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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.

2020 zou het jaar worden waarin PaardenPunt 

Vlaanderen weer tal van interessante 

infoavonden kon organiseren, nieuwe projecten 

kon opstarten en de paardenhouder weer met 

raad en daad konden bijstaan. 

Maar het jaar is heel anders verlopen dan 

voorzien was. De corona pandemie brak uit en 

alle geplande activiteiten werden geannuleerd. 

In dit jaar heeft PaardenPunt Vlaanderen haar 

rol als koepelorganisatie van de paardensector 

zeker waargemaakt. In een samengestelde 

crisiscel werd met onderliggende organisaties 

sterk gelobbyd om de belangen van de 

paardensector te behartigen. Iedere corona 

update die invloed had op de paardensector 

werd uitvoerig gecommuniceerd via onze 

verschillende kanalen en partners. Ontelbare 

telefoons en mails werden behandeld om de 

paardenhouder met de correcte informatie te 

woord te kunnen staan. 

Uit dit jaar kunnen we voornamelijk concluderen 

dat een organisatie zoals PaardenPunt 

Vlaanderen onmisbaar is in tijden van crisis. 

Samen kijken we alvast uit naar betere 

tijden waarin we elkaar weer fysiek mogen 

ontmoeten op onze talrijke infoavonden en we 

weer kunnen verder werken aan tal van leuke 

projecten!

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 

Marc Steeno | PaardenSport Vlaanderen | Ondervoorzitter*

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard | Ondervoorzitter

Carine Luys | PaardenPunt Vlaanderen | Directeur

Raad van bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

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

Inge Vandael | PaardenSport Vlaanderen (ontslagnemend)

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen (ontslagnemend)

Waarnemers

Sarah Samyn: 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

Louis Van Hout | Belgisch Stamboek van het Friese Paard

Leentje Onderbeke | Syntra Vlaanderen

Marc Steeno | PaardenSport Vlaanderen

Inge Vandael | PaardenSport Vlaanderen (ontslagnemend)

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen (ontslagnemend)

Algemene vergadering

Bestuur

Wijzigingen  
• Vervanging Inge Vandael door Marc Steeno als vertegenwoordiger van PaardenSport 

Vlaanderen in het dagelijks bestuur 

• Vervanging An De Praeter door Sarah Samyn als waarnemer voor het Departement 

Landbouw en Visserij
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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

PaardenSport Vlaanderen 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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Centaur Federation
Deze beroepsvereniging voor hippotherapeuten (gericht op mensen, dus geen 

gedragstherapeuten voor dieren) is opgericht aansluitend op de door PPV 

georganiseerde dialoogdag voor hippotherapeuten en is geïnitieerd door PPV, net als 

de beroepsvereniging voor hoefsmeden.

Er is in deze sector  veel kaf tussen het koren. Deze beroepsvereniging beoogt  het 

koren in deze sector te verenigen. 

Op 12/11/2020 is overleg geweest met vertegenwoordigers van Centaur Federation.

Tot nu toe zijn er 4 belangrijke elementen uitgewerkt naar het doelpubliek toe:

• Charter: Dit charter is een antwoord op de vraag vanuit verschillende sectoren 

naar kwaliteitsbewaking van praktijken en opleidingen die werken aan het welzijn 

van mensen met assistentie van paardachtigen;  Voor de triade professional- 

paardachtige – participant werden kwaliteitsvoorwaarden uitgewerkt die 

richting geven aan hun professioneel handelen.  Al wie lid wil worden van de 

beroepsvereniging moet dit charter onderschrijven.

• Beroepscompetentieprofiel: Specifiek vereiste competenties om het beroep te 

kunnen uitoefenen.

• Organiseren van intervisie: Er ging reeds een bijeenkomst hierover door.

• Vormingen: Er werden reeds verschillende opleidingsdagen georganiseerd.

De beroepsvereniging wenst toe te treden tot de subsector beroepen en opleidingen 

van PaardenPunt Vlaanderen..

De procedure tot toetreding staat beschreven in de statuten van PPV:

De kandidaat toegetreden leden stellen hiertoe schriftelijk hun kandidatuur bij de 

voorzitter van de Raad van Bestuur PaardenPunt Vlaanderen, dewelke nagaat of 

aan de statutaire eisen wordt voldaan. De Raad van Bestuur spreekt zich op de 

eerstvolgende vergadering uit over de aanvaarding van het kandidaat toegetreden lid.
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Vergaderdata

Dagelijks bestuur

28 januari 2020 | 3 aanwezigen

22 april 2020 | 3 aanwezigen

23 juni 2020 | 3 aanwezigen

17 augustus 2020 | 3 aanwezigen

23 september 2020 | 3 aanwezigen

10 november 2020 | 3 aanwezigen

Raad van bestuur

5 februari 2020 | 9 aanwezigen

6 mei 2020 | 10 aanwezigen

26 augustus 2020 | 11 aanwezigen

23 november 2020 | 11 aanwezigen

Algemene vergadering

26 mei 2020 | 16 aanwezigen of 

vertegenwoordigd

Subsector fokkerij

27 februari 2020 | 21 aanwezigen

14 september 2020 | 26 aanwezigen

16 november 2020 | 26 aanwezigen

7 december 2020 | 26 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)



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2020    |    12  

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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17%

47%

36%

Per type

Equipas

Belgische stamboeken

Buitenlandse stamboeken

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 2020 (België): 24.404
In 2020 werden 24.404 
nieuwe paarden geregistreerd 
in de Belgische databank.

 In vergelijking met 2019 
(22.834) is dit een sterke 
stijging van 10,37 %)

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
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Mutaties in 2020 (België): 53.617

81%

19%

ONLINE VS OFFLINE MUTATIES 2020

Online mutaties Offline mutaties

57%

93%

77% 76%

57%

83%

43%

7%

23% 24%

43%

17%

Sterfte Einde van houderschap Bedrijfsplaats Export Uitsluiting Houders

Online vs offline mutaties per type 2020

Offline

Online
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85% 86% 85%

91%
89%

80%

86%

91%
87%

90%

65%

86%

15% 14% 15%

9%
11%

20%

14%

9%
13%

10%

35%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan/20 feb/20 mrt/20 apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20

Evolutie aanvragen identificatie Online vs Offline (België)

      TOTAAL ONLINE 2020       TOTAAL OFFLINE 2020
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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)

Protocol Fokkerijwedstrijden
Ten gevolge van de Corona pandemie was er noodzaak aan een protocol om veilig 

fokkerijwedstrijden te organiseren. Het protocol fokkerijwedstrijden bevat regels 

voor de organisatie van fokkerijwedstrijden voor paardachtigen, met inbegrip van 

keuringen en prestatieonderzoek.

Het kunnen uitvoeren van de noodzakelijke keuringsactiviteiten is voor een 

stamboekvereniging/wedstrijdorganisator cruciaal zowel op foktechnisch als 

op financieel vlak. Het niet doorgaan van deze activiteiten, kan leiden tot een 

achteruitgang in de ontwikkeling van de paardenfokkerij en het verliezen van onze 

toppositie in de internationale markt. Daarnaast zal elke stamboekvereniging/elke 

fokkerijwedstrijdorganisator de binding met een deel van haar leden verliezen, met 

daarbij ook inkomstenverlies tot gevolg. 

Het protocol is opgesteld voor zowel de medewerkers, de deelnemers als het 

publiek dat betrokken is bij fokkerijwedstrijden, keuringen of prestatieonderzoek. 

De geldende regelgeving op het ogenblik dat de activiteit doorgaat moet worden 

gerespecteerd.

In diverse MB’s werden veiligheidsmaatregelen getroffen waarbij omwille van 

Covid-19 beperkingen werden opgelegd, ook wat betreft het organiseren 

van wedstrijden. Aanpassingen aan de regelgeving, onder andere bij MB, zijn 

automatisch van kracht, ongeacht of deze versoepelingen, dan wel verstrengingen 

inhouden.  Daarnaast kunnen regionaal, provinciaal of lokaal bijkomende 

veiligheidsmaatregelen opgelegd worden.

Voor fokkerijwedstrijden werden analoge veiligheidsmaatregelen voorzien 

als bij sportwedstrijden, waarbij de door erkende stamboekverenigingen 

georganiseerde fokkerijwedstrijden gelijkgeschakeld worden met professionele 

sportwedstrijden, evenals de in het kader van een professionele sportwedstrijd 

georganiseerde wedstrijden vrij springen. Voor deze fokkerijwedstrijden gelden de 

veiligheidsmaatregelen die gelden voor professionele sportwedstrijden.

Voor alle andere fokkerijwedstrijden, zoals deze georganiseerd bij jaarmarkten, 

gelden de veiligheidsmaatregelen die gelden voor amateur sportwedstrijden.

In de mate dat enkel nog professionele sportwedstrijden toegelaten zijn, geldt dat 

ook voor fokkerij. In dat geval zijn enkel nog toegelaten: indoor en outdoor, de door 

erkende stamboekverenigingen georganiseerde professionele fokkerijwedstrijden 

en de in het kader van een professionele sportwedstrijd georganiseerde 

wedstrijden vrij springen. van de hoogste nationale niveaus en het internationale 

niveau. Professioneel houdt in dat de wedstrijden/keuringen economisch relevant 

zijn, met uitsluiting van fokkerij op niveau van liefhebberij of recreatie.

