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HET VLAAMS  PAARD    

  

         VZW 

      

 

       HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

      

 

  

 

 

A. Registratie - en inschrijvingscriteria. 

A.1. Opname van de veulens in de hoofdafdeling en de nevenafdeling van het   

        moederstamboek van het Vlaams Paard. 

         Organisatie van de opnamecommissie.  

 

  

Artikel A.1.1. 

Bij de geboorte van een veulen wordt het geboorteformulier, strook D van het dekbewijs, dat van de 

hengstenhouder aan de merriehouder was gegeven bij de dekking, binnen de zeven dagen ingevuld  

naar het secretariaat verzonden. 

De geboorte van een veulen, van een ingevoerde drachtige merrie, dient aan het secretariaat 

aangetekend gemeld te worden, samen met een kopie recto verso van de afstammingspapieren. 

 

Artikel A.1.2 

De strook B van het dekbewijs (geboortebewijs) wordt op het secretariaat bijgehouden. 

Strook D van het dekbewijs. Door de Vlaamse confederatie werd een erkende dierenarts aangesteld 

voor het chippen alsook voor het schetsen en omschrijven van het veulen. 

De opname gebeurt wanneer het veulen nog onder de merrie is. 

 

Artikel A.1.3 

Alle documenten blijven eigendom van de vereniging. 

Het certificaat wordt aan de betrokken  houder aangetekend verstuurd. 

 

Artikel A.1.4 

- De opnamecommissie beslist over de opname in de hoofdafdeling of de nevenafdeling 

van het moederstamboek van het Vlaams Paard en neemt alle maatregelen om fraude en vergissing 

te voorkomen. 

- Vanaf heden wordt overgegaan tot het chippen van de paarden ingeschreven, zowel in de 

hoofdafdeling (Belgians en Vlaamse Paarden) als in de nevenafdeling (Vlamphers).  

- De chips moeten in België ingebracht worden per injectie door een dierenarts en moeten voldoen 

aan de ISO-normen (type chips met ISO-normen 1784 - 1785 - afleesapparaat 1185) 

Alle paarden dienen gechipt te worden tegen eind juli 2008. 

 

Artikel A.1.5 

De staart wordt niet gecoupeerd. 

Bij de coupering na opname is er uitsluiting. 

Slechts de geïmporteerde Belgian Draft Horses, ingeschreven in het Amerikaans stamboek  
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"The Belgian Draft Horse Corporation of America" of het Canadees stamboek " Canadian Belgian 

Horse Association" met aldaar gecoupeerde staarten mogen ingeschreven worden als rasverbeteraar 

in de hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard, indien zij aan de vereiste 

voorwaarden voldoen. 

 

Artikel A.1.6 

DNA-typering moet gekend zijn bij een VP- goedgekeurde dekhengst. Deze DNA-typering blijft 

enkel bewaard op het secretariaat VP en het erkend labo. 

Jaarlijks verbindt de raad van beheer zich om steekproeven uit te voeren bij nakomelingen van een 

VP-goedgekeurde dekhengst. De onkosten hieraan verbonden zullen gedragen worden door de 

fokkersvereniging. Indien er echter frauduleuze praktijken geconstateerd zijn, zowel bij de 

merriehouder als bij de hengstenhouder, zullen de kosten ten hunne laste zijn. 

Tevens zal hiervan een publicatie verschijnen in het ledenblad. 

Het laboratorium dient door de VP erkend te zijn. Hieraan voldoet enkel de Dienst Medic Lab uit 

Aalst. 

 

Artikel A.1.7 

Castratie dient onmiddellijk gemeld te worden op het secretariaat.   

 

Artikel A.1.8 

Bij verandering van eigenaar dient de nieuwe eigenaar minstens één jaar lidmaatschapsbijdrage te 

betalen. 

