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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.

Net zoals in 2020 was het jaar 2021 doorweven 
met allerhande coronamaatregelen en 
beperkingen. Dit heeft wederom geleid tot 
webinars in plaats van onze gewoonlijke studie- en 
infoavonden. De beperkingen hebben ons alvast 
niet tegengehouden om onze paardenliefhebbers 
te informeren en sensibiliseren van het reilen en 
zeilen in de paardensector. Zo werd er tijdens 
de crisis rond rhinopneumonie een cel opgericht 
met alle belangrijke actoren in de paardensector. 
Deze cel voerde een gezamenlijk beleid rond 
berichtgeving en organiseerde een zeer 
succesvolle webinar. Ook in tijden van nood werken 
we dus samen als een geoliede machine!

Daarnaast was 2021 ook een zeer succesvol jaar 
voor onze sporters. Niet minder dan 27 van de 90 
deelnemende paarden op de Olympische Spelen 
waren van Belgische origine. De winnaars van 
het landenteam - Zweden - bestond zelfs enkel 
uit Belgisch gefokte paarden! Ook onze Belgische 
ruiters mochten trots zijn met een bronzen 
medaille voor het landenteam in de jumping. Niet 
alleen op de Olympische spelen zegevierde onze 
ruiters. Ook op de Paralympische spelen mocht 
Michèle George én Manon Claeys beiden twee 
medailles in ontvangst nemen! Verder haalden 
onze landgenoten nog mooie prijzen op EK’s en de 
Nations Cups Finale. Kortom een prachtig jaar!

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

Philippe Demeersman | Paardensport Vlaanderen 

Carl Vanherck | Landelijke Rijverenigingen 

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

Glenn Maes | Paardensport Vlaanderen 

Carl Vanherck | Landelijke Rijverenigingen

Algemene vergadering

Bestuur

Wijzigingen  
• Wijziging in de Algemene Vergadering : op de AV van 30/03/2021 zijn volgende 

mandaten in de AV vervangen : Inge Vandael is vervangen door Glenn Maes en 
Olivier Teirlinck is vervangen door Carl Vanherck.

• Wijziging in de Raad van Bestuur : op de AV van 30/03/2021 zijn volgende 
mandaten in de RvB vervangen : Inge Vandael is vervangen door Philippe De 
Meersman en Olivier Teirlinck is vervangen door Carl Vanherck.
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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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Vergaderdata

Dagelijks bestuur

7 januari 2021 | 3 aanwezigen

2 maart 2021 | 3 aanwezigen

22 maart 2021 | 3 aanwezigen

28 april 2021 | 3 aanwezigen

26 juli 2021 | 3 aanwezigen

23 september 2021 | 3 aanwezigen

16 november 2021 | 3 aanwezigen

16 december 2021 | 3 aanwezigen

Raad van bestuur

14 januari 2021 | 11 aanwezigen

11 maart 2021 | 11 aanwezigen

5 mei 2021 | 11 aanwezigen

4 augustus 2021 | 11 aanwezigen

6 oktober 2021 | 10 aanwezigen

23 november 2021 | 12 aanwezigen

23 december 2021 | 12 aanwezigen

Algemene vergadering

30 maart 2021 | 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)
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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

Minister Crevits maakt 
steun vrij voor de 
paardensector
De Vlaamse paardensport geniet al jaren internationale 
faam en de Vlaamse ruiters zijn echte ambassadeurs 
van die Vlaamse paardensport overal ter wereld. Op 
21/06/2021 kondigde minister Crevits een aantal concrete 
actiepunten aan die de Vlaamse paardensport duurzaam 
moeten versterken. Zo krijgt PaardenPunt Vlaanderen vzw 
voor 2021 een bedrag van €325.000 om haar loketfunctie 
verder uit te bouwen. 

Geactualiseerd 
monitoringrapport over de 
paardensector.
In oktober 2021 is het geactualiseerd rapport “De 
paardensector in Vlaanderen ” gepubliceerd door het 
departement Landbouw en Visserij.

De paardensector vertegenwoordigt in Vlaanderen een 
aanzienlijke omzet en tewerkstelling.  Het rapport brengt 
de economische waarde van de sector in kaart.  Het 
rapport is een actualisering van het in 2016 gepubliceerde 
monitoringrapport over de paardensector.

Het geactualiseerd monitoringrapport vormt de basis voor 
overleg met PaardenPunt Vlaanderen voor toekomstig beleid 
inzake paardenhouderij.

Het is alvast indrukwekkend op welke wijze onze Vlaamse 
paarden overal in de wereld aan de slag zijn.
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16%

47%

37%

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 in de centrale databank.

 

Nieuwe identificaties in 2021 (België): 26.790
In 2021 werden 26.790 
nieuwe paarden geregistreerd 
in de Belgische databank.

 In vergelijking met 2021 
(24.404) is dit een sterke 
stijging van 9,78 %)

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 2021 (België): 61.185

82%

18%

ONLINE VS OFFLINE MUTATIES 2021
Online mutaties Offline mutaties

75%

94%

79%

55% 53%

87%

25%

6%

21%

45% 47%

13%

Sterfte Einde van houderschap Bedrijfsplaats Export Uitsluiting Houders

Online Offline
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87% 87%
84%

88% 86%
88% 88% 90% 90%

86%
89% 87%

13% 13%
16%

12% 14%
12% 12% 10% 10%

14%
11% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 nov/21 dec/21

Evolutie aanvragen identificatie Online vs Offline (België)

      TOTAAL ONLINE 2021       TOTAAL OFFLINE 2021
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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)

Subsidie fokkerij en coördinatie
Op 21/06/2021  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 € 
136.500,00. 

Deze subsidies zijn als volgt verdeeld :
- Forum fokkerij     29.417,84
- ICT-platform     19.125,60
- Stamboekeigen administratie   19.575,00
- Ouderschapscontrole door DNA-bepaling 4.341,56
- Coördinatie gesubsidieerde programma’s 10.000,00
- Kennisoverdracht en voorlichting  11.400,00
- 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.
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Werkgroepen

Werkgroep Aspirant jurycursus

Nadat de coronamaatregelen versoepelden  en 
het weer was toegestaan om manifestaties  te 
organiseren, heeft de werkgroep beslist om de 
draad weer op te pakken en het praktijkexamen 
voor de cursus “beoordelen paarden - 
juryopleiding” te organiseren op 06/11/2021.

Omdat de cursisten een jaar na de lessen hun 
examen pas konden afleggen heeft de werkgroep 
twee “herhalingslessen praktijk”  georganiseerd, nl. 
op 25/09/2021 en 09/10/2021.

Tijdens het praktijkexamen werden 4 
paardenrassen, telkens met 6 paarden aan de 
cursisten ter beoordeling gepresenteerd : het 
Belgisch Trekpaard, het  New Forest Paard, het 
Friese Paard en het Belgisch warmbloedpaard.

De cursisten dienden individueel ieder paard te 
beoordelen op stand, in stap en draf en daarna te 
plaatsen op kwaliteitsvolgorde.

Voor elk ras waren er 2  juryleden van elk stamboek 
aanwezig die ook de paarden beoordeelden 
en plaatsten. Nadat de 4 rassen de revue 
waren gepasseerd heeft de jury van ieder ras, 
individueel met elke cursist zijn bevindingen inzake 
beoordeling en plaatsing besproken en aan de 
hand hiervan iedere cursist beoordeeld. Nadien 
volgde de deliberatie en de uitreiking van de 
getuigschriften. 12 cursisten hebben deelgenomen 
aan het praktijkexamen waarvan 7 cursisten hun 
getuigschrift hebben behaald.

Voor dit project werd een overeenkomst afgesloten 
tussen PaardenPunt Vlaanderen, de dienst 
Research & Development van KU Leuven en de 
Universiteit Gent.

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).  

Tijdens het overleg van 17/02/2021 – 26/05/2021 
en 08/10/2021 werden volgende zaken besproken 
en geëvalueerd:

Projectsubsidie 
“PaardenGenomica” 
2021

• Tijdslijn.

• Uitvoering ouderschapscontrole op basis van SNP 

merkers: verzameling stalen.

• Overleg met labo’s. 

• Onderzoek ontbrekend oog : verzameling stalen – 

genotypering.

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 fokwaardeschattingen 
voor de deelnemende stamboeken voor sportpaarden 
en het uitvoeren van onderzoekingen ter verbetering van 
de bestaande procedures van fokwaardeschattingen.  
Ook wordt onderzocht hoe internationale prestaties 
gebruikt kunnen worden voor een genetische evaluatie van 
sportpaarden.

Tijdens het overleg van 17/02/2021 – 26/05/2021 en 
08/10/2021  werden volgende zaken besproken en 
geëvalueerd:

• Aanlevering data.

• Genetische evaluatie voor vrijspringen en springen 

onder zadel.

• Onderzoek van het ruiter-effect en het effect van de 

moederlijn op springprestaties in competitie.

• Stand van zaken routineberekening spring-index.

• Planning en timing.

• Gebruik Belgische data in een internationaal project.