In de mate voor sportwedstrijden publiek verboden is, is publiek ook verboden bij 

fokkerijwedstrijden.

De organisator is bij fokkerijwedstrijden verplicht alle aanwezigen te registreren op 

papier of digitaal, doch steeds op een manier dat contact tracing mogelijk is. 

De activiteiten voorzien in het protocol gelden voor alle erkende stamboeken in 

Vlaanderen, maar belangrijk is dat de gezondheid van de mensen primeert.
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Subsidie fokkerij en coördinatie
Op 05/11/2020  heeft minister Crevits het MB tot toekenning van een 

algemene werkingssubsidie aan PPV ondertekend.  Deze werkingssubsidie is 

financiële ondersteuning voor de realisatie van fokkerijactiviteiten en bedraagt                        

€ 136.500. 

Deze subsidies zijn als volgt verdeeld :

- Forum fokkerij     19.740,21

- ICT-platform             25.903,79

- Stamboekeigen administratie            20.441,65

- Ouderschapscontrole door DNA-bepaling 3.328,00

- Coördinatie gesubsidieerde programma’s     10.000,00

- Deelname aan beurzen       800,00

- Kennisoverdracht en voorlichting           13.646,35

- Fokwaardeschatting            42.640,00

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 Aspirant jurycursus

In het voorjaar van 2020 hebben 6 lesnamiddagen 

plaats gevonden.  Omwille van de Covid-19 

maatregelen zijn de overige 4 lessen pas in het 

najaar kunnen doorgaan.  Voor deze lessen werden 

de corona-maatregelen strikt toegepast en 

werden de cursisten in 2 groepen gesplitst.  Om de 

verloren stages te vervangen hebben de cursisten 

per mail beeldmateriaal van keuringen ontvangen 

met de opdracht deze schriftelijk te bespreken en 

een verslag te maken.  De lessen praktijk zijn ook 

zoveel mogelijk als een keuringssimulatie opgevat.  

Bijkomend is nog een facultatieve lesnamiddag 

ingelast waarbij een keuring werd gesimuleerd.

Op 05/12/2020 is het schriftelijk examen 

doorgegaan.  Het praktijk- en mondeling examen 

van 12/12/2020 is omwille van de corona-

maatregelen uitgesteld en zal in 2021 plaatsvinden.

Het MB tot toekenning van een subsidie aan 

PaardenPunt Vlaanderen voor de uitvoering 

van het project “PaardenGenomica 2020” voor 

een maximum bedrag van € 91.000,00 is op 

22/12/2020 ondertekend door Hilde Crevits, 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 

Sociale economie en Landbouw.  Deze subsidie 

heeft betrekking op een periode van 2 jaar, te 

rekenen vanaf de ondertekening van het MB

Het project heeft 2 grote luiken: 

• Het optimaal organiseren en uitvoeren van 

afstammingscontrole op basis van SNP’s voor 

meerdere Belgische rassen.

• Verder onderzoek naar de genetische basis 

van osteo-articulaire ontwikkelingsstoornissen 

met als hoofdfocus OC (genoomwijde 

associatie studie = GWAS).  

Projectsubsidie 
“PaardenGenomica” 
2020

Fokwaardeschatting
Dit project, waarvoor een overeenkomst is afgesloten 

tussen PaardenPunt Vlaanderen en de dienst Research & 

Development van de 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.  

Ook wordt onderzocht hoe internationale prestaties 

gebruikt kunnen worden voor een genetische evaluatie van 

sportpaarden.

Tijdens het overleg van 26/02/2020 – 15/04/2020 en 

22/10/2020 werden volgende zaken geëvalueerd :

• Herberekening van de bestaande indexen.

• Aanlevering data.

• Timing van het project

• Proefdraai genetische analyse op de internationale 

prestaties.

• Besluiten en verdere stappen.

• Samenwerking inzake verzameling data.

• Vergoeding aanlevering data.

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.

In het eerste semester van 2020 is er een nieuwe 

module ontwikkeld in functie van de nieuwe 

wetgeving van Verordening (EU) 2016/2012.

In het 2de semester zijn er ontwikkelingen gedaan 

inzake het invoegen en aanpassen van de 

waarden afhankelijk per stamboek van de nieuwe 

keuzevelden sectie, klasse en subklasse.
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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 
2020

• Europese Arabo-Friezen Vereniging

• Belgian Quarter Horse Association

• Koudbloedkoepel  

• Vlaamse fokkers voor het Belgisch 

Trekpaard

• Belgian New Forest Pony Studbook

• Belgische Haflinger Vereniging

• Irish Cob Stamboek

Diensten: enkele voorbeelden

• Verwerken van stamboekgegevens via 

het geautomatiseerde systeem.

• Uitreiking van de paspoorten.

• Beantwoorden van mails en telefoons.

• Ledenadministratie.

• Aanmaken van catalogen.

• Betalingen.

• Debetnota’s.

• Boekhouding.

• Melding aan de bevoegde instanties in 

het buitenland inzake de uitgifte van 

paspoorten voor veulens geboren in 

het  buitenland.

• ...

Afdrukken dekcertificaten
Elk in Vlaanderen erkend stamboek kan bij 

PaardenPunt Vlaanderen terecht voor het 

afdrukken van dekcertificaten. In 2020 zijn 

er 9524 dekcertificaten afgedrdukt voor 

volgende stamboeken:

• Belgisch Arabisch Paardenstamboek

• Belgian Warmblood

• Belgische Stamboek van de Lipizzaner

• Belgisch Fjordenpaardenstamboek

• Belgisch stamboek voor IJslandse 

Paarden

• Belgisch Stamboek voor het 

Miniatuurpaard

• Belgisch Studbook voor de 

Shetlandpony

• Irish Cob Society België

• Europese Arabo Friezen

• Belgisch New Forest Pony Stamboek

• Vlaams Paard

• Belgische Haflingervereniging

• Belgisch Welsh Pony Stamboek

• Koudbloedkoepel

• Vlaamse Fokkers van het Belgisch 

Trekpaard
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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: 55%

• Niet professioneel actief: 37%

• Onduidelijk: 7%

Gemiddelde antwoordtijd

7u33
Opgelost na eerste contact

88%
SLA behaald

• Eerste reactie: 88%

• Oplossing: 99%

Vragen behandeld 2020
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Algemene infovragen over 
paardenhouderij

2020

Algemeen 130

Bouwen en milieu 280

De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 262

Eigendom, kopen en verkopen 138

Fiscaliteit 18

Fokkerijsubsidie 7

Fokkerij 56

Gezondheid en verzorging 158

Identificatie en voedselveiligheid 16

Ondernemen 81

Opleidingen 26

Overheidssteun 9

Pacht en huur 14

Sport 89

Toerisme en recreatie 23

Transport 170

Veiligheid, verkeer en verzekeringen 62

Verwaarlozing en welzijn 22

FAVV 5

Gegevens houder 2.133

Totaal 3.699

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

2020

Lopende en afgesloten dossiers 6.127

Nieuwe identificaties 1.067

Nieuwe mutaties 2.063

Totaal 9.257

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 2020 ontving PaardenPunt Vlaanderen 12.953 infovragen 

waarvan 9.257 over specifieke identificatiedossiers en 3.699 

over diverse algemene thematieken met betrekking tot 

paardenhouderij. 

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

stijging is te wijten aan de COVID-pandemie. Onze gemiddelde 

antwoordtijd is gestegen met 1u 57min. We merken ook dat het 

aantal professionele personen in de paardensector nog steeds 

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

nieuwe identificaties zijn gestegen t.o.v. 2019. Daarnaast zijn ook 

de mutaties gestegen in 2020.

% vragen per thema 2020

Algemeen

Bouwen en milieu

De Vlaamse paardenwereld van A tot Z

Eigendom, kopen en verkopen

Fiscaliteit

Fokkerijsubsidie

Fokkerij

Gezondheid en verzorging

Identificatie en voedselveiligheid

Ondernemen

Opleidingen

Overheidssteun

Pacht en huur

Sport

Toerisme en recreatie

Transport

Veiligheid, verkeer en verzekeringen

Verwaarlozing en welzijn

FAVV

Gegevens houder

6127

2063

1067

Vragen per dossiertype 2020

Lopende en afgesloten
identificatiedossiers

Nieuwe mutaties

Nieuwe identificaties
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Website
Bezoekersaantal

Totaal aantal bezoeken in 2020: 565.694

Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 47.141

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. 

Tijdens de COVID-pandemie heeft 

PaardenPunt Vlaanderen zijn nut 

als koepelorganistie van de Vlaamse 

paardensector meer dan bewezen. 

Onze constante updates rond de 

maatregelen werden zeer positief 

onthaald door onze bezoekers met 

als resultaat een stijging van 75% 

bezoekers in 2020 t.o.v. 2019.

Het aantal bekeken pagina’s per bezoek 

blijft op een gelijk niveau met 2019. 

Zoals u kan zien in de grafiek zijn maart 

en april de maanden met het meeste 

aantal bezoekers. Dit is te wijten aan de 

lockdown t.g.v. de COVID-pandemie en 

de vele updates die hierrond moesten 

gecommuniceerd worden. 
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De website wordt nog altijd het meest  

gevonden via Google.

Hoewel er een lichte daling is t.o.v. 2019 

komt nog steeds meer dan 70% van de 

bezoekers via die weg op www.paarden.

vlaanderen terecht. De populairste 

zoekwoorden zijn licht gewijzigd t.o.v. 

