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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 
2018. Een jaar waarin de hervorming van 
het Equilabel is begonnen door middel van 
een samenwerking tussen de organisator 
van het WelPa project en PaardenPunt 
Vlaanderen en de ontwikkeling van een nieuwe 
verkeersveiligheidscampagne van ‘Paard op 
de baan? Kalm aan!’ is gestart. Daarnaast 
werden er verschillende infosessies gegeven 
voor zowel professionele als niet-professionele 
paardenhouders in samenwerking met het 
Departement Landbouw & Visserij. 

PaardenPunt Vlaanderen zet zich jaar na 
jaar in om zowel de professionele als niet-
professionele paardenhouder met raad 
en daad bij te staan. We delen telkens zo 
snel mogelijk het laatste nieuws van de 
paardensector via onze nieuwsbrief, website 
en Facebook. Daarnaast delen wij onze kennis 
en expertise via de verschillende infoavonden. 
Het is namelijk onze missie om de know how 
van de paardenhouder te vergroten en 
streven we naar een duurzame groei van de 
paardensector.  

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.

2002: Oprichting VCP en 
CWBC

Ten gevolge van de Belgische 
staatshervorming, besloot BCP 
om een Vlaamse en een Waals-
Brusselse vleugel op te richten. Zo 
zouden de verschillende overheden 
terecht kunnen bij een gepaste 
gesprekspartner. Op 15 juni 2002 was 
de Vlaamse Confederatie van het 
Paard (VCP) een feit. BCP blijft tot 
op heden actief als nationale koepel 
boven de Vlaamse en de Waals-
Brusselse verenigingen.

Opdat alle geledingen van 
de paardensector optimaal 
vertegenwoordigd zouden zijn, werden 
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. 

2005: Verplichte 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. 

2008/2009: Oprichting 
Vlaams Paardenloket

Ondertussen was de Vlaamse 
paardenhouderij uitgegroeid tot 
een volwassen sector. De Vlaamse 
overheid kreeg dan ook voor het 
eerst een grote interesse in de 
paardensector. In opdracht van de 
minister-president voerde Policy 
Research een gedetailleerde studie uit 
rond de economische relevantie van de 

paardenhouderij. De resultaten waren 
indrukwekkend.

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.

2016: Oprichting PaardenPunt 
Vlaanderen

In 2016 was het Vlaams Paardenloket 
de kinderschoenen ontgroeid en 
naast de Vlaamse Confederatie van 
het Paard een gevestigde waarde 
geworden binnen de paardensector. 
Daarbij viel niet te ontkennen dat de 
activiteiten van beide organisaties 
elkaar op verschillende vlakken 
overlapten. Het grote publiek vond het 
bovendien niet altijd even eenvoudig de 
weg te vinden tussen de verschillende 
verenigingen. Een fusie van VCP en het 

Vlaams Paardenloket kwam op tafel 
te liggen. Er vielen immers wel een heel 
aantal – ook financiële - voordelen mee 
te rapen:

• Een vereenvoudigd landschap: één 

Vlaamse koepelorganisatie, één 

aanspreekpunt, één website,…

• Eliminatie van onnodige dubbele 

inspanningen omwille van 

overlappende activiteiten

• Een efficiënte structuur: één vzw, 

één bestuur, één management, 

één boekhouding, één kantoor

• Schaalvoordelen in kosten, 

personeelsbezetting,…

• …

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.
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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 (Herverkozen)

Lies Vlamynck | Vlaamse Liga Paardensport | Ondervoorzitter

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard | Ondervoorzitter

Carine Luys | PaardenPunt Vlaanderen | Directeur

Raad van bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

Inge Vandael | Vlaamse Liga Paardensport

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Olivier Teirlijnck | Landelijke Rijverenigingen

Tom Lemmens | Stoeterij Zangersheide

Marc Steeno | Vlaamse Liga Paardensport

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 | Vlaamse Liga Paardensport

Patrick De Ryckere | Belgische Federatie voor de Paardenwedrennen

Katrijn Verlinden | Vrije Land- en Tuinbouw Instituut Torhout

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Stijn Geuvens | Vlaamse Liga Paardensport

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 | Landelijke Rijverenigingen

Louis Van Hout | Belgisch Stamboek van het Friese Paard

Leentje Onderbeke | Syntra Vlaanderen

Marc Steeno | Vlaamse Liga Paardensport

Wijzigingen  
• Vervanging Lies Vlamynck door Inge Vandael als vertegenwoordiger van de Vlaamse Liga 

Paardensport in de Raad van bestuur (algemene vergadering 23 april 2018)

• Maude De Smedt en Olivier Teirlijnck vervangen Inge Vandael voor Landelijke 
Rijverenigingen in de Raad van bestuur (algemene vergadering 23 april 2018)

• Muriel Coppin komt in de plaats van Patrick De Ryckere en vertegenwoordigt de 
Martinusschool Bilzen in de Raad van bestuur( algemene vergadering 23 april 2018)

• Vervanging Didier Rondelez door Sammy Vanderborght voor de Nederlandstalige Vereniging 
voor Meester-Hoefsmeden (algemene vergadering 23 april 2018)

• Vervanging Jean-Pierre De Waele door Leentje Onderbeke voor Syntra Vlaanderen 
(algemene vergadering 23 april 2018

• Vervanging Isis Bulté, Herman De Gezelle, Geert Mertens, Gerard Oben en Lies Vlamynck 
door Geert Clarebout, Muriel Coppin, Jurgen Talpe, Inge Vandael, John Vandewalle en Katrijn 

Verlinden (algemene vergadering 23 april 2018

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)

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

7 februari 2018 | 3 aanwezigen

12 maart 2018 | 2 aanwezigen

5 juni 2018 | 3 aanwezigen

21 augustus 2018 | 2 aanwezigen

2 oktober 2018 | 2 aanwezigen

27 november 2018 | 1 aanwezige

Raad van bestuur

4 april 2018 | 8 aanwezigen

23 april 2018 | 10 aanwezigen

20 juni 2018 | 8 aanwezigen

5 september 2018 | 8 aanwezigen

17 oktober 2018 | 7 aanwezigen

11 december 2018 | 9 aanwezigen

Algemene vergadering

23 april 2018 | 18 aanwezigen of 
vertegenwoordigd

Subsector fokkerij

15 januari 2018 | 24 aanwezigen

29 maart 2018 | 23 aanwezigen

4 juli 2018 | 26 aanwezigen

19 december 2018 | 27 aanwezigen

Subsector sport & recreatie

Geen vergaderingen

Subsector beroepen & 
opleidingen

Geen vergaderingen
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Medewerkers

7,5 VTE

Op 13/09/2018 heeft Marijke Tielemans - De Bolle haar ontslag ingediend wegens 
hervatting studies. Er is besloten om een part-time medewerker te zoeken. Uit 
de sollicitaties is Mieke Kauffman gekozen. Zij vervoegt sinds 29/10/2018 ons 
dynamisch team. 

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 2018 (België): 22.735
In 2018 werden 22.735 
nieuwe paarden geregistreerd 
in de Belgische databank.

 In vergelijking met 2017 
(21.940) is dit een stijging van 
3,62 %)

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.   