Opleidingen ICT-platform

Dankzij het ICT-platform beschikken de 
deelnemende stamboeken over een regelmatig 
geupdated 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.
Op 23/10/2021 werd een opleiding georganiseerd 
waarbij aan de stamboeken de toepassingen en 
procedures inzake het systeem zijn overlopen en 
toegelicht.
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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 
2021

• 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 2021 zijn 
er 6203 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: 52%
• Niet professioneel actief: 41%
• Onduidelijk: 7%

Gemiddelde antwoordtijd

6u54
Opgelost na eerste contact

89%
SLA behaald

• Eerste reactie: 89%
• Oplossing: 99%

Vragen behandeld 2021
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Algemene infovragen over 
paardenhouderij

2021

Algemeen 163
Bouwen en milieu 413
De Vlaamse paardenwereld van A tot Z 217
Eigendom, kopen en verkopen 138
Fiscaliteit 11
Fokkerijsubsidie 5
Fokkerij 29
Gezondheid en verzorging 48
Identificatie en voedselveiligheid 8
Ondernemen 103
Opleidingen 17
Overheidssteun 1
Pacht en huur 25
Sport 14
Toerisme en recreatie 11
Transport 56
Veiligheid, verkeer en verzekeringen 51
Verwaarlozing en welzijn 14

FAVV 3

Gegevens houder 2125
Totaal 3.452

Vragen omtrent 
identificatiedossiers

2021

Lopende en afgesloten dossiers 6761
Nieuwe identificaties 2110
Nieuwe mutaties 1154

Totaal 10.025

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 2021 ontving PaardenPunt Vlaanderen 14.177 infovragen 
waarvan 10.025 over specifieke identificatiedossiers en 
3.452 over diverse algemene thematieken met betrekking tot 
paardenhouderij. 

Ten opzichte van 2020 zien we weer een stijging van 9,45 
%. Onze gemiddelde antwoordtijd is gedaald met 39 min. 
We merken ook dat het aantal professionele personen in de 
paardensector nog steeds meer vragen stellen aan ons dan de 
niet-professionele. De tickets rond nieuwe identificaties zijn bijna 
verdubbeld t.o.v. 2020. Daarnaast zijn de mutaties bijna voor de 
helft gedaald t.o.v. 2020.

% vragen per thema 2021

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

6761

2110

1154

Vragen per dossiertype 2021

Lopende en afgesloten
identificatiedossiers
Nieuwe mutaties

Nieuwe identificaties
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Website
Bezoekersaantal

Totaal aantal bezoeken in 2021: 444.998
Gemiddeld aantal unieke bezoeken per maand: 27.566

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. 

Ten opzichte van 2020 is het totaal 
aantal bezoekers gedaald met 21%. 
De rust in 2021 omtrent de gehele 
COVID pandemie was weergekeerd. 
De maatregelen die werden genomen 
waren minder strikt en hadden minder 
impact op de gehele sector vergeleken 
met de strenge maatregelen van 2020. 
Dit had als gevolg dat er minder nood 
was aan constante updates, wat dus 
geleid heeft tot deze daling. 

Het gemiddeld aantal bekeken pagina’s 
is in 2021 wel gestegen ten opzichte 
van 2020. Onze bezoekers nemen dus 
meer de tijd om verschillende artikels / 
berichten te bekijken op onze website. 
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De website wordt nog altijd het meest  
gevonden via Google.

Vergeleken met 2020 is er een lichte 
stijging te merken in het vinden van onze 
website via zoekmachines. Surfen via 
de rechtstreekse link naar PaardenPunt 
Vlaanderen is eveneens een lichte 
stijging te merken t.o.v. 2020.
Het aandeel van de bezoekers dat 
via sociale media op www.paarden.
vlaanderen terecht kwam, is dan weer 
licht gedaald. 

Land

België: 71%
Nederland: 21%

Populaire zoekwoorden
• Corona

• Transport

• Equilabel

• Esdoornvergiftiging

• Contracten

• Bouwvergunning

• Paard op de baan

• Identificatie

• Jacobskruiskruid

• Adoptie

• Opleidingen

• Schuilhok

• Mutatie

• Kruiden

• Weidebeheer

Regio

Brussel: 11,6%
Antwerpen: 5,5%
Gent: 3,8%
Amsterdam: 2,7%
Onbekend: 2,1%

Sociale media

Facebook: 99,75%

Instagram stories: 0,06%

Pinterest: 0,06% 

Instagram: 0,03%

Herkomst bezoekers

74%

14%

2%
10%

Acquisitie bezoekers 2021

Zoekmachines

Direct

Verwijzende sites

Sociale media
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Populairste info
De lijst van de 50 meest bekeken websitepagina’s van 2021.

1 /nl/home

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

3 /abc-hippische-opleidingen/erkende-opleidingen

4 /nl/Mijn-paard-identificeren

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

6 /nl/faq/fokkerij/46

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

8 /nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144

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

10 /nl/nieuws/Belgische-paarden-en-ruiters-aan-de-top-op-de-Olympische-spelen

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

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

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

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

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

paarden

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

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

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

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

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

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

verhuur-van-paarden

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

van-20-naar-40-m2

26 /nl/themas/Toerisme

27 /nl/Identificatie-Paarden-opzoeken

28 /abc-hippische-opleidingen/opleiding/76

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

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

niet-van-toepassing

31 /abc-hippische-opleidingen/opleiding/22

32 /abc-hippische-opleidingen/home

33 /nl/nieuws/Algemeen-Oproep-tot-waakzaamheid-na-bewezen-gevallen-van-

Rhinopneumonie

34 /nl/Identificatie-Nieuw-paard-aangeven

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

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

37 /nl/themas/Transport

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

39 /nl/nieuws/corona-nieuws

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

41 /nl/themas/Pacht-en-huur

42 /nl/nieuws/Overleden-paard-laten-ophalen-handleiding-Rendac

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

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

45 /nl/themas/fokkerij

46 /nl/themas/Identificatie-en-voedselveiligheid/Identificatie-van-paarden-met-een-

buitenlands-paspoort

47 /nl/Identificatie-Gegevens-aanpassen

48 /nl/faq/identificatie-en-voedselveiligheid/30

49 /nl/themas/Transport/Basisregels-voor-het-transport-van-paarden-en-verzamelcentra

50 /abc-hippische-opleidingen/scholen/5



PaardenPunt Vlaanderen    |    Jaarverslag 2021    |    24  

Databank: Moederloze veulens & 
pleegmerries

• 1 veulen & 24 merries aangemeld in 2021

Databank: Online ABC 
Hippische Opleidingen

• 24 scholen en 64 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    

24/12/2021 Update Covid-19: KB van 23/12/21 205
23/12/2021 Webinar over giftige planten gemist? Herbekijk hem hier! 109
20/12/2021 Kantoor gesloten 2
20/12/2021 Wij wensen u fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar! 5
20/12/2021 Geslaagden jury-opleidingen 2019-2021 7
9/12/2021 Webinar van DLV gemist rond zone-eigen of zonevreemd? Herbekijk hem hier! 73
6/12/2021 Webinar: giftige planten voor paarden 964
4/12/2021 Rhinopneumonie Antwerpen 1181
29/11/2021 Update Covid-19: KB van 27/11 919
29/11/2021 Webinar DLV | Zone-eigen of zonevreemd | Mogelijkheden in landelijk gebied 462

23/11/2021 Update Covid-19: KB van 19/11/21 107

18/11/2021
EHN en MEP geven paardensector een stem in de EU – vraag om een verlaagd en uniform 
Europees btw-stelsel en de erkenning van paarden als landbouwdieren

412

16/11/2021 Centaur Federation organiseert 2de congres! 251

15/11/2021 WEBINAR SERIE: EVIDENCE-BASED VOEDINGSADVIES 369

10/11/2021 Wolf fencing team geeft advies en ondersteunt bij het wolfwerend maken van omheiningen 391

8/11/2021 Kantoor gesloten 89

8/11/2021 Webinar rond moderne voortplantingstechnieken gemist? 202

29/10/2021 Update Covid-19: KB van 29/10/2021 477

29/10/2021 Opgelet: onstabiliteit op het strand Wenduine 434

28/10/2021 Kantoor gesloten 100
14/10/2021 BWP op eerste plaats WBFSH-ranking springen 220
13/10/2021 Webinar: Moderne voorplantingstechnieken in de paardenfokkerij 1751
8/10/2021 Vlaamse subsidie ondersteunt heropstart Equilabel 571
7/10/2021 Monitoringrapport over de paardensector geactualiseerd 807

4/10/2021 Belgisch jumpingteam wint brons op Nations Cup Finale te Barcelona 373

4/10/2021 Herfst = esdoorn- en eikelalarm! 1703
1/10/2021 Geen probleemwolf? 1297

28/09/2021
Belgische paardensector trekt met steun van PaardenPunt Vlaanderen naar Wereldexpo in 
Dubai

812

21/09/2021 Belgische paarden, ruiters en menners aan het feest op CHIO Aken 202

13/09/2021
PaardenPunt Vlaanderen vraagt structurele oplossingen om het door wolven veroorzaakt 
mensen- en dierenleed te stoppen

