlaanderen zien we een daling van 51,85% voor de A-brevetten en een daling van 81,33% afgelegd B-

brevetten. 

 

c. BREVETTEN WESTERN RIJDEN 

 
Tabel 13: Aantal brevetafnames 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 0 4 1 0 

Limburg 0 1 0 0 

Oost-Vlaanderen 1 2 1 3 

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 

West-Vlaanderen 0 1 0 0 

TOTAAL 1 8 2 3 

 
Tabel 14: Aantal deelnemers brevetafname western rijden 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 0 34 10 0 

Limburg 0 2 0 0 

Oost-Vlaanderen 14 20 11 18 

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 

West-Vlaanderen 0 8 0 0 

TOTAAL 14 64 21 18 

 

 
 

 



Tabel 15: Overzicht deelnemer per provincie, geslacht en leeftijd 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tabel 16: Aantal deelnemers A-brevet western rijden 

  2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 0 28 7 0 

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 

Limburg 0 0 0 0 

Oost-Vlaanderen 14 20 5 14 

West-Vlaanderen 0 8 0 0 

Totaal 14 56 12 14 

 

Tabel 17: Aantal deelnemers B-brevet western rijden 

  2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 0 6 3 0 

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 

Limburg 0 2 0 0 

Oost-Vlaanderen 0 0 6 4 

West-Vlaanderen 0 0 0 0 

Totaal 0 8 9 4 

 

Evaluatie : 

Voor de brevetten western rijden werd in 2013 een stijging van 50% bij het aantal brevetafnames vastgesteld. Dit 

zijn 3 examens in 2013 tegenover de 2 examens in 2012. Het aantal organiserende clubs is gelijk gebleven tegenover 

2012. 2 clubs organiseerden in 2013 een brevetafname, waarvan 1 club 2 brevetafnames organiseerde. 

Uit deze cijfers kunnen we ook vaststellen dat van 2 organiserende clubs geen enkele club één recreatief lid 

aangesloten heeft in 2013.  

 

In tabel 13 zien we dat het aantal brevetafnames gestegen is in vergelijking met 2012. Echter werd enkel in Oost-

Vlaanderen een brevetafname georganiseerd. De andere provincies kwamen er niet aan te pas. Dus ook Antwerpen 

organiseerde geen brevetafname meer, in tegenstelling tot 2012. 

Het aantal deelnemers is gedaald tegenover 2012 (cfr. tabel 14). We stellen een daling vast van 14,29%.  

In tabel 15 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over de leeftijdscategorieën van de deelnemers. In 

de eerste plaats merken we dat alle deelnemers volwassen zijn.  

Ook hier nemen meer vrouwen deel aan de brevetafnames western rijden dan mannen. De vrouwen 

vertegenwoordigen 61,11% van het deelnemersveld tegenover de 38,89% mannen. Binnen de leeftijdscategorie 26 

tot en met 45 jaar, nemen de meeste mannen deel aan een brevetafname. Bij de vrouwen is deze leeftijdscategorie 

ook het grootst vertegenwoordigd. 57,14% van de mannen die deelnamen, behoren tot deze leeftijdscategorie. Bij 

de vrouwen is dit 61,11%. 

Bij de brevetten western rijden is het mogelijk om een A-brevet of B-brevet te behalen. Tabel 16 en 17 geven enkele 

interessante gegevens weer over deze brevetten. 

In 2013 werden er zowel iets meer A-brevetten afgenomen en iets minder  

B-brevetten tegenover 2012. Bij de A-brevetten is er een stijging van 180% terug te vinden tegenover 2012 en bij de 

B-brevetten is er een daling van 55,56% terug te zien. 

 

Subsector beroepen/opleidingen 

Inzake de werking van de subsector in 2013 is er geen verslag doorgestuurd.  

  MAN 7     VROUW 11   

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

Antwerpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oost-Vlaanderen 0 0 0 1 4 2 0 0 0 2 8 1 18

Vlaams-Brabant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

West-Vlaanderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 1 4 2 0 0 0 2 8 1 18



Subsidie Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij. 

 

Voor de reguliere fokkerijactiviteiten werd in 2013 een fokkerijsubsidie voor een maximaal bedrag van € 72.500,00 

gereserveerd vanuit het departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.  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. 

