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Voorwoord
PaardenPunt Vlaanderen neemt de duurzame 

ontwikkeling van de Vlaamse Paardensector 

ter harte en staat klaar voor iedereen die in 

contact komt met paarden, pony’s of ezels.

Dit jaarverslag overloopt de belangrijkste 

realisaties van PaardenPunt Vlaanderen in 

2019. Een jaar waarin de campagne ‘Paard op 

de baan? Kalm aan!’ volledig werd vernieuwd 

en hartelijk werd onthaald door alle ruiters, 

maar ook een jaar waarin de gevreesde Brexit 

een feit werd. 

Ieder jaar staat PaardenPunt Vlaanderen 

alle paardenhouders (zowel professionele 

als niet-professionele) bij met raad en daad. 

Het belangrijkste nieuws voor en van de 

paardensector wordt telkens zo snel mogelijk 

via al onze kanalen (website, nieuwsbrief en 

Facebook) verspreid. 

Daarnaast staan wij steeds klaar voor de 

nodige adviezen rond juridische thema’s 

zoals ruimtelijke ordening en aankoop- of 

verkooproblemen en organiseren we tal van 

nuttige infoavonden. 

PaardenPunt Vlaanderen blijft zoals steeds 

inzetten op een duurzame en ecologische groei 

van onze sector. Wij streven ernaar om onze 

sector aan de absolute wereldtop te houden!

PaardenPunt 
Vlaanderen
Maatschappelijke zetel en contactgegevens

PaardenPunt Vlaanderen

Ambachtenlaan 23/2b; 3001 Heverlee (B)

T: 016 899 410

F: 016 899 356

info@paarden.vlaanderen | www.paarden.vlaanderen

Btw-nummer: BE 0478.828.820 

Rekeningnummer: BIC: KREDBEBB | IBAN:  BE44 7340 0948 0545

Openingsuren kantoor

09:00 uur tot 12:00 uur 

13:00 uur tot 15:00 uur 

Boekjaar
1 januari tot 31 december
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PaardenPunt Vlaanderen... als het om paarden gaat
Wat vooraf ging

1981

Oprichting BCP 

De eerste stappen naar 

de overkoepeling van de 

paardensector werden reeds 

in 1981 gezet. Toen richtten 

de erkende paarden- en 

ponystamboeken samen met 

enkele sportfederaties de Belgische 

Confederatie van het Paard (BCP) 

op. Deze organisatie moest de 

Belgische springpaardenfokkerij een 

duwtje in de rug geven.

Oprichting VCP / CWBC

BCP  besloot om een Vlaamse en 

een Waals-Brusselse vleugel op te 

richten. Zo zouden de verschillende 

overheden terecht kunnen bij een 

gepaste gesprekspartner.

Bij het uittekenen van de nieuwe 

structuur in de Vlaamse en in 

de Waals-Brusselse vleugel drie 

pijlers of “subsectoren” voorzien: 

fokkerij, gebruikers en beroepen 

en vormingen.  Binnen deze 

subsectoren konden de diverse 

erkende verenigingen samenwerken 

en hun stem laten horen. 

Verpichte identificatie en 

registratie

Enkele jaren later, met de invoering 

van de verplichte identificatie en 

registratie van paardachtigen, 

kregen de confederaties er 

een belangrijke opdracht bij. 

BCP werd beheerder van de 

centrale gegevensbank waarin 

alle paardachtigen op Belgisch 

grondgebied verplicht geregistreerd 

moeten worden. De administratieve 

opvolging van de dossiers werd 

voor het grootste deel uitgegeven 

aan de regionale vleugels, 

waaronder VCP. 

Oprichting Vlaams 

Paardenloket

In 2008 en 2009 organiseerde 

de Vlaamse minister-president 

7 dialoogdagen met de sector 

om zowel de pijnpunten als 

mogelijkheden in kaart te brengen. 

Hieruit vloeide het Vlaams 

Actieplan Paardenhouderij voort 

met 16 concrete actiepunten om 

de duurzame ontwikkeling van de 

sector te ondersteunen. Eén van 

die actiepunten was de oprichting 

van het Vlaams Paardenloket.

Naast het Vlaams Paardenloket 

bleef de Vlaamse Confederatie 

van het Paard (VCP) optreden als 

spreekbuis en belangenverdediger.

Oprichting PPV

Op 24 februari 2016 was de 

fusie tussen VCP en het Vlaams 

Paardenloket een feit. Er werd 

gekozen om een volledig nieuwe 

en frisse identiteit te lanceren. 

Sindsdien garandeert PaardenPunt 

Vlaanderen alle diensten van de 

voormalige organisaties VCP en 

Vlaams Paardenloket.

2005 2016

2002 2008
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Doelstelling en diensten
Als het om paarden gaat

PaardenPunt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse 

paardensector. 

Wij vertegenwoordigen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met 

honderdduizenden leden en ondersteunen - als erkende overlegpartner - de 

overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, trachten we 

concrete problemen en opportuniteiten voor de paardensector aan te pakken. 

Hiertoe werden binnen het PaardenPunt drie subsectoren opgericht:

• Fokkerij

• Sport en recreatie

• Beroepen en opleidingen

We werken voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven 

uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een toekomstvisie 

met concrete opdrachten die opgesteld werd door de Vlaamse overheid.

U kan bij ons terecht voor:

• Hulp bij al uw vragen;

• Info rond alle aspecten van paardenhouderij;

• Registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel,… 

• ...

Al onze activiteiten zijn erop gericht de Vlaamse paardensector op een 

duurzame manier te versterken en verder uit te bouwen.

PAARDENPUNT VLAANDEREN
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Structuur

Vlaanderen België Wallonië

PaardenPunt 
Vlaanderen

Belgische 
Confederatie van het 

Paard (BCP)

Confédération 
Wallonie-Bruxelles 
du Cheval (CWBC)

Algemene
Vergadering

8 - 8 - 8

Raad van Bestuur

4 - 4 - 4

Dagelijks Bestuur

1 - 1 - 1

Directeur

Subsector

Fokkerij

Subsector

Sport 
& Recreatie

Subsector

Beroepen 
& Opleidingen
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Dagelijks bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent) | Voorzitter 

Inge Vandael | PaardenSport Vlaanderen | Ondervoorzitter

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard | Ondervoorzitter

Carine Luys | PaardenPunt Vlaanderen | Directeur

Raad van bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Inge Vandael | PaardenSport Vlaanderen

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen

Tom Lemmens | Stoeterij Zangersheide

Marc Steeno | PaardenSport Vlaanderen

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Maude De Smedt | Landelijke Rijverenigingen

Filip De Keersmaeker | Belgian Equine Practitioners Society

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard 

Muriel Copin | Martinusschool Bilzen

André Janssens | Navema

Waarnemers

An De Praeter: Departement Landbouw en Visserij

Ludo Naessens: Vlaamse Landmaatschappij

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Geert Clarebout | Nationaal Agrarisch Centrum

Maude De Smedt | Landelijke Rijverenigingen

Muriel Coppin | Martinusschool Bilzen

Luc Dupon | Landelijke Rijverenigingen

Jurgen Talpe | Het Vlaams Paard

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Filip De Keersmaeker | Belgian Equine Practitioners Society

Philippe De Meersman | PaardenSport Vlaanderen

Patrick De Ryckere | Belgische Federatie voor de Paardenwedrennen

Katrijn Verlinden | Vrije Land- en Tuinbouw Instituut Torhout

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Stijn Geuvens | PaardenSport Vlaanderen

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Luc Hautekeete | Belgische Haflingervereniging

André Janssens | Navema

Tom Lemmens | Stoeterij Zangersheide

John Vandewalle | Koudbloedkoepel

Sammy Vanderborght | Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen

Inge Vandael | PaardenSport Vlaanderen

Louis Van Hout | Belgisch Stamboek van het Friese Paard

Leentje Onderbeke | Syntra Vlaanderen

Marc Steeno | PaardenSport Vlaanderen

Algemene vergadering

Bestuur
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Subsectoren

Subsector Fokkerij

Belgian Highland Pony Society vzw

Belgian New Forest Pony Studbook vzw

Belgian Quarter Horse Association vzw

Belgisch Arabisch Paardenstamboek vzw

Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

Belgisch Mérens Stamboek vzw

Belgisch Stamboek van de Lipizzaner vzw

Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw

Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw

Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw

Belgisch Stud-Book van de Shetland Pony vzw

Belgisch Tinker Stamboek vzw

Belgisch Warmbloedpaard vzw

Belgisch Welsh Pony Stamboek vzw

Belgische Ezel Vrienden vzw

Belgische Haflinger Vereniging vzw

Europees Arabo Friezen Stamboek vzw

Het Vlaams Paard vzw

Irish Cob Sociëty België vzw

Koudbloedkoepel vzw (Boulonnais)

Studbook Zangersheide vzw

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw

Subsector Beroepen en Opleidingen

Belgian Equine Practitioners Society (BEPS)

CVO-CDO Brussel (hoefsmid)

CVO-ISBO Zelzate

De Brugse Koetsiers

Martinusschool Paardenhumaniora Bilzen

Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw (NCBL)

Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden

Navema

Politie te paard

Sportieve Scholen KA De Zeswegen en Middenschool Groenhove

Syntra Vlaanderen

Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen

Federatie Belgisch Vlees | Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut

Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard (WVGP)

Centaur Federation

Subsector Sport en Recreatie

Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw

Landelijke Rijverenigingen vzw

Vlaamse Liga Paardensport vzw

PaardenPunt Vlaanderen, de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse    

paardensector, vertegenwoordigt meer dan veertig hippische verenigingen 

met honderdduizenden leden. Opdat deze organisaties optimaal samen kunnen 

werken en hun stempel kunnen drukken, werden ze onderverdeeld in drie 

subsectoren. 
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Vergaderdata

Dagelijks bestuur

28 maart 2019 | 3 aanwezigen

12 juni 2019 | 3 aanwezigen

17 september 2019 | 2 aanwezigen

22 oktober 2019 | 3 aanwezigen

5 december 2019 | 2 aanwezigen

Raad van bestuur

12 februari 2019 | 11 aanwezigen

10 april 2019 | 8 aanwezigen

20 juni 2019 | 7 aanwezigen

26 september 2019 | 9 aanwezigen

18 december 2019 | 10 aanwezigen

Algemene vergadering

18 april 2019 | 14 aanwezigen of 

vertegenwoordigd

Subsector fokkerij

2 april 2019 | 24 aanwezigen

17 juni 2019 | 28 aanwezigen

24 september 2019 | 19 aanwezigen

17 december 2019 | 27 aanwezigen

Subsector sport & recreatie

Geen vergaderingen

Subsector beroepen & 
opleidingen

Geen vergaderingen
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Medewerkers

7,1 VTE

Jan De Boitselier

Manager Beleid en Adviezen

(Voltijds)

Britt Verbeeck

Communicatieverantwoordelijke

(Voltijds)

Karin Vantricht

Administratie stamboeken

(84%)

Mieke Kauffman

Administratie

(Halftijds)

Nora Wouters

Administratie

(Halftijds)

Tina Van den Bossche

Administratie

(80%)

Annick Daems

Administratie

(Halftijds)

Parichat Kahawong 

Administratie

(Voltijds) 

Carine Luys

Directeur

(Voltijds)
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Vlaams actieplan voor de paardenhouderij
De Vlaamse paardenhouderij is aan een 

sterke opmars bezig. Dat bleek uit de 

resultaten van een economische studie 

die in 2008 in opdracht van de Vlaamse 

overheid werd uitgevoerd. Naar schatting 

telde onze regio meer dan 150.000 

paarden en 200.000 betrokken personen. 

Er waren bovendien meer dan 3.550 

fulltime arbeidsequivalenten actief in 

maar liefst 1.750 bedrijven. Zij realiseerden 

samen een toegevoegde waarde van 219 

miljoen euro voor de Vlaamse economie.

In navolging van deze studie, organiseerde 

de Vlaamse minister-president 7 

dialoogdagen met de sector om zowel 

de pijnpunten als mogelijkheden in kaart 

te brengen. Hieruit vloeide het Vlaams 

Actieplan Paardenhouderij voort waarin 

onder andere de oprichting van het 

Vlaams Paardenloket (nu PaardenPunt 

Vlaanderen) werd opgenomen.

De actiepunten worden 
opgevolgd, en voor het grootste 
deel ook uitgevoerd, door 
PaardenPunt Vlaanderen. Over 
de vooruitgang kan u alles lezen 
in  het geactualiseerde actieplan 
op www.paarden.vlaanderen/
actieplan. 