3368

6/09/2021 Tweemaal brons voor België op het EK 323
1/09/2021 Succesverhaal van Belgische paardensector blijft duren... 415
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1/09/2021 Corona: Update maatregelen na MB 25/08/2021 288
1/09/2021 Corona: Update maatregelen na MB 25/08/2021 193
30/08/2021 Corona: Update maatregelen na MB 25/08/2021 449
24/08/2021 Brevettenwerking paardensport 519
24/08/2021 Nieuw modelcontract voor pensionstalling 901
13/08/2021 Wie is PaardenPunt Vlaanderen en wat doen we? 464
11/08/2021 Overleden paard laten ophalen: handleiding Rendac 4761
7/08/2021 Brons voor Belgische ruiters, goud voor Belgische paarden! 1185
4/08/2021 De Belgische springpaardenfokkerij geeft haar visitekaartje af op de Olympische Spelen! 1250
2/08/2021 Nieuwe reportage Hoefverzorging 977
26/07/2021 In memoriam: Glen Cobbaut en Marijke de Bruijn 796
20/07/2021 Belgische paardenfokkerij levert een derde van de Olympische jumpingpaarden 6625
15/07/2021 Jakobskruiskruid tiert opnieuw welig 2773
12/07/2021 HorseID niet toegankelijk op 14/07 en 15/07 332
7/07/2021 Nieuwe regelgeving omtrent de bijdragen aan Rendac gepubliceerd 263
25/06/2021 Corona: Update maatregelen na MB 23/06/21 452

25/06/2021 Corona: Update maatregelen na MB 23/06/21 504

22/06/2021 Minister Crevits maakt steun vrij voor de paardensector 1756
17/06/2021 Enquête: De kwaliteit van hooi 791
15/06/2021 Oproep: melden aangeboren oogafwijkingen 1133
8/06/2021 Economisch belang van de paardensector 1

8/06/2021 Webinar: Infoavond Paard in het Landschap 829

6/06/2021 Corona: Update maatregelen na MB 04/06/2021 635
2/06/2021 Nieuw: Bedrijvengids Vlaams paardentoerisme 938
12/05/2021 Corona: Hoopgevend nieuws voor de amateursport 470
10/05/2021 13 en 14 mei gesloten 495
7/05/2021 Corona: Update maatregelen na MB 07/05/2021 923
3/05/2021 Oost-Vlaamse paardenhouders bouwen mee aan het landschap 652
3/05/2021 Ros Balatumruiter- menroute in Oost-Vlaanderen 929
28/04/2021 Klachten ophaling paardenkadavers 1126
27/04/2021 Video Jacobskruiskruid en andere giftige planten 616

27/04/2021 Webinar DLV: Paardenhouderij in landelijk gebied gemist? Herbekijk hier! 664

26/04/2021 Update Covid-19: Ministerieel Besluit van 24/04/21 687
26/04/2021 Nieuw dossier: Hoefbevangenheid 854
23/04/2021 Webinar ontwormingsmanagement gemist? Herbekijk hem hier! 480
20/04/2021 Esdoornalarm! 782
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20/04/2021 Rhinopneumonie: aanbevelingen 387
20/04/2021 Programma 'Andermans Zaken' zoekt manege! 449
19/04/2021 Identificatie en Registratie in Nederland 513
12/04/2021 PaardenPunt Vlaanderen wil hippisch toerisme ondersteunen 675
8/04/2021 Enquête: Paardenvoeding 413
2/04/2021 Kantoor gesloten 216
1/04/2021 Webinar DLV: Paardenhouderij in landelijk gebied 2029

31/03/2021 Enquête: De hedendaagse fokker 979

26/03/2021 Update Covid-19: Ministerieel Besluit van 26/03/2021 1593

24/03/2021 Webinar Rhinopneumonie gemist? 504

22/03/2021 Update Covid-19: Ministerieel Besluit van 20/03/2021 755

18/03/2021 Tips tegen het bestrijden van Rhinopneumonie 737

17/03/2021 Webinar 'Rhinopneumonie binnen de paardensector' 1566

17/03/2021 Lees hier al het nieuws over het Rhinovirus! 1184
16/03/2021 Rhino: Wedstrijdstop tot 11 april 929
12/03/2021 Webinar 'Ontwormingsmanagement' 4031
8/03/2021 Corona update: MB van 07/03/2021 1014

2/03/2021 Oproep tot waakzaamheid na bewezen gevallen van Rhinopneumonie 7947

24/02/2021 Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour 1330
8/02/2021 Paarden bij winterweer 1705
1/02/2021 Indexatie tarieven identificatie 1026
29/01/2021 Corona update: buitenschoolse activiteiten 1063
19/01/2021 Nieuwe brochure: Ruimtelijke ordening 1856
14/01/2021 Enquête 'De paardensector in Vlaanderen' 711
14/01/2021 Gezocht: Peter/meter voor ruiter- en menroutes in de Groene Gordel 1301
13/01/2021 De invloed van voeding op chronisch progressief lymfoedeem 1617

6/01/2021 UPDATE - Brexit en transport paarden – nuttige info 731

In 2021 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 2021 is 
dat van Rendac omtrent het ophalen 
van overleden paarden met 4.761 clicks.
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Nieuwsbrief
    Datum     Onderwerp

21/12/2021 PPV wenst u een fijn eindejaar!

30/11/2021 NIEUWSBRIEF: Webinar DLV, COVID-19 update

15/10/2021 PaardenPunt Vlaanderen Nieuwsbrief

08/10/2021 PaardenPunt Nieuwsbrief

05/10/2021 Esdoorn- en eikelalarm!

01/10/2021 Geen probleemwolf?

30/09/2021 PaardenPunt Nieuwsbrief

13/09/2021 PaardenPunt Nieuwsbrief

25/08/2021 PaardenPunt Nieuwsbrief

22/07/2021 Nieuwsbrief | België levert bijna 30% van jumpingpaarden op Olympische Spelen

15/07/2021 Nieuwsbrief | De strijd tegen Jakobskruiskruid gaat door...

23/06/2021 Nieuwsbrief | Minister Crevits maakt steun vrij voor de paardensector

11/06/2021 PaardenPunt Nieuwsbrief

07/05/2021 NIEUWSBRIEF | Corona: Update maatregelen na MB 07/05/2021

07/04/2021 NIEUWSBRIEF: Webinar DLV

31/03/2021 NIEUWSBRIEF: enquête fokkers, webinar ontworming

17/03/2021 NIEUWSFLASH: Webinar Rhinopneumonie

12/03/2021 NIEUWSBRIEF: Webinar ontwormingsmanagement, esdoorns..

02/03/2021 NIEUWSFLASH: Uitbraak Rhinopneumonie

14/01/2021 NIEUWSBRIEF: Dossier CPL - Peter/meter gezocht

 9.882 ontvangers
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Facebook

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

6.522 fans 4.058 fans 3.544 fans
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Projecten
Marketing sportpaarden - 
Cluster
Het doel van dit project is de in Vlaanderen gefokte paarden 
en de bedrijven in de paardensector wereldwijd te promoten. 
Uit geselecteerde beurzen waarvoor coördinatie en kosten 
gedragen worden door PPV en waarbij de Vlaamse stamboeken 
de gelegenheid hebben om promotie te maken voor hun paarden. 
Internationaal zoekt men naar Belgische paarden en internationale 
promotie is dus uiterst belangrijk. Er werd een samenwerking 
opgezet met Agoria, die resulteerde in de uitbouw van de cluster 
Belgian Equestrian Quality (BEQ), die onder andere aanwezig was 
op het wereldkampioenschap voor jonge paarden te Lanaken, 
Zangersheide.

De eerste internationale stop was de Wereldexpo in Dubai waar 
tijdens de Vlaamse week van 23/10/2021 tot 28/10/2021 onze 
paardensector de hoofdrol speelde. Het hoogtepunt was een high 
level-evenement over de expertise van de Vlaamse paardensector 
inzake fokkerij, sport en technologie.

Voor fokkers door fokkers
Kennisoverdracht

Hierover ging op 09/03/2021 een voorbereidend overleg door.
In het kader van dit project:

• werd een informatief filmpje gemaakt met info over 

hoefverzorging, hoefsmeden en bekappers.

• PPV organiseerde een webinar over moderne 

voortplantingstechnieken bij het paard, met Peter Daels en 

Katrien Smits. Deze webinar ging door op 29/10/2021.

Visibiliteit 

Een platform creëren waar paarden, gefokt in Vlaanderen en 
ingeschreven in Vlaamse stamboeken kunnen gepresenteerd 
worden. Vanuit het platform wordt doorverwezen naar het 
stamboek of veiling van het stamboek. Bedoeling is niet dat dit een 
verkoopplatform wordt, maar een promotie voor paarden van 
de Vlaamse stamboeken. Belangrijk is dat dit platform constant 
gepromoot wordt, ook internationaal. Hierbij aansluitend worden 
rassen in de kijker gezet.