Voor 2013 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. 

De uitwerking van het subsidieproject wordt gedaan vanuit de subsector fokkerij.  Vanuit het departement 

Landbouw is de stimulans om, voor de stamboeken die er behoefte aan hebben, de administratie centraal te doen 

binnen VCP.   Wordt aangehaald dat de mogelijkheid moet blijven bestaan dat de stamboeken zelf hun administratie 

kunnen doen. 

 

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.   

De besprekingen op de technische werkgroep BCP in 2013  zijn hoofdzakelijk in functie van het nieuwe KB 

identificatie van 26/09/2013 en de vernieuwing van de toepassingen in de  databank. 

- Volgens het ontwerp KB dient elke wijziging van standplaats na een periode van 90 dagen aan de 

databank te worden gemeld.  De werkgroep benadrukt dat beheer van “where abouts” niet realistisch is 

en enkel dient  toegepast te worden in België wanneer dit bepaald is door de Europese Verordening.  

FAVV houdt bijzonder aan de “where abouts” om redenen van traceerbaarheid in het kader van 

bestrijding van besmettelijke ziektes. 

- In het artikel over het grafisch signalement in het ontwerp spreekt men van het mogelijk gebruik van 3 

types signalement.  Bovendien voorziet het nieuw ontwerp de mogelijkheid foto’s te gebruiken.  Het 

behoud van het grafisch signalement zou de voorkeur moeten hebben want bij het codificeren van de 

beschrijving blijven er veel fouten.  De verordening voorziet een “signalement” zonder nadere bepaling.  

Wordt ook aangehaald dat voor de equipas een grafisch signalement nodig blijft omdat voor deze 

paarden geen DNA onderzoek mogelijk is. 

- De werkgroep vraagt om enkele elementen zoals het begrip van vervangingsdocument bij de 

identificeerders te verduidelijken en hen nogmaals te herinneren aan de termijnen voor het terugsturen 

van de identificatieattesten. 

- Term eigenaar verdwijnt en wordt vervangen door houder. 

- Na publicatie van het nieuwe KB zal de mogelijkheid om het paard uit te sluiten van de voedselketen niet 

meer vermeld worden op het aanvraagformulier, wel nog op het identificatiedossier. 



- Het FOD wenst een volledige identificatieprocedure tegen januari 2014.  De termijnen zijn beperkt en er 

werd aangedrongen op deadlines.   

- Digitale procedure : er blijven 2 verschillende identificatieprocedures bestaan : 

o Volledig digitale procedure : digitalisering aanvraagformulier gekoppeld  aan een on-line 

betalingssysteem, digitaal versturen van identificatiedossiers, on-line raadpleging en wijziging 

paarden en gegevens door houder.  

o Papieren procedure 

- Voor de modernisering van de centrale databank van de identificatie van paardachtigen is het een 

noodzaak geworden dat, gelet op de voortdurende evolutie in de informatica, nieuwe technologie in het 

systeem geïntegreerd worden.  De keuze moet in de richting van een modern ontwikkelde technologie 

gaan en vanuit dit oogpunt heeft BCP geopteerd om de opdracht toe te kennen aan Target Marketing en 

wordt het contract met Falcoo stopgezet einde 2013. 

- Uniformisering identificatiedossier : het is belangrijk dat in de regio’s dezelfde documenten gebruikt 

worden.  VCP is akkoord om het identificatiedossier te wijzigen naar het model van CWBC.  Wordt 

voorgesteld om voor het geschreven signalement te werken met vereenvoudigde codes naar analogie 

van Frankrijk, zodat de dierenartsen de signalementen niet meer volledig moeten uitschrijven. 

- Naast de digitalisering van de databank wordt ook geopteerd voor digitale archivering.  VCP werkt hier al 

mee en het is belangrijk dit kan overgenomen worden in het nieuwe systeem van BCP. 

- Communicatie over nieuwe KB en de nieuwe procedures inzake identificatie gaat gedaan worden vanuit 

BCP naar VCP en vanuit VCP door naar de subsectoren en hun verenigingen.   

-  Er is sprake van een prijsaanpassing voor de databank tegen het advies van de technische werkgroep in.  

2014 moet als een overgangsjaar gezien worden en een prijsaanpassing kan vanaf 2015 aan de orde zijn.   