Actiepunten

• De paardenwereld van A tot Z

• Professionalisering via vorming en opleiding, sleutel tot succes

• Informeren, communiceren en sensibiliseren, van top tot basis

• De paardensector als volwaardige gesprekspartner, overleg als middel tot oplossing

• Vereenvoudiging, aanpassing en transparantie van regelgeving

• Structurele ondersteuning, een duurzame stimulans voor de paardenhouderij

Actieplan management beleid en 
adviezen
De voormalige vzw Vlaams Paardenloket nu gefusioneerd met VCP tot vzw PaardenPunt 

Vlaanderen werd opgericht onder de vleugels van het plattelandsbeleid door toenmalig 

minister-president Kris Peeters.

Vanuit het MINA fonds wordt via de VLM aan vzw PaardenPunt Vlaanderen een subsidie 

toegekend. De toekenning is geregeld via het subsidiebesluit van 8 juli 2016 voor de 

werkingsperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. Dit alles is in uitvoering én 

verdere actualisatie en coördinatie van het Vlaams actieplan voor de Paardenhouderij. 

De  werking van vzw PaardenPunt Vlaanderen is opgenomen in het beleidsplan van de 

minister. Vandaar dat een actualisatie van het beleidsplan aan de orde is en wordt vanuit 

VLM gevraagd om een summiere opsomming door te geven inzake specifieke punten/

acties die PaardenPunt Vlaanderen voor het komende werkjaar 2017-2018 voorziet 

binnen de bepalingen van het hoger vermelde subsidiebesluit en dit tegen 04/09/2017.
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Identificatie
Sinds 2008 moeten alle paardachtigen 

(paarden, pony’s, ezels, zebra’s,...) in 

België correct geïdentificeerd zijn.

•     Ze moeten beschikken over een 

EU-conform paspoort.

•     Een dierenarts moet ze voorzien 

van een microchip.

•     Hun gegevens dienen ingegeven te 

zijn de centrale databank.

 

Nieuwe identificaties in 2019 (België): 22.834
In 2019 werden 22.834 
nieuwe paarden geregistreerd 
in de Belgische databank.

 In vergelijking met 2018 
(22.375) is dit een stijging van 
2,05 %)

Indien één van deze zaken ontbreekt, is 

het paard niet correct geïdentificeerd, 

kan het niet meer geslacht worden voor 

menselijke consumptie en riskeert de 

verantwoordelijke een proces verbaal. 

Wanneer het paard bv. sterft, 

verhuist of verkocht wordt, moet dit 

trouwens ook aangepast worden in de 

gegevensbank.

PaardenPunt Vlaanderen staat in voor 

de administratieve opvolging van de 

Vlaamse identificatiedossiers.   

75%

25%

Per regio

Vlaanderen

Wallonië

17%

46%

37%

Per type

Equipas

Belgische stamboeken

Buitenlandse

stamboeken
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Mutaties in 2019 (België): 50.596

70%

30%

ONLINE VS OFFLINE MUTATIES 2019

online mutaties offline mutaties

80%
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61%
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41%

92%
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Houders Bedrijfsplaats Sterfte Export Uitsluiting Einde van houderschap

Online vs offline mutaties per type 2019

OFFLINE
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Fokkerij
Coördinerend orgaan
Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels, erkent de 

Vlaamse overheid PaardenPunt Vlaanderen als coördinerend orgaan 

voor de fokkerij van paardachtigen. Dit betekent dat PaardenPunt 

Vlaanderen volgende opdrachten vervult:

• De organisatie van de identificatie van veulens bij de merrie;

• De coördinatie van de samenwerking tussen de 

fokkersverenigingen;

• De bevordering van de fokkerij van paarden en ezels;

• Het uitvoeren van opdrachten in het kader van de Europese 

richtlijn over de voorwaarden voor wedstrijddeelname;

• De verdeling van fondsen voor het behoud van het genetisch 

patrimonium en voor de aanmoediging en verbetering van de 

fokkerij van paarden en ezels.

Deze zaken worden inhoudelijk opgenomen binnen de subsector 

fokkerij (Forum Fokkerij)

Geschillenregeling - 
Bemiddelingscommissie
De Fokkerijverordening voorziet in de verantwoordelijkheid voor 

stamboekverenigingen om geschillen tussen fokkers onderling en 

geschillen tussen fokkers en de stamboekvereniging bij de uitvoering 

van goedgekeurde fokprogramma’s te beslechten, overeenkomstig 

het huishoudelijk reglement (art. 14.4 van Fokkerijverordening (EU) 

2016/1012). PaardenPunt Vlaanderen werkte hiertoe een ontwerptekst 

uit die de stamboekverenigingen kunnen overnemen.

In 2019 werd verder gewerkt aan het inwerkingstellen van deze 

geschillencommissie.

De vzw PaardenPunt Vlaanderen heeft een reglement uitgewerkt  

voor geschillenregeling betreffende fokkerij. 

Hiermee werd een bemiddelingscommissie in het leven geroepen die 

een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling verleent 

en - indien partijen dat vragen - een bindende derdenbeslissing naar 

Belgisch recht.

De bemiddelingscommissie is bevoegd voor alle geschillen tussen 

fokkers en een stamboekvereniging en ook voor alle geschillen tussen 

fokkers onderling, telkens er een geschil rijst betreffende een bij een 

stamboekvereniging geregistreerde paardachtige, onder meer inzake:

• koop/verkoop

• huur/verhuur

• eigendom/mede-eigendom

• huur/verhuur merrie met betrekking tot draagmoederschap

• betwistingen nopens embryo’s (koop/verkoop)

• stallen/rijden.

• ...

De bemiddelingscommissie kan enkel tussenkomen in geschillen 

wanneer de betrokken partijen, fokkers en/of stamboekverenigingen 

akkoord zijn om beroep te doen op de BC.

PPPV werkte een reglement uit betreffende de werking van de 

bemiddelingscommissie, met omschrijving van de taak en bevoegdheid, 

de samenstelling, de  vergaderplaats, het secretariaat, de procedure, 

het tarief met een forfaitaire vergoeding, een verklaring van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid - geheimhouding en een regeling 

voor onvoorziene gevallen. Zie: https://www.paarden.vlaanderen/nl/

themas/fokkerij/Geschillencommissie
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Subsidie fokkerij en coördinatie
Op 16/08/2019  heeft Minister Schauvliege het MB tot toekenning van een 

algemene werkingssubsidie aan PPV ondertekend.  Deze werkingssubsidie is 

financiële ondersteuning voor de realisatie van fokkerijactiviteiten en bedraagt       

€ 140.640,00. 

Na bespreking binnen de werkgroep subsidie heeft het forum fokkerij beslist de 

subsidie fokkerij als volgt te verdelen:

- Forum fokkerij                26.730,88

- ICT-platform                18.732,12

- Stamboekeigen administratie              22.139,30

- Ouderschapscontrole door DNA-bepaling                 3.456,00

- Coördinatie gesubsidieerde programma’s            10.000,00

- Deelname aan beurzen               4.400,00

- Kennisoverdracht en voorlichting             13.224,10

- Fokwaardeschatting               41.957,60

Inzake deze subsidie heeft PPV een aantal coördinerende taken op zich 

genomen :

• Organisatie en verslaggeving van de werkgroepen inzake de subsidie.

• Verslaggeving van de plenaire vergaderingen van het forum fokkerij.

• Indienen van de aanvraag voor subsidie.

• Informeren van de stamboeken inzake programma’s en bijhorende 

voorwaarden om de subsidie te bekomen.

• Verzamelen van de bewijsstukken en indienen van de verantwoording van 

de subsidie. 

De coördinatie inzake de werking van het ICT-platform wordt volledig 

uitgevoerd door de verantwoordelijken van het ICT-platform.

Fokkerijverordening (EU) 2016/2012 
– Vlaams Fokkerijbesluit.
Het Vlaams fokkerijbesluit van 01/01/2011 is gewijzigd naar een nieuw Fokkerijbesluit 

van 17/05/2019 en in werking sinds 23/09/2019.

Op de vergaderingen van het forum fokkerij is door het departement Landbouw en 

Visserij meer uitleg gegeven inzake de impact van dit besluit voor de stamboeken :

• Erkenning van een stamboekvereniging.

• Goedkeuring fokprogramma’s.

• Inschrijving in het stamboek.

• Toelating tot de voortplanting.

• Prestatieonderzoek.

• Genetische evaluatie.

• Zoötechnische certificaten.
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Werkgroepen

Werkgroep overaanbod aan ongewenste 
paardachtigen

PaardenPunt Vlaanderen nam deel aan de 

werkgroep binnen de raad voor dierenwelzijn 

overaanbod aan ongewenste paardachtigen.

In dat kader gingen vergaderingen door op 

12/03/2019, 06/06/2019, 09/09/2019 en 

18/10/2019.

Dit resulteerde in een advies aan de raad voor 

dierenwelzijn.

Werkgroep Aspirant jurycursus

Op 12/10/2019 is een nieuwe lessenreeks gestart 

van de opleiding beoordeling paarden – kandidaat 

jurylid 2019-2020.  De cursus is gestart met 30 

deelnemers voor 11 lesnamiddagen van 13u30 tot 

18u en zal eindigen met het examen op 17/10/2020.

Zowel de theorie- als de praktijklessen zullen 

meestal doorgaan in Stal De Doornaard in 

Wommelgem.  Deze locatie beschikt over een 

leslokaal, binnen- en buitenbak, pension-paarden, 

eigen paarden en pony’s.  Enkele malen zal de 

cursus op een andere locatie doorgaan, bv. Ugent.

Vanuit de werkgroep is een protocol opgemaakt 

met daarin de voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om te slagen voor deze opleiding.  

Bij de aanvang van de eerste les is dit protocol 

uitgelegd aan de cursisten en aan hen voorgelegd 

dit voor akkoord te ondertekenen.

Inzake het fokkerijproject “Genomica voor 

gezondere paarden in Vlaanderen” is op 

31/05/2019 het rapport doorgestuurd dat is 

opgemaakt door KU Leuven, onderzoeksgroep 

Huisdierengenetica – departement Biosystemen 

en KU Gent, faculteit diergeneesknde – vakgroep 

Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren.  Op 

deze vergadering worden de resultaten van het 

project met een powerpoint toegelicht. 

Projectdoelstellingen:

• Genoomwijde associatie studie (GWAS) 

voor osteochondrose (OC) bij warmbloeden: 

verzameling van min. 150 extra stalen 

(genotypes) en data-analyse.

• Studie genetische diversiteit van het 

Belgisch Trekpaard en warmbloedpaard: 

schatting inteeltgraad en schatting effectieve 

populatiegrootte.

Algemene conclusie 

De volgende mogelijke en aanbevolen stap van de 

associatiestudie OC  is de verdere optimalisatie van 

het GWAS model, waarbij eventuele resterende 

stratificatie wordt geminimaliseerd en het gebruik 

van nauwkeurigere fenotypes van de dieren 

opgenomen in het Horsegene project.

Projectsubsidie 
Genomica voor 
gezondere paarden

Het zou interessant zijn om onderzoek te doen in 

functie van genomisch selectie op sportprestaties 

(het identificeren van sportgenen).

Verlenging van het bestaande onderzoek voldoet 

aan de voorwaarden voor projectsubsidie, maar 

voor “sportonderzoek” moeten andere pistes 

onderzocht worden.

De resultaten, bekomen in het project, zijn 

toegelicht op studieavonden.

Fokwaardeschatting
Dit project, waarvoor een overeenkomst is 

afgesloten tussen PaardenPunt Vlaanderen en de 

dienst Research & Development van KU Leuven, 

betreft het verzekeren van de continuïteit van 

de bestaande fokwaardenschattingen voor de 

deelnemende stamboeken voor sportpaarden 

en het uitvoeren van onderzoekingen ter 

verbetering van de bestaande procedures van 

fokwaardenschattingen.  

Tijdens het overleg van 29/01 – 13/06  en 21/11 

werden volgende zaken geëvalueerd :

• Aanlevering data

• Timing van het project
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Centralisatie registratie databank en paspoorten.

Op de vergadering van het forum fokkerij van 14/12/2017 

werd het standpunt ingenomen dat alle Vlaamse 

stamboekverenigingen zich ertoe verbinden om binnen het 

jaar gebruik te maken van een uniforme gecentraliseerde 

uitvoering van de registratie in de databank en de aflevering 

van paspoorten bij PaardenPunt Vlaanderen.  Binnen een 

werkgroep is deze centralisatie besproken en is men tot 4 

opties gekomen.  Alle stamboeken hebben uniform voor 1 optie 

gekozen : 

• Stamboek registreert in informaticaplatform en stuurt 

door naar Horse ID.

• Stamboek zoekt via login stamboek in Horse ID het IDBCP 

van de houder op.

• Houder niet in Hors Id : PPV doet registratie en geeft 

IDBCP door aan stamboek.

• Aanpassing gegevens houder (emailadres, adres …) : PPV 

doet de aanpassing en geeft juiste IDBCP door.

Kostprijs : - € 1,00 per dossier werkingsmiddelen.