2019. Zo was corona en transport plots 

een zeer populair zoekwoord. Surfen via 

de rechtstreekse link naar PaardenPunt 

Vlaanderen is licht gedaald t.o.v. 2019.

Land

België: 78%

Nederland: 18%

Populaire zoekwoorden

• Corona

• Transport

• Equilabel

• Esdoornvergiftiging

• Contracten

• Bouwvergunning

• Paard op de baan

• Identificatie

• Jacobskruiskruid

• Adoptie

• Opleidingen

• Schuilhok

• Mutatie

• Kruiden

• Weidebeheer

Regio

Brussel: 11,3%

Antwerpen: 6,4%
Gent: 4,8%
Brugge: 2,0%
Amsterdam: 1,9%

Verwijzende websites

PaardenSport Vlaanderen: 13,4%

LRV: 9,1%

CBC - BCP: 8,8%

Huisdierinfo: 4,1%

Sociale media

Facebook: 99,85%

Weebly: 0,02%

Pinterest: 0,05% 

Instagram: 0,03%

Het aandeel van de bezoekers dat 

via sociale media op www.paarden.

vlaanderen terecht kwam, is bijna 

verdubbeld t.o.v. 2019, dit mede 

door de vele COVID updates die 

via onze Facebookpagina werden 

gecommuniceerd. De verwijzende 

websites zijn licht gestegen t.o.v. 2019.

Herkomst bezoekers

71%

10%

3%

16%

Acquisitie bezoekers 2020

Zoekmachines

Direct

Verwijzende sites

Sociale media



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2020    |    25  

Populairste info

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

interesse op onze website voor informatie rond het Coronavirus. 

1 /nl/nieuws/Lees-hier-al-het-nieuws-over-het-Coronavirus

2 /nl/home

3 /abc-hippische-opleidingen/erkende-opleidingen

4 /nl/nieuws/Gevolgen-van-het-Coronavirus-voor-de-paardensector

5 /nl/Mijn-paard-identificeren/Identificatie-Paarden-opzoeken

6 /nl/faq/fokkerij/46

7 /stichting-voor-paarden-in-nood/herplaatsen-paarden

8 /nl/Mijn-paard-identificeren

9 /stichting-voor-paarden-in-nood/home

10 /nl/Mijn-paard-identificeren/Identificatie-Gegevens-aanpassen

11 /nl/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Nuttige-kruiden-in-de-paardenwei

12 /nl/faq/bouwen-mest-en-milieu/58

13 /nl/faq/veiligheid-verkeersregels-en-verzekeringen/27

14 /nl/faq/bouwen-mest-en-milieu/6

15 /nl/faq/veiligheid-verkeersregels-en-verzekeringen/22

16 /stichting-voor-paarden-in-nood/adoptiepaarden

17 /nl/nieuws/Meer-mogelijkheden-voor-schuilhokken-Vergunningsvrije-oppervlakte-verhoogd-

van-20-naar-40-m2

18 /stichting-voor-paarden-in-nood/opvangcentra-en-asielpaarden

19 /nl/themas/Ondernemen-in-de-paardensector/Opstarten-van-een-paardenhouderij

20 /nl/faq/transport/40

21 /nl/themas/bouwen-mest-en-milieu/Bouwvergunningen

22 /nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen/Contracten-voor-de-verkoop-en-

verhuur-van-paarden

23 /abc-hippische-opleidingen/opleiding/76

24 /nl/themas/Ondernemen-in-de-paardensector/Modelcontract-voor-de-stalling-van-

paarden

25 /nl/nieuws/Groen-licht-voor-paardenstallen-in-agrarisch-gebied

26 /nl/themas/Toerisme

27 /nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/De-meest-beruchte-giftige-planten-

struiken-en-bomen-voor-paarden-Brochure-Hilde-Nelis-UGent

28 /nl/nieuws/Kosten-voor-de-ophaling-van-gestorven-paarden

29 /nl/Mijn-paard-identificeren/Identificatie-Nieuw-paard-aangeven

30 /abc-hippische-opleidingen/opleiding/22

31 /nl/themas/Pacht-en-huur/Modelovereenkomsten-voor-huur-en-gratis-gebruik-pachtwet-

niet-van-toepassing

32 /nl/faq/paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/68

33 /stichting-voor-paarden-in-nood/opvangcentra

34 /nl/Identificatie-Paarden-opzoeken

35 /abc-hippische-opleidingen/scholen/5

36 /nl/faq/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen/75

37 /abc-hippische-opleidingen/home

38 /nl/themas/Esdoornvergiftiging-bij-paarden-atypische-myopathie

39 /nl/themas/bouwen-mest-en-milieu

40 /nl/themas/Pacht-en-huur

41 /nl/faq/paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/51

42 /nl/themas/Transport

43 /nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Jacobskruiskruid

44 /nl/themas/bouwen-mest-en-milieu/Milieuvergunningen

45 /nl/faq/paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/17

46 /nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen

47 /nl/nieuws/Vanaf-1-januari-2020-vraagt-Rendac-het-chipnummer

48 /nl/themas/bouwen-mest-en-milieu/Mestdecreet-328

49 /nl/contact

50 /nl/themas/fokkerij
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Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 1 veulen & 20 merries aangemeld in 2020

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    

31/12/2020 Coronavirus: wat met onze -13-jarigen? 166

23/12/2020 Kosten voor de ophaling van gestorven paarden 6631

21/12/2020 Impact Brexit op fokkerij 840

18/12/2020 Fijne kerst en een gezond nieuwjaar! 182

18/12/2020 Webinar 'Hittestress bij paarden' gemist? 81

14/12/2020 Kantoor gesloten 154

10/12/2020 Algemeen verbod op vuurwerk! 1112

10/12/2020 8 tips voor de overgang van lockdown naar competitie. 640

9/12/2020
FAQ: Hoe registreert u in de gegevensdatabank correct het adres van de houder en het 

bedrijf?
327

7/12/2020 Update Coronamaatregelen: MB van 28/11/2020 laat professionele wedstrijden toe. 219

1/12/2020 Webinar DLV: Vergunningen paardensector - Inleiding stedenbouw en stand van zaken 660

1/12/2020 Update 01/12: Versoepeling voor georganiseerde buitensportactiviteiten 187

30/11/2020 Nieuw revolutionair EMS-onderzoek van Equery zoekt 50 paarden 595

20/11/2020 Webinar: Hittestress bij paarden 855

14/11/2020 Update-Covid 19: update lesgeven 74

9/11/2020 Kantoor gesloten 296

5/11/2020 Steun de paarden(sport)sector met een uniform en verlaagd BTW-tarief! 371

2/11/2020 Eindseminarie 'Grond van de zaak' 271

2/11/2020 Wie is professionele sporter in de paardensport? 51

1/11/2020 Update Covid-19: MB en omzendbrief 01/11/2020 57

29/10/2020 Update Covid-19: Maatregelen voor paardensport en corona vanaf 29/10/2020 51

28/10/2020 Corona-maatregelen: update 28/10/2020 43

23/10/2020
Update 23/10: Nieuwe maatregelen gelinkt aan het nieuw Ministrieel besluit voor de periode 

van 23/10/2020 t.e.m. 19/11/2020
36

21/10/2020 De paardensector in Vlaanderen: warme oproep tot het aanleveren van gegevens 572

16/10/2020 Update 16/10: Nieuwe maatregelen COVID-19 51

13/10/2020 Webinar 'Hoe kies ik een degelijke paardentrailer' 545

13/10/2020 Update 13/10: Wat betekent code oranje voor de paardensport? 42

9/10/2020 Update 09/10: Ministrieel besluit van 08/10/2020 44

2/10/2020 Infoavond 'Paarden natuurlijk' 338

1/10/2020 Paardenmest, geen afval maar een waardevolle grondstof: “Nutriëntenkring op paardenkracht”. 906
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22/09/2020 Bevraging impact van COVID-19 op de paardensector 449

16/09/2020 2de Inspiratiedag Paard in het Landschap | 18 oktober 706

16/09/2020 Leverschade als gevolg van jakobskruiskruid 836

15/09/2020 Geen mest achterlaten op de parking, hou de parking netjes! 276

8/09/2020 Opgelet: Werken op het strand! 1345

7/09/2020 Oproep extra ambassadeurs PDPO PROJECT ‘PAARD IN HET LANDSCHAP’ 1084

7/09/2020 (Wijziging) Infodag 'Valorisatie paardenmest via compostering/fermentatie op 28 september 2075

22/08/2020 Update 22/08: Toegelaten publiek uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor 42

29/07/2020 Update 29/07: Ministerieel besluit van 28 juli 2020 41

15/07/2020 Kantoor gesloten 20/07 en 21/07 601

14/07/2020 2de Inspiratiedag’ Paard in het Landschap’ op 18/10/2020 561

1/07/2020 Update 01/07: Update Ministerieel besluit 39

29/06/2020 Stichting voor Paarden in Nood steunt 18 paardenhouderijen in nood! 1149

29/06/2020 Stichting voor Paarden in Nood steunt 18 paardenhouderijen in nood! 420

24/06/2020 Paarden op de weide 1604

12/06/2020 Vlaamse paardensector verontrust door wolven - vraag om betere bescherming van paarden 2964