76%

24%

Per regio

 Vlaanderen

Wallonië

17%

46%

37%

Per type

Equipas

Belgische
stamboeken

Buitenlandse
stamboeken
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Mutaties in 2018 (België): 50.965

42%

58%

Online vs offline mutaties 2018

Online mutaties

Offline mutaties
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Houders Bedrijfsplaats Sterfte Export Uitsluiting Einde van
houderschap

Online vs offline mutaties per type 2018

Online Offline
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Afdrachten
In theorie zou de workload door het invoeren van Horse ID moeten 
dalen, maar in de praktijk worden bepaalde handelingen zwaar 
onderschat wat betreft tijdsduur.  Om die reden heeft PaardenPunt 
Vlaanderen het voortouw genomen om een voorstel van aanpassing 
van de tarieven voor de databank te formuleren.  De aanpassing 
van de prijzen zal enige ruimte geven aan zowel BCP als aan de 
vleugels om een gezondere financiële toestand te bekomen.  In 
het voorstel zijn geen grote verschuivingen, maar de gevraagd 
aanpassingen zijn nodig om alle onkosten, gepaard met een correcte 
identificatie, te ondersteunen.  Dit voorstel is door BCP goedgekeurd, 
maar niet door de Federale Overheidsdienst.

Binnen de raad van bestuur is beslist om voor elk dossier de 
afdracht vanuit BCP door te betalen aan de stamboeken -€ 5,00 
indien de tariefaanpassing zou goedgekeurd worden.  In het andere 
geval wordt de online registratie doorbetaald -€ 3,00, de offline 
registratie -€ 5,00 en - € 1,00 per dossier werkingsmiddelen.

De doorbetaling van de openstaande dossiers blijft echter een hekel 
punt en wordt bijna elke vergadering besproken.  
Om deze reden is vanuit PPV diverse malen overleg geweest met 
BCP om tot een structurele oplossing te komen. 
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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)

Fokkerijverordening (EU) 2016/2012

De Fokkerijverordening (EU) 2016/1012  werd op 1 november 2018 van 
toepassing.  

Op de vergaderingen van het forum fokkerij is meer uitleg gegeven 
inzake de impact van deze verordening voor de stamboeken :

• Identificatiedocument stamboekpaarden

• Erkenning stamboekvereniging

• Uitbreiding geografisch gebied

• Inhoud en vorm zoötechnisch certificaat 

• Goedkeuring fokprogramma

• Nieuw foktechnisch reglement

Om de stamboekverenigingen te helpen bij het aanpassen van het 
huishoudelijk reglement  en het foktechnisch reglement aan een 
aantal nieuwe voorschriften in deze verordening werd een handleiding 
opgesteld en gecommuniceerd. 

Om geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en de 
stamboekvereniging over de uitvoering van de fokkerijverordening  te 
beslechten is door PPV een voorstel van geschillenregeling voorgelegd 
aan het forum fokkerij en  is bestemd als inlas in het huishoudelijk 
reglement van de erkende stamboekverenigingen. 

De stamboekverenigingen hebben vrij kunnen beslissen op welke 
manier zij dit opnemen in hun huishoudelijk reglement.

Wijzigingen Europese Verordening AHL.

Het forum fokkerij steunt het standpunt van de sector dat PPV heeft 
geformuleerd : 

De rol van de stamboeken mag niet ondermijnd worden : 
stamboekverenigingen moeten paspoort-uitgevende instanties blijven 
zowel voor het land waar ze gevestigd zijn als daarbuiten.

• Eén uniek identificatiedocument gekoppeld aan het UELN : het 

zoötechnisch certificaat dient in het paspoort vervat te zijn.

• High level : uniforme definiëring en toepassing voor de volledige 

EU.

• De vooropgestelde 15-dagen termijn is problematisch voor de 

ganse paardensector.

• Vragen bij alternatieve identificatiemethoden.

• Vragen bij de praktische haalbaarheid om elke plaats waar 

paarden gehouden worden te nummeren.

• Nood aan goed werkende en aan elkaar gekoppelde centrale 

gegevensbanken.



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2018    |    16  

Subsidie fokkerij en coördinatie
MB  tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan PPV is door minister 
Joke Schauvliege op 27/08/2018 ondertekend.  Bedrag € 140.640,00

Na bespreking binnen de werkgroep subsidie heeft het forum fokkerij beslist de 
subsidie fokkerij als volg te verdelen :

1. Niet veulen gerelateerde uitgaven 
Deelname beurzen          4.400
Stamboekadministratie door PPV   12.000
Overhead        10.000
Deelname info fokprogramma’s     11.200
Juryopleiding         5.000
Opleiding stamboekregistratie ICT-platform    2.000
Begeleiding aanpassingen EU-verordening   3.000

2. Veulen gerelateerde uitgaven
DNA            3.840
FF + ICT                46.560
Subtotaal     

3. Gegevensverzameling + fokwaardenschatting 42.640

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie : 

• Alle bewijsstukken dienen binnen gestuurd te worden ten laatste op 

31/01/2019.

• Ouderschapscontrole door DNA bepaling is verplicht – stamboeken die niet 

deelnemen aan dit programma, verliezen de volledige subsidie waarvoor ze in 

aanmerking komen.

• Alle bedragen die niet in aanmerking worden genomen voor subsidie, worden 

automatisch overgedragen naar het deelprogramma stamboekeigen 

administratie.
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Werkgroepen

Werkgroep aspirant juryopleiding

Op 7/10/2017 is de cursus gestart met 30 
deelnemers. Er waren 11 lesdagen van 4 uur op 
zaterdagnamiddag, van 13.30u tot 15.30 en van 16u 
tot 18 uur.

Over het algemeen was er eerst 2 uur theorie en 
de laatste 2 uur praktijk aan de hand van paarden/
pony’s van verschillende rassen.

De cursussen werden gegeven door ervaren 
deskundigen:  ervaren juryleden van verschillende 
rassen, een hoefsmid lesgever aan de 
hoefsmederijschool en een professor van de 
Rijksuniversiteit van Gent.

Regelmatig viel er iemand af, ieder om zijn/haar 
eigen redenen.

In de maanden juli en augustus hebben de 
cursisten stage kunnen lopen bij verschillende 
stamboeken. Ze hebben er veel ervaring in de ring 
kunnen opdoen en enkele cursisten hebben na de 
stage het aanbod gekregen om, indien zij slaagden 
voor de cursus,  in 2019 als stagiair-jurylid te 
starten.

Op de laatste lesdag hebben de deelnemers , 
anoniem, een tevredenheid enquête formulier 
ingevuld. Het resultaat hiervan was  uitermate 
positief: grote tevredenheid over de inhoud, 
tevredenheid over de locatie.  

Op 08/12/2018 was het theorie examen. Hieraan 
namen 15 cursisten deel waarvan er 14 hebben 
deelgenomen aan het praktijkexamen van 
12/12/2018 en 12 cursisten slaagden. 

Onmiddellijk nadat alle cursisten de evaluatie 
van hun examen met de examinatoren achter 
de rug hadden en de resultaten gebundeld 
waren zijn de personen die niet geslaagd waren 
bij de eindverantwoordelijken uitgenodigd voor 
een gesprek.  Hun resultaten werden in detail 
doorgenomen en de reden van hun niet geslaagd 
zijn medegedeeld. 

Werkgroep 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 05/02 – 07/05 en 06/11 
werden volgende zaken geëvalueerd :

• Aanlevering data

• Timing van het project

Werkgroep projectsubsidie

Met dit project wilden de stamboekvereniging 
Belgisch Warmbloedpaard vzw en Vlaamse 
Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw 
interessante resultaten van een vorig internationaal 
onderzoeksproject (HORSEGENE) naar resp. 
osteochondrose (OC) bij rijpaarden en chronisch 
progressief lymfoedeem (CPL) bij Belgische 
Trekpaarden valideren en/of verder ontwikkelen.  
OC en CPL zijn twee erfelijke aandoeningen die 

de stamboekverenigingen door selectie uit de 
paardenpopulatie wensen te verwijderen.  Er is 
prioriteit gegeven aan het onderzoek naar OC en 
het onderzoek naar CPL zal uitgevoerd worden in 
de mate van de budgettaire ruimte ervoor.