Evaluatie : Het doorgeven van nieuwe houders, wijziging 

gegevens houders wordt goed doorgegeven door de 

stamboeken.  Alle wijzigingen worden door PPV doorgevoerd 

in de Belgische databank en het stamboek ontvangt dan van 

PPV het juiste ID BCP nummer.  Indien er houders meermaals 

geregistreerd staan in Horse Id wordt dit ook doorgegeven 

aan PPV.  PPV zorgt voor de ontdubbeling en geeft het juiste 

ID BCP door aan het stamboek.

Het blijft belangrijk dat de stamboeken dit consequent blijven 

doorgeven aan PPV en dit om te vermijden dat houders of 

paarden verkeerd of dubbel in de databank geregistreerd 

worden.

Opleidingen ICT-platform

Dankzij het ICT-platform beschikken de deelnemende stamboeken over een 

regelmatig geüpdatet en performant systeem om de stamboekgegevens 

bij te houden in een beveiligde gezamenlijke databank. Een crash van een 

pc of interne perikelen, vormen geen bedreiging meer voor het verlies van 

stamboekdata.

Vanuit het ICT-platform is voor de stamboeken op 28/09/2019 een 

opleidingsdag georganiseerd.  Tijdens deze opleidingsdag werden volgende 

toepassingen van het informaticaprogramma opgefrist :

• Beheer lidmaatschap.

• Filterselecties.

• Maken van combinatiefilter.

• Aanmaken van groepen.

• Maken van groep e-mail.

Inzake de aanpassing van de stamboekindeling en de paspoorten aan de 

nieuwe fokkerijverordening stond ook de indeling in registers (hoofdsectie – 

aanvullende sectie) en het zoötechnische certificaat op de agenda van deze 

opleidingsdag. 
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Administratieve ondersteuning 
overkoepelde organisaties
In het kader van de uitbouw en 

versteviging van de PaardenPunt 

Vlaanderen  (PPV) als nuttig 

en ondersteunend orgaan voor 

de onderliggende organisaties 

wordt vanuit PPV administratieve 

ondersteuning verleend aan de 

onderliggende organisaties die dit 

wensen.

Het uitgangspunt is wel dat PPV 

vergoed dient te worden voor de 

prestaties die het personeel in dit kader 

verrichten.

Ondersteunde organisaties 
2019

• Europese Arabo-Friezen Vereniging

• Belgian Quarter Horse Association

• Koudbloedkoepel  

• Vlaamse fokkers voor het Belgisch 

Trekpaard

• Belgian New Forest Pony Studbook

• Belgische Haflinger Vereniging

Diensten: enkele voorbeelden

• Verwerken van stamboekgegevens via 

het geautomatiseerde systeem.

• Bestellen en verzenden van de 

paspoorten.

• Beantwoorden van mails en telefoons.

• Ledenadministratie.

• Aanmaken van catalogen.

• Betalingen.

• Debetnota’s.

• Boekhouding.

• ...

Afdrukken dekcertificaten
Elk in Vlaanderen erkend stamboek kan bij 

PaardenPunt Vlaanderen terecht voor het 

afdrukken van dekcertificaten. In 2019 zijn 

er 9939 dekcertificaten afgedrdukt voor 

volgende stamboeken:

• Belgisch Warmbloedpaard

• Belgisch Arabisch Paardenstamboek

• Belgisch Stamboek van de Lipizzaner

• Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard

• Belgische Haflinger Vereniging

• Belgisch Fjordenpaardenstamboek

• Belgisch Studbook voor de Shetlandpony

• Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden

• Irish Cob Society België

• Europees Arabo Friezen Stamboek

• Belgian New Forest Pony Studbook

• Koudbloedkoepel

• Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

• Belgian Highlandpony

• Belgischs Merens Stamboek

• Belgisch Welsh Pony Stamboek
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Advies
Hulp bij alle vragen

• Bouwen en milieu

• Vlaamse paardenwereld A tot Z

• Eigendom, kopen en verkopen

• Fiscaliteit

• Fokkerij

• Gezondheid en verzorging

• Identificatie en voedselveiligheid

• Ondernemen 

• Opleidingen

• Overheidssteun

• Pacht en huur

• Sport

• Toerisme en recreatie

• Transport

• Veiligheid, verkeer & verzekeringen

• Verwaarlozing en welzijn 

Via toegankelijke kanalen
• Mail, website, Facebook 

• Telefonisch

• Op kantoor (op afspraak)

• Op beurzen

Voor iedereen
• Paardenliefhebbers

•  Professionele paardenhouders

• Overheden

• Toevallige betrokkenen

TICKETINGSYSTEEM

Alle vragen worden geregistreerd 

en beantwoord via het online 

ticketingsprogramma Freshdesk. 

Dit systeem laat toe om de 

adviesverlening voor een groot deel 

te automatiseren wat resulteert 

in een betere kwaliteit van 

dienstverlening, tijdsbesparing en een 

vereenvoudigde resultatenanalyse.

Service Level Agreements 
(SLA’s)
Met de invoering van Freshdesk stelde 

PaardenPunt Vlaanderen zich volgende 

SLA-doelen. Deze kunnen dankzij het 

nieuwe systeem nauw opgevolgd 

worden. 

Niet dringende vragen

• Beantwoorden binnen 2 dagen

• Oplossen binnen 5 dagen

Dringende vragen

• Beantwoorden binnen 1 dag

• Oplossen binnen 2 dagen
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Vraagstellers

• Professioneel actief: 57%

• Niet professioneel actief: 36%

• Onduidelijk: 7%

Gemiddelde antwoordtijd

5u36
Opgelost na eerste contact

86%
SLA behaald

• Eerste reactie: 86%

• Oplossing: 99%

Vragen behandeld 2019
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Algemene infovragen over 
paardenhouderij

2019

Algemeen 153

Bouwen en milieu 230

De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 111

Eigendom, kopen en verkopen 102

Fiscaliteit 14

Fokkerijsubsidie 19

Fokkerij 27

Gezondheid en verzorging 86

Identificatie en voedselveiligheid 20

Ondernemen 58

Opleidingen 13

Overheidssteun 1

Pacht en huur 20

Sport 10

Toerisme en recreatie 15

Transport 43

Veiligheid, verkeer en verzekeringen 59

Verwaarlozing en welzijn 48

FAVV 5

Gegevens houder 1.953

Totaal 2.987

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

2019

Lopende en afgesloten dossiers 5.066

Nieuwe identificaties 956

Nieuwe mutaties 1.871

Totaal 7.893

Behandelde vragen worden 

onderverdeeld in diverse rubrieken. Zo 

behoudt PaardenPunt Vlaanderen een 

accuraat overzicht van wat er speelt 

binnen de Vlaamse paardensector. 

Verzoeken om info rond specifieke 

identificatiedossiers worden gescheiden 

van algemene infovragen over 

paardenhouderij. Binnen deze twee 

categorieën krijgen vragen bovendien 

nog een subrubriek toegewezen. 

In 2019 ontving PaardenPunt Vlaanderen 10.858 infovragen 

waarvan 7.893 over specifieke identificatiedossiers en 2.987 

over diverse algemene thematieken met betrekking tot 

paardenhouderij. 

Ten opzichte van 2019 zien we een stijging van 12,7 %. Onze 

gemiddelde antwoordtijd is gezakt met 17 minuten. We merken 

ook dat het aantal professionele personen in de paardensector 

meer vragen stellen aan ons dan de niet-professionele. De 

nieuwe identificaties zijn lichtjes gestegen t.o.z. van 2018. 

Daarnaast zijn de mutaties licht gedaald wat te wijten kan zijn 

aan het meer gebruiken van HorseID. 

% vragen per thema 2019

Algemeen

Bouwen en milieu

De Vlaamse paardenwereld van A tot Z

Eigendom, kopen en verkopen

Fiscaliteit

Fokkerijsubsidie
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Gezondheid en verzorging

Identificatie en voedselveiligheid
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Opleidingen

Overheidssteun

Pacht en huur
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Toerisme en recreatie

Transport

Veiligheid, verkeer en verzekeringen

Verwaarlozing en welzijn

FAVV

Gegevens houder

5066
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Vragen per dossiertype 2019
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Nieuwe mutaties
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Website
Bezoekersaantal

Totaal aantal bezoeken in 2019: 322.687

Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 19.149

PaardenPunt Vlaanderen is hét 

contactpunt voor iedereen met vragen 

over paardenhouderij en alles wat 

daarbij komt kijken. Een uitgebreide, 

maar toegankelijke, website is dus 

onmisbaar. 

De website van PaardenPunt 

Vlaanderen bereikte in 2019 65% 

minder bezoekers dan in 2018. Dit 

is voornamelijk te wijten aan minder 

nieuwe dossiers op onze website en 

minder nieuwsberichten. Daarnaast 

wordt onze nieuwsbrief nu via een 

ander systeem verzonden waardoor er 

niet langer een directe link naar onze 

website aanwezig is. In 2020 zal dit 

worden aangepast. 

Het aantal bekeken pagina’s per bezoek 

ligt wel hoger dan in 2019. Mensen 

blijven dus langer aanwezig op onze 

website dan voordien. 

De cijfers van januari, februari en 

een gedeelte van maart zijn helaas 

niet volledig beschikbaar door een 

verandering in het statistieken 

programma. 

De grootste stijging van aantal 

unieke bezoekers per dag is in april. 

Dit is te wijten aan de lancering 

van een nieuwe versie van onze 

verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op 

de baan? Kalm aan!’. 
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De website wordt nog altijd het meest  

gevonden via Google.

Net zoals in 2018 komt meer dan 

70% van de bezoekers via die weg op 

www.paarden.vlaanderen terecht. De 

populairste zoekwoorden zijn amper 

gewijzigd t.o.v. 2018. Zo is er nog zeer 

weinig gezocht naar rhinopneumonie 

en chipnummer. Surfen via de 

rechtstreekse link naar PaardenPunt 

Vlaanderen is ongewijzigd t.o.v. 2018. 

Land

België: 72%

Nederland: 19%

Populaire zoekwoorden

• Verkoopcontract

• Giftige planten

• Equilabel

• Esdoornvergiftiging

• Contracten

• Bouwvergunning

• Paard op de baan

• Identificatie

• Jacobskruiskruid

• Adoptie

• Opleidingen

• Schuilhok

• Mutatie

• Kruiden

• Weidebeheer

Regio

Brussel: 11,5%

Antwerpen: 7,8%
Gent: 5,4%
Amsterdam: 3,1%
Sint-Niklaas: 2,1%

Verwijzende websites

VLP.be: 2,4%

CBC-BCP.be: 2,4%

huisdierinfo.be: 1,9%

Sociale media

Facebook: 99,38%

Twitter: 0,06%

Pinterst: 0,16% 

Instagram: 0,36%

Het aandeel van de bezoekers dat 

via sociale media op www.paarden.

vlaanderen terecht kwam, is eveneens 

ongewijzigd t.o.v. 2018. De verwijzende 

websites zijn enorm afgenomen t.o.v. 

2018 en 2019. Dit komt doordat wij niet 

langer investeren in bannering op deze 

websites. 

Herkomst bezoekers

77%

14%

2%
7%

Acquisitie bezoekers 2019

Zoekmachines

Direct

Verwijzende sites

Sociale media
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Populairste info

De lijst van de 50 meest bekeken websitepagina’s bevestigt de blijvende 

interesse in onder andere adoptie. Hiernaast waren in 2018 ook transport, 

bouwen, identificatie en gezondheid zeer populair. 

1 Nieuws

2 Welkom

3 Frequently Asked Questions (FAQ)

4 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - opleiding detail

5 Databank moederloze veulens & pleegmoeders

6 Equilabel - Gelabelde bedrijven

7 Stichting voor paarden in nood

8 Regels voor het plaatsen van omheiningen en beplantingen

9 Contact

10 Stichting voor paarden in nood - home rechterkant

11 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen

12 Zoeken

13 Mijn paard identificeren

14 Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)

15 Links

16 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - opleidingen

17 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

18 Equilabel - Ga voor kwaliteit!

19 Stichting voor Paarden in nood - Paard zkt thuis

20 Stichting voor paarden in nood - Adopteren

21 Identificatie - Paarden opzoeken

22 Databank moederloze veulens & pleegmoeders (home onderaan)

23 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra

24 Bouwen, mest en milieu

25 Basisregels voor het transport van paarden en verzamelcentra

26 De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden | 

Brochure Hilde Nelis (UGent)

27 Online ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - zoeken

28 Opstarten van een paardenhouderij

29 Nuttige kruiden in de paardenwei

30 Jacobskruiskruid

31 Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

32 Nieuwsbrief

33 Contracten voor de verkoop en verhuur van paarden

34 Transport

35 Paard op de baan? Kalm aan!

36 Paard op de baan? Kalm aan! (home - teksten rechterkant)

37 Pacht en huur

38 Rhinopneumonie

39 Fiscaliteit

40 Eigendomsrecht, kopen en verkopen

41 Nieuwsarchief

42 Geschikte weideafsluitingen voor paarden

43 Opleidingen

44 Omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen)

45 Toerisme

46 Identificatie - Gegevens aanpassen (Mutatie)

47 Beschutting op de weide

48 Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur

49 Droes

50 Identificatie - Nieuw paard aangeven

Nieuwe info in 2019

Nieuwe webpagina’s:  15

Aangepaste webpagina’s: 37
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Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 5 veulens & 41 merries aangemeld in 2019

Databank: Online ABC 
Hippische Opleidingen

• 22 scholen en 63 opleidingen in databank
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Nieuws
Overzicht 
berichten
Onder andere via onze nieuwsberichten 
communiceren wij over belangrijke 
gebeurtenissen, regelgeving, uitgaven 
en dergelijke meer. Onze teksten en 
een groot deel van het fotomateriaal 
kan kosteloos overgenomen worden. 
Via deze weg helpen wij ook overheden, 
onderzoekscentra, studenten en andere 
organisaties om hun niet-commerciële 
boodschappen en oproepen te 
verspreiden. 