10/06/2020 Update 10/06: Versoepelingen ingaand op 8 juni en 1 juli 40

3/06/2020 Update 03/06: Onze paardensport krijgt lossere teugels vanaf 8 juni 2020 45

29/05/2020 Project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ van start! 1159

29/05/2020 Kantoor gesloten op pinkstermaandag 457

27/05/2020 Dorien Lambrechts - Coach en trainer - steunt de Stichting voor Paarden in Nood! 672

19/05/2020 Kantoor gesloten 21/05 en 22/05 165

17/05/2020 Update 17/05: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona infolijn. 41

15/05/2020
Update 15/05: onder strikte voorwaarden paardrijden in de buitenlucht met maximaal 20 

toegestaan.
48

15/05/2020 Stichting voor Paarden in Nood steunt paardenhouderijen met paarden in nood! 1402

15/05/2020 Stichting voor Paarden in Nood steunt paardenhouderijen met paarden in nood! 841

13/05/2020 Update 13/05: Toch wat beweging voor onze paardensport in fase 2 51

10/05/2020 Update 10/05: Steun voor plan van aanpak heropstart (paarden)sport 47

3/05/2020 Update 03/05: De exitstrategie vanaf 4 mei... (on)duidelijkheid in fase 1A. 47

30/04/2020 Update 30/04: Wat wordt er vanaf 04/05/2020 bijkomend toegestaan? 44

30/04/2020 Dag van de arbeid - Diensten gesloten 334

24/04/2020 Update 24/04 naar aanleiding van de veiligheidsraad 46

20/04/2020 Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04 51

17/04/2020
Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel 

met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn.
46

16/04/2020 Update 16/04 Wachten op officiële bevestiging 45
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8/04/2020
Update Corona richtlijnen: Wandelen te paard blijft verboden! Paardensector verzoekt om 

aanpassing van de richtlijnen.
108

7/04/2020 Update FAQ crisiscel: Wandelen te paard niet meer toegelaten! 40

4/04/2020 Opgelet voor esdoorns! 3527

1/04/2020 Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben 1153

1/04/2020 Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben 50

30/03/2020 Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis? 1881

30/03/2020 Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s 39

30/03/2020 FAQ: Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis? 46

25/03/2020
Update 25/03 Paardrijden beperkt toegelaten in natuurgebied – aangepaste richtlijnen van 

ANB – recreatief paardrijden niet toegelaten
42

24/03/2020 Update 24/03: Paardrijden als recreatieve bezigheid is verboden. Wat kan en wat kan niet? 47

23/03/2020
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020: o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en 

professioneel transport kunnen verder werken
44

22/03/2020 UPDATE 22/03/2020 - Richtlijnen voor maneges en pensionstallen. 49

20/03/2020
Geen indicaties dat coronavirus zich zal verspreiden via paarden of andere diersoorten & FAQ: 

Wat mag en wat niet tijdens de Corona ‘lock down’
42

18/03/2020 Update 18/03: Verstrengde maatregelen 47

16/03/2020
Update 16/03: Vlaamse regering ondersteunt de Vlaamse bedrijven die in moeilijkheden 

geraken door de coronacrisis
40

16/03/2020
Vlaamse regering ondersteunt de Vlaamse bedrijven die in moeilijkheden geraken door de 

coronacrisis
1546

13/03/2020 Gevolgen van het Coronavirus voor de paardensector 12962

13/03/2020 Kantoor gesloten voor bezoekers 685

12/03/2020 Annulatie studieavond Hasselt 16 maart en Gent 31 maart 792

10/03/2020 | GEANNULEERD | Studieavond: Weidegang en ontwormingsmanagement 947

10/03/2020
Aan de slag bij eerste ‘Paard in het Landschap’-ambassadeurs van Regionaal Landschap 

Schelde-Durme
573

4/03/2020 | GEANNULEERD | Infoavond 'Beginnende paardenhouder' 16 maart 1615

18/02/2020 | GEANNULEERD | Studieavond Paardenhouderij dinsdag 31 maart 1986

18/02/2020 (GEVONDEN) Brandweer Gent zoekt afgeschreven / afgekeurde trailer 3291

10/02/2020 Resultaten onderzoek naar het oppervlaktegebruik van de paardensector 2076

6/02/2020 Kom naar onze stand op Flanders Horse Expo voor advies! 1020

6/02/2020 Nieuwe brochure: Paarden kopen - 5 tips & tricks 1678

28/01/2020 Infoavond 'Vergunningen in de paardenhouderij 1297

15/01/2020 Gesloten op maandag 20 januari 793

9/01/2020 Vanaf 1 januari 2020 vraagt Rendac het chipnummer 4732

In 2020 stuurde PaardenPunt 

Vlaanderen 95 nieuwsberichten de 

wereld in.

Het PaardenPunt plaatst alle berichten 

op de website, in de nieuwsbrief en op 

Facebook. 

Het meest gelezen bericht van 

2020 is dat van de gevolgen van het 

coronavirus voor de paardensector 

met 12.962 clicks.
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Nieuwsbrief
    Datum     Onderwerp

23/12/2020 NIEUWSFLASH: Kosten voor de ophaling van gestorven paarden

21/12/2020 NIEUWSBRIEF: Brexit

18/12/2020 Fijne kerst en een gezond nieuwjaar!

11/12/2020 NIEUWSBRIEF: Verbod vuurwerk - Voedingsadvies

01/12/2020 NIEUWSBRIEF: Webinar DLV - Ruimtelijke ordening

20/11/2020 NIEUWSBRIEF: webinars en nieuw Equilabel!

05/11/2020 NIEUWSBRIEF: Rhino en Seminarie ‘Grond van de Zaak’

28/10/2020 Esdoornalarm!

21/10/2020 NIEUWSBRIEF: Warme oproep tot aanleveren gegevens

30/09/2020 NIEUWSBRIEF: Rhinopneumonie en esdoornvergiftiging

22/09/2020 NIEUWSBRIEF: Enquête impact COVID-19 paardensector

10/09/2020 NIEUWSBRIEF: Infodag paardenmest, werken aan het strand etc.

15/05/2020 Stichting voor Paarden in Nood steunt paardenhouderijen met paarden in nood!

10/04/2020 Opgelet voor esdoorns!

31/03/2020 Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s

18/03/2020 Update extra maatregelen Coronavirus

17/03/2020 Laatste nieuws rond het Coronavirus!

13/03/2020 Kantoor gesloten voor bezoekers!

12/03/2020 Annulatie studieavonden Hasselt (16 maart) en Gent (31 maart)

11/03/2020 Nieuwsbrief: studieavonden in Hasselt & Gent!

04/03/2020 Nieuwsbrief: studieavonden in Hasselt & Gent!

10/02/2020 Nieuwsbrief: infoavond paardenhouderij, nieuwe brochure, ...

09/01/2020 Nieuwsbrief: Nieuwe regel Rendac

 11.272 ontvangers
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Facebook

PaardenPunt Vlaanderen Paard op de baan? Kalm aan! Stichting voor Paarden in Nood

5.860 fans 4.027 fans 3.417 fans
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Flanders Horse Expo

21-23 februari

Naar jaarlijkse gewoonte was PaardenPunt Vlaanderen weer aanwezig met een 

stand op Flanders Horse Expo. Zondag 23 februari stond in het teken van juridisch 

advies. Voordien kon een afspraak gemaakt worden met onze jurist om de nodige 

informatie in te winnen. 

Activiteiten beursstand 

• Gratis stickers, posters, brochures

• Presentatie erkende organisaties

• Informatieverstrekking

• Identificatie ter plaatse

• Kennisquiz

Beurzen
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Evenementen
Webinar DLV: ‘Vergunningen 
paardensector’
17 december 2020

Gezien fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, werd er in 

samenwerking met onze partner DLV een webinar georganiseerd rond 

vergunningen in de paardensector - inleiding stedenbouw en stand van 

zaken. 

DLV gaf een toelichting over wanneer je als paardenhouder een 

vergunning kan aanvragen, met de focus op het stedenbouwkundig luik 

van het vergunningslandschap. 

Tevens werden de verschillende mogelijkheden overlopen voor 

hobbyhouders en professionele paardenhouders. Telkens werd 

toegelicht aan welke voorwaarden moet voldoen worden en met welke 

zaken men extra rekening moet houden. 

Met een 300-tal inschrijvingen was de webinar een groot succes!

studie- en adviesbureau

Annulatie studieavonden
Voor het jaar 2020 stonden zoals gewoonlijk vele infoavonden en 

studiedagen op het programma van PaardenPunt Vlaanderen. Helaas 

waren we genoodzaakt om al deze evenementen te annuleren door 

Corona. 

PaardenPunt Vlaanderen zocht echter naar oplossingen om de honger 

naar informatie van onze paardenhouders te stillen. Zo zijn we tot de 

conclusie gekomen dat het geven van webinars de beste optie was 

om de nuttige informatie nog steeds te verspreiden. Gezien de vele 

voordelen die een webinar biedt, zullen we in de toekomst nog steeds 

webinars organiseren, gecombineerd met fysieke studieavonden. 

Pixabay
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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 2020 heeft PaardenPunt 

Vlaanderen partnerschappen 

afgesloten met Saracen, DLV, 

Dierenartsenpraktijk Katona, 

Eurohorse en Zangersheide. 

Dankzij deze samenwerkingen kan 

PaardenPunt Vlaanderen zijn werking 

blijven garanderen en zich volop 

inzetten voor de paardensector. 