Erkenning

Bedoeling is een fokkerspremie voor springpaarden te realiseren. 
Hiertoe werden voorbereidende vergaderingen georganiseerd 
teneinde gedragenheid te bekomen bij de stamboeken en de 
sportfederaties voor dit project. Dit is een actie die voorzien was 
in het subsidiebesluit van PPV voor 2021. KBRSF en Paardensport 
Vlaanderen werken hieraan constructief mee, samen met de 
Vlaamse stamboeken BWP en Zangersheide.

Digitalisering en optimalisatie
In 2021 werd gestart met de ontwikkeling van het digitaal 
dekcertificaat. Dit dient in 2022 verdergezet te worden en uitgebreid 
naar digitale veulenmelding en een digitaal betaalsysteem.

• Voordelen bekend maken bij stamboeken en fokkers,…

• Hoe kan het DNA-onderzoek prijsgunstiger worden?

• In relatie hierbij dient ook duidelijk nagegaan hoe dit te verenigen 

is met bescherming van gegevens, eigendom van data,…
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Evenementen
Webinar DLV: ‘Vergunningen 
paardensector’
22 april 2021 en 8 december 2021

Gezien fysieke bijeenkomsten nog steeds afgeraden / verboden waren, 
werden er in samenwerking met onze partner DLV twee webinars 
georganiseerd rond ‘Paardenhouderij in landelijk gebied.’

Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug 
te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast is de paardenhouderij 
een sterke economische tak in Vlaanderen die producten op 
wereldniveau aflevert. Toch blijft het een hele uitdaging om een 
vergunning te bekomen voor de voorzieningen die nodig zijn bij het 
houden van paarden in landelijk gebied.

De grootste vraag bij de start of vestiging van een paardenhouderij is of 
deze zone-eigen of zonevreemd is. Voor de start van een dossier of de 
aankoop van een boerderij, is het van groot belang vooraf te bepalen 
of we te maken hebben met een zone-eigen of een zonevreemde 
aanvraag. Op basis van praktijkvoorbeelden werd dit toegelicht door 
DLV. 

studie- en adviesbureau

Webinar ‘Moderne 
voortplantingstechnieken’

29 oktober 2021

Op 29/10/2021 organiseerde PaardenPunt Vlaanderen een webinar 
rond de moderne voorplantingstechnieken in de paardenfokkerij. 

Is de paardenfokkerij in een stroomversnelling? Na 
embryotransplantatie, is er nu ook OPU en ICSI.  Tijdens deze webinar 
werden de technische kantjes toegelicht door Prof. Peter Daels en Dr. 
Katrien Smits en werd door hen een overzicht gegeven van de situatie in 
de praktijk.  
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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 2021 heeft PaardenPunt 
Vlaanderen zijn partnerschappen 
verlengd 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 

Vlaamse subsidie ondersteunt 
heropstart Equilabel. 
PaardenPunt Vlaanderen heeft met het Equilabel een kwaliteitslabel 
voor maneges, pensionstallen en asielen voor paardachtigen. Het label 
werd sterk uitgebreid voor wat betreft het dierenwelzijnsluik. Een manege, 
pensionstal of asiel voor paardachtigen betaalt € 300 om zich te laten 
auditen. Aan PaardenPunt Vlaanderen wordt door de Vlaamse regering 
een subsidie toegekend om de audit financieel meer toegankelijk te maken. 
Per uitgevoerde audit ontvangt PaardenPunt Vlaanderen een bedrag 
van € 100, met een maximum van € 6.000. Hierdoor kunnen de 60 eerst 
ingeschreven bedrijven zich laten auditen voor slechts € 200*.
Ingevolge Covid-19 werden de audits voor het Equilabel opgeschort tot 
01/10/2021. 

Nieuw in 2021

Proficiat!
• Stal Ten Legenbos

• Serenity Stables

2022 
- 

2025

Kwaliteitslabel 
voor

maneges en 
pensionstallen

www.equilabel.vlaanderen
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Animal Health Law
Op 15 januari 2021 ging een overleg door met het FAVV over de problematiek 
van de paardenpaspoorten. Voor dit overleg had het FAVV de sectororganisatie 
BCP, de vertegenwoordiging van de slachthuizen en PaardenPunt Vlaanderen 
uitgenodigd.

De Europese verordening (EU) 2016/429 beoogt dierziekten die kunnen worden 
overgedragen op andere dieren of op mensen, te voorkomen en te bestrijden. 
Ze is in werking sedert 21 april 2021, maar zal pas vanaf volgend jaar in praktijk 
toegepast worden. Wat houdt dit in?

a. Elke paardachtige moet correct zijn geïdentificeerd (chip en paspoort) en 
worden geregistreerd in de centrale gegevensbank beheerd door BCP. Dit blijft 
grotendeels ongewijzigd. Er is nog discussie over de rol van de stamboeken bij de 
identificatie en registratie. De Federale Overheid zal een contract sluiten met BCP 
dat de huidige overheidsopdracht zal vervangen.

b. Inrichtingen waar paardachtigen gewoonlijk verblijven moeten zijn geregistreerd 
in het I&R-systeem. Elke houder van paardachtigen zal worden geregistreerd en 
krijgt een individueel nummer.

c. Elke wijziging van verblijfplaats van een paardachtige (langer dan 30 dagen) 
moet geregistreerd worden in de gegevensbank. Wanneer paardachtigen korter 
dan 30 dagen ergens verblijven, dan moet dit in de eigen administratie van de 
houder worden bijgehouden.

d. De AHL maakt de “ideologische uitsluiting uit de keten voor menselijke 
consumptie” onmogelijk. Uitsluiting uit de voedselketen zal enkel nog kunnen 
wegens veterinaire behandeling (toedienen van medicatie die uitsluiting 
meebrengt) of om administratieve redenen (bv. laattijdige registratie).

PaardenPunt Vlaanderen volgde de implementatie van deze regelgeving ook op in 
Nederland, waar hierover een webinar werd gegeven op januari 2021.
Op 06/05/2021 ging er een overleg door met de FOD Volksgezondheid over 
dierziektebestrijding.

Op 07/07/2021 ging er een overleg door met BCP over de aanpassingen bij de 
identificatie en registratie van paardachtigen ingevolge de AHL.

Op 25/05/2021, 25/06/2021 en 24/07/2021 ging er overleg door met de Vlaamse 
stamboeken over hun rol bij de identificatie van paardachtigen.

Jan De Boitselier was bij de stuurgroepvergadering van de stamboeken van 
29/10/2021 te Drongen.

Op 02/12/2021 ging er een overleg door over de voorziene aanpassingen aan de 
centrale gegevensbank.
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Eigendomsrecht, kopen en verkopen
Consumentenbescherming bij 
verkoop van levende dieren
PaardenPunt Vlaanderen ging op vraag van de Belgische Confederatie 
van het Paard in overleg met het kabinet van Staatssecretaris voor 
Consumentenbescherming Eva De Bleeker over de consumentenbescherming bij 
de verkoop van levende dieren. Dit overleg ging door op 5/1/2021.

Op basis van dit overleg werd meegewerkt aan een wetsontwerp met een 
specifieke regeling voor consumentenbescherming bij de verkoop van levende 
deren. Hierover ging voorbereidend overleg door op 23/02/2021 en met professor 
Reinhard Steennot (UGent) op 25/05/2021.

Op 17/05/2021 werd het betreffend voorontwerp van wet en de Memorie van 
Toelichting besproken met het kabinet en de administratie.

Jan De Boitselier gaf op het Forum Fokkerij van 18/01/2021 over deze materie een 
toelichting:

“De Europese Verordening Consumentenbescherming voorziet dat bij verkoop 
van een professionele verkoper en particuliere koper tot 2 jaar na aankoop 
een vordering kan ingesteld worden voor verborgen gebreken. Bijkomend 
punt is dat alle gebreken die zich voordoen binnen de 6 maanden na verkoop 
verondersteld worden aanwezig te zijn ten tijde van de verkoop. De verkoper 
gaat moeten bewijzen dat het paard correct geleverd is. Nu heeft Europa een 
nuance aangebracht in die zin dat de lidstaten gemachtigd worden om een 
afwijkende regel te maken voor levende dieren. Hierover is overleg geweest met 
het kabinet van de Staatssecretaris van Consumentenzaken waaruit is gebleken 
dat er geen specifieke regels gaan gemaakt worden per diersoort, maar dat 
dit gaat opgenomen worden in de wetgeving die ze gaan maken. Er wordt een 
modelcontract voorzien en als men zich daaraan houdt komt dit neer op volledige 
transparantie bij de verkoop”.

Op maandag 28 juni 2021 gaf Jan De Boitselier een voordracht over 
consumentenbescherming bij de verkoop van levende paarden op de algemene 
vergadering van Navema.

De Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming zal aangepast worden 
in de zin dat de garantietermijnen voor levende dieren ingekort worden en de 
vergoedingen gelimiteerd worden. Dit is nog niet definitief beslist. Het voorliggend 
wetsontwerp bevat het volgende:

Inkorting van de termijnen voor levende dieren:

• Er wordt voorzien in een garantietermijn van één jaar na de levering van het 

dier, in plaats van twee jaar bij andere consumptiegoederen.