Deze nieuwsberichten zijn een 
verzameling van al het nieuws op de 
website van PaardenPunt Vlaanderen 
alsook de Stichting voor Paarden 
in Nood, vandaar soms de dubbele 
vermelding van berichten.

Datum Titel Bekeken    

19/12/2019 Onderzoek naar het oppervlaktegebruik van de paardensector 1396

13/12/2019 Van een spetterend 2019 galopperen we naar een succesvol olympisch 2020 447

11/12/2019 Bodemcafé's 981

21/11/2019 Infoavond 'Beginnende paardenhouder' 5 december 839

18/11/2019
Beroepsvereniging Centaur-Federation opent zijn deuren Startcongres op 29/11 met sprekers 

met wereldfaam
615

15/11/2019 Onderzoek naar equine sarcoïd 692

6/11/2019 Kantoor gesloten 462

28/10/2019 Studieavond: Fokken zonder gokken 662

22/10/2019 Update Rhino 4341

19/10/2019 Beperkte uitbraak neurologische symptomen door rhinopneumonie provincie Antwerpen 917

17/10/2019
Ursula von der Leyen luistert naar bezorgdheden paardensector. Eerste vergadering MEP 

Horse Group
244

10/10/2019 Studieavond 'Hoe kunnen we gezonde paarden fokken?' 587

10/10/2019 Federale Politie zoekt paarden via centrale kijkdag! 455

1/10/2019
Transport van paarden in beweging : straks versoepelde reglementering voor “High Health” 

paarden
326

1/10/2019 Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september 666

27/09/2019 Opgelet voor eikels en esdoornvergiftiging! 821

27/09/2019 Mededeling FAVV: Brexit 195

19/09/2019 VLP steunt Stichting voor paarden in nood! 148

18/09/2019 Opgepast werken op het strand! 867

10/09/2019 Inspiratiedag 'Paard in het Landschap' 13 oktober 588

9/09/2019 Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september 901

26/08/2019 Belgen winnen de ene na de andere medaille op het EK in Rotterdam 280

21/08/2019 Wat is de correcte medische bijlage 480

20/08/2019 Nieuwe cursus aspirant-jurylid 392

2/08/2019 Vertraging equipassen 252

23/07/2019 CHIO AKEN: Vlaamse paarden aan de top op GP Aken 289

22/07/2019 Wat te doen bij extreme hitte? 3887

16/07/2019 Save the date: Paard in het landschap! 387

15/07/2019 De MEP-paarden groep van het Europees Parlement begint aan een nieuw hoofdstuk 206

10/07/2019 Donderdag 11 juli kantoor gesloten 103

1/07/2019 Het zesde MestActieProgramma: MAP 6 291

17/06/2019 Vlaamse Warmbloedstamboeken en paarden aan de top in de WBFSH rankings 243
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4/06/2019 109 geregistreerde sterftes van Atypische Myopathie 1609

3/06/2019 PC – Voorstelling werking van de Brugse koetspaarden 311

29/05/2019 Kantoor gesloten 6383

20/05/2019 Infoavond 'Beginnende paardenhouder' 916

6/05/2019 PaardenPunt Vlaanderen betreurt het verbod op koetsen in de stad Gent en opent de dialoog. 1406

26/04/2019 Studienamiddag 'Asbest en personeel' door NAVEMA 515

18/04/2019 Verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ krijgt een make-over! 356

18/04/2019 Verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ krijgt een make-over! 2248

17/04/2019 Studieavond 'Ecologie' 6 mei 720

8/04/2019 Esdoornalarm! 10742

3/04/2019 Levensbeëndiging van het paard 422

28/03/2019 Veulenseizoen is weer begonnen 667

19/03/2019 Startmomenten Paard in het Landschap Oost-Vlaanderen 821

1/03/2019 Onderzoek 'Het gebruik van alternatieve geneeskunde' 636

15/02/2019 Studieavond 'Paardenhouderij' 12 maart 706

11/02/2019 Nieuw dossier: Brexit 444

6/02/2019 Nieuw: Modelovereenkomsten voor het africhten van een paard 794

30/01/2019 Gestegen kostprijs, maar ruwvoeder blijft essentieel! 492

24/01/2019 VOLZET - Infoavond 'Paarden natuurlijk!' 1030

7/01/2019 Indexatie tarieven identificatie 872

In 2019 stuurde PaardenPunt 

Vlaanderen 52 nieuwsberichten de 

wereld in.

Het PaardenPunt plaatst alle 

berichten op de website, in de 

nieuwsbrief en op Facebook. 

Het meest gelezen bericht van 2019 

is dat van het esdoornalarm met 

10.742 clicks.
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Nieuwsbrief

+/- 10.200 ontvangers

    Datum     Onderwerp

20/12/2019 Onderzoek naar het oppervlaktegebruik van de paardensector

18/12/2019 PaardenPunt Vlaanderen wenst u fijne feestdagen!

21/11/2019 NIEUWSBRIEF: Infoavond beginnende paardenhouder

14/11/2019 NIEUWSBRIEF: Proficiat Provinciaal centrum De Boerekreek!

18/10/2019 Update Rhinopneumonie

15/10/2019 NIEUWSBRIEF: Clinic hoefsmeden, studieavond paardenhouderij

25/09/2019 Federale Politie zoekt paarden via centrale kijkdag!

17/09/2019 NIEUWSBRIEF: Studieavond en Inspiratiedag

23/07/2019 Nieuwsbrief: Wat te doen bij extreme hitte, CHIO Aken en Rhino

19/06/2019 NIEUWSBRIEF: Jacobskruiskruid, Groensdael Equestrian, WBFSH rankings

20/05/2019 Infoavond: Beginnende paardenhouder!

06/05/2019 NIEUWSBRIEF: Studieavond ecologie, verbod koetsen Gent

23/04/2019 Nieuwe verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’

18/04/2019 NIEUWSBRIEF: Studieavond Ecologie, enquête pijnpunten in de paardensector, ...

08/04/2019 NIEUWSFLASH: Esdoornalarm!

28/03/2019 NIEUWSBRIEF: Enquête pijnpunten paardensector, infoavonden Regionale Landschappen, ...

20/02/2019 NIEUWSBRIEF: moederloze veulens, studieavond, FHE

05/02/2019 Toch nog geval van esdoornvergiftiging gemeld!

30/01/2019 NIEUWSBRIEF: Stijgende prijs ruwvoeder, infoavond, esdoornalarm
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Facebook

PaardenPunt Vlaanderen Paard op de baan? Kalm aan! Stichting voor paarden in nood

5.031 fans 4.050 fans 3.321 fans
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Agriflanders & Flanders Horse Expo

10-13 januari / 22-24 februari
Om het jaar vindt in Gent de landbouwbeurs ‘Agriflanders’ plaats. Samen met de 

stamboeken was PaardenPunt Vlaanderen hier aanwezig. Op onze stand konden 

paardenhouders terecht voor allerhande vragen rond identificatie, registratie, 

juridische kwesties etc. Daarnaast stonden we ook, zoals we ieder jaar doen, op 

Flanders Horse Expo. 

Activiteiten beursstand 

• Gratis stickers, posters, brochures

• Presentatie erkende organisaties

• Informatieverstrekking

• Identificatie ter plaatse

• Kennisquiz

Agriflanders

Agriflanders

Flanders Horse Expo

Beurzen
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Evenementen
Infosessie: ‘Beginnende 
paardenhouder’
28 mei 2019 en 5 december 2019

Veel mensen zijn gebeten door de “paardenmicrobe” en genieten van 

het wekelijkse ritje met de paarden en pony’s van de manege.  Na 

een tijdje begint het te kriebelen om een eigen paard of pony aan te 

schaffen.  Een paard is een dier dat veel verzorging vraagt, grote 

kosten met zich meebrengt en zeer lang kan leven.  Daarom is het 

belangrijk hierover goed na te denken vooraleer van start te gaan met 

de zoektocht naar een eigen paard. Om beginnende paardenhouders te 

informeren organiseert PaardenPunt Vlaanderen in samenwerking met 

haar Equilabelbedrijven infoavonden verspreid over gans Vlaanderen.

In 2019 werden twee infoavonden georganiseerd. Deze vonden 

plaatsen bij het Meerdaalhof te Oud-Heverlee en Deurle’s Paardenhotel 

te Deurle. 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

Studieavond “Ecologie”
6 mei 2019

PaardenPunt Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal 

Landschap Schelde-Durme hebben in samenwerking met Departement 

Landbouw en Visserij op 06/05/2019 een studieavond georganiseerd 

rond Ecologie.

 

De verpaarding in Vlaanderen wordt vaak als een bedreiging 

voor natuur en landbouw aanzien. Niettemin biedt de Vlaamse 

paardenhouderij juist belangrijke troeven. Dit voor zowel de natuur, het 

landschap (als milieuvriendelijke actor) en het duurzaam vrijwaren van 

de open ruimte. Ecologie wordt steeds belangrijker in onze samenleving. 

Hoe kan uw paardenhouderij ook op dit vlak een meerwaarde bieden? 

Op deze studieavond werd  samen met experts dieper ingegaan op het 

ecologisch en landschappelijk aspect in de paardensector.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

• Praktijkgetuigenis ‘Landschappelijke integratie Paardenhouderij’ - 

Luc Vande Ryse, landschapsarchitecte, provincie Oost-Vlaanderen, 

Dienst Landbouw en Platteland

• Paardenhouders als Landschapsbouwers - paardenhouderij 

en ecologie - Jan Maertens en Katrien Devriendt, Regionaal 

Landschap Schelde-Durme

• Ruimtelijke ordening - Jan De Boitselier, manager beleid en 

adviezen, PaardenPunt Vlaanderen

28/05/2019 Meerdaalhof:

• Registratie  Horse Id

• Verzorging

• Voeding en workshop “Hoe weet ik 

of mijn paard in goede conditie is?”

05/12/2019 Deurle’s Paardenhotel :

• Standpunt uit ervaring  van de 

zaakvoerster.

• Aankooptips.

• Voeding en  workshop “Hoe weet ik 

of mijn paard in goede conditie is ?” 
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Uitwerking 
commerciële 
formules
Vanaf 2017 stelt PaardenPunt 

Vlaanderen de deuren open voor 

commerciële partners. 

Met een aantal aantrekkelijke 

standaardformules trachten we 

tegemoet te komen aan de wensen 

en noden van zowel grote bedrijven 

als van kleinere – eventueel zelfs niet 

commerciële – organisaties. Voldoen 

deze niet aan de verwachtingen, dan 

bekijken we graag samen met de 

geïnteresseerde een partnerschap op 

maat.

Partners krijgen niet alleen de kans om 

de volledige paardensector te bereiken. 

Ze geven deze ook een welkom steuntje 

in de rug. Zij kunnen er bovendien 

voor kiezen om zich te verbinden  aan 

specifieke projecten of onderwerpen die 

hen nauw aan het hart liggen.

In 2019 heeft PaardenPunt 

Vlaanderen partnerschappen 

afgesloten met Akronova, DLV, 

Dierenartsenpraktijk Katona, 

Eurohorse en Zangersheide. 

Dankzij deze samenwerkingen kan 

PaardenPunt Vlaanderen zijn werking 

blijven garanderen en zich volop 

inzetten voor de paardensector. 

Wij willen iedere partner bedanken 

voor het vertrouwen in onze 

organisatie. 

Partnerships
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Equilabel
17 gelabelde bedrijven 

Hernieuwing Equilabel
PaardenPunt Vlaanderen werkte in 2019 verder aan het implementeren 

van de resultaten van het in opdracht van de Vlaamse overheid 

uitgevoerde onderzoeksproject WelPa, in het Equilabel van PaardenPunt 

Vlaanderen, het kwaliteitslabel voor maneges, pensionstallen en asielen. 