We willen iedere partner bedanken 

voor het vertrouwen in onze 

organisatie. 

Partnerships
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Equilabel
20 gelabelde bedrijven 

Hernieuwing Equilabel
Het verslag van de vergadering over de criteria voor het “Equilabel” van 

02/12/2019 is op 10/01/2020 aan de administratie van Dierenwelzijn 

doorgestuurd samen met de vraag voor overleg inzake ondersteuning van 

het “Equilabel”. Dit overleg met de administratie Dierenwelzijn ging door op 

18/02/2020. 

Dierenwelzijn besluit het Equilabel te ondersteunen. Dit resulteerde in het 

ministerieel besluit tot het toekennen van een subsidie aan PaardenPunt 

Vlaanderen om het Equilabel voor maneges en pensionstallen meer 

toegankelijk te maken voor maneges, pensionstallen en asielen voor 

paardachtigen.

Deze subsidie bedraagt max. € 6.000,00.  PPV ontvangt € 100,00 subsidie 

per audit die uitgevoerd wordt in het kader van het Equilabel en op 

voorwaarde dat :

• De manege, pensionstal of asiel voor paardachtigen is gelegen in het 

Vlaams Gewest.

• De manege, pensionstal of asiel heeft op eigen initiatief en uiterlijk 

op 16/05/2021 een audit aangevraagd en betaald bij PaardenPunt 

Vlaanderen met het oog op het behalen van het Equilabel.

Nieuw in 2020

Proficiat!

• Manege Dennehof

2020 
- 

2023

Kwaliteitslabel 

voor

maneges en 

pensionstallen

www.equilabel.vlaanderen

• De manege, pensionstal of asiel heeft de audit van het Equilabel voor maneges 

en pensionstallen ten laatste op 31/08/2021 laten uitvoeren door PaardenPunt 

Vlaanderen. 

Door de corona pandemie is de campagne rond de vernieuwing van het Equilabel 

helaas uitgesteld. Deze zal hervat worden in 2021.
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Animal Health Law
Vanuit het FOD werd het voorstel van Implementing Act van de Europese 

Commissie inzake identificatie van paarden aan PPV doorgestuurd.  Dit zijn de 

laatste details die nodig zijn om een definitief zicht te hebben op de nieuwe regels 

betreffende identificatie paarden.  Deze implementing act betreft 3 wetgevingen : 

AHL, Animal breeding regulation en Regulation on veterinary medicinal products.  

Opmerkingen dienden ten laatste 05/11/2020 via de gewesten overgemaakt te 

worden aan het FOD om van daaruit overgemaakt te worden aan de Europese 

Commissie.

Inzake de Animal Health Law is er nog veel onduidelijkheid.  Ook is nog niet duidelijk 

of de AHL van kracht wordt vanaf 21/04/2020 want een aantal lidstaten hebben 

uitstel gevraagd.

Om die reden is op  28/10/2020 overleg geweest tussen BCP, PPV, departement 

Landbouw en Visserij, BWP, Z en VFBT.

Volgende vragen en bekommernissen zijn vanuit de Vlaamse Paardensector 

overgemaakt aan het departement Landbouw en Visserij en van daaruit via FOD 

overgemaakt aan de Europese commissie:

In art. 5 is er sprake van een delegatie door de ‘competent authority’ met o.i. 

tal van vrijheden waaronder het printen van de documenten.  In art. 29 wordt 

vermeld dat ‘printing’ van het ‘lifetime identification document’ een taak is van dit 

orgaan. We veronderstellen dat de instanties ook het printen van de documenten 

kan delegeren. Het is dus wachten op Belgische wetgeving die de Europese 

regelgeving implementeert. De stamboeken blijven uiteraard bevoegd voor het 

zoötechnisch certificaat.

Er zijn 2 pistes : 

• Ofwel blijft alles zoals het is, zijnde de stamboeken printen zelf hun 

paspoorten via een delegatie vanuit de BCP/databank. Er zal wel een controle 

moeten zijn door BCP/databank vooraleer deze worden verstuurd.  Deze 

controle omvat het identificatiedossier en het af te leveren paspoort.

• Ofwel doet BCP alles zelf, zijnde het zoötechnisch certificaat wordt 

aangeleverd door de stamboeken, BCP controleert alles, maakt de 

paspoorten en stuurt ze naar de exploitant. 

De huidige werking van identificatie is in Vlaanderen en Wallonië verschillend en 

de vraag is of in de toekomstige wetgeving al dan niet een volledige harmonisatie 

wordt doorgevoerd.

Ook is niet duidelijk  hoe de stamboeken zullen kunnen werken voor de registratie 

van veulens over de landsgrenzen heen.  

De stamboeken pleiten voor een diepgaande efficiëntie zowel wat betreft de 

kosten als de te volgen procedures.

De faam en het economisch belang van de Vlaamse paarden is gebaseerd op 

de werking van de stamboeken waarbij de fokkers, zowel groot als klein, een niet 

te onderschatten rol hebben.  Zaken nodeloos compliceren zal de werking van de 

stamboeken ondermijnen.

Het verleden leert ons dat België steeds “de beste leerling van de klas is”.  Dit 

heeft echter geleid tot een concurrentieel nadeel, o.m. tegenover buitenlandse 

stamboeken en organisaties die het niet zo nauw nemen met de geldende EU-

reglementering.  Dus als alle andere lidstaten effectief akkoord gaan en actie 

ondernemen, willen we vanuit Vlaanderen eveneens hierin meegaan.

De AHL werd op 07/12/020 opnieuw besproken door FOD met de gewesten en 

BCP.  Totdat de AHL van kracht gaat, blijft alles bij het oude.
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COVID-19
Gevolgen paardensector
Op vrijdag 13 maart 2020 kregen we het bericht dat heel het land in lockdown 

ging t.g.v. het coronavirus. Ook voor de paardensector had dit ernstige gevolgen. 

Zo werden alle wedstrijden, keuringen, kampen en evenementen afgelast, waren 

alle samenkomsten (zoals (privé-lessen, ...) verboden en moesten cafetaria’s 

de deuren sluiten. Daarnaast werden op 18 maart 2020 de regels nog eens 

verstrengd. Transport van paarden was niet langer toegelaten. Enkel transport in 

functie van diergeneeskundige activiteiten en in het kader van dierenwelzijn (zoals 

transport van en naar de weide) was nog toegestaan.  Bovenop deze al zeer 

strenge maatregelen, was wandelen met je paard in vele gemeentes verboden en 

werden er boetes uitgedeeld. 

Al deze maatregelen brachten een stortvloed aan vragen met zich mee. Om geen 

foutieve informatie te publiceren, heeft de sector besloten een corona werkgroep 

op te richten zodoende men steeds gezamenlijk de correcte informatie onder de 

leden kon verspreiden. 

Er werden 39 berichten op onze website geplaatst rond de maatregelen van het 

coronavirus. Deze berichten werden wel 165.854 keer gelezen! Daarbij ontving 

PaardenPunt Vlaanderen meer dan 850 telefonische oproepen met vragen over 

corona. Ook per mail kwamen er immens veel vragen binnen. 

Stichting voor Paarden in Nood steunt 
paardenhouderijen in nood
De lockdown had ook extreme gevolgen voor de vele paardenhouderijen. 

Lessen en kampen waren verboden en de cafetaria was verplicht gesloten. 

Echter liepen de kosten voor de paardenhouders wel nog steeds door. Bij vele 

paardenhouderijen stond het water letterlijk 

aan de lippen. Hierdoor heeft de Stichting 

voor Paarden in Nood besloten om deze 

paardenhouderijen te steunen. 

Met dit eenmalig project wenste de 

stichting de paardenhouderijen financieel 

te ondersteunen bij de aankoop van eten 

(hooi, stro en recreatieve voeding) om zo op 

te treden dat pony’s en paarden ongewild 

verwaarloosd of verkocht worden, of naar 

asielen worden gebracht omdat men de 

financiële middelen niet meer heeft om hen 

te ondersteunen en de facturen te betalen.

Op 15 maart 2020 lanceerde de stichting 

een oproep naar alle paardenhouderijen. 

Zij  mochten een dossier indienen en na een 

grondig intern overleg werd bekendgemaakt 

of de paardenhouderij al dan niet de 

gevraagde steun mocht ontvangen. Uiteindelijk werden 18 dossiers goedgekeurd 

en deze paardenhouderijen ontvingen dan ook wat financiële ondersteuning. 
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Eigendomsrecht, kopen en verkopen
Consumentenbescherming

Vanuit de paardensector groeit de bekommernis, zowel voor de belangen van 

gedupeerde kopers, als van verkopers te goeder trouw. Vanuit EHN als de BCP 

werd geijverd om de verkoop van levende dieren uit de consumentenbescherming 

te halen en dit gezien:

• het (weerlegbaar) vermoeden dat elk gebrek dat zich binnen de 6 maand na 

de verkoop voordoet er reeds was bij de verkoop, 

• de termijn van twee jaar na de verkoop, waarbinnen een particulier een 

beroepsverkoper kan aanspreken voor gebreken aan het paard, niet 

afgestemd is op de verkoop van levende dieren, in het bijzonder paarden.

Een bijkomende bekommernis is dat de voor de lidstaten geschapen mogelijkheid 

om de verkoop van levende dieren uit de consumentenbescherming te halen, 

zal leiden tot juridische regelingen die zullen verschillen al naargelang de 

lidstaat. Er wordt dan ook geijverd om binnen de EU te komen tot een uniforme 

reglementering voor de verkoop van levende dieren. 