PPV heeft op 19/09/2018 een vraag ingediend voor 
de verlenging van het project.  Het Departement 
Landbouw en Visserij heeft op 10/10/2018 laten 
weten akkoord te gaan met de verlenging van het 
project tot en met 31/05/2019.   

Tijdens het overleg van 05/02 – 07/05 en 06/11 
werden volgende zaken geëvalueerd :

• Opvolging project

• Aanlevering data

• Timing

Werkgroep hippotherapeuten

Aansluitend op een door PaardenPunt 
Vlaanderen op 30 maart 2017 georganiseerde 
dialoogdag, werd er een beroepsvereniging 
voor hippotherapeuten opgericht. De 
opstartvergadering ging door op 19 februari 2018 in 
de kantoren van PaardenPunt Vlaanderen
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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

Door het ICT-platform werden  2 opleidingsdagen 
georganiseerd :

• 02/06/2018 : werking operationele zaken van de 

stamboekverenigingen in het programma Falcoo.

• 9/06/2008 : werking registratie voor Horse-Id.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de deelnemers 
aan deze opleidingsdagen wordt minsten eenmaal per jaar 
een opleidingsdag georganiseerd.
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Administratieve ondersteuning 
overkoepelde organisaties
Als koepel van de paardensector wil 
PaardenPunt Vlaanderen nuttige 
ondersteunende diensten aanbieden 
aan de door haar vertegenwoordigde 
organisaties. 

Ze kunnen bijvoorbeeld op het 
PaardenPunt beroep doen voor 
administratieve ondersteuning (in ruil 
voor een prijsvriendelijke vergoeding 
voor de prestaties die het personeel in 
dit kader verricht).

Ondersteunde organisaties
• 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 2017 zijn 
er 9152 dekcertificaten afgedrdukt voor 
volgende stamboeken:

• Belgisch Warmbloedpaard

• Belgisch Arabisch Paardenstamboek

• Belgisch Tinker Stamboek

• Belgisch Stamboek van de Lipizzaner

• Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard

• Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen

• 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
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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: 58%
• Niet professioneel actief: 28%
• Onduidelijk: 14%

Gemiddelde antwoordtijd

5u53
Opgelost na eerste contact

85%
SLA behaald

• Eerste reactie: 96%
• Oplossing: 99%

Vragen behandeld 2018
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Algemene infovragen over 
paardenhouderij

2018

Algemeen 177
Bouwen en milieu 166
De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 18
Eigendom, kopen en verkopen 113
Fiscaliteit 12
Fokkerijsubsidie 1
Fokkerij 14
Gezondheid en verzorging 66
Identificatie en voedselveiligheid 9
Ondernemen 67
Opleidingen 10
Overheidssteun 1
Pacht en huur 16
Sport 4
Toerisme en recreatie 11
Transport 43
Veiligheid, verkeer en verzekeringen 51
Verwaarlozing en welzijn 73

FAVV 2

Gegevens houder 1.063
Totaal 1.917

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

2018

Lopende en afgesloten dossiers 4.817
Nieuwe identificaties 917
Nieuwe mutaties 1.981

Totaal 7.715

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 2018 ontving PaardenPunt Vlaanderen 9.634 infovragen 
waarvan 7.715 over specifieke identificatiedossiers en 1.917 
over diverse algemene thematieken met betrekking tot 
paardenhouderij. 

De overige 2 kregen (o.w.v. diverse redenen) geen thema 
toegewezen.  

Ten opzichte van 2017 zien we een stijging van 8,9%. Onze 
gemiddelde antwoordtijd is gezakt met 88 minuten! We merken 
ook dat het aantal professionele personen in de paardensector 
meer vragen stellen aan ons dan voordien. De nieuwe 
identificaties zijn dan weer fors gedaald, wat te wijten is aan 
het stijgende gebruik van de online identificatieaanvragen (via 
HorseID). 

4817

1981

917

Vragen per dossiertype 2018

Lopende en afgesloten
identificatiedossiers
Nieuwe mutaties

Nieuwe identificaties
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Website
Bezoekersaantal

Totaal aantal bezoeken in 2018: 921.693
Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 76.808

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. 
Bovendien kan een succesvolle website 
het aantal telefonisch, persoonlijk of via 
mail gestelde vragen doen dalen, wat 
de productiviteit van het hele team ten 
goede komt. 

De website van PaardenPunt 
Vlaanderen bereikte in 2018 ruim 33% 
meer bezoekers dan in 2017! We kunnen 
hieruit concluderen dat PaardenPunt 
Vlaanderen meer bekend wordt bij het 
publiek en dat men steeds meer onze 
website raadpleegt.

Het aantal bekeken pagina’s per bezoek 
ligt lager dan in 2017. 

De daling naar het einde van het jaar 
toe, valt toe te schrijven aan de daling 
van nieuwe dossiers op de website. 
Bovendien vinden bezoekers na een 
tijd sneller de informatie die ze nodig 
hebben zonder eerst via een aantal 
andere pagina’s te surfen. 

In juli is er een enorme piek aan 
bezoekers te zien. Dit komt doordat 
er op Facebook een bericht werd 
geplaatst over Jacobskruiskruid met 
een link naar onze website. Dit bericht 
werd zeer veel gedeeld wat leidde tot 
meer trafiek naar onze website.
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De website wordt nog altijd het meest  
gevonden via Google.

Net zoals in 2016 en 2017 komt meer 
dan 70% van de bezoekers via die 
weg op www.paarden.vlaanderen 
terecht. De populairste zoekwoorden 
zijn licht gewijzigd t.o.v. 2017. Zo is er 
minder interesse in hippotherapie en 
het gezondheidscertificaat. De andere 
zoekwoorden zijn ongewijzigd. 

Land

België: 75%
Nederland: 20%

Populaire zoekwoorden
• Adoptie

• Giftige planten

• Equilabel

• Esdoornvergiftiging

• Contracten

• Bouwvergunning

• Chipnummer

• Identificatie

• Jacobskruiskruid

• Identificatie

• Opleidingen

• Schuilhok

• Mutatie

• Kruiden

• Rhinopneunomie

Regio

Brussel: 10,3%
Antwerpen: 7,9%
Gent: 5,3%
Amsterdam: 3,3%
Sint-Niklaas: 2,2%

Verwijzende websites

Trekpaard.net: 5,7%

CBC-BCP.be: 3,8%

Bturf.be: 3,6%

Cavalorgames.com: 3,5%

VLP.be: 3,3%

Sociale media

Facebook: 99,74%

Twitter: 0,11%

Pinterst: 0,10% 

Youtube: 0,03%

Surfen via de rechtstreekse link naar 
PaardenPunt Vlaanderen is licht 
gestegen t.o.v. 2017. 

Het aandeel van de bezoekers dat 
via sociale media op www.paarden.
vlaanderen terecht kwam, steeg weer 
met 1% vergeleken met 2017. Doordat 
Facebook actiever wordt gebruikt, is het 
ook logisch dat bezoekers meer via daar 
hun weg naar onze website vinden. 

De verwijzende websites zijn met 
1 procent gestegen ten opzichte 
van 2017. Dit is enigszins verbazend 
aangezien wij niet meer investeren 
in betalende banners op andere 
websites. 