Alle (deel)onderzoeken van het onderzoeksproject WelPa waren 

opgebouwd volgens de vier Welfare Quality principes: Goede Voeding, 

Goede Huisvesting, Goede Gezondheid en Gepast Gedrag. De valide 

en betrouwbare parameters binnen deze principes worden zowel 

aan omgeving, dier als management gemeten en zijn gebaseerd op 

wetenschappelijk bepaalde fysiologische en ethologische basisbehoeften 

van het paard.

Het onderzoeksproject WelPa werd uitgevoerd door de Faculteit 

Diergeneeskunde Universiteit Gent en Equus Research.

In 2019 werd het equilabel geupdate aan de hand van de resultaten van 

het onderzoeksproject WelPa. Hiertoe gingen verschillende voorbereidende 

vergaderingen door: op 09/01/2019, 16/09/2019 (test van de aangepaste 

criteria op locatie en 02/12/2019):

Nieuw in 2019

Proficiat!

• De Boerekreek

• Pronkenberg

• Manege Woutershof 2020 
- 

2023

Kwaliteitslabel 

voor

maneges en 

pensionstallen

www.equilabel.vlaanderenEr waren hierbij twee doelstellingen:

1. Het Equilabel attractiever maken - vooruitgangstraject:

Het is belangrijk waarde te geven aan Equilabel. Het moet een meerwaarde geven.

Visie is dat er een vooruitgangstraject moet zijn. Eerste stap kan bv. het Welpa-advies 

zijn. Ideaal zou zijn dat de ruim 400 maneges en pensionstallen in Vlaanderen dat 

advies zouden aanvragen. Daarvoor is door de Vlaamse Overheid een subsidie 

voorzien voor 45 bedrijven. Die bedrijven betalen zelf slechts € 50. Ze krijgen daarvoor 

nuttige adviezen, bv. voor hun ruwvoederbeleid.

Belangrijk is dat het equilabel het enige keurmerk blijft. De uitdaging is het equilabel 

attractiever te maken. 

2. Aanpassingen aan het Equilabel

De criteria voor het behalen van het Equilabel werden geupdate aan de hand van de 

resultaten van het onderzoeksproject WelPa.

Hiertoe werden de criteria punt voor punt overlopen, waarbij ze werden aangepast 

aan de resultaten van WelPa: de normen werden aangescherpt en vooral ook 

concreter gemaakt.

Dit resulteerde in een aangepaste checklist met de criteria voor het behalen van het 

Equilabel.
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European Horse Network - Opvolging van 
Europese reglementering
Het opvolgen van federale en Europese aangelegenheden, 

waaronder de vertegenwoordiging bij EHN, wordt – gezien 

de voorhanden expertise – uitgevoerd door PaardenPunt 

Vlaanderen, in opdracht van en tegen betaling door de 

Belgische Confederatie van het Paard. Dit past in het 

kader van het verwerven van bijkomende eigen middelen 

door PaardenPunt Vlaanderen. 

EHN is een non-profit netwerk van stakeholders op wereld, 

Europees, nationaal of regionaal niveau in de Europese 

paarden-, pony-, ezel- of welzijnssector. Het doel is:

• Het bevorderen van de ontwikkeling van de paarde, 

pony’s en ezelsector in Europa.

• Het ondersteunen van de leden van het Europese 

Paardenwelzijn, het transport, het slachten en het 

diergeneeskundig netwerk.

• Het helpen van de leden om hun activiteiten te 

coördineren, met het oog op de zichtbaarheid van 

het belang van de hippische sector in de sport, de 

recreatie en het toerisme.

• Het optreden als platform van de Paarden- pony’s en 

ezelsector om gemeenschappelijke onderwerpen te 

communiceren met Europeese instellingen en media 

op Europees niveau. 

• Het uitwisselen van inzichten en politieke 

ontwikkelingen betreffende de hippische sector in 

Europa. 

• Overleggen, bepalen en beijveren van onderwerpen 

van gemeenschappelijk belang op de Europese 

politieke agenda.

• Overleggen en bepalen van onderwerpen 

van gemeenschappelijk belang voor het 

ontwikkelen van de hippische sector in 

Europa.

Op de EHN Horse Group meeting van 10 april 

2019 in het Europees Parlement werd een 

manifest voorgesteld, met de prioriteiten van EHN 

voor de volgende Europese legislatuur:

• Het paard beschouwen als landbouwdier

• Het bevorderen van paardenwelzijn en 

verantwoord houderschap

• Bevorderen van gepaste fondsenwerving 

voor hippische activiteiten

• Verzekeren van voordelige fiscaliteit voor 

hippische activiteiten

• Bevorderen van de beschikbaarheid 

van geneesmiddelen, met inbegrip van 

vaccins, evenals een goed systeem voor 

gezondheidsbewaking

• Opleiden en integreren van de werknemers in 

een dynamische industriële ecosysteem

Paarden zijn weidedieren en brengen voordeel 

aan de omgeving en de ontwikkeling van 

rurale gebieden. Dit met in de EU 7 miljoen 

paardachtigen, 6 miljoen hectare grasland, 

800.000 tewerkgestelden en 100 biljoen Euro/jaar 

economische omzet.

Bij samenwerkingen tussen paardeneigenaars en 

ruiters rijzen er nogal eens conflicten. Vaak is de 

oorzaak dat er geen of onvoldoende afspraken in 

een schriftelijke overeenkomst werden vastgelegd. 

De Legal Group binnen EHN kwam samen op 

26/02/2019, 10/04/2019 en 15/10/2019. De EHN 

algemene vergadering ging door op 16/10/2019.

Vanuit EHN wordt de Europese reglementering 

betreffende de paardensector opgevolgd, o.a.:

• de responsible ownership Guidance,

• de transport guide “extreme temperatures – 

horses”.

De twee voorgaande documenten bevatten 

richtlijnen, en zijn dus geen bindende wetgeving. 

• Consumentenbescherming: de lidstaten 

krijgen twee jaar de tijd om de aanpassing 

van de EU-Verordening van 14 april 2019 

(mogelijkheid tot uitsluiten van levende 

dieren uit de consumentenbescherming) in te 

voeren in hun wetgeving.

• De Animal Health Law (AHL) en bijhorende 

Delegated en Implementing Acts.

PaardenPunt Vlaanderen gaf input bij de 

ontwerpteksten via EHN, en ook via de Federale 

Overheid (werkgroep paard met FAVV en FOD 

Volksgezondheid) en de vertegenwoordigers van 

het Departement Landbouw en Visserij.
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Animal Health Law

PaardenPunt Vlaanderen ijverde in 2019 verder om de bekommernissen van de 

sector bij de Delegated Acts (DA) en Implementing Acts (IA)  bij de Animal Health 

Law (AHL) op te nemen, zowel via het departement landbouw en visserij, de FOD 

Volksgezondheid en het FAVV (werkgroep paard) als European Horse Network. 

Voornaamste bekommernissen

Er wordt voor geijverd  de specifieke regels voor de categorie High Health paarden 

toepasselijk te maken voor alle categorieën paarden die voldoen aan dezelfde 

gezondheidswaarborgen: niet alleen renpaarden maar ook stamboek(fok)-

paarden en sportpaarden van andere disciplines. 

Tevens wordt er voor geijverd dat bestaande akkoorden kunnen blijven gelden, 

zoals de “Tripartite”( Engeland, Frankrijk en Ierland) en het Benelux-memorandum, 

intussen uitgebreid tot Frankrijk.

Op Europees niveau is er aparte reglementering voor fokkerij, voedselveiligheid 

en diergezondheid. PPV ijvert er voor deze maximaal op mekaar af te stemmen 

en één uniek identificatiedocument voor de paardachtigen te behouden, en 

zeker niet te komen tot aparte documenten voor fokkerij, voedselveiligheid en 

diergezondheid.

Het Unique Equine Life Number (UELN) zou verplicht behouden moeten blijven in 

functie van wereldwijde traceerbaarheid van alle paarden. In de ontwerpteksten 

wordt gesproken van een unieke code, maar er wordt niet voorzien dat dit het 

UELN moet zijn.

Het grafisch en geschreven signalement is in de thans voorliggende teksten 

enkel voorzien voor geregistreerde paardachtigen. In de huidige Belgische 

reglementering is dit verplicht voor alle paardachtigen, hetgeen een meerwaarde 

vormt voor de traceerbaarheid.

Identificatiemethoden: alternatieve methoden zouden enkel toegelaten mogen 

worden wegens medische reden. Verificatie van identificatie: operatoren 

zouden volgens de voorliggende ontwerpteksten moeten nagaan of er geen 

identificatiemethoden verwijderd, gewijzigd of vervangen zijn. Dat is technisch zeer 

moeilijk uit te voeren, tenzij er duidelijke regels en instructies voor opgelegd zouden 

worden.

Stand van zaken

De vooropgestelde datum om de AHL in voege te laten gaan is 21/04/2021. België 

zal het KB identificatie hieraan nog moeten aanpassen.

De regels inzake identificatie en vooral “bewegingen” van paarden zullen heel wat 

strikter worden: 

• Nieuwe term: operator ipv houder

• Nieuwe term: inrichting (établissement) ipv bedrijfsplaats

• Geregistreerde paardachtige: stamboekpaard of paspoort van internationale 

organisatie (bv. FEI)

• Registratie (zonder controle), dan wel erkenning (met controle) van 

operatoren, met mogelijke derogaties voor verplichte registratie

• Uniek identificatiedocument bestaande uit:

•  Identificatiegegevens

•  Zoötechnisch certificaat

•  Gegevens over medische behandelingen

• Afgifte door de bevoegde overheid – onduidelijkheid over de rol van de 

stamboeken 

• Grafisch en geschreven signalement enkel voor geregistreerde paardachtigen; 

niet verplicht voor andere paarden.

• Registratie: nieuw: nummer van de inrichting

• Termijn van 90 dagen houden wordt 30

• Bewegingen: derogaties mogelijk

• Registratie van plaats van oorsprong en bestemming

• Certificatie via Traces

• Gezondheidscertificaat 10 of 30 dagen (high level: enkel voor 

geregistreerde paardachtigen + bijkomende voorwaarden, o.a. twee 

dierenartsbezoeken/jaar)

• Vereiste van traceerbaarheid om Benelux-Frankrijk memorandum te 

kunnen behouden.
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Consumentenbescherming

De EU-Verordening inzake Consumentenbescherming is van toepassing telkens het 

gaat om een verkoop door een professionele verkoper aan een particulier. 

Deze regelgeving, zoals voorzien in de betreffende EU-Verordening en dus van 

toepassing in alle EU-lidstaten, is niet bepaald ideaal bij de verkoop van paarden:

• Alle gebreken die zich binnen de zes maand, intussen opgetrokken naar 1 

jaar,  na de verkoop voordoen, worden verondersteld aanwezig geweest te 

zijn op het ogenblik van de verkoop. De bewijslast van het tegendeel ligt bij de 

verkoper.

• De koper kan de verkoper aanspreken voor gebreken tot twee jaar na de 

verkoop.

Deze al te lange termijnen stellen problemen bij de verkoop van paarden.

Om die reden werd, onder andere,  vanuit European Horse Network,  geijverd om 

levende dieren uit het toepassingsgebied te halen.

Dit resulteerde in een aanpassing van 14 april 2019 aan de EU-Verordening 

wat betreft Consumentenbescherming, in die zin dat de lidstaten twee jaar 

de tijd krijgen om hun wetgeving aan te passen in de zin dat de verkoop van 

levende dieren (en tweedehandsgoederen) uitgesloten kan worden van de 

consumentenbescherming.

PaardenPunt Vlaanderen had hierover reeds overleg met het kabinet van minister 

van Consumentenbescherming. Daar  werd voorgesteld dat de paardensector een 

checklist zou opmaken voor bij verkoop van paarden, teneinde tot regelgeving te 

komen, analoog met deze voor de verkoop van tweedehandswagens.

Hiertoe werd reeds een ontwerp opgesteld en werd feed-back aan de 

onderliggende verenigingen gevraagd.

Bedoeling is te komen tot duidelijke regelgeving die zowel in het belang is van 

kopers als verkopers.
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Eigendomsrecht, kopen en verkopen
Consumentenbescherming en 
juridisch kader bij verkoop van 
paarden

PaardenPunt Vlaanderen wordt veelvuldig gecontacteerd over problemen bij de 

aan- en verkoop van paarden.

Wanneer een consument een paard koopt van een professioneel handelaar, valt 

de transactie onder het toepassingsgebied van de ‘Wet Consumentenkoop’ en zou 

de koper een zeer grote bescherming moeten genieten. Van een beroepsverkoper 

wordt immers vermoed dat hij kennis heeft van verborgen gebreken, terwijl men 

dat van een occasionele verkoper zal moeten bewijzen. Wanneer de wet op de 

consumentenkoop van toepassing is, geldt er een vermoeden dat elk gebrek dat 

zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering, reeds aanwezig was ten tijde 

van de levering. De verkoper blijft daarenboven aansprakelijk voor elk gebrek aan 

overeenstemming dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

Deze wet is enkel van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen 

door een professionele verkoper aan een consument. Dus de verkoper moet 

beroepsverkoper zijn en de koper moet een particulier zijn.