Tijdens een overleg van 10/02/2020 op het kabinet van minister Nathalie Muylle 

betreffende consumentenbescherming en verkoop van paarden werd gevraagd 

feedback te geven vanuit de sector om eventueel te komen tot een specifieke 

reglementering.

Er werd voorgesteld dat we met de paardensector een checklist zouden opmaken 

in functie van een specifiek KB voor verkoop van paarden, naar analogie met 

het KB voor de verkoop van tweedehandswagens. PPV stelde hiertoe reeds een 

aanzet op.

Er werd gepland terug te koppelen met de sector teneinde te komen tot een 

gedragen voorstel, maar ingevolge de corona-crisis is daar nog geen vervolg aan 

gegeven. 

Gezien dit federale materie is, wordt dit opgenomen door BCP. Daartoe werd een 

werkgroep samengesteld waarmee op 16/09/2020 overleg werd gepleegd. 

Het nieuw goederenrecht

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd. Deze 

Wet voert een nieuw Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek in. Alle regels inzake 

eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal 

zijn hierdoor gewijzigd. Het gaat niet louter om een codificatie, maar ook om een 

grondige modernisering van het goederenrecht. De nieuwe regels treden in werking 

op 1 september 2021.

De professoren Goederenrecht van de Vlaamse Rechtsfaculteiten hebben 

de handen in elkaar geslagen om op deze studieavond de nieuwe regels zo 

praktijkgericht en helder mogelijk toe te lichten.

Dieren krijgen in het nieuw goederenrecht een specifiek statuut: dieren als quasi 

goederen, naast de personen en de voorwerpen. Ze worden niet meer gezien als 

goederen maar de regels voor goederen blijven erop van toepassing. 

Freedigital
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Wolvenplatform
Op 15 december 2020 was er een overleg tussen PaardenPunt Vlaanderen, ANB 

en INBO over de wolf en de paardensector. PaardenPunt Vlaanderen wenst toe te 

treden tot dit platform om zo ook de paardensector mee te kunnen ondersteunen. 

1.      Samenstelling wolvenplatform

Bij de samenstelling van de leden werd gekeken naar het risico dat de wolf 

betekent voor verschillende diergroepen. Daarbij werd er van uitgegaan dat het 

risico van de wolf voor paarden beperkt was. Er werd verwezen naar Duitsland, 

waar er slechts 12 incidenten van wolven met paarden geregistreerd werden. 

Incidenten met schapen komen veel meer voor. INBO deelde mee dat er in Spanje 

meer dan 1.000 geregistreerde incidenten zijn van wolven met paarden. Dat 

betreft dan wel hoofdzakelijk half in het wild gehouden paarden in een gebied 

waar ook zeer veel wolven voorkomen (40 roedels). Ook in Italië en Griekenland zijn 

er veel incidenten van wolven met paarden geregistreerd. Ook daar komen zeer 

veel wolven voor. In Vlaanderen betreffen de incidenten met wolven hoofdzakelijk 

schapen. Het aantal in Vlaanderen geregistreerde incidenten met wolven stijgt: 

39 in 2018, 107 in 2019 en 144 in 2020. De wijze waarop paarden in Vlaanderen 

gehouden worden, met meestal degelijke afsluitingen zou maken dat het risico in 

Vlaanderen beperkt is.

PPV wees op het maatschappelijk, economisch en sportief belang van 

de paardensector in Vlaanderen en de grote bekommernis die er in de 

paardensector leeft m.b.t. mogelijk gevaar van wolven.

2. Afsluitingen - subsidies

Er worden subsidies voorzien voor wolfproof afsluitingen, enkel voor het materiaal 

van de afsluitingen, en niet voor paarden. Daarbij werd een afweging gemaakt, 

waarbij geoordeeld werd dat het risico voor paarden beperkt is, waardoor het 

maatschappelijk niet verantwoord zou zijn subsidies te voorzien voor afsluitingen 

voor paardenhouders. PPV trok de aandacht op de grote economische en 

emotionele waarde die paarden hebben. Ook dit zal opnieuw geëvalueerd worden.. 

Het zou volstaan buiten de afsluiting 4 schrikdraden te voorzien met de onderste 

schrikdraad op 15 cm. Er werd opgemerkt dat vooral afsluitingen van weiden met 

veulens en/of kleine pony’s wolfproof moeten gemaakt worden.

3. Schadevergoeding

Er werd door ANB gewezen dat er wel een mogelijkheid is om schadevergoeding te 

bekomen voor incidenten van wolven met paarden en dat die de werkelijk geleden 

schade zou dekken. PPV deelde mee dat de waarde van veulens en paarden zeer 

hoog kan zijn en vele 10.000den euro’s en meer kan bedragen. 

4. Communicatie

PPV bood aan info betreffende de wolf te communiceren: hoe een afsluiting 

wolfproof maken, mogelijke subsidies, mogelijke schadevergoeding, …

ANB en INBO zullen daar teksten voor aanleveren.

ANB en INBO vragen dat ze bij mogelijke incidenten van wolven met paarden asap 

gecontacteerd zouden worden, zodat ze nog nuttige vaststellingen zouden kunnen 

doen en bv. DNA nemen om na te gaan of het effectief om een wolf ging.

5. Probleemwolven

Er wordt gewerkt aan een protocol voor probleemwolven.

Vervolg

ANB gaat intern aftoetsen en terugkoppelen wat betreft:

• Een mogelijke toetreding van PPV tot het wolvenplatform

• Aanleveren van teksten voor communicatie door PPV, o.a. over het wolfproof 

maken van afsluitingen en de te contacteren instanties bij mogelijke 

incidenten.

• De mogelijkheid voor paardenhouders om subsidies voor wolfproof 

afsluitingen / schadevergoeding bij incidenten met wolven te bekomen.
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Ruimtelijke ordening

Problematiek ruimtelijke ordening
Op 04/02/2020 vond er een overleg plaats rond ruimtelijke ordening met 

PaardenSport Vlaanderen. Dit overleg was een gevolg van een brainstorming 

over ruimtelijke ordening en de paardenhouderij die doorging bij PaardenSport 

Vlaanderen op 07/01/2020 waarbij  de bal aan het rollen ging in media en politiek.

Vanuit de politiek kwamen diverse positieve signalen dat er bereidheid is om 

oplossingen uit te werken.  Nu stelt zich de vraag om een concreet voorstel uit te 

werken in functie van een toekomstig overleg bij minister van Omgeving Demir.

Minister van Landbouw Crevits gaf reeds opdracht tot een actualisatie van het 

Vlaams actieplan paardenhouderij en de studie over het economisch belang van 

de paardenhouderij.  

Inzake ruimtelijke ordening stelt zich een dubbele problematiek :

• De problemen van de individuele paardenhouder(ij) om een 

omgevingsvergunning te bekomen : hier stelt zich een probleem van 

rechtszekerheid.

• De problemen inzake beschikbare accommodatie voor paardensport : 

inventariseren waar er nood is en waar er aanbod is.

Pixabay

Onderzoek ruimtegebruik paarden-

sector
Op 19/12/2019 lanceerde PPV een onderzoek naar het oppervlaktegebruik van 

de paardensector in Vlaanderen.  De enquête werd verspreid via de nieuwsbrief, 

facebook en de website.  Op 20/01/2020 werd de enquête afgesloten.  In totaal 

hebben 829 respondenten deelgenomen.

Naast deze enquête werden eveneens de gegevens van het aantal paarden per 

provincie en het aantal houders per provincie opgevraagd uit de databank.  

De enquête bracht volgend resultaat:

a. Aantal gehouden paarden :

• 70% van de respondenten heeft maximaal 5 paarden

• 8 % van de respondenten heeft meer dan 20 paarden

b. Aantal hectare weiland ter beschikking :

• 66% van de respondenten heeft maximaal 2 hectaren.

• 6% van de respondenten heeft 12 of meer hectaren.

De enquête betreft de grondinname door paardenhouderijen welke zich 

niet beperkt tot het louter agrarisch gebied, doch ook andere zones zoals 

natuurgebied, recreatiegebied, woonzone, …

c. De verdeling tussen het aantal paarden per hoeveelheid weiland komt 

overeen met de gegevens die beschikbaar zijn uit HorseId.  Volgens de databank 

zijn er meer paarden en houders in Oost-Vlaanderen en Antwerpen dan in de rest 

van Vlaanderen.  Dit wordt bevestigd door het resultaat van de enquête.  Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek representatief is.

Het resultaat van deze enquête werd gecommuniceerd aan het kabinet van 

minister Crevits, de deelnemers van het overleg met Ilvo, de leden van de Raad 

van bestuur en werd verder verspreid via de nieuwsbrief, Facebook en website 

van PPV.   
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Onderzoeksproject 
‘Natuurlijke beschutting 
voor weidedieren’
De dienst Dierenwelzijn financiert een onderzoek 

naar het bepalen van de meest geschikte beplanting 

als beschutting voor dieren die buiten gehouden 

worden. Het doel van dit project is om te komen tot 

aanbevelingen voor diereneigenaren over de meest 

geschikte beplanting voor hun weiden, waarbij rekening 

wordt gehouden met allerhande factoren zoals de 

waarde als beschutting, giftigheid, voederwaarde, 

impact op de bodem en diversiteit, … . Dit onderzoek 

zal uitgevoerd worden door vzw het Bos+ Vlaanderen 

en het ILVO en heeft een looptijd van 2 jaar. 