Herkomst bezoekers

74%

14%

5%
7%

Acquisitie bezoekers 2018

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 Welkom

2 Stichting voor Paarden in nood - Adoptiepaarden

3 Stichting voor Paarden in nood - Herplaatsen paarden

4 FAQ - Fokkerij

5 Stichting voor Paarden in nood

6 ABC hippische opleidingen - Erkende opleidingen

7 FAQ - Transport

8 Identificatie paarden opzoeken

9 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra en asielpaarden

10 Nuttige kruiden in de paardenwei

11 FAQ - Bouwen, mest en milieu

12 Esdoornvergiftiging bij paarden atypische myopathie

13 ABC hippische opleidingen

14 Identificatie paarden opzoeken

15 Bouwvergunningen

16 Opstarten van een paardenhouderij

17 FAQ - Bouwen, mest en milieu

18 Mijn paard identificeren

19 FAQ - Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

20 ABC hippische opleidingen

21 Stichting voor Paarden in nood - Opvangcentra

22 Nieuws - Opgelet voor Jacobskruiskruid

23 Contracten voor de verkoop en verhuur van paarden

24 Databank moederloze veulens

25 Toerisme

26 FAQ - Paardenwelzijn, gezondheid en verzorging

27 Modelcontract voor de stalling van paarden

28 De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden

29 Bouwen, mest en milieu

30 Modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik - pachtwet niet van 
toepassing

31 FAQ - Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

32 Nieuws - Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied

33 Beoordelingen van bouwvergunningen voor paardenhouderijen in 
landbouwzone

34 Jacobskruiskruid

35 Tachograaf: Rij- en rusttijden voor de chauffeur

36 Transport

37 Pacht en huur

38 Mestdecreet

39 Equilabel

40 ABC Hippische opleindingen - Scholen

41 FAQ - Eigendomsrecht, kopen en verkopen

42 Rhinopneumonie

43 Paardenwelzijn, -gezondheid en verzorging

44 Identificatie - Nieuw paard aangeven

45 Equilabel - Bedrijven

46 Contact

47 Nieuws - meer mogelijkheiden voor schuilhokken

48 FAQ

49 Fokkerij

50 Basisregels voor het transport van paarden en verzamelcentra

Nieuwe info in 2018

Nieuwe webpagina’s:  30

Aangepaste webpagina’s:  109
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Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 8 veulens & 22 merries aangemeld in 2018

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    

21/12/2018 Gesloten tussen 25 december en 1 januari 96
13/12/2018 Seminarie: Klaar voor de Brexit? 158
9/11/2018 Paarden natuurlijk! Naar een natuurlijke integratie van paard en landschap in de leemstreek. 360
31/10/2018 Onverwacht overlijden Erik Goossens 333
31/10/2018 Kantoor gesloten 1144
30/10/2018 Studieavond: Ecologie 26 november 2018 427
26/10/2018 PaardenPunt Vlaanderen steunt het Fonds Lode Verbeeck tijdens de Warmste Week! 504
23/10/2018 Nieuw dossier: Botulisme 1002
8/10/2018 Paarden Therapeuten steunt Stichting voor paarden in nood 420

4/10/2018 Studieavond: paardenhouderij op dinsdag 9 en 16 oktober! 689

1/10/2018 Studienamiddag en -avond paardenhouderij 15 en 16 oktober 871

26/09/2018 Belgen schrijven geschiedenis op World Equestrian Games (WEG) te Tryon! 1888

24/09/2018 Studieavond: Fokken zonder gokken? op 1 oktober 1833

17/09/2018 10e fokkerijdag in actie voor genetische vooruitgang 466

11/09/2018 Meldpunt zwerfvuil 2248

10/09/2018 Gezocht: Parttime administratief medewerk(st)er (m/v) 1633

4/09/2018 Onderzoek naar gewrichten bij paarden 224

23/07/2018 Nascholing code 95 aan een voordelig tarief! 1392

20/07/2018 Wat te doen bij warm weer? 5955

20/06/2018 Elektrolyten: een hype of een must? 2615
12/06/2018 Update ABC hippische opleidingen 969
4/06/2018 Opgelet voor Jacobskruiskruid 32251

29/05/2018 Inspiratie voor paard en landschap 1015
22/05/2018 Gesloten op donderdag 24 mei 516

14/05/2018 Uitbraak rhinopneumonie in Frankrijk 4414

8/05/2018 Warmblood Fragile Foal Syndrome 1370
7/05/2018 Onderzoek rugproblemen paard 1072
26/04/2018 Prof. Frank Gasthuys opnieuw verkozen als Voorzitter van PaardenPunt Vlaanderen 565

26/04/2018 Uitnodiging sectoravond: WelPa 1287

26/04/2018 Nieuwe brochure: risicoplanten voor paarden 3036
25/04/2018 Nieuw dossier: zomereczeem 1712
6/04/2018 De lente brengt esdoornvergiftiging met zich mee! 1240

23/03/2018 Internationaal ruiteronderzoek 1067
15/03/2018 Het veulenseizoen komt weer stilaan op gang 1586
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9/03/2018 Studieavond 'Weidegang en ontwormingsmanagement' 2940
8/03/2018 Minder paarden geslacht voor menselijke consumptie in 2017 1462
5/03/2018 Lezing: giftigheid van planten voor paarden 1075
1/03/2018 Paard terug op de weide 4800
27/02/2018 Presentaties infosessie 'Help, ik wil een paard' 1049
27/02/2018 Transport van een paard 740
20/02/2018 Onze ambassadeur doet het goed! 601
14/02/2018 Programma infosessie 'Help, ik wil een paard!' 875
2/02/2018 Onderzoek naar ruw- en krachtvoeder 2107
1/02/2018 NIEUW: Eerste hulp bij de aankoop en het houden van paarden 3141
22/01/2018 Enquête: de toekomst van uw paard na zijn carriere. 766
22/01/2018 [Uitverkocht] Wegens groot succes 2de infosessie: Help, ik wil een paard! 973
19/01/2018 Stichting voor Paarden in nood vindt een akkoord met GAIA en The Old Horses Lodge 1158
19/01/2018 Stichting voor Paarden in nood vindt een akkoord met GAIA en The Old Horses Lodge 818

17/01/2018
Belgische Confederatie van het Paard zoekt een nieuwe medewerker/medewerkster voor 
onmiddellijke indiensttreding

1347

10/01/2018 Gatz erkent Brabants trekpaard als Immaterieel Erfgoed 803

4/01/2018 Infosessie: Help, ik wil een paard! 1245

In 2018 stuurde PaardenPunt 
Vlaanderen 51 nieuwsberichten de 
wereld in.

Het PaardenPunt plaatst alle 
berichten op de website, in de 
nieuwsbrief en op Facebook. 

Het meest gelezen bericht van 2018 
is dat van Jacobskruiskruid met 
32251 clicks.
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Nieuwsbrief

+/- 10.500 ontvangers

    Datum     Onderwerp

21/12/2018 NIEUWSBRIEF: Laatste kans warmste week, brexit, ...

23/11/2018 NIEUWSBRIEF: Studieavond ecologie en fluohesjes tvv de warmste week

09/11/2018 NIEUWSFLASH: Studieavond ecologie, actie warmste week, botulisme, ...

27/09/2018 NIEUWSBRIEF: Wereldruiterspelen Tryon, esdoornalarm, ...

10/09/2018 NIEUWSBRIEF: Vacature administratief bediende, zwerfvuil, ...

27/07/2018 NIEUWSBRIEF: Wat te doen bij warm weer, elektrolyten, ...