• Er geldt gedurende een termijn van [zes maanden] na de levering van het dier, 

tot bewijs van het tegendeel, het vermoeden dat dit gebrek bestond op het 

tijdstip van levering. Voor andere consumptiegoederen geldt dat vermoeden 

gedurende een termijn van één jaar na de levering. Gedurende de termijn van 

het vermoeden ligt de bewijslast bij de verkoper, erna bij de koper.

• De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van [1 jaar] vanaf 

de dag waarop hij het conformiteitsgebrek heeft vastgesteld.

Indien de verkoper aansprakelijk is, heeft de consument de vrije keuze tussen:

• vervanging van het dier.

• genezing van het dier. De verkoper kan de genezing als remedie weigeren 

indien deze onmogelijk is of de verkoper kan bewijzen dat de poging tot 

genezing in strijd is met het welzijn van het dier.

• de ontbinding van de koopovereenkomst: de aankoopprijs wordt terugbetaald 

en het dier teruggegeven.

• een passende prijsvermindering. 

De vervanging van het dier en de ontbinding van de overeenkomst kunnen door 
de consument niet geëist worden indien het gebrek aan overeenstemming slechts 
van geringe betekenis is. Het is aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek 
aan overeenstemming gering is. 
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Er kan een bijkomende schadevergoeding toegekend worden van maximaal 30 % 
van de aankoopprijs.

De kosten van herstel bedragen maximaal 130 % van de aankoopprijs.

Indien de verkoper te kwader trouw is, is de verkoper onbeperkt aansprakelijk en 
gelden voormelde beperkingen (30 % en 130 %) niet.

Wat nieuw is in het wetsontwerp en afwijkt van het eerder meegedeelde ontwerp 
van KB:

• De mogelijke bijkomende schadevergoeding wordt opgetrokken van 10 naar 30 

% van de aankoopprijs. 

• In geval bij een overlijden van het dier de ontbinding wordt voorafgegaan door 

een poging om het dier te genezen, kunnen de vergoedingen gecombineerd 

worden, met een maximum van [250% van de aankoopprijs] van het dier. Het 

is mogelijk dat het dier overlijdt nadat in een eerste fase een herstel werd 

beoogd (vb. het dier overlijdt na een operatie gericht op herstel). In dat geval 

moeten de remedies van genezing en ontbinding gecombineerd worden: 

om te vermijden dat de kosten voor de verkoper disproportioneel zouden 

oplopen wordt het totaal van de kosten (kosten van herstel (max. 130%) + de 

terugbetaling van de aankoopprijs + kosten van autopsie + schadevergoeding 

(max. 30%)) die de verkoper moet dragen begrensd tot 250% van de 

aankoopprijs. PPV en BCP hebben gevraagd dit te beperken tot 160 %.

Kort samengevat: De ontwerpwetgeving voorziet in kortere termijnen bij de 
verkoop van levende dieren en specifieke regels met als doel een evenwichtig 
juridisch kader te geven in het belang van zowel de verkopers als de kopers.
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Wolvenplatform
PPV is vertegenwoordigd in het wolvenplatform. Er ging een wolvenplatform door 
op 14/09/2021, met bespreking van o.a. recente schadegevallen en het  protocol 
probleemwolven.

PPV werd ook betrokken in bilateraal overleg over de wolven van het departement 
landbouw en visserij met ANB. PPV had ook overleg met het wolf fencing team. Tot 
op heden allemaal zonder veel resultaat. Vanuit de Vlaamse overheid is er wel het 
engagement alle schade integraal te vergoeden. Het blijft wachten op een Besluit 
van de Vlaams Regering over subsidies voor het wolfproof maken van afsluitingen. 
Daarin zouden ook de criteria moeten staan voor een wolfproof afsluiting. In het 
wolvenprotocol wordt een probleemwolf omschreven als een wolf die meermaals 
dieren aanviel binnen een wolfproof afsluiting. Wat een wolfproof afsluiting is, is bij 
gebrek aan BVR nog niet bepaald. 

Het wolf fencing team geeft uitleg (inclusief figuren) over hoe je de meest 
voorkomende types omheining wolfwerend kunt maken op hun website: https://
www.wolffencing.be/technisch-algemeen
Mensen die vragen hebben kan men naar hen doorverwijzen.

Op het terrein blijkt hier op zijn zachtst gezegd veel ontevredenheid over te 
bestaan. 

Op 30/09/2021 had PPV te Hasselt overleg met het departement landbouw en 
visserij en andere betrokken sectoren over schade door wolven. 

Op 01/06/2021 en 20/10/2021 had PPV een overleg met het wolf fencing team 
over de kennisleemtes betreffende paard en wolf.
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Ruimtelijke ordening
Dit thema geeft op het terrein zeer veel problemen. Het bekomen van een 
omgevingsvergunning wordt voor hippische bedrijven hoe langer hoe moeilijker. 

PaardenPunt Vlaanderen adviseert paardenhouders die hier vragen over hebben, 
zowel particuliere paardenhouders als professionelen. 

Samen met Paardensport Vlaanderen heeft PPV reeds meermaals overlegd en 
gepoogd positieve beweging te krijgen in dit dossier. Er werden parlementaire 
vragen gesteld en oproepen gericht aan de ministers bevoegd voor landbouw en 
omgeving. Tot op heden zonder positief resultaat.

PPV had op 19/10/2021 overleg met Stephan Detry (KBRSF), Glenn Maes 
(Paardensport Vlaanderen) en Ludwig Criel over de bouwproblematiek in de 
paardensector.

PaardenPunt Vlaanderen werkt wat betreft ruimtelijke ordening nauw samen 
met DLV. Deze samenwerking werd besproken op 07/12/2021. Op 08/12/2021 gaf 
DLV over dit thema een webinar. PaardenPunt Vlaanderen (Jan De Boitselier) 
had over dit thema op 08/09/2021 een overleg met KBRSF (Stephan Detry), 
Paardensport Vlaanderen (Glenn Maes) en Lode Ceyssens.

Momenteel worden in agrarisch gebied enkel professionele fokkerijen gunstig 
geadviseerd door het departement landbouw en visserij.  Er moet echter 
ook plaats zijn voor de professionele paardenhouderij.  Waar anders kan een 
professionele africhtingsstal, sportstal of opleidingscentrum ingericht worden?  De 
paardenhouderij is naast de paardenfokkerij een volwaardige landbouwactiviteit 
en dient als dusdanig ook mogelijk gemaakt te worden door het Departement 
Landbouw en Visserij.  In het kader van het actieplan paardenhouderij werd 
in 2011  door de administratie, in nauw overleg met de sector, de brochure 
“Paardenhouderij en stedenbouwkundige vergunningen in agrarisch gebied” 
uitgewerkt. Deze brochure gaf duidelijk weer wat kon en niet kon in agrarisch 
gebied. Veel van wat toen kon blijkt nu niet meer te kunnen. Er is absoluut nood aan 
een duidelijk juridisch kader dat ruimte biedt voor de paardenhouderij, in de lijn van 
wat in 2011 werd uitgewerkt.

Hiertoe wordt verder geijverd.

Pachtwet
Vlaanderen bereidt een wijziging voor aan de pachtwet. Hierover had PPV 
op 16/02/2021 overleg met het kabinet van Hilde Crevits. Dit overleg werd 
voorbereid met een werkgroep op 21/01/2021. Bedoeling is dat de pachtwet 
flexibeler zou worden, met de mogelijkheid pachtovereenkomsten af te sluiten 
voor een bepaalde tijd. Voor de verpachters wil men het makkelijker maken om 
een pachtovereenkomst te beëindigen. Nieuwe pachtovereenkomsten zullen 
mogelijks verplicht schriftelijk opgesteld moeten worden. Of de professionele 
paardenhouderij ook - en zo ja, in welke mate - onder de pachtwet zou kunnen 
vallen, is nog niet duidelijk. De niet-professionele paardenhouder zal in ieder geval 
nooit pachtrechten hebben.
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Beschutting op de weide
Er is nieuwe wetgeving op komst inzake dierenwelzijn, waardoor beschutting op de 
weide verplicht zou worden. 

De Vlaamse overheid (het departement Omgeving – Dierenwelzijn) heeft door 
BOS+ en ILVO een onderzoek laten uitvoeren over hoe het welzijn van runderen, 
schapen en paarden te garanderen in de weide aan de hand van natuurlijke 
beschutting: het project “Weidescherm”. De opdracht is het bepalen van adequate 
beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden. 
Deze opdracht bevat:

• een literatuurstudie waarin wordt onderzocht wat het effect is van extreme 

weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze 

zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én welke 

boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Daarbij worden ook 

de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samengevat. 

• Voor een breder publiek wordt een praktische brochure opgesteld. Daarin 

worden beheersfiches toegevoegd met info over de verschillende types van 

natuurlijke beschutting (houtkanten, heggen, boomgaarden, etc.).