Om dit project te begeleiden is er ook een stuurgroep 

voorzien die de werkzaamheden opvolgt en 

ondersteuning biedt. Deze groep zou minimaal 3 

keer samenkomen. Concreet zal bij de aanvang 

van het project een startvergadering met de 

stuurgroep worden georganiseerd waarop het project 

voorgesteld en besproken wordt. Nadien zullen na 

ongeveer een periode van 12 maanden de resultaten 

worden gebundeld in een tussentijds verslag en 

worden voorgesteld aan de stuurgroep.
KVM
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Economie
Brexit
Over de  Brexit heerst veel onduidelijkheid en onzekerheid. Ook voor de 

paardensector zal 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.

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 - Opvraging chipnummer
Sinds 2010 stelt de Europese wetgeving  regels vast omtrent de identificatie van 

paardachtigen.

Deze dieren moeten binnen een jaar na geboorte geïdentificeerd worden (via 

microchip, paspoort en registratie in de centrale databank). Ze krijgen dan een 

sanitaire status ”behouden of uitgesloten voor menselijke consumptie”.

Deze status wordt vastgelegd in de databank van de Belgische Confederatie van 

het Paard (BCP), en wordt bepaald 

door

• de toediening van bepaalde 

geneesmiddelen 

• de keuze van de houder.

Veulens worden bij geboorte 

oorspronkelijk beschouwd als 

bestemd voor de menselijke 

consumptie.

Op basis van de status mag het 

paard/de paardachtige uiteindelijk wel of niet in de menselijke consumptieketen 

terechtkomen. Wanneer het dier sterft, moet dit ook officieel in de databank 

worden opgenomen.

Om de gegevens in de databank te kunnen aftoetsen met de paardachtigen 

die werden opgehaald door het destructiebedrijf Rendac, wordt vanaf 1 januari 

2020 de mogelijkheid gegeven om bij dit bedrijf het chipnummer in te geven bij de 

melding van sterfte.

Pixabay

Pixabay
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Ruiter- en menroutes
Jaagpaden
De Vlaamse Waterweg bestelde een studie over het recreatief medegebruik van 

jaagpaden bij het studiebureau Sweco.

In de eerste fase worden gesprekken gevoerd met stakeholders.

Bij het overleg van 24/11/2020 werden vertegenwoordigers van recreatieve 

gebruikers bevraagd over:

• Welke doelgroepen zich aangesproken voelen voor recreatief gebruik van 

jaagpaden?

• Wat ze interessant vinden aan de jaagpaden?

• Welke problemen stellen zich m.b.t. recreatief gebruik van jaagpaden?

• Wat de toekomstige potenties zijn van recreatief gebruik van jaagpaden?

Zowel wandelaars, moutainbikers, ruiters, menners en fietsers zijn vragende partij 

voor recreatief gebruik van jaagpaden.

Jaagpaden lenen zich uitstekend voor zachte recreatie en geven een unieke 

beleving wegens hun ligging langs waterwegen. Historisch zijn ze bestemd voor het 

“jagen” (voorttrekken) van schepen door paarden. Dat maakt dat er slechts zelden 

obstakels aanwezig zijn tussen het pad en de waterloop.

Jaagpaden zijn nu in eerste instantie private dienstwegen ten behoeve van 

het beheer en onderhoud van de kanalen en de aanhorigheden door de 

waterwegbeheerder. Het zijn bijgevolg geen openbare wegen. Toch wordt de 

nodige aandacht opgenomen voor de zachte recreatie op en langs de bevaarbare 

waterwegen. Het rijden met paarden op de jaagpaden of bermen kan eveneens 

tot de zachte recreatie worden bestempeld.

Recreatief medegebruik van de jaagpaden wordt door alle doelgroepen als 

mogelijk gezien, behalve met de fietsers. Deze worden algemeen gezien als 

gevaarlijk voor de medegebruikers, wegens de hoge snelheden die fietsers op 

de jaagpaden halen. De jaagpaden lenen zich tot hoge snelheden door fietsers, 

gezien ze vaak verhard zijn en bovendien vlak en recht zijn. Er komen meer en meer 

elektrische fietsen, waardoor nog hogere snelheden gehaald worden. Nochtans 

geldt er op de jaagpaden een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Voor 

recreatief gebruik is wederzijds respect essentieel.

Paardrijden of mennen is niet toegelaten op een jaagpad tenzij hier uitdrukkelijk 

toelating voor verleend wordt. Om die toelating te verkrijgen dient dit geval per 

geval gevraagd te worden. Bij het uitwerken van ruiter- en menroutes komt het 

regelmatig voor dat het inlassen van een jaagpad noodzakelijk is. Het bekomen van 

toelating hiervoor verloopt niet altijd even vlot.

Behoudens de fietsers vragen de recreatieve gebruikers van jaagpaden vooral 

onverharde jaagpaden. De fietsers vormen wel een grote en belangrijke groep van 

recreatieve gebruikers.

Ontdubbeling wordt algemeen gezien als een oplossing om recreatief medegebruik 

mogelijk te maken tussen fietsers en andere recreatieve gebruikers. Daar zijn wel 

kosten aan verbonden en het is ook niet overal mogelijk.

Pixabay
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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 het verleden werd in de ontwikkelcommissie gekozen om de paardenassistent 

aan de 2e graad en paardenhouder aan de derde graad te koppelen. De 

paardenafrichter zou verschuiven naar een (vrij te volgen) extra jaar, het 

zogenaamde SenSe - secundair na secundair.

Dit betekende dat er weinig tot geen paardrijden meer zou in het leerplan zou 

staan voor de derde graad. En het volgen van de opleiding africhter in een SenSe 

zou dan alleen om rijden gaan want de overige competenties zijn grotendeels 

behaald tijdens de derde graad gezien de overlap. Enkel en alleen voor het rijden 

zelf een extra jaar op school blijven zou weinig belangstelling kennen.

 

Vandaar de tussenkomst om de gekozen filosofie in het opstellen van de BKD’s, ook 

in het onderwijs door te trekken.

Ingediende aanvraag is dus: 

• 2e graad: paardenassistent, 

• 3e graad: paardenafrichter, 

• SenSe (Secundair na Secundair): paardenhouder. 

De samenwerking met Sport Vlaanderen blijft waar Initiator extra kan gevolgd 

worden in de derde graad en Instructeur B in de Sense bestaan. Bijgevolg kan de 

paardensector akkoord gaan met de ontwikkeling van “paardenhouderij duaal” met 

het BK paardenafrichter.

Erasmus + Multiplier event
Een heel aantal scholen, waaronder de Martinusschool Bilzen, hebben zich verenigd 

in ‘EEN’ (Equestrian Educational Network).  Deze scholen zagen een hiaat in hun 

opleidingen.  Studenten worden goed voorbereid op de arbeidsmarkt in eigen 

land.  Veel vraag komt echter uit het buitenland en ook buiten Europa.  Om hier 

aan tegemoet te komen hebben 9 scholen een Erasmus+ project uitgewerkt met 

name SPINE: Schools  project to increase employability in the European equestrian 

Labour market.

De ‘Extra Qualification’ biedt studenten, die IGEQ-Level II behaad hebben en wat 

overeenkomt met Instructeur B, de kans om in een internationale context een 

extra opleiding te volgen die hen voorbereid op werken in het buitenland.

De voorstelling van dit project is online doorgegaan op 10/08/2020.
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Fiscaliteit
BTW
De Corona-crisis heeft een drastische impact op de hele wereld.  Ook de 

paardensector dat een groot maatschappelijk en economisch belang heeft in 

ons land, staat enorm onder druk.  Sommige activiteiten blijven doorgaan om 

het welzijn van onze paarden te garanderen want zij hebben nood aan beweging 

en onderhoud.  Dat betekent echter voor veel professionelen in deze sector 

een enorme financiële aderlating.  Kosten blijven doorlopen en inkomsten dalen 

drastisch of gaan naar nul.

Gezien de huidige crisisomstandigheden vraagt de verenigde sector om het 

vermeld tarief van 6% uit te breiden naar alle paarden, van eender welk ras 

en voor eender welk gebruiksdoeleind. Dit niet alleen voor de fokkerij en handel 

maar voor alle aanverwante dienstverlening die tot doel heeft paarden te 

fokken, te onderhouden, te verzorgen, te verkopen en te stallen, met inbegrip van 

diergeneeskundige begeleiding en andere randactiviteiten maar evenzeer voor de 

opleiding en begeleiding van ruiters, jockeys, menners en uiteraard de paarden.   

Met andere woorden voor de paardensector in de breedste zin van het woord.

Dit verzoek werd op 10/11/2020  besproken met David Clarinval - Federaal Minister 

van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Institutionele Hervormingen.

Minister Clarinval verklaarde zich bereid de vraag tot uitgebreider toepassing 

van het verlaagd BTW-tarief te ondersteunen en aan te kaarten bij minister van 

financiën Vincent Van Peeteghem. Op 8/12/2020 vond er eveneens met Pieter 

Daens van het kabinet premier De Croo een overleg plaats. 