12/06/2018 NIEUWSBRIEF: Jacobskruiskruid, update opleidingen, Paard & Landschap

25/05/2018 Ook wij houden ons netjes aan de regels

17/05/2018 NIEUWSBRIEF: Rhinopneumonie, opendeurdag hoefsmeden, ...

26/04/2018 NIEUWSBRIEF: Zomereczeem, brochure giftige planten, sectoravond WelPa

13/03/2018 NIEUWSBRIEF: Het veulenseizoen begint, studieavond weidegang, ...

02/03/2018 Is je weide terug klaar voor je paard? Heb je de nieuwe transport brochure al gelezen?

22/02/2018 Flanders Horse Expo Gent!

23/01/2018 NIEUWSBRIEF: Infosessie FHE, enquête, vacature BCP, ...
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Facebook

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

4.673 fans 3.957 fans 3.270 fans
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Beurzen
Onze beursstand

• Opvallend design

• Beeldscherm

• Presentatiedisplays

• Praathoek

• Wedstrijdtablet

• Berging

• ...
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Flanders Horse Expo

23-25 februari

Naar jaarlijkse gewoonte was PaardenPunt Vlaanderen ook nu weer van de partij 
op Flanders Horse Expo. Op onze stand konden paardenhouders terecht voor 
allerhande vragen rond identificatie, registratie, juridische kwesties etc. 

Dit jaar was er echter geen kennisquiz, maar hadden we voor de verandering 
een Wii voorzien met een leuk paardenspelletje. Deelnemers moesten om ter 
snelste een bepaald spel spelen. De tijd werd bijgehouden en ieder uur werden er 
3 winnaars gekozen. De snelste deelnemer won een zadeldoek van PaardenPunt 
Vlaanderen. Nummer 2 kreeg een roskam of hoevenkrabber en nummer 3 een 
sleutelhanger van PaardenPunt Vlaanderen. De Wii was een zeer groot succes, en 
genereerde ook meer vragen op onze stand. Daarnaast organiseerde we dit jaar 
een infosessie voor de beginnende paardenhouder  ‘Help, ik wil een paard!’. De 
eerste infosessie was op enkele dagen volzet, waardoor we besloten om nog een 
tweede sessie te organiseren. Meer info over deze infosessie leest u verder in het 
jaarverslag. 

Activiteiten beursstand 
• Spelletje op de Wii

• Gratis stickers, posters, brochures

• Presentatie erkende organisaties

• Informatieverstrekking

• Identificatie ter plaatse
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Evenementen
Infosessie: ‘Help, ik wil een 
paard!’
24 februari 2018

Zoals eerder vermeld, werd er dit jaar op Flanders Horse 
Expo een infosessie voor de beginnende paardenhouder 
georganiseerd. Via sociale media en onze nieuwsbrief werd de 
infosessie aangekondigd. Aangezien deze op enkele dagen tijd 
volzet was, hebben we ervoor gekozen om in de namiddag nog 
een tweede sessie te organiseren. 

Met de infosessie wilden we bezoekers aanspreken die 
overwogen om zelf een paard of pony te kopen. Er is namelijk nog 
veel onwetendheid over het houden en verzorgen van paarden. 
Vaak vallen de kosten voor de verzorging hoger uit dan mensen 
hadden voorzien en neemt de verzorging ook veel meer tijd in 
beslag. Er werden vijf thema’s besproken:

• Aankoop – verkoop

• Identificatie en registratie

• Verzekeringen

• Verenigingen 

• Huisvesting

• Voeding

• Verzorging

Dialoogdag : “Wat verwacht 
de paardenhouderij van de 
overheden”
Omgezet naar enquête

Dankzij de inspanningen van de overheid en de sector weet de 
paardenhouderij mooie resultaten neer te zetten. Maar er blijft 
nog zeer veel ruimte voor verbetering.

In navolging van eerdere sectordagen wil  PPV een nieuwe 
sectordag organiseren “Samen naar een duurzame groei”, om 
samen met alle betrokken organisaties de koppen samen te 
steken, rond vijf onderwerpen:

• Economisch-maatschappelijk belang (fokkerij, transport, 

fiscaliteit, sport, subsidies …)

• Dierenwelzijn

• Ecologie

• Ruimtelijke ordening

• Verkeersveiligheid.

De uitnodiging is verstuurd aan de leden van de algemene 
vergadering van PPV, vertegenwoordigers van de Vlaamse 
overheid en stakeholders van de paardensector.  

Bedoeling is te komen tot een actieplan, gedragen vanuit de 
sector, dat kan voorgelegd worden aan de gemeentelijke, 
provinciale, Vlaamse en federale overheden. 

Omdat er weinig respons was op de uitnodiging voor deze 
dialoogdag, is binnen de RvB beslist een enquête te organiseren.  
Deze enquête wordt in het voorjaar van 2019 gecommuniceerd 
en teruggekoppeld naar DB/RvB/AV.
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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 2018 heeft PaardenPunt 
Vlaanderen twee partnerschappen 
afgesloten met VAB en Printhut. 

Dankzij de samenwerking tussen 
Paardenpunt Vlaanderen en VAB-
Rijschool kan u de nascholingen in 
het kader van de code 95 aan een 
verminderd tarief volgen.

Door de samenwerking met 
Printhut kunnen we fluohesjes 
verkopen ten voordele van onze 
verkeersveiligheidscampagne ‘Paard 
op de baan? Kalm aan!’.

Daarnaast gingen enkele 
partnerschappen die in 2017 werden 
afgesloten van start in 2018. Zo 
werd er promotie gemaakt voor 
Dierenartsenpraktijk Katona, Paho, 
Willy Naessens Groep, Eurohorse, 
Cavalor etc. 

Wij willen iedere partner bedanken 
voor het vertrouwen in onze 
organisatie. 

Partnerships
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Equilabel

35 gelabelde bedrijven 

Hernieuwing Equilabel
In 2018 is de herwerking van het Equilabel eindelijk van start gegaan. Allereerst volgde er een modernisering van het oude 
logo en labelbord naar de nieuwe huisstijl van PaardenPunt Vlaanderen. 

 Samen met Machteld van Dierendonck (de verantwoordelijke voor het  WelPa project) werd er gekeken hoe we het WelPa 
project kunnen integreren in het Equilabel. Op 07/09/2018 en 17/12/2018 werd hierover vergaderd met alle betrokken 
partijen. Uit deze vergaderingen is een hele herwerking van het Equilabel gekomen. De evaluatiepunten zijn opnieuw bekeken 
en grondig aangepast en in de loop van 2019 zullen deze punten in het informaticasystemen worden opgenomen. 

Daarnaast zal ook het hele systeem van het Equilabel worden aangepast. Waar men voordien enkel de evaluatie kon 
aanvragen voor het geheel, kan men in de toekomst advies aanvragen voor elk apart thema dat besproken wordt in de 
‘algemene evaluatie’. Bedrijven zullen advies kunnen aanvragen over dierenwelzijn, management en klantvriendelijkheid. Dit 
advies zal tegen betaling geleverd worden, maar moest het bedrijf echter beslissen om het Equilabel aan te vragen, zal de 
kostprijs van het advies in mindering worden gebracht. 

Door de integratie van het WelPa project is het thema ‘Dierenwelzijn’ verstrengd. Waar de evaluatoren voordien enkel de 
paarden vanop afstand bekeken, zal men nu aan de hand van een steekproef x aantal paarden grondiger controleren op de 
gezondheid en het algemene welzijn. Het welzijn van de paarden staat namelijk ten allen tijde voorop. 

