"VLAAMSE FOKKERS van het BELGISCH TREKPAARD" VZW
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hoofdstuk 1 : Oprichting - Benaming - Zetel - Doel.

Artikel 1
De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht onder de
benaming:"VLAAMSE FOKKERS van het BELGISCH TREKPAARD",
verder genoemd "VFBT".
Artikel 2
De zetel van de VFBT is gevestigd in het Vlaams Gewest, Hulstraat 15 9890
Asper (Gavere) in het gerechtelijk arrondissement ‘Oudenaarde’. Hij mag bij
beslissing van de Algemene Vergadering worden verplaatst.
Hoofdstuk 2 : De leden.
Artikel 5
De VFBT erkent, zonder enige vorm van discriminatie : effectieve leden, actieve
leden, gecoöpteerde leden, steunende leden en ereleden. Het aantal effectieve
leden mag niet lager zijn dan acht.
1. Toetreding - Lidgelden
Elkeen, gedomicilieerd in één van de Vlaamse provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, die lid wordt van de VFBT is hierdoor eveneens
lid van de KMBT. De leden moeten bovendien jaarlijks vóór 31 januari
het door de Algemene Vergadering vastgestelde lidgeld betalen, zoniet
vervalt hun stemrecht op de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur. Betalingen met terugwerkende kracht en/of betalingen
uitgevoerd door derden voor rekening van een lid worden niet aanvaard.
2. Hoedanigheid van de leden
Elk lid moet in orde zijn met het betalen van het lidgeld.
In VFBT bestaan 5 categorieën van leden.
•
•
•
•
•
•

-

Actief lid
Effectief lid
Steunend lid
Gecoöpteerd lid
Erelid.

Artikel 10
Hoofdstuk 3 : De Algemene Vergadering.

Het aantal mandaten in de Algemene Vergadering wordt berekend per provincie
en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort werd
uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale vereniging.
Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 5 ongeacht het aantal
leden. Het maximum aantal leden wordt vastgesteld op 45 leden vermeerderd
met de eventueel gecoöpteerde leden. De resterende mandaten zijnde 20, worden
verdeeld volgens de verdeelsleutel zoals vastgesteld in het huishoudelijk
reglement.
De vertegenwoordiging van de provinciale verenigingen wordt om de 3 jaar
herzien. Elk 3de jaar wordt het gemiddeld aantal ingeschreven veulens waarvoor
over de laatste drie jaar een paspoort werd afgeleverd plus het gemiddeld aantal
betalende VFBT leden over diezelfde drie jaar geteld. Hierbij wordt de
woonplaats waar de fokker zijn domicilie heeft of waar de zetel van de
maatschappij gevestigd is in aanmerking genomen voor de berekening van het
aantal mandaten.
De duur van hun mandaat bedraagt 6 jaar; ze zijn herkiesbaar. Om de drie jaar
wordt de helft van het bestuur herkozen.
•

- De erkende provinciale verenigingen organiseren op een algemene
vergadering verkiezingen voor afvaardiging naar de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur VFBT.

•

- De kandidaatstelling voor het mandaat in de Algemene Vergadering
VFBT moet openstaan voor alle VFBT leden binnen die provincie waarin
ze gedomicilieerd zijn. Elk lid in deze provincie dient zowel om kandidaat
als om stemgerechtigd te zijn, drie jaar voorafgaand aan de stemming
onafgebroken lidgeld VFBT betaald te hebben.

•
•

- Betalingen met terugwerkende kracht worden niet aanvaard.
- Diegenen met het meeste aantal stemmen worden voorgedragen.
Hoeveel mandaten aan de provincie worden toegewezen hangt af van het
aantal veulens waarvoor een paspoort werd afgeleverd en het aantal leden
betalende leden VFBT. Dit is genomen het gemiddelde van de laatste drie

jaar.
Bv : bij VFBT zijn over drie jaar gemiddeld 550 veulens rechtsgeldig
ingeschreven en zijn er 760 leden.
Er zijn 45 bestuursmandaten voor de A.V. : 550 + 760 = 1310 : 45 = 29,11.
Hoeveel mensen mogen een provincie vertegenwoordigen ?
Volgens de statuten zijn minimum 5 leden toegewezen aan iedere provincie die
tenminste 10 ingeschreven paarden heeft voor de fokkerij.
De berekening is : 45 – 25 (5 van iedere provincie) blijft 20 te verdelen.
Dan is dezelfde berekening een gemiddelde van de laatste drie jaren.
Bv : aantal veulens 65 – aantal leden 100 = 165
Aantal vertegenwoordigers 165 : 29,11 = 5,66 vertegenwoordigers voor deze
provincie (5 vast + 1 = 6).
Hoofdstuk 4 : De Raad van Bestuur