Erfgoed
Paardencoördinator Vlaams-
Brabant
Vlaanderen heeft voor de programmeringsperiode 2014 - 2020 een programma 

voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) opgemaakt waarbij maatregelen werden 

goedgekeurd om te helpen bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten 

door inhoudelijke en financiële cofinanciering te bieden. Binnen het thema 

“Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking” 

werd in 2017 het project “Brabants trekpaard, samen erfgoed een toekomst 

geven” goedgekeurd. 

Het project heeft tot doel relevante (landbouw)technieken uit het verleden, 

uitgevoerd door Brabantse trekpaarden, te vertalen in nieuwe bestemmingen 

en functionaliteiten voor dit paardenras. Eén van de doelstellingen daarbij is 

het opzetten van een digitaal platform om vraag en aanbod van gebruik van 

trekpaarden dichter bij elkaar te brengen. 

Zie: https://www.brabantstrekpaard.be/informatie/projectinformatie

Dit is relevant voor het EU-project Heavy Horses Plus, dat op de resultaten van dit 

project kan verder bouwen.

EDS
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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.

In het kader van dit project gaf 

PaardenPunt Vlaanderen een 

voordracht op de infoavond 

‘Vergunningen in de paardenhouderij’. 

Deze vond plaats op 11/03/2020.

Onder coördinatie van Regionaal 

Landschap Pajottenland & Zennevallei 

zal gedurende 2 jaar aan het duurzaam 

biodiversiteitsproject ‘Goed gegra(a)sd 

worden samengewerkt. Er zal gewerkt 

worden aan:

• Terreinrealisaties bij gemeentes 

en professionele/private 

paardenhouders.

• Acties rond draagvlak en 

communicatie.

Op 25 november 2020 organiseerde 

het Regionaal Landschap Lage Kempen 

een eindseminarie rond hun project 

‘Grond van de Zaak’. Met dit project wil 

het Regionale Landschap Lage Kempen 

paardenhouders beter informeren en 

motiveren om de bodem in hun weides 

te verbeteren door gebruik te maken 

van gecomposteerde paardenmest.

Tot slot organiseerde de Regionale 

Landschappen Meetjseland, 

Vlaamse Ardennen en Scheld-

Durme op 18/10/2020 een tweede 

inspiratiedag voor alle Oost-Vlaamse 

paardenhouders in het kader van het 

PDPO project ‘Paard in het Landschap’. 

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 2020 vond er helaas mede door 

corona maar 1 infodag plaats. Deze 

werd georganiseerd aan de hand van 

een webinar. 

Webinar ‘Hittestress bij paarden’.

De wereldwijde klimaatverandering 

gaat niet alleen gepaard met 

een hogere frequentie aan natte 

periodes, maar ook met meer en 

langere periodes gekenmerkt door 

droogte en hitte. De uitdaging voor 

de Vlaamse paardenhouderij bestaat 

erin om op de gepaste manier met die 

weersfenomenen en hun gevolgen om 

te gaan.  Tijdens de Webinar van 16 

december ’20 werd er stilgestaan bij 

hittestress, een probleem wat meer 

en meer voorkomt als gevolg van het 

gewijzigd weerpatroon. Tijdens de 

Webinar werd er door Bert Driessen 

(KULeuven) dieper ingegaan op:

• de definitie

• hoe ontstaand hittestress    

• hoe je hittestress kan vaststellen

• de gevolgen en het belang van 

hittestress op korte en lange 

termijn

• maatregelen en praktische tips om 

hittestress bij dieren op de weide 

als op de stal te reduceerden
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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
8 januari 2020 Overleg wettelijke bepalingen Horseid

9 januari 2020 Overleg EU-project HeavyHorsesPlus

15 januari 2020 Cavalor - partnerschap

21 januari 2020 Easypost - voorstel postverwerking

27 januari 2020 Overleg Equilabel

28 januari 2020 Overleg DB

30 januari 2020 Overleg Equilabel

30 januari 2020 Infodag Erasmusprojecten

3 februari 2020 Overleg FAVV

4 februari 2020 Overleg PaardenSport Vlaanderen

4 februari 2020 Overleg vernieuwing website

5 februari 2020 Overleg RvB

5 februari 2020 Overleg RvB BCP

6 februari 2020 Overleg vernieuwing website

10 februari 2020 Overleg EHN - Hippomundo

10 februari 2020 Overleg kabinet Muylle

13 februari 2020 Overleg Vzw Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

14 februari 2020 Overleg Departement Landbouw en Visserij

18 februari 2020 Overleg Kabinet Crevits inzake subsidie PPV

18 februari 2020 Overleg administratie Dierenwelzijn

21 - 23 februari 2020 Flanders Horse Expo

24 februari 2020 Overleg DLV - Nutriëntenkring op paardenkracht

24 februari 2020 Technische werkgroep BCP te Ciney

25 februari 2020 Overleg Paardencoördinator Vlaams-Brabant

26 februari 2020 Overleg fokwaardenschatting 

27 februari 2020 Forum fokkerij 

28 februari 2020 Overleg voorbereiding infodag mestverwerking

2 maart 2020 Overleg Consumentenbescherming

4 maart 2020 Algemene vergadering vzw Pllatform buitengebied

11 maart 2020 Voordracht regionale landschappen 

17 maart 2020 Stuurgroep rond onderzoeksproject natuurlijke beschutting voor weidedieren

18 maart 2020 RvB Algemene VeePrijskampen

27 maart 2020 Overleg communicatie Covid 19

3 april 2020 Overleg communicatie Covid 19

10 april 2020 Overleg communicatie Covid 19
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15 april 2020 Overleg fokwaardenschatting

15 april 2020 Overleg Nutriëntenkring op paardenkracht

15 april 2020 dienst Preventie en Bescherming van Attentia - controle covid maatregelen kantoor

17 april 2020 Overleg communicatie Covid 19

20 april 2020 Overleg subsidie fokkerij 

22 april 2020 Overleg DB

24 april 2020 Overleg communicatie Covid 19

3 mei 2020 Overleg communicatie Covid 19

4 mei 2020 Overleg werking databank met BCP

6 mei 2020 Overleg RvB

26 mei 2020 Overleg communicatie Covid 19

26 mei 2020 Algemene Vergadering PPV en Stichting

29 mei 2020 Overleg Nutriëntenkring op paardenkracht

8 juni 2020 Overleg ondersteuning actiepunten

16 juni 2020 Protocol Fokkerijwedstrijden

17 juni 2020 Overleg Standaardtraject Paardenhouderij duaal

19 juni 2020 Algemene vergadering VLAM

23 juni 2020 Protocol Fokkerijwedstrijden

25 juni 2020 Stuurgroep rond onderzoeksproject natuurlijke beschutting voor weidedieren

25 juni 2020 Overleg RvB BCP

26 juni 2020 Overleg DB

26 juni 2020 Departement Landbouw en Vissrij - controle subsidie 2019

1 juli 2020 Overleg Kabinet Crevits subsidie PPV 2021

6 juli 2020 Protocol Fokkerijwedstrijden

16 juli 2020 Webinar: Brexit

27 juli 2020 Werkgroep paarden FOD/FAVV

28 juli 2020 Overleg EHN Legal Group

10 augustus 2020 Project Erasmus + Multiplier event

17 augustus 2020 Overleg DB

26 augustus 2020 Project Regionale Landschappen 'Goed Gegraasd'

26 augustus 2020 Overleg RvB

1 september 2020 Overleg Nutriëntenkring op paardenkracht

2 september 2020 Overleg Consumentenbescherming en verkoop levende dieren

3 september 2020 Studiedag 'Het nieuwe goederenrecht'

3 september 2020 Overleg RvB BCP

4 september 2020 Overleg Departement Landbuw en Vissrij

14 september 2020 Forum fokkerij
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16 september 2020 Overleg Consumentenbescherming bij verkoop paardachtigen

21 september 2020 Webinar Try Out Nutriëntenkring

23 september 2020 Overleg DB

23 september 2020 Overleg registratie stamboeken databank

28 september 2020 Provinciale Stuurgroep Sponaro Oost-Vlaanderen

13 oktober 2020 Overleg EHN

15 oktober 2020 Overleg communicatie Covid 19

15 oktober 2020 Overleg Kabinet Crevits subsidie PPV 2021

16 oktober 2020 Interview voor FIT: paardensector als innovatieve sector

18 oktober 2020 Inspiratiedag Regionale Landschappen

20 oktober 2020 Overleg BCP inzake communicatie registratie houder

22 oktober 2020 Overleg fokwaardeschatting

22 oktober 2020 Overleg inzake projectsubsidie Genomica

27 oktober 2020 Overleg studenten Uantwerpen

28 oktober 2020 Overleg implementatie nieuwe wetgeving identificatie met SB

10 november 2020 Overleg DB

10 november 2020 Overleg BTW - minister Clarinval

12 november 2020 Overleg Centaur Federation

13 november 2020 Overleg Departement Landbuw en Vissrij

16 november 2020 Forum fokkerij

23 november 2020 Overleg RvB BCP

24 november 2020 Overleg functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen

26 november 2020 Overleg RvB

27 november 2020 RvB Algemene VeePrijskampen

7 december 2020 Forum fokkerij

8 december 2020 Overleg kabinet premier De Croo

8 december 2020 Overleg EHN

15 december 2020 Overleg Kabinet Crevits subsidie PPV 2021

15 december 2020 Overleg inzake wolvenplatform

16 december 2020 Webinar Hittestress

17 december 2020 Webinar DLV
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