 

Vlaamse Fokkerijdag. 

De vijfde Vlaamse Fokkerijdag stond in het teken van ‘Duurzaam fokken’ en belichtte de onmiskenbare rol die de 

fokkerijorganisatie daarbij vervult. 

Het programma bevatte een reflectie over het economisch, ecologisch en maatschappelijk facet van het 

verduurzamen van de fokkerij.  Internationale en lokale fokkerijorganisaties legden uit hoe ze hun plannen tot 

verduurzamen van het fokkerijgebeuren ontwikkelen en uitvoeren.  De experten van de onderzoekgroep 

Huisdierengenetica KU Leuven gaven toelichting bij actuele of innoverende issues in de dierlijke genetica. 

 

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  opdracht gegeven aan het Vlaams paardenloket, zoals 

de uitwerking van het memorandum. 

 

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 2013 16961 bezoekers.   

In 2012 telde het aantal bezoekers 14981, dat betekent dus een stijging van 1980 of 13%.  

 

Landen van waaruit de website bezocht is : 

België 15366 

 

 
 

      Nederland 862 

      Frankrijk 132 

       Engeland 116 

       Duitsland 95 

       Amerika 41 

       Italië 30 

       Polen 17 

       Denemarken 13 

        

 

Bezochte pagina’s : 

Identificatie 11231 

 

 
 

       Aanvraagformulier 10929 

        Organisatie 5237 

        Dossiers 4286 

        Algemene informatie 3928 

        Contact 3785 

        Secretariaat 3634 

        Procedures 2471 

        Tarieven 2357 

        Lijst erkende dierenartsen 1962 

         
 

Werkgroep VCP : 

Op deze werkgroep zijn de financiële rekeningen overlopen om te zien waar er nog besparingen kunnen komen of 

waar er eventueel marge kan komen : 

- Wegvallen van de kosten voor het digitaal archief : het digitaal archief komt op niveau van BCP. 

- Werkingsmiddelen stamboeken : doorrekening kosten voor het afdrukken en verzenden van de 

identificatiedossiers van de dossiers van veulens aan de stamboeken. 

- Voorstel om een tarief aan te rekenen voor de eigenaarswijzigingen in de equipaspoorten. 

- Voorstel om aan de boekhouder een simulatie te vragen zodat er een inschatting kan gemaakt worden welke 

impact de overstap naar BTW-plichtigheid op de VCP-rekening heeft. 

 

Werkingsmiddelen stamboeken : 

In 2012 zijn volgende afdrachten naar de stamboeken beslist : 

Voor de dossiers waarvoor door BCP € 21,65 wordt gestort aan VCP betaalt VCP € 18,65 door aan de stamboeken : € 

3,00 voor VCP 

Voor de dossiers waarvoor door BCP € 25,00 wordt gestort aan VCP betaalt VCP € 25,00 door aan de stamboeken : € 

0,00 voor VCP. 

Na evaluatie is de RvB van oordeel dat voor de dossiers van de veulens  VCP kosten heeft voor het afdrukken en 

verzenden van de identificatiedossiers en dit dient vergoed  te worden.   

Daarom wordt beslist dat vanaf 01/01/2014 voor de veulens € 22,00 wordt doorbetaald aan de stamboeken zodat er 

€ 3,00 blijft voor VCP en dit voor de overheadkosten.  

 



 

 

  Dienst Identificatie Paarden 

 

Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 zijn er in de databank 23434 paarden definitief geregistreerd in de Belgische 
databank.  In vergelijking met 2012 (25294 paarden) is dit een daling van 1860 paarden (7,5%). 
 
Hiervan zijn 15810 dossiers geregistreerd via Vlaanderen en 7624 in Wallonië. 
In vergelijking met 2012 is dit een daling van 6% in Vlaanderen (16887) en 9% in Wallonië (8407). 
 

 
 
 
Van de 16887 identificatiedossiers die via Vlaanderen definitief geregistreerd zijn in de Belgische databank werden 
8553 dossiers geregistreerd via VCP-DIP en 7257 dossiers via de stamboeken.  
  