Artikel 19
1. De VFBT wordt bestuurd door een Raad van Bestuur : het aantal rechtstreeks
verkozen bestuurders wordt vastgesteld op minstens zeven leden en maximum
13 waarvan ten minste 2 per Provinciale Vereniging indien er in deze
provinciale Vereniging ten minste 10 eigenaars zijn waarvan de paarden
ingeschreven zijn in het Stud-Book van de VFBT.
Dit aantal kan worden aangevuld met maximaal twee gecoöpteerde leden.
Het aantal mandaten in de Raad Van Bestuur wordt berekend per provinciale
vereniging en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort
werd uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale
vereniging. Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 2
ongeacht het aantal leden. Het maximum aantal leden wordt vastgesteld op 13
leden vermeerderd met een maximum van 2 gecoöpteerde leden.
De resterende mandaten worden verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als
voor de Algemene Vergadering :
De verkiezing gebeurt op dezelfde wijze als voor de A.V. dus ook om de drie
jaar. De helft wordt verkozen voor zes jaar.
Op hoeveel mandaten heeft de provincie recht ? 550 veulens +760 leden = 1310.
Er zijn 13 leden in de Raad van Bestuur.
1310 : 13 = 100,77

Hoeveel per provincie : 65 veulens + 100 leden = 165
165 : 100,77 = 1,64.
Deze provincie heeft 2 leden in de Raad van Bestuur.
Twee zijn vastgelegd bijgevolg komt deze provincie niet meer in aanmerking
om aanspraak te maken op één van de drie beschikbare mandaten.

Artikel 20
2. De Raad van Bestuur kan commissies of werkgroepen oprichten. De besluiten
van de commissies moeten door de Raad van Bestuur, aan wie ze verslag
moeten uitbrengen, worden bekrachtigd.
De commissies leggen hun werkingsprogramma vooraf voor aan de leden van de
Raad van Bestuur ter goedkeuring. Pas na goedkeuring kunnen activiteiten
georganiseerd worden die volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de
VFBT.
Hengstenhouders kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Fokkers
die een hengst hebben enkel voor eigen gebruik, kunnen wel deel uitmaken van
de Raad van Bestuur.
Wordt als hengstenhouder aanzien :
•
•

Elkeen vanaf 1 dekking voor derden.
Elke houder of eigenaar van een hengst of KI centrum alsook zijn
aanverwanten tot in de tweede graad.
4 De Commissies.
De hengstenhouders worden verenigd in een adviesorgaan – de
hengstencommissie genaamd – alwaar hun belangen kunnen worden
besproken.
De jeugd (- 35 jaar) wordt verenigd in een adviesorgaan – de
jeugdcommissie genaamd – alwaar hun belangen kunnen worden
besproken.
De recreatiewerking (aangespannen/bereden) wordt verenigd in een
adviesorgaan – de recreatiecommissie genaamd – alwaar hun belangen
kunnen worden besproken.
Er kan vanuit de afzonderlijke commissies een vertegenwoordiger of
diens plaatsvervanger per commissie als adviseur zonder stemrecht
worden afgevaardigd naar de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 5 : Secretariaat
De Raad van Bestuur duidt een secretaris aan voor wie hij de vergoeding
vaststelt. Indien de secretaris geen bestuurder is, neemt hij/zij deel aan de
vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering
en eventueel van de commissies doch is in dit geval niet stemgerechtigd.

De secretaris is belast met het beheer van het kasgeld.
De betalingsdocumenten moeten gezamenlijk door de Voorzitter (of een
speciaal daartoe aangeduide bestuurder) worden ondertekend. Betalingen die de
1500euro niet overschrijden mag de secretaris echter alleen uitvoeren. Hogere
betalingen dienen evenwel door de Raad van Bestuur te worden bekrachtigd. Bij
hoogdringendheid dient er akkoord verleent te worden door de voorzitter.
De secretaris is samen met de boekhouder gelast met de opvolging van de
boekhouding Hij/zij maakt in overleg met het boekhoudkantoor de jaarlijkse
verklaring van bezit op, overeenkomstig art. 151 van het wetboek van de
erfenisrechten.
Artikel 31
Huidige statutenwijziging zal pas in werking treden op de Statutaire Algemene
Vergadering van de VFBT voorzien op 25.03.2017.
---Hoofdstuk 6 : GESCHILLENREGELING