• Tien bedrijfsportretten worden geïntegreerd waaruit blijkt hoe rundvee-, 

schapen- en paardenhouders de realiteit ervaren. Deze zijn ook 

raadpleegbaar via de website www.agroforestryvlaanderen.be (Kennis & Tools 

> Toepassers aan het woord) en kunnen inspirerend werken bij veehouders die 

zelf ook meer natuurlijke beschutting wensen op hun weiden. De brochure zal 

ook gedeeld worden via bovengenoemde website

• Ten slotte bouwen we een nieuwe module voor de ‘Agroforestry Planner’, 

een online beslissingsondersteunende tool gericht op het ondersteunen 

van landbouwers bij het maken van een geschikte boomsoortenkeuze en 

ontwerp van de aanplant. Deze nieuwe module focust op silvopastorale 

systemen (de combinatie van bomen en/of struiken en veeteelt) en zal in 

eerste instantie gericht zijn op rundvee-, schapen- en paardenhouders. Voor 

de ontwikkeling van die tool wordt input gebruikt uit de literatuurstudie en 

de terreinervaringen. De Bodemkundige Dienst van België staat in voor de 

technische ontwikkeling van deze nieuwe softwaremodule.

KVM

PPV volgde dit project mee op in de stuurgroep met vergaderingen op 16/03/2021 
en 22/10/2021. Daarbij werd aangedrongen voor de dieren giftige struiken en 
bomen niet op te nemen, in het bijzonder esdoorn.

Er werd een online beslissingstool uitgewerkt, die de landbouwer of landeigenaar 
zal helpen om op basis van hun situatie een keuze te maken voor soorten en 
types van beschutting. Tevens werden de brochure en de fiches met types 
beschutting besproken. De brochure zal een algemene praktische leidraad zijn voor 
elke landbouwer of landeigenaar om de beschutting van begin tot eind tot een 
goed einde te brengen. De fiches vullen dit algemene advies aan met praktische 
richtlijnen per type beschutting (alleenstaande bomen, houtkanten, hagen en 
heggen, …). Vanuit de stuurgroep werd feedback gevraagd op zowel de brochure 
als de fiches. 
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Economie
Opvolging van dossiers op Europees 
niveau via European Horse Network 
(EHN) 
PPV is via BCP vertegenwoordigd in EHN. Jan De Boitselier, manager beleid 
en adviezen bij PPV, vertegenwoordigt BCP bij de legal group van EHN. Deze 
vergaderde op 04/03/2021.

Op 16/11/2022 nam Jan De Boitselier voor BCP deel aan de algemene vergadering 
van EHN, en de aansluitende MEP Horse Group meeting in aanwezigheid van 
commissievoorzitster Ursula von Der Leyen.

EHN is een non-profit netwerk van belanghebbenden die actief zijn op wereld-, 
Europees-, nationaal- of regionaal niveau binnen de Europese paarden-, pony-, 
ezel- en welzijnssector. Mark Wentein is er voorzitter van.

Het doel van het European Horse Network is om: 

• De ontwikkeling van de paarden-, pony- en ezelsector te promoten in Europa.

• Leden van het European Horse Welfare en het transport-, slacht- en 

dierenartsennetwerk bij te staan.

• Leden helpen hun activiteiten te coördineren om de zichtbaarheid en impact 

van de paardensport, toerisme en recreatie te vergroten.

• Fungeren als platform voor de paarden-, pony- en ezelindustrie om 

gemeenschappelijke problemen te communiceren met Europese instellingen 

en media op Europees niveau.

• Van gedachten wisselen over politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

paardensector in Europa.

• Bespreken, bepalen en lobbyen in materies van gemeenschappelijk belang op 

de Europese politieke agenda

• Bespreken en bepalen van materies van gemeenschappelijk belang om de 

paardensector in Europa te ontwikkelen.

• In dat kader worden een aantal dossiers opgevolgd op Europees niveau:

a. BTW

Er wordt op Europees niveau actie genomen om de btw-tarieven binnen de EU te 
uniformiseren.

EHN heeft via COPA een standpunt overgemaakt waarin gepleit wordt het 
verlaagd tarief voor landbouw ook toe te passen voor de paardensector, voor de 
volgende activiteiten:

• Hippische sport- en vrijetijdactiviteiten. 

• Sociale en gezondheidsactiviteiten gerelateerd met paarden. 

• Agrarische en culturele activiteiten gerelateerd met paarden, met inbegrip 

van fokkerij.

Zoals andere landbouwdieren moeten paarden kunnen genieten van het verlaagd 
tarief wanneer ze gebruikt worden voor een agrarische bestemming en ook tot 
wanneer ze in de africhtingsfase zitten. Dit impliceert dat de volgende activiteiten 
onder het verlaagd tarief zouden moeten vallen:

• Paardachtigen bestemd voor de slacht 

• Paardachtigen bestemd voor agrarische doeleinden (trekpaarden)

• Fokpaarden en alle paardachtigen in africhting, dus tot hun eerste race of 

wedstrijd en als ze niet aan officiële wedstrijden deelnemen, tot ze 4 jaar oud 

zijn.

b. Transport

Het vierde kwartaal van 2023 staat een hervorming van de transportregelgeving 
op de agenda, met daarbij ook bindende voorschriften inzake dierenwelzijn bij 
dierentransport.

c. Dierenwelzijn

Er zullen bindende voorschriften komen inzake dierenwelzijn bij het slachten.
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d. Antibiotica

In het Europees Parlement werd het bezwaar van de Groene fractie over het 
gebruik van antibiotica weggestemd en dit met een ruime meerderheid: 204 + / 
450 - / 32 O

Het antibioticumgebruik komt evenwel opnieuw op de Europese agenda. Er zal een 
lijst komen met producten die voorbehouden zijn voor gebruik bij mensen.

e. Wolven

De wolf wordt beschermd door Europese wetgeving. De Europese Habitatrichtlijn 
(92/43/EEG) geeft de wolf sinds 1992 een beschermd statuut. Die Europese 
regels worden niet in alle lidstaten uniform toegepast. De regelgeving voorziet ook 
in uitzonderingsmaatregelen.

f. AHL – uitsluiting voedselketen

Er werd vanuit EHN actie genomen om de uitsluiting van paardachtigen uit de 
voedselketen omkeerbaar te maken en te beperken. De AHL zal in de toekomst de 
“ideologische” uitsluiting uit de voedselketen onmogelijk maken.

Op 7 september 2021 gaf EHN een webinar over de AHL.

g. Europees project: Thematisch netwerk

Het thematisch netwerk is een Europees project dat voorbereid werd/wordt door 
EHN en waarvoor de EU financiële middelen voorziet. 

Er zijn binnen dit project verschillende rollen:

• Nationaal coördinator: dat vereist bijzondere competenties voor het omgaan 

met Europese projecten. 

• Workpackage leader: communicatie, organisatie van events, …

• Thematic leader

• Stakeholder.

Belangrijk is dat het noodzakelijk is dat er per lidstaat een national coördinator 
is. Indien die er niet is dan is er voor die lidstaat niets mogelijk. Er moeten voor 
het project ook minstens drie deelnemende lidstaten zijn met elk minstens drie 
deelnemende entiteiten.

De call voor het project was voorzien voor september 2021, indienen zou moeten 
gebeuren tegen 15.2.2022, een beslissing over de toewijzing is voorzien tegen 
mei 2022 en het project zou van start gaan in de zomer van 2022. De voorziene 
projectduur is 4 jaar. Het voorzien budget is 3 miljoen euro. Het project voorziet 
100 % financiering.

Voor het indienen van het project is er geen subsidie. IFCE (Institut Français du 
Cheval et de l’ Equitation, de opvolger van de Haras Nationaux) heeft hiervoor wel 
een budget voorzien van 21.000 euro en EHN voorziet hiervoor een budget van 
3.000 euro.

Belangrijk is dat het gaat om een call vanuit landbouw “Horizon-CL6-2022-
Governance 01-12” Thematic networks to compile and share knowlegde ready for 
practice. Het gaat dus uitdrukkelijk niet over wetenschappelijk onderzoek maar wel 
over het delen van bestaande kennis voor praktische toepassing.

Gezien het project uitgaat van landbouw zal het moeten gaan om landbouw-
gerelateerde activiteiten: duurzame plattelandsontwikkeling, paarden in de land-, 
tuin- en bosbouw, paardenmelkerij, paarden als vleesproducent, fokkerij, equine-
assited therapy, … 
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Ruiter- en menroutes
PaardenPunt Vlaanderen werkt mee in de Sponaro (Sport, Natuur en Ruimtelijke 
Ordening) voor wat betreft de ruiter- en menroutes in Oost-Vlaanderen. Er werd 
vergaderd op 08/03/2021 en 16/09/2021.

PPV nam op 27/09/2021 deel aan een overleg betreffende het ruiter- en 
menroutenetwerk Limburg (RMRNL), met bespreking van de Meter –en 
peterwerking hippische routestructuren, de stand van zaken van dit PDPO-project 
en een bevraging van de noden van de sector recreatief paard.

Op 18/02/2021 en 17/11/2021 ging er overleg met Sport Vlaanderen door over de 
toekomstvisie wat betreft de ruiterroutes en de rol van Sport Vlaanderen en de 
verschillende betrokken partners (PPV, Paardensport Vlaanderen en LRV).
 
Vanuit Sport Vlaanderen wordt actie genomen wat betreft de ruiterroutes. 
Dit gebeurt in overleg met PPV, LRV en Paardensport Vlaanderen. Er wordt 
medewerking van de sector gevraagd. 