 

B. Tarieven lijst VP 

* Inschrijvingsgeld, europees paspoort……………………………………………………42euro 

 

* DNA-typering:  

   het opsturen van een bloedstaal van 10cc naar het door de VP erkende labo van 

   Medic Lab uit Aalst Elk staal moet  

   vergezeld  worden van de nodige formulieren. Deze formulieren kan men  

   bekomen op het stamboek van de V.P. Het bloedstaal kan pas genomen 

   worden na opname in fokkersvereniging. Uw paard krijgt dan een  

   DNA-nummer. De DNA-typering blijft op het secretariaat VP en 

   op het labo. Uw paard heeft dan een onuitwisbaar  paspoort en  

   kan steeds via een bloedstaal of haarstaal herkend worden. Kostprijs: ...........................   65 euro 

              

* Duplicaat van de stamboekpapieren: ..............................................................................  80 euro 

 

* De stamboom van het paard (naargelang het opzoekingswerk gevorderd is): ................   30 euro 

 

Er is nergens een verplaatsingsvergoeding of onkostenvergoeding voorzien voor het bijwonen van 

manifestaties of vergaderingen.  

 

C. Lidmaatschapsbijdrage. 

De lidmaatschapsbijdrage vanaf het jaar 2012 wordt bepaald op: 

  - 40 euro voor leden wonend in België. 

  - 50 euro voor leden wonend in het buitenland. 

 

D. Taakomschrijving van de functies binnen de Raad van Bestuur. 
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1 )Voorzitter:     - Bijeenroepen van de vergadering. 

     - Opstellen van de dagorde. 

     - Voorzitten van de vergadering. 

     - Voorwoord ledenblad  

     - Voorzitter Jury 

     - Evaluatie vergaderingen met Jury leden 

     - PR met ministeries  

 

2 )Secretaris –    :- Notuleren van de vergadering. 

     - Kopiëren van de notulen. 

     - Bijhouden van de register der beraadslagingen. 

     - Bekendmaken van de leden en effectieve leden 

     - Bijwonen van Informaticaplatform ( Confederatie ) 

     - Bijhouden van technisch – en huishoudelijk reglement 

- Bijhouden statuten in overleg met V.S.D.C. en ministerie van          

landbouw  

     - Officiële documenten afleveren naar de rechtbank 

     - Databank inschrijven paarden  

     - Paspoorten en eigenaarwissel 

     -Programmaboekjes keuringen 

     -Keuringsformulieren juryleden 

     - 

 

 

3 a)Verantwoordelijke ledenblad:    3 b)Schatbewaarder : 

 

        -Bijhouden van de boekhouding 

-Opzetten redactieraad Nederlands en Franstalig  -Opstellen van de begroting 

-Verzamelen artikels.      -Opmaken van de rekening 

-Uitwerken Lay-out.      -Bijhouden van ledenlijst en lidgeld  

-Verzenden ledenblad.     -Bijhouden ledenlijst en lidgeld 

-Bijhouden Sponsors en abonnementen    

-Website beheren  

-Vergadering Forum Fokkerij bijhouden 

 

      

4 )Verantwoordelijke stamboekwerking: -Organiseren en coördineren keuringen 

-Opvolgen DNA bepalingen 

-Organiseren van nationale evenementen 

-Stand VP vertegenwoordigen op evenementen 

 

5 )Verantwoordelijke activiteiten: -Opstellen activiteitenkalender. 

     -Afspraken met de verantwoordelijke manifestaties. 

     -Evaluatieverslag van manifestaties voor ledenblad  

     -Administratie bijhouden voor uitbetaling evenementen 

 

 

E. Uitsluiting toegetreden leden. 

Indien er aanleiding toe bestaat kan een toegetreden lid uitgesloten worden. 

 Een toegetreden lid kan uitgesloten worden: 
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a) Ingeval van misbruik of tekortkomingen ten aanzien van de statuten,               

het huishoudelijk reglement en het foktechnisch reglement. 

b) Ingeval van een veroordeling voor inbreuk op de wettelijke                             

bepalingen betreffende de verbetering van het paardenras. 

c) Indien zijn houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen                     

aan de belangen van het stamboek. 

Alvorens maatregelen te treffen in verband met de uitsluiting van het betrokken toegetreden lid moet 

de raad van bestuur het betrokken toegetreden lid uitnodigen om zijn verweermiddelen voor te 

stellen. De beslissing wordt dan genomen door de Raad van Bestuur met gewone meerderheid. 

  

Goedgekeurd in de Raad van Bestuur 

 

 