Nieuw in 2018: 13
Proficiat!

• Stal De Vlasrede

• Hippo Agri (asiel)

• De Vogelzang

• NV Hicewa

• Paardenfokkerij Zuuthoeve

• Deurle’s Paardenhotel

• Stal Ten Legenbos

• The Old Horses Lodge (asiel)

• Stal de Heihoek

• HOC Vinkemolen

• Vogel- en zoogdierencentrum 

(asiel)

• Meerdaalhof

• W-stables

2018 
- 

2020

Kwaliteitslabel 
voor

maneges en 
pensionstallen

www.equilabel.vlaanderen
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Welzijn
Ontwerp Gedelegeerde Verordening bij de Animal 
Health Law (AHL) 2016/429. Europese Commissie 
Europese Verordening (AHL).

PPV heeft het initiatief genomen om volgend 
standpunt van de sector te formuleren :

• De rol van de stamboeken mag niet ondermijnd 

worden : stamboekverenigingen moeten 

paspoort-uitgevende instanties blijven zowel 

voor het land waar ze gevestigd zijn als 

daarbuiten.

• Eén uniek identificatiedocument gekoppeld aan 

het UELN : het zoötechnisch certificaat dient in 

het paspoort vervat te zijn.

• High level : uniforme definiëring en toepassing 

voor de volledige EU.

• De vooropgestelde 15-dagen termijn is 

problematisch voor de ganse paardensector.

• Vragen bij alternatieve identificatiemethoden.

• Vragen bij de praktische haalbaarheid om elke 

plaats waar paarden gehouden worden te 

nummeren.

• Nood aan goed werkende en aan elkaar 

gekoppelde centrale gegevensbanken.

Dit standpunt is doorgestuurd naar alle 
belanghebbende binnen de paardensector met het 
verzoek alle internationale contacten aan te spreken, 
met name buitenlandse stamboeken, EHN, FEI, 
WBFSH, COPA …. 

Er kan genoteerd worden dat met de vanuit België 
gemaakte opmerkingen wel degelijk rekening 
gehouden werd.

Positief is dat:

1. Er geen spoor meer is van de initieel voorziene 

termijn van 15 dagen om paarden op hun laatste 

verblijfplaats te houden alvorens ze naar het 

buitenland zouden mogen

2. Het paspoort gezien wordt als één uniek 

document voor het leven van het paard. Er 

wordt voorzien dat het identificatiedocument 

enkel afgeleverd kan worden in het land waar 

de paardachtige geboren is. Stamboeken die 

in andere landen dan dat waar ze erkend zijn, 

paspoorten wensen af te leveren, moeten 

daartoe gemachtigd worden door de bevoegde 

autoriteit van het land waar men het paspoort 

aflevert. Het Belgisch voorstel waarbij voorzien 

wordt dat het vereenvoudigd document, 

afgeleverd door de bevoegde autoriteit (in België 

BCP), aangevuld wordt met een bijkomend 

document, afgeleverd door het stamboek, zou 

toelaten dat Belgische stamboeken ook in een 

ander land zoötechnische certificaten kunnen 

afleveren. Hierbij stelt zich wel de vraag naar 

de praktische uitwerking hiervan en naar de 

uniforme toepassing binnen de EU.

3. Er zullen uitzonderingen voorzien worden op de 

verplichte registratie van alle verblijfplaatsen van 

paardachtigen. In functie van de performante 

werking van de gegevensbank zouden de 

verblijfplaatsen best geregistreerd worden in 

HorseId en niet in analoog Sanitel systeem. De 

uitzonderingen worden pas in 2019 besproken.

4. Er zullen uitzonderingen voorzien worden op de 

verplichte registratie van operatoren. Dat zal 

later geregeld worden in een “implementing act”. 

Dit register zal minstens drie jaar bijgehouden 

moeten worden. De lidstaten kunnen een 

langere duur voorzien, waarbij verwezen kan 

worden naar de eerder stellingname om in 

België geen strengere normen op te leggen dan 

de EU verplicht.

5. Het gezondheidscertificaat voor de “High Level “ 

en “FEI-paarden” 30 dagen geldt, tegenover 10 

dagen voor de andere paardachtigen. 

6. Er zullen uitzonderingen op het verplicht 

gezondheidscertificaat mogelijk gesteld 

worden (art. II.8.1-1) die toelaten het Benelux-

memorandum, uitgebreid met Frankrijk, te 

behouden.

De registratie in de gegevensbank wordt verplicht 
van zodra de paardachtige meer dan 30 dagen 
aanwezig is (nu meer dan 90 dagen).

De eerder gemaakte bemerkingen blijven gelden:

1. Vanuit sanitair oogmerk is er geen reden 

om de mogelijkheid voor de stamboeken om 

paspoorten af te leveren en het statuut van 

geregistreerde paardachtigen te beperken tot 

de hoofdsectie van het stamboek.

2. Voor de categorie “High level” en “FEI paarden” 

wordt voorzien dat de bevoegde autoriteit die 

kan definiëren. Dat zou beter op niveau van de 

EU gedefinieerd worden, in functie van efficiëntie 

en uniforme toepassing.

3. Er is geen mogelijkheid om groepscertificaten 

af te leveren voor paarden die op een 

verzamelplaats worden samengebracht (bv. LRV 

gaat in groep naar Aken voor een demonstratie). 

Dat zou in functie van efficiënte werking beter 

wel kunnen.
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WelPa-project
In opdracht van de dienst Dierenwelzijn van het departement Omgeving voerde de 
faculteit Diergeneeskunde, in samenwerking met Equus Research, het afgelopen 
jaar een onderzoeksproject uit met als doel moderne wetenschappelijke kennis op 
het gebied van paardenwelzijn te combineren met de praktijk eigen aan maneges 
en pensionstallen.

De laatste fase in het project was  het delen van de resultaten van dit project met 
de paardensector, in het bijzonder met manege- en pensionstalhouders. Hiervoor 
werden twee avonden georganiseerd, de eerste op 14/05/2018 te Merelbeke 
en een tweede op 28/05/2018 te Wilrijk.  Op de stuurgroepvergadering van 
WelPa van 08/06/2018 is voorgesteld om de relevante gegevens, zijnde de 4 
welzijnsparameters,  op te nemen in het Equilabel. 

Draft “Gids voor goede praktijken voor dierenwelzijn 
bij het houden, de zorg, de opleiding en het gebruik van 
paarden”.
Er werden op de vorige versie van de “Guide to good animal welfare practice for the keeping, care, training and use of 
horses” bemerkingen geformuleerd en zijn doorgestuurd aan diverse actoren van de paardensector.  

Van deze bemerkingen zijn er 2 ingewilligd: voor hengsten wordt geen buitenloop in groep meer voorzien en ook de 
“knackerman” die zorgen voor een goedkope levensbeëindiging zijn verdwenen.
Op zich is dit een positief document.  Het beoogt naar eigen zeggen niet bestaande wetgeving te vervangen.  Het zou wel 
kunnen dat dit een aanzet is naar toekomstige wetgeving en is dus een belangrijk document.