Overgenomen uit het fokprogramma VFBT – versie december 2021
1.4. Geschillen - geschillenregeling
Geschillenregeling voor geschillen over de toepassing van het fokprogramma, de statuten, het intern reglement
en de beslissingen van de stamboekvereniging
1.4.1. Basisregels
- VFBT komt niet tussen bij onderlinge conflicten en geschillen tussen fokkers en/of eigenaren, noch bij
verkopen en de daaruitvloeiende verplichtingen. De wettelijke bepalingen rond registratie en meldingen van
paardachtigen dienen gevolgd te worden.
- De inschrijving van een paard in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek gebeurt overeenkomstig het
fokprogramma. Tegen een inschrijving in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek is geen verzet of
beroep mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de fokker of de eigenaar van het paard om ervoor te zorgen
dat alle nodige bewijsstukken worden toegevoegd bij een aanvraag tot inschrijving zodat het ondubbelzinnig
duidelijk is in welke klasse het veulen kan worden ingeschreven.

- Tegen een resultaat op een keuring of prijskamp kan geen verzet worden aangetekend. De beslissing van de
aanwezige juryleden – aangesteld door de leden van de Algemene Vergadering - is definitief en bindend voor
alle deelnemers aan de betrokken keuring of prijskamp.
- Tegen een veterinaire keuringsuitslag op een keuring kan beroep worden aangetekend door het indienen van
een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de VFBT voor een tweede opinie door herkeuring in de faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Gent te Merelbeke. Enkel de uitslag van de Faculteit Diergeneeskunde te
Merelbeke wordt aanvaard en deze uitslag is bindend. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de
eigenaar van het paard.
- Indien een klacht die door een lid wordt ingediend niet kan afgehandeld worden conform de opgestelde statuten
en reglementen, kan het lid zich in een aangetekend schriftelijk verzoek tot het Bestuursorgaan wenden voor een
persoonlijk gesprek tot oplossing.
1.4.2. Bemiddelingscommissie/Geschillencommissie
Indien één of meer der partijen zich niet kunnen vinden in een door het Bestuursorgaan VFBT genomen
beslissing, kunnen klager en/of stamboekvereniging het geschil voor advies en/of bemiddeling voorleggen aan
de bemiddelingscommissie/geschillencommissie aangeduid door het Forum Fokkerij van de Subsector Fokkerij
binnen de vzw PaardenPunt Vlaanderen.
In dat geval neemt het Bestuursorgaan VFBT pas een beslissing na ontvangst van het advies van de
bemiddelingscommissie. Dit advies is niet bindend, tenzij de betrokken partijen anders zijn overeengekomen. De
beslissing van het Bestuursorgaan VFBT wordt meegedeeld aan het lid bij aangetekend schrijven.
Finaal kan het lid beroep aantekenen tegen de beslissing genomen door het Bestuursorgaan VFBT bij
aangetekend schrijven, te versturen aan de maatschappelijke zetel van de stamboekvereniging binnen de maand
na het aangetekend versturen van de beslissing. In dat geval zal het ingediende beroep op de agenda van de
eerstvolgende Algemene Vergadering van de stamboekvereniging worden geplaatst en zal de Algemene
Vergadering hierin beslissen.
1.4.2.1 Aanstelling en procedure
De vzw PaardenPunt Vlaanderen - subsector fokkerij - voorziet in een Bemiddelingscommissie met het oog op
het verlenen van een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling om geschillen tussen fokkers
onderling of tussen fokkers en de stamboekvereniging op te lossen. Deze commissie bestaat uit een aantal door
de vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij aan te zoeken onafhankelijke en deskundige leden:
a) juristen, gespecialiseerd in hippisch recht
b) dierenartsen, verbonden aan een universitaire Faculteit en wetenschappelijke onderzoekers, gespecialiseerd in
de paardenfokkerij, verbonden aan een universitaire Faculteit.
c)vertegenwoordigersvandeSubsectorFokkerij,gespecialiseerd instamboekaangelegenheden.
Alle leden worden benoemd door het Bestuursorgaan van PaardenPunt Vlaanderen, op voordracht van de
Subsector Fokkerij.
Wanneer een geschil voor advies en/of bemiddeling voorgelegd wordt aan de bemiddelingscommissie duidt het
dagelijks bestuur van de subsector Fokkerij- in functie van de aard en het belang van het geschil - één of drie
leden van de bemiddelingscommissie aan, die belast worden met het formuleren van een niet-bindend advies
en/of bemiddeling. Bij de aanstelling wordt er rekening mee gehouden dat de leden onafhankelijk kunnen
handelen. Zo mag er bv. geen betrokkenheid zijn bij de werking van de betreffende stamboekvereniging, ... De
leden van de bemiddelingscommissie kunnen weigeren in een geschil tussen te komen. Vooraleer hun opdracht
aan te vatten maken de leden van de bemiddelingscommissie een bestek van de kostprijs van hun opdracht over
aan PaardenPunt Vlaanderen, dewelke dit als provisie factureert aan de vraagsteller(s), met respect van de BTWverplichtingen en een overhead van 30%. Daarbij wordt ook de naam, het adres en de hoedanigheid van de
aangestelde commissieleden meegedeeld. De leden van de bemiddelingscommissie hebben geen recht op een
hogere vergoeding dan deze die voorzien werd in hun bestek.