                                          
                                
 
 



Overzicht binnengekomen dossiers op DIP in 2013 : 
 

Maand Aanvragen Spoedproced Identificatieattesten Mutatiedocumenten Stamboeken Personeel 

2013 Full-time Eq. 

Januari 653 94 610 1260 37 3,00 

Februari 404 101 525 1368 40 3,00 

Maart 628 97 609 1802 25 3,00 

April  623 110 585 1241 54 3,00 

Mei 870 121 530 1359 42 3,00 

Juni  797 144 713 1322 46 3,00 

Juli 803 138 658 1307 41 3,00 

Augustus  723 119 718 1468 60 3,00 

September 735 105 753 1614 29 3,00 

Oktober  843 123 1186 1608 65 3,00 

November 676 78 511 1163 22 3,00 

December  768 77 933 1395 49 3,00 

  8523 1307 8331 16907 510   

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

Maand Aanvragen Spoedproced. Identificatieatt. Mutatiedocumenten Paspoorten 

2013           

Januari 31/01/2013 31/01/2013 21/12/2012 16/01/2013 22/01/2013 

Februari 28/02/2013 28/02/2013 1/02/2013 20/02/2013 19/02/2013 

Maart 29/03/2013 29/03/2013 15/03/2013 21/03/2013 26/03/2013 

April  30/04/2013 30/04/2013 14/04/2013 21/04/2013 21/04/2013 

Mei 21/05/2013 28/05/2013 16/05/2013 17/05/2013 28/05/2013 

Juni 25/06/2013 28/06/2013 21/06/2013 12/06/2013 25/06/2013 

Juli 29/07/2013 31/07/2013 26/07/2013 16/07/2013 23/07/2013 

Augustus  28/08/2013 30/08/2013 28/08/2013 19/08/2013 27/08/2013 

September 26/09/2013 30/09/2013 20/09/2013 12/09/2013 24/09/2013 

Oktober  23/10/2013 31/10/2013 16/10/2013 4/10/2013 22/10/2013 

November 22/11/2013 30/11/2013 8/11/2013 31/10/2013 26/11/2013 

December 23/12/2013 23/12/2013 20/12/2013 13/12/2013 23/12/2013 

 
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 inzake buitenlandse paspoorten die dagelijks binnenkomen en postverwerking. 

- Nora Wouters in dienst op basis van 19 uren per week (halftime) voor de verwerking van de dossiers inzake 
equipaspoorten 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.   
 
Het huidige personeelsbestand kan de verwerking van de dossiers amper opvolgen.  Vanaf het moment dat er iemand 
ziek valt of verlof wordt opgenomen, neemt de achterstand toe.  Voor archivering van de dossiers is er geen tijd of 
personeel beschikbaar.  Dit wordt opgevolgd door jobstudenten, maar er komt nog steeds geen afkorting aan de te 
archiveren dossiers.  
 

 



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

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Januari 2263 1436 1057 779 747 

Februari 1251 1305 715 636 505 

Maart 1329 1252 881 735 725 

April 1353 1106 793 738 733 

Mei 1318 997 1005 903 991 

Juni 1516 1423 976 981 941 

Juli 1395 1110 854 865 941 

Augustus 1292 1026 918 959 842 

September 1294 1049 998 857 840 

Oktober 1300 942 980 863 966 

November 1334 925 829 812 754 

December 7798 727 857 763 845 

Totaal 23443 13298 10863 9891 9830 

 

 
 
IDENTIFICATIEATTESTEN 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Januari 3206 1112 943 708 704 

Februari 1858 1232 724 740 626 

Maart 2015 1532 934 815 706 

April 1568 1982 809 725 695 

Mei 1157 1347 772 715 651 

Juni 1408 3284 871 744 857 

Juli 1266 1481 663 965 796 

Augustus 1271 1340 933 847 837 

September 1606 998 1024 832 858 

Oktober 1598 1176 1041 977 1309 

November 1358 824 874 801 589 

December 2629 704 1058 753 1010 

Totaal 20940 17012 10646 9622 9638 



 
 

MUTATIEDOCUMENTEN 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Januari 553 727 1494 1783 1260 

Februari 548 937 1100 1303 1368 

Maart 631 1226 1200 1501 1802 

April 694 1077 1060 1261 1241 

Mei 701 839 1266 1300 1359 

Juni 836 1096 1257 1595 1322 

Juli 724 1042 1100 1282 1307 

Augustus 758 1292 1550 1210 1468 

September 963 1000 1234 1190 1614 

Oktober 911 1180 1344 1551 1608 

November 1140 1215 1377 1583 1163 

December 1831 880 1301 1144 1395 

Totaal 10290 12511 15283 16703 16907 

 