Indien verkocht werd van particulier aan particulier is de wet op de 

consumentenkoop niet van toepassing. Deze transacties vallen onder het 

toepassingsgebied van het gemeen recht. Het gemeen recht is inzake paarden 

beperkt door de wet koopvernietigende gebreken van 25 augustus 1885. 

In dat kader deed studente rechtspraktijk Laura Vanderstraeten een stage bij 

PaardenPunt Vlaanderen, waar ze begeleid werd bij haar Bachelorproef, 

“De toepassing van de reglementering inzake consumentenbescherming op de 

verkoop van paarden”, die ze op  28/01/2019 verdedigde.

Zie: https://www.paarden.vlaanderen/nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-

verkopen/Consumentenbescherming-bij-de-aankoop-van-paarden
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Ondernemen
Visa voor buitenlandse ruiters
Op 01/02/2019 had PPV met stakeholders uit de hippische sector een overleg met 

de federale administratie betreffende visa voor buitenlandse ruiters.

Aanleiding voor dit overleg was een aantal visumaanvragen van Chinese ruiters. De 

eerste stap voor die visa is het bekomen van een arbeids- of beroepskaart. 

Het betreft een aantal Chinese topruiters die door de Chinese 

Ruitersportfederatie naar België gestuurd worden om hier opgeleid te worden tot 

olympisch niveau en dit bij Stal Nieuwenhof te Nieuwenrode van Marc Van Dijck.

Dit dient gezien te worden in een ruimer kader, gezien Vlaanderen een mondiaal 

toevluchtsoord is voor ruiters en hippische begeleiders.

Overleg met Vlaamse administratie op 13/02/2019

Op 13/02/2019 had PPV een overleg met de Vlaamse administratie, enerzijds 

betreffende de concrete aanvragen van deze Chinese ruiters, waartoe een 

arbeidskaart, dan wel een beroepskaart vereist is, en anderzijds in functie van het 

actualiseren van het bestaande dossier betreffende visa voor buitenlandse ruiters 

en hippische begeleiders.

Dit overleg ging door met vertegenwoordigers van de Dienst Economische Migratie 

en Regulering.

Het bekomen van een arbeids- of beroepskaart is de eerste voorwaarde voor het 

bekomen van een visum.

De administratie schetste het kader waarbinnen dit kan.

Het is van belang binnen dat juridisch kader te werken, teneinde te vermijden dat 

naast buitenlandse topruiters en hippische begeleiders ook, ruiters en begeleiders 

van minder niveau toegang zouden krijgen.

Modelovereenkomsten voor het 
africhten en trainen van paarden
Nogal wat paardeneigenaars doen beroep op professionele ruiters voor het 

africhten van hun paard. Vaak gebeurt dat in functie van de verkoop van het 

paard. Om betwistingen achteraf te voorkomen is het belangrijk dat daarbij goede 

afspraken gemaakt worden en dat die ook schriftelijk vastgelegd worden. Goede 

afspraken maken immers goede vrienden.

Bij samenwerkingen tussen paardeneigenaars en ruiters rijzen er nogal eens 

conflicten. Vaak is de oorzaak dat er geen of onvoldoende afspraken in een 

schriftelijke overeenkomst werden vastgelegd. 

Om die treden heeft PaardenPunt Vlaanderen modelovereenkomsten uitgewerkt 

en beschikbaar gesteld op de website.

Uiteraard  zijn dit slechts modellen en dient een overeenkomst steeds op maat 

gemaakt te worden. Dit zijn slechts voorbeelden. Bedragen en percentages zijn vrij 

overeen te komen en ook andere en bijkomende clausules zijn mogelijk.

Het eerste model gaat uit van de hypothese dat de klant betaalt voor het 

grootste deel van de kosten en de geleverde diensten. De africhtingsstal krijgt een 

maandelijkse vergoeding. Bij verkoop van het paard gedurende de looptijd van de 

overeenkomst ontvangt de africhtingsstal een beperkt deel van de verkoopprijs.

In het tweede model betaalt de africhtingsstal een groot deel van de kosten 

en wordt door de klant ook niet direct betaald voor het grootste deel van de 

geleverde diensten. In dit model krijgt de africhtingsstal wel het prijzengeld en bij 

verkoop van het paard ontvangt de africhtingsstal, behoudens een forfait dat bij 

verkoop toekomt aan de klant, ook een aanzienlijk deel van de verkoopprijs. In dat 

tweede model is een proefperiode van twee maand voorzien. Dit tweede model is 

heel wat minder vrijblijvend voor de klant, die na die proefperiode niet zomaar zijn 

paard kan terugnemen.

Voor een contract op maat kan men terecht bij PaardenPunt Vlaanderen.
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Ruimtelijke ordening
Juridisch kader
Deze problematiek bekommert de paardenhouders ten zeerste, zoals ook blijkt uit 

de vele vragen die hierover een PaardenPunt Vlaanderen gesteld worden.

Aansluitend op de studiedag die ILVO organiseerde in het kader van een 

onderzoek naar het hergebruik van agrarische gebouwen en het gebruik van 

agrarische gronden in Oost-Vlaanderen ging er een overleg door met PPV. Dit 

met als opzet te komen tot een duurzame ontwikkeling van de paardenhouderij in 

Vlaanderen, in harmonie met andere sectoren.

Ingevolge dit onderzoek en deze studiedag ontstond er enige commotie in de pers 

over de “verpaarding” van Vlaanderen.

Daarbij zijn er twee aandachtspunten:

1. Paardenhouderij en vergunningen in het agrarisch gebied.

Aansluitend op de in 2008 georganiseerde dialoogdagen met de paardensector, 

werd een actieplan paardenhouderij uitgewerkt. In het kader van dat actieplan 

werd zeer intens overlegd door toen nog het Vlaams Paardenloket en de Afdeling 

Duurzame Landbouw Ontwikkeling en het departement Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend erfgoed. Dit overleg resulteerde in de brochure 

“Paardenhouderij en stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied”, 

die duidelijk weergaf wat kon en niet kon voor wat betreft de paardenhouderij in 

het agrarisch gebied.

Intussen wordt dit beoordelingskader niet meer gehanteerd door het departement 

landbouw en visserij bij haar niet-bindende adviezen voor bouwaanvragen inzake 

paardenhouderij in agrarisch gebied en zijn deze zeer strikt in deze adviezen.

Anderzijds is er de rechtspraak van de raad voor vergunningsbetwistingen die een 

ruimere interpretatie geeft van het wettelijk kader.

Daarnaast is er de gemeentelijke autonomie die maakt dat in bepaalde 

gemeenten de adviezen van landbouw en visserij strikt opgevolgd worden, terwijl 

andere gemeenten veel meer toelaten. 

Tegen de beslissingen van de gemeenten is beroep mogelijk bij de deputaties op 

provinciaal niveau en ook daar wordt een gebrek aan rechtszekerheid vastgesteld.

Het is op het terrein niet meer duidelijk wat al dan niet verstaan wordt onder 

landbouw. Dit geeft problemen zowel voor nieuwe inplantingen als voor al dan niet 

zonevreemde functiewijzigingen.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat er nood is aan een duidelijk 

kader, in de zin van voormelde brochure. Daarbij zijn ongetwijfeld verfijningen, 

verduidelijkingen en aanpassingen nodig. In functie daarvan zal een overleg 

gevraagd worden met het departement landbouw en visserij en daarna met 

“omgeving”.

2. Ruimtegebruik van de paardenhouderij in Vlaanderen

De aantasting van het agrarisch gebied door niet agrarische functies wordt 

aangeklaagd. Daarbij heeft men het over “vertuining” en “verpaarding”, maar ook 

over residentieel gebruik van het agrarisch gebied. 

De paardensector beschouwt zich voor een groot deel als een agrarische sector 

en het overleg resulteerde in de gedeelde bekommernis over het aantasting van 

het agrarisch gebied. Tot 30 % van het agrarisch gebied zou een niet agrarische 

bestemming hebben.

Hiertegen is er enige bescherming door het statuut van bouwvrij agrarisch gebied. 

Ook de pachtwet beperkt de toegang tot landbouwgrond. Een pachter kan slechts 

onder zeer strikte voorwaarden opgezegd worden. Anderzijds geeft de pachtwet 

zoveel rechten aan de pachter dat vrijgekomen grond nog slechts zelden opnieuw 

verpacht wordt.

Vaak wordt verwezen naar een studie van Kirsten Bomans die concludeerde dat 

in Vlaanderen 70.000 ha weiland gebruikt zou worden voor paarden. Deze studie 

is evenwel hoogstens een indicatie. Indien uitgegaan wordt van ongeveer 200.000 

paarden in Vlaanderen en een ruimtebeslag van 0,25 are per paard, zou men 

uitkomen op 50.000 ha.
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Er wordt voorgesteld dat de mensen van ILVO nader onderzoek zouden doen op 

basis van de gegevens van de Belgische Confederatie van het Paard.

Aansluitend op dit overleg voerde PPV een enquête uit bij de paardenhouders 

naar het oppervlaktegebruik voor paarden.

PaardenPunt Vlaanderen had over deze problematiek ook een overleg 

met Fedagrim op 20/11/2019. Dit overleg had plaats in functie van een 

landbouwparlement met als thema Landbouw en open ruimte dat zou doorgaan 

op 04/12/2019 tijdens de door Fedagrim georganiseerde  landbouwbeurs Agribex.

Bij dit overleg kwamen voormelde, ook bij ILVO besproken thema’s aan bod.

Over het thema paardenhouderij en ruimtelijke ordening gaf PaardenPunt 

Vlaanderen een voordracht op 18/04/2019 te Herzele aan paardenhouders 

en overheden in functie van een ecologisch optimale en economisch rendabele 

uitbouw van paardenhouderijen.

Pixabay

Ruiter- en menroutes
Deze materie behoort tot de bevoegdheid van Sport Vlaanderen.

Vooral vanuit de SPONARO wordt gewerkt aan het ontwikkelen van ruiter- en 

menpaden. Dit gebeurt voornamelijk in Oost-Vlaanderen.

Naast de concrete uitwerking van ruiter- en menroutes werd daarbij ook aandacht 

gegeven aan: 

1. Het Wijzigingsbesluit over de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten.

• Het realiseert in een vereenvoudiging door het schrappen van de 

vergunningplicht voor wat betreft de risicovolle activiteiten in private bossen 

en natuurgebieden.

• Dit houdt in dat enkel de beheerder (eigenaar) nog toelating moet geven 

en dat ANB hier voor privé-bossen en privé-natuurgebieden niet meer 

tussenkomt.

2. Het nieuw decreet ‘Gemeentewegen’

Op 1 september 2019 trad het nieuwe decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen in werking. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de 

buurtwegen op. Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid 

voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. 

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, 

de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een 

vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden.

Kortom, een vereenvoudiging van de procedure.

3. Nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Waterweg betreffende het recreatief 

medegebruik (mountainbike, ruiters, menners,…) op jaagpaden

• Recreatie, sport en toerisme op en langs het water kennen de laatste 

decennia een groeiende belangstelling.

• De geldende regelgeving “artikel 93 van het Koninklijk Besluit, ” dateert 

inmiddels van 15 oktober 1935 en is daarmee verouderd en achterhaald. 

• Multifunctionaliteit en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van 

de waterweg maken deel uit van de missie en strategische doelstellingen van 

De Vlaamse Waterweg nv. Dit betekent dat er ook concreet aandacht wordt 

besteed aan de recreatief-toeristische functie van waterwegen en aan het 

faciliteren van het uitbouwen van een netwerk van recreatieve voorzieningen 

op en langs de waterweg.
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Economie
Brexit
Over de  Brexit heerst veel onduidelijkheid en onzekerheid. Ook voor de 

paardensector heeft de Brexit grote gevolgen hebben. Veel paarden worden 

getransporteerd tussen het UK en België, voornamelijk via Calais.. In Calais is reeds 

een GIP voorzien.

Via een dossier met de links naar de verschillende betrokken overheidsdiensten 

geeft PaardenPunt Vlaanderen  aan de Vlaamse Paardenhouders en betrokken 

bedrijven zo veel mogelijk informatie.

Hiertoe had PaardenPunt Vlaanderen overleg met het FAVV, o.a; met vergadering 

op 08/02/2019 ter bespreking van de specifieke website die het FAVV creëerde 

om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van bedrijven die actief zijn in de 

voedselketen in de ruime zin van het woord, met daarbij ook de paardenhouderij.