• Mensen die moeten instaan voor de screening van routes op het terrein. 

• Bevraging rond de routes ondersteunen / verspreiden in 2023.

Overleg over:

• Nieuwe projecten. Mee aan tafel zitten wanneer een nieuwe route wordt 

ontwikkeld.

• Resultaten screening van routes samen bekijken en evalueren.

Jaagpaden
De jaagpaden vallen onder het beheer van ‘De Vlaamse Waterweg’, een 
publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid 
Haar missie is: “Het beheren en ontwikkelen van onze waterwegen als een krachtig 
netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van 
Vlaanderen”. De Vlaamse Waterweg wil een rol spelen in een aantal uitdagingen 
die zich stellen: mobiliteit, klimaat – waterbeheersing.

De Vlaamse Waterweg wil daarom inzetten op sterke, veilige en aantrekkelijke 
waterwegen door te investeren in onderhoud, infrastructuur, waterbeheersing, 
watergebonden bedrijvigheid, innovatie en ook in multifunctionaliteit op en naast 
het water. 

In dat kader heeft de Vlaamse Waterweg een visiestudie besteld bij het 
Studiebureau Sweco.

De studie vatte aan in september 2020 met een analysefase. Tijdens deze 
analysefase organiseerden bilaterale gesprekken met verschillende actoren om de 
bezorgdheden en wensen rond het jaagpaden in kaart te brengen. Samen met de 
desktop- en GIS analyse vormt dit de basis voor de opmaak van de beleidsvisie. 
In functie van het uitwerken en verfijnen van een beleidsvisie rond het medegebruik 
van jaagpaden werd een voorbereidend overleg op 21/06/2021 en werden twee 
workshops georganiseerd op 14/07/2021 en op 08/09/2021. PPV nam daaraan 
deel in functie van het belang van jaagpaden voor ruiter- en menpaden en –
routes.

Mits dit veilig kan, zijn jaagpaden zeer geschikt als ruiterroute. Voor de ruiter- en 
menpaden en -netwerken is het regelmatig noodzakelijk korte stukken over een 
jaagpad te volgen. Er werd gepleit om die tracés veilig en toegankelijk te maken 
voor de ruiters. Medegebruik met fietsers verloopt niet altijd vlot/veilig. Er werd 
voor gepleit te sensibiliseren bij de fietsers om de veiligheidsvoorschriften na te 
leven. Voor ruiter- en menroutes zijn onverharde jaagpaden ideaal. Snelheid van 
fietsers kan beperkt worden door de tracés niet te maken voor snel fietsen. Dat 
wordt juist wel beoogd bij fietsostrades. Jaagpaden zijn dan ook zeker niet altijd 
en overal geschikt als ruiterroute. Waar mogelijk kan best ontdubbeld worden met 
een onverhard gedeelte voor ruiters.
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Opleidingen
Duaal leren
PaardenPunt Vlaanderen volgde met de administratie van onderwijs het duaal 
leren op.

Op 20 en 31/05/2021 was er overleg met Sarah Bonte van de administratie 
onderwijs over duaal leren in de richting dierenzorg. Daarbij werden 
standaardtrajecten uitgewerkt voor Paardenhouder duaal en Dierenzorg duaal.

Over het duaal leren ging op 20/01/2021 een overleg door met Adelheid Van 
Hauwermeiren, Pedagogisch adviseur POV, met het PITO Stabroek, over de 
opstart van een richting duaal leren voor de paardensector.

PPV heeft mee de BK’s voor de paardensector uitgewerkt: hippisch assistent, 
paardenhouder, paardenafrichter, hoefsmid en bekapper.

Bedoeling is de vraag om arbeidskrachten in de paardensector af te stemmen op 
het aanbod, met een door VDAB uit te werken BeroepsCompetentieProfiel.

Het principe is nu dat het jaagpad enkel toegankelijk is waar het toegankelijk 
gemaakt wordt. In de workshop werd voorgesteld dat om te draaien: de 
toegankelijkheid als regel te stellen en de niet-toegankelijkheid enkel waar dat 
specifiek beslist werd.

In de ideale wereld zouden jaagpaden een stuk verhard, een stuk onverhard en 
een stuk half verhard zijn. Het is evenwel niet mogelijk dat overal te realiseren. 
Dat vereist een zeer brede strook en zal slechts eerder uitzonderlijk mogelijk zijn 
+ kostenplaatje + streven naar minder verharding. Als er een jaagpad aan beide 
oevers is, dan kan langs één kant verhard worden voor fietsers en de andere 
oever voorzien voor andere gebruikers. Daarbij moet bepaald worden wat de 
criteria zijn: veiligheid, gedrag, terrein. 

Het scheepvaartreglement (met onder andere een algemene snelheidsbeperking 
van 30 km/uur) is van toepassing op de jaagpaden en de wegcode in de mate 
die er niet strijdig mee is. Voor recreatief medegebruik is hoffelijkheid een 
allesbepalende vereiste. Bv. Vertragen en zo nodig stoppen bij het naderen van 
andere gebruikers. Het verschil in snelheid is daarbij zeer belangrijk. Dat geldt voor 
alle gebruikers, in het bijzonder ook de fietsers. Sensibilisatiecampagnes kunnen 
een middel zijn om tot meer hoffelijkheid te komen. 
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Fiscaliteit
BTW
Op 19/04/2021 was PPV aanwezig bij een overleg binnen COPA waar standpunt 
ingenomen werd over de in de paardensector te hanteren btw-tarieven.

BCP-PPV had op 07/12/2021 overleg met Joke Vanden Broeck van het kabinet 
van minister van Financiën Vincent Van Peteghem
Er wordt op Europees niveau actie genomen om de btw-tarieven binnen de EU te 
uniformiseren. Eens dit gestemd zal zijn op Europees niveau zal dit dossier opnieuw 
opgenomen worden met het kabinet Van Peteghem.

Crisiscel: corona - 
rhinopneumonie
Teneinde de sector optimaal op de hoogte te houden over de maatregelen rond 
het Coronavirus en de impact op onze sector, werden de voor de paardenhouders 
en -sporters meest relevante Covid-19-maatregelen gebundeld op de website 
van PPV, dit zowel de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan 
als de maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen.

PPV volgde samen met Paardensport Vlaanderen en LRV de opeenvolgende 
maatregelen inzake Covid-19 op. Nieuwe maatregelen werden telkens 
gemeenschappelijk gecommuniceerd.

Tevens werd via de bevoegde kanalen geijverd om voor de paardensector de 
meest optimale maatregelen te bekomen, zowel om de verspreiding van Covid-19 
tegen te gaan als om de getroffen ondernemingen te ondersteunen als het 
dierenwelzijn te vrijwaren.

Mede ingevolge besmettingen met rhinopneumonie op internationale wedstrijden 
werd door PPV na overleg op 09/03/2021, 16/03/2021, 23/03/2021 en 
06/04/2021, samen met de BCP een crisiscel uitgewerkt, in functie van een goede 
crisiscommunicatie vanuit en naar de paardensector.

Op 20/03/2021 werd een webinar over rhinopneumonie gegeven.
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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.

Er is een digitale infoavond ‘Paard in het 
Landschap’ doorgegaan op maandag 
28/06.

Jan De Boitselier heeft hier 
gesproken over ruimtelijke ordening en 

paardenhouderij:
‘Omgevingsvergunningen voor 
paardenhouderijen: noden, 
mogelijkheden en voorwaarden”

“Het economisch, maatschappelijk, 
sportief therapeutisch en 
ecologisch belang van de Vlaamse 
paardenhouderij is onmiskenbaar. 
Toch is het bekomen van 
omgevingsvergunningen voor 
paardenhouderijen een pijnpunt. Wat 
is er nodig, mogelijk en wat zijn de 
voorwaarden?”

Dit was een samenwerking met drie 
regionale landschappen:

• Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen

• Regionaal Landschap Meetjesland

• Regionaal Landschap Schelde-

Durme.

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 2021 vonden er 2 webinars plaats.

Webinar ‘Giftige planten voor paarden’.

Jaarlijks worden er nog steeds paarden 
vergiftigd door het eten van giftige 
planten. De afgelopen jaren kwam deze 
problematiek vooral onder de aandacht 
door vergiftigingen die het gevolg waren 
van de opname van jacobskruiskruid 
en esdoornzaden of esdoornzaailingen. 
Vergiftigingen beperken zich echter niet 
alleen tot deze specifieke planten. 

Op 14/12/2021 heeft het Departement 
Landbouw een webinar georganiseerd 
in samenwerking met PaardenPunt 
Vlaanderen om  de aandacht te 
vestigen op de risicofactoren en wat 

de paardenhouder kan doen om 
problemen te vermijden. Prof. Dr. 
Siska Croubels heeft tijdens deze 
webinar haar kennis aangaande deze 
problematiek toegelicht. Ze deed 
tijdens haar professionele carrière 
aan de faculteit Diergeneeskunde 
van Universiteit Gent heel wat 
praktische ervaring op, waaruit de  
paardenhouders ongetwijfeld veel 
hebben kunnen leren.