Legaat
De Stichting voor Paarden in Nood heeft het legaat ten bedrage van € 30.539,56 
ontvangen.  Op de RvB van 05/09/2018 is beslist dit legaat te gebruiken voor 
de evaluaties van asielen die het equilabel aanvragen of vernieuwen en dat 
ondersteuning kan geboden worden aan deze asielen door een tussenkomst in 
de kosten van de identificatie en registratie van de paardachtigen die zij in hun 
asiel opvangen.  Dit is gecommuniceerd aan de asielen.  Ook zullen de onkosten 
van Machteld van Dierendonck inzake de integratie van het WelPa-project in het 
Equilabel vanuit de Stichting Paarden in Nood betaald worden omdat de bijdrage 
vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is.
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Gezondheid en verzorging
Brochure ‘Eerste hulp bij de 
aankoop en het houden van 
paarden’
In het verleden is er door het Vlaams Paardenloket een 
brochure ‘5 geboden bij de aankoop van een paard’ 
uitgebracht. Naar aanleiding van onze infosessie ‘Help, ik wil 
een paard!’ op Flanders Horse Expo werd er besloten om deze 
brochure in een nieuw jasje te steken.

In de brochure komen volgende thema’s aan bod:

• Miljoenen paarden, welke kies ik?

• Wat kost een paard?

• Waar koop ik een paard?

• Waar moet ik op letten bij de aankoop van een paard?

• Wat als het misloopt bij de aankoop van een paard?

De brochure is vrij te downloaden op onze website of kan, 
indien gewenst, ook per post worden opgestuurd. De brochure 
wordt verder verspreid via onze Equilabel bedrijven. 

Zomereczeem
Op 25 april werd een nieuw dossier geplaatst op onze website 
met als thema ‘Zomereczeem’. 

Veel paarden hebben jaarlijks te kampen met terugkerende 
zomereczeem. Naar schatting hebben 3 à 5% van alle 
paardenrassen hier last van, al zijn bepaalde rassen hiervoor 
wel gevoeliger dan andere. Zomereczeem is een van de meest 
voorkomende huidallergieën bij paarden.

Elektrolyten: een hype of 
een must?
Sinds enkele jaren is Cavalor onze vaste hoofdpartner. Op 
vraag van ons levert Cavalor informatieve artikels over 
voeding. Op 20 juni werd dan ook een nieuw dossier geplaatst 
rond het gebruik van elektrolyten. 

Meldpunt zwerfvuil
Om te onderzoeken hoeveel zwerfvuil er op de weides 
van paardeneigenaars terecht komt, heeft PaardenPunt 
Vlaanderen een meldpunt opgestart. 

Paarden zullen niet van het zwerfvuil eten, maar zwerfvuil kan 
wel tot kwetsuren leiden aan de benen en hoeven.
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Ruimtelijke ordening
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Het amendement op de VCRO aangenomen door de plenaire vergadering 
van het Vlaams Parlement op 29 november 2017 biedt de mogelijkheid 
voor niet-professionele houders van weidedieren om onder strikte 
voorwaarden stallen en bergruimte vergund te krijgen binnen een straal 
van 50 meter van een vergunde of vergund geachte woning. Eerder was 
reeds een vrijstelling van vergunning voorzien om in agrarisch gebied,  
onder strikte voorwaarden schuilhokken op te richten. In 2018 werd overleg 
gepleegd om voor professionele paardenhouders een rechtszeker juridisch 
kader uit te werken.

In het kader van het Beleidskader Ruimte Vlaanderen vraagt PaardenPunt 
Vlaanderen plaats en ruimte voor de paardenhouderij.

PaardenPunt Vlaanderen zet in op het ecologisch belang van de 
paardenhouderij, met samenwerkingen aan initiatieven in dat kader, o.a. 
door de provincie Limburg en de regionale landschappen. Ten onrechte 
wordt de verpaarding in Vlaanderen vaak als een bedreiging voor natuur 
en landbouw aanzien. De Vlaamse paardenhouderij biedt juist belangrijke 
troeven.

Voor particuliere houders van weidedieren is er met een amendement aan 
de VCRO een oplossing uitgewerkt waarbij het onder strikte voorwaarden 
mogelijk gemaakt wordt een omgevingsvergunning te bekomen voor een 
stal en bergruimte. 

De verpaarding vormt een uitdaging en biedt tal van opportuniteiten, ook 
ecologisch en op vlak van duurzame plattelandsontwikkeling.

 PaardenPunt Vlaanderen speelt hierin een rol, door advisering aan 
paardenhouders, contacten met de overheid, en ook samenwerking - in 
functie van een goede landschappelijke inkadering van de paardenhouderij 
- met provincies en regionale landschappen.

 Bij het uitwerken van het beleidskader zou rekening gehouden moeten 
worden met de grote economische, maatschappelijke, sportieve, 
therapeutische en ecologische meerwaarde van de paardensector. De 

paardenhouderij biedt bovendien diverse opportuniteiten om de strategische 
doelstellingen voor het ruimtelijk beleid te behalen. PPV kan bijdragen aan een 
verdere positieve en duurzame ontwikkeling van de paardenhouderij. PPV kan 
advies leveren aan paardenhouders en overheden in functie van een ecologisch 
optimale en economisch rendabele uitbouw van paardenhouderijen.

Pixabay
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Transport
Eu-regelgeving identificatie, 
bewegingen en certificering 
van paarden.
Deze toekomstige EU-regelgeving zal mogelijks sterke 
beperkingen inhouden voor het verplaatsen van paarden 
naar andere lidstaten.  In de ontwerptekst is voor paarden 
die niet voor de slacht zijn bestemd, een periode ingesteld 
van verplicht verblijf in het verblijf waar ze gehouden 
worden: minstens 30 dagen voor fok-en gebruikspaarden 
en minstens 15 dagen voor geregistreerde paarden (= 
stamboekpaarden uit de hoofdsectie van het stamboek – 
niet uit de aanvullende sectie). 

Het ontwerp bevat een uitzondering voor paarden 
die gehouden worden in een bedrijf met laag risico 
op problemen met dierengezondheid. Internationale 
wedstrijdorganisaties (genre FEI) die in de 
deelnemingsvoorwaarden voorschriften voorzien inzake 
dierengezondheid en –welzijn van de paarden, zouden ook 
een voordeliger statuut (Higher health status versus Lower 
health status) kunnen genieten. 

Economie
Certificering sperma en 
embryo’s.
Op 08/05/2018 heeft een overleg plaatsgevonden met 
een aantal stakeholders over internationale handel vanuit 
België in sperma en embryo’s van paarden.  Dit overleg 
ging door aansluitend op de dialoogdag “Economie en de 
paardensector”, waarbij o.a. een oplijsting werd gemaakt van 
problemen die zich stellen bij het certificeren voor transport 
van sperma en paarden.

Er wordt geopteerd om in eerste instantie de problematiek 
rond certificering van sperma aan te kaarten.  Een aantal 
problemen zijn opgelijst met daarbij ook een voorstel van 
oplossing.  Deze tekst is doorgestuurd aan FOD en FAVV 
met de vraag voor een overleg met de verantwoordelijken 
binnen het FAVV.

Pixabay
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Opleiding
Hippische opleidingen bestaan in 
verschillende vormen: Secundaire 
of hogere studies, bijscholingen, 
brevetten, trainerscursussen en 
ondernemersopleidingen behoren tot 
de mogelijkheden. 

PaardenPunt Vlaanderen lijstte alle 
erkende studies op in het Online ABC 
van de Hippische Opleidingen, een 
handige databank die in een mum 
van tijd uitgroeide tot één van de 
populairste onderdelen van www.
paarden.vlaanderen (zie eerder). 
Hiernaast pleegt PaardenPunt 
Vlaanderen regelmatig overleg met de 
opleidingen (via de subsector beroepen 
en opleidingen) en heeft ze een 
trekkende rol bij enkele grote projecten. 

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.  