Op 10/04/2019 gaf het FAVV een infovergadering over de Brexit

Afgevaardigd bestuurder van het FAVV Herman Dirix, lichtte de huidige situatie 

toe:

Voor wat betreft de paardensector zijn er in België geen GrensInspectiePosten 
voorzien bij havens. Dat is ook zo in Nederland. Ook Dover heeft geen GIP. Alle niet-
vliegtuig-transporten van en uit het UK zullen indien er een Brexit komt via Calais 
moeten gaan. Daar worden grote files verwacht wanneer de Brexit er zal zijn. Er 
zijn wel GIP’s  bij de luchthavens Zaventem, Bierset en Oostende.

European Horse System stelde zich kandidaat als GIP, doch viel af omdat ze een 

paar kilometer te ver van de haven liggen. De haven van Zee-Brugge was ook 

kandidaat doch haakte af.

Er werden  afspraken gemaakt dat wanneer de Brexit er komt minstens in een 

eerste fase het huidig systeem van Traces en de gezondheidscertificaten blijft 

gelden. Wanneer de Brexit er komt wordt het UK een derde land. Op  sanitair vlak 

zou het UK mee moeten betalen aan Traces als ze het willen blijven gebruiken. Zo 

niet zullen ze zelf een systeem moeten uitwerken om Traces te vervangen.

Het FAVV volgt de evolutie op en verwijst hiervoor naar haar website. De FAVV 

website geeft zeer concrete informatie: http://www.favv.be/brexit/nl/

Flanders Investment and Trade (FIT) heeft een ‘Meldpunt Brexit’ met de huidige 

stand van zaken. Deze website bevat naast tips ook praktische informatie over 

douaneformaliteiten, btw en accijnzen, invoerrechten en oorsprongsregels incluis, 

alsook over wisselkoersschommelingen, normen, verpakkingen en vergunningen. 

Heb je nog specifieke vragen voor jouw bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal ... vlak? 

Deze kan je stellen via brexit@fitagency.be.

Zie Brexitdossier PPV: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/FIT-Brexit.

pdf

Rendac - Problematiek 
kadaverophaling
De regio’s zijn verantwoordelijk voor transport en verwerking van dode dieren. Voor 

Vlaanderen is dat OVAM. Rendac haalt jaarlijks een 10.000 paardenkadavers op. In 

praktijk hebben ze een monopoliepositie.

Een beperkt aantal paarden wordt gecremeerd. In Vlaanderen is er nog geen 

crematorium, maar er zou er wel één komen. Enkel vervoerders cat. 1 dierlijke 

bijproducten, mogen kadavers vervoeren.

Binnen OVAM betaalt het Fonds voor de niet bijdrageplichtigen: 70 % tonnage die 

daar onder valt, betreft paarden. Dat kost de overheid (OVAM) jaarlijks 4 tot € 

500.000.

Particulieren kunnen ook bijdrageplichtigen zijn. Criterium is 

mestbankaangifteplichtig zijn of niet. Particulieren die mestbankaangisteplichtig 

zijn en daardoor bijdrageplichtig kunnen ook een abonnement nemen bij Rendac. 

Bijdrageplichtigen die geen abonnement hebben betalen per afhaling.
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OVAM – commissie dierlijk afval: OVAM wil de kost voor afhaling gezelschapsdieren 

niet meer betalen, enkel nog voor landbouwhuisdieren.

Als criterium werd wat betreft paarden voorgesteld: al dan niet uitgesloten 

zijn voor de slacht bepaalt of het paard een gezelschapsdier dan wel een 

landbouwhuisdier is. Het is de verantwoordelijkheid voor de houder van een paard 

om een paard te registreren in de databank en ook om te melden wanneer ze 

dood gaan.

De kwaliteit van de databank is niet schitterend, in tegenstelling tot de databank 

van de runderen. Houders van paardachtigen zijn niet diligent in het registreren 

van paarden en ook niet in het muteren van houders of sterfte. Dode paarden 

worden vaak niet afgemeld.

Rendac moet van de FOD het chipnummer opvragen bij de aanvraag maar 

controleert dat niet verder en haalt ook paarden op als er geen chipnummer 

doorgegeven wordt. Op basis van de door Rendac opgevraagde chipnummers 

zou de overheid controles kunnen doen. Probleem: de opdrachtgever aan Rendac 

is niet noodzakelijk de eigenaar of houder van het paard. In praktijk wordt er niet 

gecontroleerd en ook niet gesanctioneerd. 

FOD wil niet betalen voor bijkomende diensten door Rendac. en verplicht Rendac 

niet om paarden af te melden in de databank, want daar hangt een prijskaartje 

aan en FOD wil daar niet voor betalen. Rendac haalt alles op. Ook paarden zonder 

chip of registratie in de databank.

Bij runderen is er een automatisch controlesysteem bij Sanitel: Sanitrace. 

Zolang er geen controles gebeuren zal de databank, niet sluitend zijn. FAVV richt 

zich voornamelijk op de runderen. Sanitel heeft een sluitend systeem. Voor de 

paardachtigen hebben ze veel minder aandacht.

Als Rendac prestaties moet leveren, dan is dat betalend. Wie betaalt maakt 

Rendac niet uit. Voor hen is het eenvoudigst dat OVAM betaalt voor de niet-

bijdrageplichtigen. Wanneer OVAM niet meer betaalt zullen de paardenhouders 

dat moeten doen.

Door de gebrekkige kwaliteit van de gegevensbank wenst Rendac niet te werken 

met een systeem dat zij rechtstreeks zouden moeten aanrekenen voor de voor de 

slacht uitgesloten paarden en OVAM zou blijven betalen voor de niet-uitgesloten 

paarden.

Het voorstel van Rendac is dat alle paarden gezelschapsdieren zijn en zij – 

wanneer OVAM niet meer zou betalen voor de paarden – voor elk paard zouden 

aanrekenen aan hun opdrachtgever:

• Alle paarden worden betalend.

• Prijs kan gedifferentieerd worden. Rendac werkt aan een service met 

gedifferentieerd aanbod, afhalen aan straat, afhalen met trailer in weide, 

speciale zorg, … t.e.m. cremeren.

• Paarden die met alles in orde zijn, en niet uitgesloten zijn voor de slacht: krijgen 

een deel van het geld terug.

Er hangt de paardensector een prijskaartje boven het hoofd wanneer de overheid 

(OVAM) niet meer zou betalen voor de niet-bijdrageplichtige paardenhouders . Bv. 

indien € 100 per paard gevraagd zou worden dan kost dat voor 200.000 paarden, 

de sector € 20.000.000.

Stand van zaken

Rendac heeft verschillende contracten voor Wallonië en Vlaanderen. Rendac 

bekwam voor Wallonië een derogatie bij de openbare aanbesteding die voorziet 

dat er geen tussenkomst zou zijn voor paarden. 

Voor 2020 blijft alles bij het oude, zowel in Vlaanderen als in Wallonië betaalt de 

overheid voor het ophalen van paardenkadavers van “niet-bijdrageplichtigen”.
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Verkeersveiligheid
Paard op de baan? Kalm aan!
Uit de cijfers van het VIAS instituut en een onderzoek naar pijnpunten in de 

paardensector blijkt dat een opfrissing van de campagne “Paard op de baan 

kalm aan” hoognodig is. Zo vindt 97% van de respondenten dat er meer moet 

gesensibiliseerd worden rond verkeersveiligheid voor ruiters en menners, 

daarnaast vindt ruim 85% dat weggebruikers, met inbegrip van ruiters en 

menners, niet voldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels.

In 2017 noteerde de Federale Politie 39 letselongevallen met ruiters. Dit cijfer lijkt 

op het eerste zicht niet spectaculair hoog, maar volgens de Federale Politie wordt 

een ruiter die van zijn paard valt niet aanzien als verkeersongeval. Daarnaast 

spreekt men hier ook enkel van ongevallen met letsels. 

Op sociale media zijn er bijna dagelijks verhalen van bestuurders die geen rekening 

houden met paard en ruiter op de openbare weg. Met de start van de lente en 

het nieuwe wandelseizoen was het dus voor PaardenPunt Vlaanderen het ideale 

moment om nieuw leven te blazen in de verkeersveiligheidscampagne.

In samenwerking met HippoTV werd een promotievideo gemaakt met dhr. Willy 

Naessens en zijn vrouw Marie-Jeanne. Samen met drukkerij Printhut zijn er 

fluohesjes ontworpen met de slogan ‘Paard op de baan? Kalm aan!’.

Nieuwe bumperstickers, posters en spandoeken werden ontworpen. 

Om de campagne zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen, werd via 

nieuwsbrief en Facebook gevraagd om de online promotie zo veel mogelijk te 

delen, met succes! De video werd meer dan 500 keer gedeeld en meer dan 

100.000 keer bekeken! Naar elke gemeente werd een pakketje met stickers 

en posters verstuurd en werd opgeroepen om zoveel mogelijk spandoeken te 

bestellen en deze te plaatsen op verschillende wegen in de gemeente. 

Hou jezelf in toom
Uiteraard zijn het niet enkel bestuurders van voertuigen die zich niet aan de regels 

lijken te houden. Ook onze eigen ruiters en menners zijn niet altijd op de hoogte 

van de juiste verkeersregels. Daarom heeft PaardenPunt Vlaanderen besloten 

om gelijklopend met de nieuwe campagne van ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ de 

campagne ‘Hou jezelf in toom’ vanonder het stof te halen. 

De poster met regels die werd opgesteld door het voormalige ‘Vlaams 

Paardenloket’ werd opgefrist en in een nieuw jasje gestoken. Deze poster, samen 

met een in de zomer uitgebrachte verkeersgids, de nieuwe poster van ‘Paard 

op de baan? Kalm aan!’ en een pakketje met stickers werd naar alle maneges 

en pensionstallen in Vlaanderen verzonden. Maar liefst 400 pakketten met 

sensibilisatiemateriaal werd verzonden. 

Bij het pakket zat een begeleidende brief waar meer informatie stond over 

de mogelijkheden om ook rolbanners en spandoeken te bestellen met het 

campagnebeeld van ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ op of de regels van onze ‘Hou 

jezelf in toom’ campagne. 
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Toerisme, cultuur en 
erfgoed
Toekomstgerichte acties rond het 
gebruik van het trekpaard

In functie van toekomstgerichte acties rond het 

gebruik van het trekpaard was er eind 2019 

overleg van PaardenPunt Vlaanderen met de 

KU Leuven, Department Biosystems - Livestock 

Genetics ter voorbereiding van het mee instappen 

als partner in een EU-project met als objectief 

om de sustainability van de houderij van zware 

paarden in de EU te verhogen. Daarbij werden de 

aantallen trekpaarden in België doorgegeven.

Het algemene doel van dit project zou zijn om de fokkerij en houderij van zware 

paarden in Europa leven in te blazen door middel van een consortium.

Het project zou omvatten:

• Genetica en genomica 

• Onderzoek op werkcapaciteit

In het kader van dit project zou gewerkt worden rond het gebruik van trekpaarden 

als bio-trekkracht onder andere in kleinschalige land- en tuinbouw.

Opleidingen
Duaal leren
Duaal leren is de leermethode waarbij jongeren competenties op de werkvloer 

en schoolbank leren. Dit kan zowel aangeboden worden door een voltijdse school, 

deeltijdse school of syntra-lesplaats (voorlopig enkel secundair onderwijs). Een 

duale opleiding wordt ontwikkeld in een ontwikkelingscommissie onder leiding 

van AHOVOKS met de sector en onderwijs-werkpartners en is gebaseerd op 

beroepskwalificaties.

In 2019 werd in samenwerking met o.a. AHOVOKS, afgevaardigde van de 

paardehumaniora’s (Bilzen en Torhout), PaardenPunt Vlaanderen etc. volgende 

trajecten duaal leren goedgekeurd voor het schooljaar 2020 - 2021:

• Hoefsmid

• Bekapper

• Hippisch assistent

In de loop van 2020 zullen volgende trajecten nog verder bekeken worden:

• Paardenafrichter

• Paardenhouder
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Samenwerkingen
Regionale 
Landschappen
Vanaf 2017 werkt PaardenPunt 

Vlaanderen samen met de Regionale 

Landschappen. 

 

De Regionale Landschappen in 

Vlaanderen behouden en versterken 

natuur, landschap, erfgoed, 

streekidentiteit en recreatie. Ze brengen 

inwoners en partners samen rond 

een wervend verhaal over natuur 

en landschap dat inspireert en voor 

verbondenheid zorgt. 

Via hun website komt u te weten of ook 

uw gemeente is aangesloten bij een 

van de 17 Regionale Landschappen 

in Vlaanderen. Voor inrichting en 

beheer van weiden en hooiland voor 

paarden geven zij advies. Sommige 

realisaties, zoals de aanleg van een 

poel en aanplantingen, kunnen in 

bepaalde regio’s ook financieel worden 

ondersteund. Verschillende Regionale 

Landschappen werken bovendien 

met knotploegen die uw knotbomen 

onderhouden in ruil voor het brandhout.