Na ontvangst van betaling van deze factuur wordt de bemiddelingscommissie in werking gesteld en wordt de
voorziene vergoeding uitbetaald aan de commissieleden. De leden van de bemiddelingscommissie verbinden er
zich toe geen vergoeding aan te rekenen voor prestaties voorafgaandelijk aan ontvangst van betaling van
voormelde facturatie. Behoudens het maken van voormeld bestek worden de commissieleden ook niet geacht
enige prestatie te leveren.
De aangestelde leden van de bemiddelingscommissie roepen de partijen samen, vragen alle relevante informatie
en documenten op bij de partijen, bemiddelen in functie van het in onderling overleg beslechten van het geschil
en formuleren - wanneer geen verzoening kan worden bereikt - een niet- bindend advies. Dit advies maken zij
schriftelijk over aan de partijen in het geschil, met kopie per mail aan de hiertoe aangeduide mailadressen van de
Subsector Fokkerij en PaardenPunt Vlaanderen. Alles verloopt tegensprekelijk, zodanig dat alle partijen kennis
hebben van alle argumenten en stukken van de tegenpartij.
Partijen hebben de mogelijkheid zich voorafgaandelijk aan het voorleggen van het geschil aan de
bemiddelingscommissie akkoord te verklaren dat de bemiddelingscommissie in plaats van een niet- bindend
advies, een bindende beslissing zal nemen. Tenzij door de partijen bij het voorleggen van het geschil aan de
bemiddelingscommissie voor een bindende beslissing gemeld wordt dat zij vrij blijven het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen is een gerechtelijke betwisting niet meer mogelijk.
Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door de bemiddelingscommissie door derden te
laten bijstaan of vertegenwoordigen. De bemiddelingscommissie kan hun persoonlijke verschijning vragen.
De tussenkomst van de bemiddelingscommissie resulteert in een akkoord na bemiddeling, een niet- bindend
advies of een bindende beslissing.
Deze bevat:
a) de inhoud van het akkoord na bemiddeling, het niet-bindend advies of de bindende beslissing b) de motivering
ervan
c) denamenvandeledenvandecommissieenhunhandtekening
d) de namen en woonplaats/maatschappelijke zetel van de partijen, en in geval het om een
akkoord gaat, hun handtekening e) de datum.
De leden van de commissie en al wie bij de behandeling van het geschil betrokken was, zijn tot geheimhouding
verplicht, betreffende alle gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis komen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bemiddelingscommissie, met inachtneming van
eisen van redelijkheid en billijkheid.
Alle kosten zijn volledig ten laste van de aanklager en zijn nooit terug te vorderen op VFBT.
1.5. Aansprakelijkheid
Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt de VFBT zich niet aansprakelijk. De
deelnemers en bezoekers op vergaderingen, evenementen, keuringen en wedstrijden zijn aanwezig op eigen
risico. Iedereen die aan prijskampen of aan activiteiten door VFBT ingericht deelneemt, is zelf verantwoordelijk
voor de schade die hij of zijn paarden aanricht aan derden.
VFBT neemt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade die zij zelf zou
hebben toegebracht tijdens de door hen ingerichte activiteiten.