 
 



 

  Financieel 

 

 

 

 

  Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat 

  2010 2011 2012 2013 

UITGAVEN         

Subsidies BV                                                  36.180,00 34.257,50 0 0 

Kosten Secretariaat 30.297,24 45.533,55 42913,2 44259,48 

Promotie en communicatie 14.605,37 7.921,25 3728,4 4296,39 

Verenigingskosten 18.056,88 14.044,32 17182,95 18929,1 

Financiële kosten 235,43 787,19 826,99 468,78 

Forum Fokkerij 48.297,96 40.876,14 26815,99 26009,31 

Informaticaplatform 37.401,56 43.394,96 58901,95 45820,38 

Stamboekeigen administratie                                 0,00 0,00 12884,08 29429,42 

Ouderschapscontrole door DNA bepaling                0,00 0,00 24750 23300 

Organisatie - deelname aan fora                              0,00 2.178,08 4140 8212,12 

Publicaties catalogi of websites                               0,00 0,00 7500 1590 

Rekening forum fokkerij   13.500,76 575,1 6139,47 

Dienst identificatie paarden 608.986,28 407.506,04 400595 385773,87 

TOTAAL UITGAVEN 794.060,72 609.999,79 600813,66 594228,32 

INKOMSTEN         

Subsidies                                                   36.180,00 34.257,50 0 0 

Promotie en communicatie 500,00 500,00 0 2619,78 

Financiële opbrengsten 4.646,35 4.284,56 3247,42 1997,91 

Verenigingsopbrengsten 13.099,66 1.475,56 354,25 268,57 

Forum fokkerij 48.297,96 48.624,48 26815,99 26009,31 

Informaticaplatform 37.401,56 43.394,96 58901,95 45820,38 

Stamboekeigen administatie 11.394,52 13.916,46 12884,08 29429,42 

Ouderschapscontrole door DNA bepaling 0,00 0,00 24750 26610 

Organisatie - deelname fora 0,00 0,00 4140 8212,12 

Publicaties 0,00 0,00 7500 5400 

Rekening forum fokkerij   15.995,09 4450,76 25 

Dienst identificatie paarden 671.061,30 435.564,12 451618,95 442881,8 

TOTAAL INKOMSTEN 822.581,35 598.012,73 594663,4 589274,29 

          

SALDO VAN HET BOEKJAAR 28.520,63 -11.987,06 -6150,26 -4954,03 

 
 
 
 



ACTIVA   

Materiële vaste activa   0,00   

        

Vorderingen + 1 jaar   6.476,73   

   285000   Huurwaarborg 6.476,73     

        

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar   114.882,05   

    400000   Klanten 114.882,05     

        

Termijnbeleggingen   0,00   

        

Liquide middelen   307.541,85   

    550000   KBC 744-0128562-30 215.861,87     

    551000   KBC 734-0094805-45 89.572,55     

    553000   KBC FOK. 103-0202706-44 2.107,43     

        

Overlopende rekeningen       

    490000   Over te dragen kosten   4.365,84   

        

        

TOTAAL VAN DE ACTIVA 433.266,47 

        

                                               

  PASSIVA 

  Reserves     

     133000   Beschikbare reserves   257.921,90 

              Saldo bij begin boekjaar 2013 262.875,93   

              Saldo van het boekjaar 2013 -4.954,03   

        

  Reserve sociaal passief   0,00 

        

  Schulden op ten hoogste 1 jaar   175.279,60 

     440000   Leveranciers 140.399,56   

     454000   Te betalen RSZ 7.695,57   

     455110   Te betalen wedden 5.895,47   

     456100   Voorzieningen vakantiegeld  21.289,00   

        

   Lening   0,00 

        

  Ontvangen vooruitbetalingen   0,00 

        

  Overlopende rekeningen     

  499000   Wachtrekening   64,97 

        

        

  TOTAAL VAN DE PASSIVA 433.266,47 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luys Carine, 
Secretaris Vlaamse Confederatie van het Paard. 