PaardenPunt Vlaandere Vlaanderen 

is partner bij het biodiversiteitsproject 

‘Paarden natuurlijk!’ van het Regionaal 

Landschap Pajottenland en Zennevallei 

en het  Regionaal Landschap Zuid-

Hageland.

Mede dankzij de communicatie 

door PPV was de respons 

van paardenhouders groot. Er 

manifesteerde zich ruim voldoende 

geïnteresseerde paardenhouders.

In het plantseizoen voorjaar 2019  

werden 5 projecten gerealiseerd en 4 

projecten in het najaar van 2019.

Dit project loopt nog door in 2020.

PaardenPunt Vlaanderen is ook partner 

in het PDPO project ‘Paard in het 

Landschap’ dat wordt georganiseerd 

door de 3 Oost-Vlaamse regionale 

landschappen Vlaamse Ardennen, 

Meetjesland en Schelde-Durme.

PaardenPunt Vlaanderen gaf in het 

kader van dat project voordrachten 

over de Vlaams Paardenhouderij voor:

• Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen op 30/04/2019;

• Regionaal Landschap Meetjesland  

op 23/04/2019;

• Regionaal Landschap Schelde-

Durme op 02/04/2019;

Departement 
Landbouw en 
Visserij
Vanaf 2017 werkt PaardenPunt 

Vlaanderen nauw samen met het 

Departement Landbouw en Visserij 

van de Vlaamse overheid. We trekken 

samen rond in de Vlaamse provincies 

met allerhande infosessies over 

paardenhouderij. Op elke locatie komt 

een ander thema aan bod. Aangezien 

het project over meerdere jaren loopt, 

kunnen de onderwerpen afwisselen 

per provincie. Zo komt elk thema in heel 

Vlaanderen aan bod.

In 2019 vonden er 5 infodagen plaats. 

De eerste infoavond vond plaats op 12 

maart in de Vives school te Roeselare. 

Met als thema ‘paardenhouderij’ 

werden twee onderwerpen aangekaart: 

allerhande vragen over weidegang 

en infectiedruk van parasieten. Deze 

infoavond werd ook voor een tweede 

keer georganiseerd op 30 september in 

het Provinciehuis Limburg te Hasselt. 

Ook de studieavond ‘Hoe kunnen 

we gezonde paarden fokken?’ werd 

tweemaal georganiseerd. De eerste 

keer op 21 oktober in de Vives school 

te Roeselare en de tweede keer op 7 

november op de Thomas More Campus 

te Geel. 

Op deze infoavonden werd dieper 

ingegaan op de resultaten van het 

fokkerijproject ‘Genomica voor gezonde 

paarden’ en Osteochondrose bij 

paarden. 

De laatste studieavond met thema 

‘Fokken zonder gokken’ vond plaats op 

21 november in de Odisee Campus te 

Sint-Niklaas. 

Tijdens deze studieavond werd er 

dieper ingegaan op allerhande vragen 

rond fokkerij:

• wedstrijdresultaten van de hengst, 

de merrie en verwanten

• exterieurbeoordelingen tijdens 

stamboekkeuringen

• informatie over erfelijke 

gebreken, aanleg voor prestaties, 

kleurvererving,…

• fokwaardeschattingen

• moderne voortplantingstechnieken
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Bekommernissen van de Vlaamse 
paardensector
PaardenPunt Vlaanderen voerde in 2019 een onderzoek uit naar de pijnpunten in 

de Vlaamse Paardensector. Deze pijnpunten werden omgezet in actiepunten en 

sluiten aan met het Memorandum beleid paardensector 2014-2019.

Dit resulteerde in een overzicht van de bekommernissen van de Vlaamse 

paardensector.

Bekijk hier het verslag. 
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Financiële werking en maatregelen in 2019 en 
verder
Voor de globale financiering van het project in 2019 wordt verwezen naar de 

begroting en de rekeningen voor het werkingsjaar 2019.

Deze toont aan dat de financiering mits de subsidie via VLM niet voor de hand 

liggend zou zijn. Er wordt gestreefd maximaal bijkomende eigen inkomsten te 

verwerven, onder andere door commerciële partnerschappen en betaalde 

dienstverlening. 

Teneinde te komen tot sluitende rekeningen werden in 2019 diverse pistes gevolgd:

A) Commerciële partnerschappen - inkomsten uit dienstverlening – het verder 

uitbouwen van betaalde diensten van PPV, onder andere voor advies op maat

PaardenPunt Vlaanderen verleent gratis eerstelijnshulp als één van de 

hoofdopdrachten voor de betoelaging door de overheid. Deze betalend maken 

zou de bestaansreden van de betoelaging ondergraven samen met de functie als 

aanspreekpunt voor de sector, zowel voor de overheid als de paardensector.

Specifieke diensten, verdergaand dan eerstelijnshulp, worden betalend 

aangeboden zowel aan particulieren als verenigingen, bedrijven en overheden: 

opleidingen, uitwerken van dossiers in opdracht, verdere begeleiding, infodagen en 

–avonden tegen betaling, …

In 2019 volgde  PaardenPunt Vlaanderen federale en Europese aangelegenheden 

op, waaronder de vertegenwoordiging bij EHN, in opdracht van en tegen betaling 

door de Belgische Confederatie van het Paard. Dit past in het kader van het 

verwerven van bijkomende eigen middelen door PaardenPunt Vlaanderen.

Daarnaast worden bijkomende commerciële partners gezocht. In 2019 werden 

onder andere nieuwe partnerschappen gesloten met DLV en Akronova. Er werd 

ook reeds een engagement aangegaan door de paardenvoederfirma Lootvoet 

AP&S voor het merk Saracen Horsefeeds en dit voor een hoofdpartnerschap.

Voor advies en partnerschap werd in 2019 een bedrag van € 27.082,57 geboekt.

B) Project Equilabel kostendekkend maken

Bij de opstart van het project Equilabel werden subsidies aangewend, waardoor 

tot voor 8 november 2015  gewerkt werd aan een verminderd tarief, van € 150 

voor een evaluatie en € 100 voor een herevaluatie. Vanaf 8 november 2015 zijn 

deze bedragen opgetrokken naar € 300 voor een evaluatie en € 250 voor een 

herevaluatie.

In 2019 werden resultaten van het Welpa-project geïntegreerd in de criteria voor 

het equilabel. Een labeling geld voor drie jaar. Voor nieuwe evaluaties van bedrijven 

werd gewacht op de aanpassing van de criteria. Dit bracht mee dat er in 2019 

slechts weinig bedrijven gelabeld werden.  

Met de integratie van het Welpa-project is het equilabel kwalitatief in 2019 

verbeterd en vernieuwd. 

Met het vernieuwde equilabel zal gestreefd worden dit met aangepaste 

aangerekende tarieven en desgevallend sponsoring van het equilabel 

kostendekkend te maken.

C) Inkomsten uit publiciteit op website, nieuwbrieven, nieuwsberichten en 

vermelding bij communicaties PaardenPunt Vlaanderen

Er is een gedifferentieerd aanbod uitgewerkt voor betaalde publiciteit en 

sponsoring aan PaardenPunt Vlaanderen: Zie: http://paarden.vlaanderen/nl/over-

het-paardenloket/Word-partner

Verschillende bedrijven werden gecontacteerd, voor betaalde publiciteit via 

voormelde kanalen en betonen interesse.

Deze actie wordt zowel gericht op grotere bedrijven in paardenvoeding, 

stallenbouw, verzekeringen, banken, adviesbureaus, constructeurs van transport, 

verenigingen, opleidingsinstellingen, … als kleinere bedrijven met activiteit in en 

rond de paardenhouderij of de toelevering. Zo komen ook hengstenhouderijen en 

horeca in aanmerking.
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D) Inkomsten uit identificatie en registratie

Voor 2019 werden door PaardenPunt Vlaanderen werkingsmiddelen, betaald door 

BCP, ten belope van € 412.099, geboekt. Daarvan werd een bedrag van € 130.966 

uitbetaald aan de stamboeken.

Er werd en wordt gestreefd de tarieven voor de dienstverlening van PaardenPunt 

Vlaanderen in dit kader kostendekkend te maken en de Inkomsten van de Dienst 

Identificatie Paarden op te trekken tot minstens de daaraan verbonden uitgaven 

en daartoe  de afdrachten van de registratierechten van BCP naar PPV en van 

PPV naar de stamboeken aan te passen.

Sedert begin april 2016 is het door BCP bekostigd nieuw informaticaprogramma 

voor het beheer van de centrale gegevensbank in werking. Met dit nieuw 

informaticaprogramma  werd vereenvoudiging beoogd en wordt meer digitaal 

gewerkt, waardoor kosten bespaard worden.  De tendens naar verdere 

digitalisering is duidelijk merkbaar in 2019.

E) Bijdrage van subsectoren en onderliggende verenigingen

De subsectoren en onderliggende verenigingen werden aangesproken om een 

bijdrage te betalen in de werking van PaardenPunt Vlaanderen. Hierover lopen de 

besprekingen verder.

F) Betalend maken van website

Er wordt onderzocht om de toegang van de website deels betalend te maken. 

Hiertoe werden prijzen opgevraagd. Deze piste wordt verder uitgewerkt.



Jaarverslag

2019 Bijlagen
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Bijlage 1: Financieel
Activa
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Passiva
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Resultaten
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Bijlage 2
Vlaams actieplan voor de paardenhouderij

www.paarden.vlaanderen/actieplan
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Bijlage 3: Kalender
9 januari Vergadering Equilabel

10 - 13 januari Agriflanders

17 januari Teamoverleg

29 januari Overleg fokwaardenschatting

1 februari Overleg federale administratie - Visa's buitenlandse ruiters

7 februari Vergadering geschillencommissie

8 februari Vergadering FAVV - Brexit

12 februari Raad van bestuur

13 februari Overleg Vlaamse administratie - Visa's buitenlandse ruiters

22 - 24 februari Flanders Horse Expo

26 februari Vergadering EHN - Legal group

28 februari Teamoverleg

11 maart Vergadering SPONARO

12 maart Werkgroep: Overaanbod aan ongewenste paardachtigen

22 maart Algemene vergadering vzw Recreatieve site Groenendael

28 maart Dagelijks bestuur

2 april Voordracht Regionale Landschappen

2 april Vergadering subsector Fokkerij

10 april Vergadering EHN - Legal group

10 april Raad van bestuur

18 april Algemene vergadering

18 april Voodracht Herzele

23 april Persconferentie: Paard op de baan? Kalm aan!

23 april Voordracht Regionale Landschappen

25 april Persmoment: Onderzoek Paardenhouderij in Limburg

30 april Voordracht Regionale Landschappen

2 mei Overleg BKD'S

6 mei Overleg Departement Landbouw & Visserij

6 mei Studieavond Ecologie

7 mei Vergadering geschillencommissie

17 mei Algemene vergadering: VLAM

24 mei Overleg BKD'S

28 mei Infoavond 'Beginnende paardenhouder'

29 mei Algemene vergadering AVP

5 juni Overleg Akronova - commerciëel partnerschap
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6 juni Werkgroep: Overaanbod aan ongewenste paardachtigen

12 juni Dagelijks bestuur

13 juni Overleg fokwaardenschatting

13 juni Overleg BKD'S

17 juni Vergadering subsector Fokkerij

20 juni Raad van bestuur

29 juli Teamoverleg

9 september Werkgroep: Overaanbod aan ongewenste paardachtigen

16 september Vergadering Equilabel

17 september Dagelijks bestuur

24 september Vergadering subsector Fokkerij

26 september Raad van bestuur

30 september Vergadering SPONARO

4 oktober Overleg Departement Landbouw & Visserij

15 oktober Vergadering EHN - Legal group

16 oktober Algemene vergadering EHN

18 oktober Werkgroep: Overaanbod aan ongewenste paardachtigen

21 oktober Studieavond 'Hoe gezond paarden fokken'

22 oktober Dagelijks bestuur

24 oktober Overleg BCP, CWBC, FAVV en PPV

25 oktober Overleg DLV - commerciëel partnerschap

28 oktober Teamoverleg

7 november Studieavond 'Hoe gezond paarden fokken'

12 november Overleg ILVO

13 november Bespreking Equilabel - PaardenSport Vlaanderen

20 november Overleg Fedagrim

21 november Overleg fokwaardenschatting

21 november Studieavond: Fokken zonder gokken

28 november Overleg Rendac

2 december Test criteria Equilabel - Verbrande Brug

3 december Overleg FAVV

5 december Dagelijks bestuur

5 december Infoavond 'Beginnende paardenhouder'

13 december Overleg Equilabel

17 december Vergadering subsector Fokkerij

18 december Overleg project nutriëntenrking op paardenkracht

18 december Raad van bestuur
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