Webinar “Ontwormingsmanagement”

Op 06/04/2021 heeft het Departement 
Landbouw en Visserij samen 
met PaardenPunt Vlaanderen 
een webinar georganiseerd rond 
ontwormingsmanagament.  
Als paardenhouder wordt het 
verminderen van de infectiedruk 
door parasieten een steeds 
belangrijkere uitdaging. Het stijgend 
aantal gevallen van resistentie tegen 
ontwormingsmiddelen dwingt ons 
om actie te ondernemen. Tijdens 
dit webinar heeft Prof. Dr. Edwin 
Claerebout toelichting gegeven over 
wie, waarom en wanneer paarden 
ontwormen.



Jaarverslag

2021 Bijlagen
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Bijlage 1: Financieel
Activa VASTE ACTIVA 21/28 21.739,68

III Materiële vaste activa 22/27 18.463,68
     A. Software 22 1.024,52
          220000 Ontwikkeling software 6.206,78
          220009 Afschrijving ontwikkeling software -5.182,26
     B. Installaties, machines en uitrusting 23 17.213,54
         230000 Computermateriaal 44.902,35
         230009 Afschrijving computermateriaal -26.878,81
    C. Meubilair en rollend materiaal 24 225,62
        240000 Kantoormmeubilair 1.128,10
        240009 Afschrijving kantoormeubilair -902,48

IV Financiële vaste activa 3.276,00
      285000 Huurwaarborg gebouw 3.165,00
      285002 Huurwaarborg koeler 111,00
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 472.272,84
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 226.512,77
       A. Handelsvordering 40 226.275,32
            400000 Handelsdebiteuren 85.801,03
            404000 Te innen opbrengsten 0,00
            404100 Nog te ontvangen subsidies 140.474,29
    B. Overige vorderingen BTW 41 237,45
            411000 Terug te vorderen BTW 237,45

IX Liquide middelen 54/58 240.642,42
            550000 KBC ZR 194.102,67
            551000 KBC SR 42.083,58
            552000 KBC Fokkerij 4.456,17

X  Overlopende rekeningen 490/1 5.117,65
           490000 Over te dragen kosten 5.117,65
TOTAAL DER ACTIVA 494.012,52
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Passiva
EIGEN VERMOGEN 10/15 176.816,41
IV Reserves 13 176.816,41
     D. Beschikbare reserves 133 172.698,66
          133000 Beschikbare reserves 172.698,66
Overgedragen winst/verlies 4.117,75 4.117,75

VOORZIENINGEN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 7.656,82
VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 7.656,82
             160000 Voorziening sociaal passief 7.656,82

SCHULDEN 17/49 309.539,29
IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 309.539,29
     C. Handelsschulden 44 228.551,90
     1. Leveranciers 440/4 228.551,90
          440000 Leveranciers 22.477,46
          444000 Te ontvangen facturen 97.198,50
          445000 Door te betalen subsidies 108.875,94
     E. Schulden met betrekking tot belastingen 45 80.987,39
     1. Belastingen 450/3 24.613,74
          451200 Lopende rekening BTW admin. 24.550,74
          451209 Reguliere rekening te betalen 63,00
     2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 56.373,65
          454000 Rijksdienst voor sociale zekerheid 6.618,08
          455000 Bezoldigingen 0,00
          456000 Voorziening vakantiegeld 49.755,57

X  Overlopende rekeningen 0,00
          499000 Wachtrekeningen 492/3 0,00 0,00
TOTAAL DER PASSIVA 494.012,52
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Resultaten

2021
   UITGAVEN
   Subsidies Vlaamse Overheid 281.153,65
    Diensten en diverse goederen 342.859,39
    Loonkosten 384.470,80
    Financiële kosten /Roerende voorh. 125,28
    Roerende voorheffing 15,00
    Rekening forum fokkerij 68,45
   Totaal uitgaven 1.008.692,57

    INKOMSTEN
    Subsidies 531.153,70
    Omzet 484.222,13
     Financiële opbrengsten 0,00
    Rekening forum fokkerij 0,00
   Totaal inkomsten 1.015.375,83

SALDO BOEKJAAR 6.683,26
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Bijlage 2
Vlaams actieplan voor de paardenhouderij

www.paarden.vlaanderen/actieplan
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Bijlage 3: Kalender
5/01/2021 Overleg kabinet Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

7/01/2021 Dagelijks bestuur

14/01/2021 Raad van bestuur

15/01/2021 Overleg FAVV

18/01/2021 Forum fokkerij

20/01/2021 Overleg duaal leren

21/01/2021 Overleg pachtwet

28/01/2021 Overleg fokwaardeschatting

5/02/2021 Overleg departement landbouw en visserij

16/02/2021 Overleg kabinet Crevits - Pachtwet

17/02/2021 Overleg fokwaardeschatting

18/02/2021 Overleg Sport Vlaanderen

23/02/2021 Overleg wetsontwerp consumentenbescherming

24/02/2021 Werkgroep projecten PPV

24/02/2021 Overleg projectwerking PPV

2/03/2021 Dagelijks bestuur

8/03/2021 Overleg Sport Vlaanderen

9/03/2021 Overleg project 'voor fokkers door fokkers'

9/03/2021 Crisiscel rhinopneumonie

11/03/2021 Raad van bestuur

16/03/2021 Stuurgroep beschutting op de weide

16/03/2021 Crisiscel rhinopneumonie

20/03/2021 Webinar rhinopneumonie

22/03/2021 Dagelijks bestuur

23/03/2021 Crisiscel rhinopneumonie

30/03/2021 Algemene vergadering

6/04/2021 Webinar 'Ontwormingsmanagement'

6/04/2021 Crisiscel rhinopneumonie

7/04/2021 Forum fokkerij

12/04/2021 Forum fokkerij

22/04/2021 Webinar Paardenhouderij in landelijk gebied

23/04/2021 Overleg Agoria

28/04/2021 Dagelijks bestuur

30/04/2021 Overleg project 'voor fokkers door fokkers'

5/05/2021 Raad van bestuur
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6/05/2021 Overleg FOD volksgezondheid 

17/05/2021 Overleg kabinet en administratie

20/05/2021 Overleg duaal leren

21/05/2021 Overleg nationale wandeldag

25/05/2021 Overleg stamboeken

25/05/2021 Overleg wetsontwerp consumentenbescherming

26/05/2021 Overleg fokwaardeschatting

26/05/2021 Forum fokkerij

31/05/2021 Overleg duaal leren

1/06/2021 Overleg wolf fencing team

7/06/2021 Overleg Agoria

7/06/2021 Overleg project 'voor fokkers door fokkers'

7/06/2021 Overleg Project Nutriëntenkring op Paardenkracht 

11/06/2021 Overleg departement landbouw en visserij

21/06/2021 Overleg jaagpaden

25/06/2021 Overleg stamboeken

28/06/2021 Algemene vergadering Navema

7/07/2021 Overleg BCP

9/07/2021 Overleg departement landbouw en visserij

10/07/2021 Forum fokkerij

14/07/2021 Workshop jaagpaden

24/07/2021 Overleg stamboeken

26/07/2021 Dagelijks bestuur

3/08/2021 Overleg Agoria

4/08/2021 Raad van bestuur

8/09/2021 Workshop jaagpaden

14/09/2021 Wolvenplatform

16/09/2021 Overleg Sport Vlaanderen

20/09/2021 Overleg Agoria

23/09/2021 Dagelijks bestuur

24/09/2021 Overleg departement landbouw en visserij

27/09/2021 Overleg ruiterroutes Limburg

30/09/2021 Overleg wolven

6/10/2021 Raad van bestuur

7/10/2021 Overleg FIT

7/10/2021 Overleg nationale wandeldag

8/10/2021 Overleg fokwaardeschatting
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8/10/2021 Overleg webinar 'Moderne voortplantingstechnieken'

19/10/2021 Overleg Equilabel

19/10/2021 Overleg bouwproblematiek

20/10/2021 Overleg wolf fencing team

22/10/2021 Stuurgroep beschutting op de weide

26/10/2021 Overleg webinar 'Moderne voortplantingstechnieken'

29/10/2021 Webinar 'Moderne voortplantingstechnieken'

29/10/2021 Stuursvergadering stamboeken

10/11/2021 Fokkerijdag

16/11/2021 Dagelijks bestuur

16/11/2021 Overleg EHN

17/11/2021 Overleg Sport Vlaanderen

23/11/2021 Raad van bestuur

29/11/2021 Overleg Equilabel

2/12/2021 Overleg aanpassingen databank AHL

3/12/2021 Overleg departement landbouw en visserij

7/12/2021 Overleg project 'voor fokkers door fokkers'

7/12/2021 Overleg DLV

8/12/2021 Overleg Agoria

8/12/2021 Webinar Paardenhouderij in landelijk gebied

14/12/2021 Webinar 'Giftige planten voor paarden'

16/12/2021 Dagelijks bestuur

20/12/2021 Overleg Project Nutriëntenkring op Paardenkracht 

22/12/2021 Forum fokkerij

23/12/2021 Raad van bestuur
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