Momenteel worden mogelijke trajecten 
voor programmatie in het schooljaar 
2020-2021 vooropgesteld.  De 
opleidingen paardenhouder, bekapper/
hoefsmid en paardenhouderij komen 
mogelijks in aanmerking om duaal leren 
aan te bieden.  Na bespreking met de 
sector en de twee paardenhumaniora’s 
(Bilzen en Torhout) lijkt er veel 
interesse om deze duale opleidingen 
te ontwikkelen en zijn de scholen 
enthousiast om aan deze trajecten mee 
te werken.

Duaal leren Verkeersveiligheid
Paard op de baan? Kalm aan!
Op 4 juli 2011 werd onder leiding van voormalig minister-president Kris Peeters 
het startschot gegeven voor een nieuwe verkeersveiligheidscampagne genaamd 
‘Paard op de baan? Kalm aan!’. De campagne werd niet alleen verspreid via de 
hippische media, maar ook door het VRT-journaal en verschillende radiostations. 
Ondertussen zijn we 8 jaar verder en is de campagne, die nog steeds gekend is 
onder vele ruiters, aan een make-over toe.

In samenwerking met HippoTV en Dhr. en Mevr. Willy Naessens is er in 
september een promotiefilmpje opgenomen. Daarnaast zijn er nieuwe posters, 
bumperstickers en spandoeken ontworpen. Als kers op de taart hebben we een 
partnerschap met Printhut afgesloten. Printhut biedt op hun website fluohesjes 
aan van Paard op de baan? Kalm aan! ten voordele van onze campagne. 

Om de fluohesjes te promoten, hebben we deze de eerste maanden verkocht 
ten voordele van de Warmste Week van Studio Brussel. Verschillende bekende 
ruiters waren bereid om met ons hesje te poseren en zo onze campagne mee te 
promoten. 

Met de verkoop van de hesjes werd een bedrag gestort voor het Fonds Lode 
Verbeeck. In totaal zijn er 72 hesjes verkocht. Het andere deel van de opbrengst 
gaat integraal naar de promotie van onze verkeersveiligheidscampagne. 

De campagne zal officieel gelanceerd worden in 2019.
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Samenwerkingen
Regionale 
Landschappen
Ook in 2018 ging PaardenPunt 
Vlaanderen verder met zijn 
samenwerking met de Regionale 
Landschappen. 

De Regionale Landschappen werden 
mee betrokken in onze infoavonden 
zoals die over ‘Ecologie’ in Hasselt. 
Daarnaast werden verschillende 
van hun projecten via onze FB en 
nieuwsbrief verspreid. Ook werd er 
in samenwerking met het project 
‘Samen op een goei wei’ een brochure 
ontworpen over ‘Risicoplanten voor 
paarden’. 

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 www.regionalelandschappen.be 
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.

Regionale Landschappen hebben een 
brede blik op de regio vanuit unieke 
terreinkennis. Ze zorgen steeds voor 
maatwerk op basis van lokale kansen 
om inwoners en bezoekers nauwer in 
contact te brengen met streekeigen 
natuur en landschap.

Mede dankzij de samenwerkingen 
met PPV focussen de regionale 
landschappen op het optimaal 
inpassen van paardenhouderijen in het 
landschap. Dit stelt de paardenhouderij 
in een positief “ecologisch” daglicht. 
Bijkomend voordeel aan  deze 
samenwerking is dat vanuit de regionale 
landschappen, dankzij de input vanwege 
PPV, wel degelijk aandacht besteed 
wordt aan giftige planten, struiken en 
bomen. Dit maakt hen tot een ideale 
bondgenoot uit de ecologische hoek.

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 2018 vonden er 2 infodagen plaats. 
In Geel vond op 27 maart de eerste 
studieavvond van het Departement 
Landbouw en Visserij plaats. In de 
Thomas More Campus was iedereen 
welkom voor de infoavond ‘Weidegang 
en ontwormingsmanagement’.

Op 1 oktober 2018 vond de tweede 
infoavond plaats in Hasselt. Het thema 
hier was ‘Fokken zonder gokken’. De 
infoavond was een groot succes 
met zeer veel inschrijvingen. Op het 
programma stond:

• Fokwaardenschatting bij 

sportpaarden: van wedstrijden tot 

genomica.

• Tools voor een geschikte 

hengstenkeuze.

• Aandachtspunten bij het maken 

van keuzes in de fokkerij.

• Moderne voortplantingstechnieken.

Naast de infoavond in Hasselt van de 
voorlichtingsdienst, gaf PaardenPunt 
Vlaanderen zelf ook info-voordrachten. 
Zo gaf PaardenPunt Vlaanderen 
op 26/11/2018 een infoavond over 
‘Paardenhouderij en Ecologie’ in Hasselt. 

Deze infoavond werd georganiseerd  
met de Provincie Limburg, het 
Regionaal Landschap Rivierland en het 
Departement Landbouw en Visserij.
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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
3 januari Overleg BKD’s

15 januari Subsector fokkerij

23 januari Overleg Regionale Landschappen

29 januari Overleg FNRS

31 januari Overleg Interreg

31 januari Overleg BKD’s

7 februari Dagelijks bestuur

13 februari Overleg hoefsmeden

15 februari Teamoverleg

19 februari Werkgroep hippotherapeuten

23 februari Flanders Horse Expo

24 februari Flanders Horse Expo

24 februari Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’

25 februari Flanders Horse Expo

5 maart Intern overleg

12 maart Dagelijks bestuur

12 maart Overleg Equilabel

19 maart Teamoverleg

20 maart Projectoverleg

26 maart Sponaro

27 maart Studieavond: Paardenhouderij

29 maart Subsector fokkerij

4 april Raad van bestuur

5 april Overleg BKD’s

19 april Overleg BRV Platform buitengebied

23 april Raad van bestuur

23 april Algemene vergadering

8 mei Overleg certificering sperma en embryo’s

13 mei Teamoverleg

14 mei Infoavond WelPa

22 mei Overleg BRV Platform buitengebied

28 mei Overleg Equilabel - WelPa project

29 mei Overleg Departement Landbouw en Visserij

2 juni Opleiding ict-platform

5 juni Dagelijks bestuur
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7 juni Overleg BKD’s

9 juni Opleiding ict-platform

12 juni Overleg Kabinet Schauvliege

20 juni Raad van bestuur

20 juni Overleg EHN

26 juni Infoavond Paard & Landschap

4 juli Subsector fokkerij

9 juli Overleg Cavalor

10 juli Overleg HippoTV

16 juli Teamoverleg

20 augustus Overleg onderzoek Antea Group

21 augustus Dagelijks bestuur

27 augustus Overleg Departement Landbouw en Visserij

27 augustus Overleg Willy Naessens

30 augustus Overleg Animal Health Law

30 augustus Teamoverleg

5 september Raad van bestuur

7 september Overleg Equilabel

11 september Overleg Vias

14 september Overleg ‘Paard op de baan? Kalm aan!’

19 september Werkgroep projectsubsidie

24 september Sponaro

25 september Opnames campagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’

1 oktober Studieavond ‘fokken zonder gokken’

2 oktober Dagelijks bestuur

9 oktober Overleg Federale Politie

16 oktober Overleg EHN

17 oktober Raad van bestuur

24 oktober Overleg onderzoek Antea Group

25 oktober Teamoverleg

8 november Voorstelling biodiversiteitsproject RL

16 november Overleg FIT

21 november Overleg Equilabel

23 november Dagelijks bestuur

11 december Raad van bestuur

17 december Overleg Equilabel

19 december Subsector fokkerij
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26 december Infoavond: ‘Ecologie’




