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HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen. 

 

Art. 1. De bepalingen in dit organiek- en verkiezingsreglement zijn aanvullend op de omschrijvingen in de 
statuten en gelden voor alle leden, zowel de werkende als de toegetreden. 
 
Art. 2. Wanneer verder in dit reglement gesproken wordt over de ‘kleine doelgroepen in de vereniging’ dan 
zijn daarmee bedoeld: 
de fokrichting dressuur, het stamboek voor het Belgisch Tuigpaard, het stamboek voor de Belgische Rijpony, 
het stamboek Connemara pony België en het stamboek Dartmoor pony België, 
of 
de leden en de actieve leden met op hun naam paarden of pony’s die horen tot één van de hiervoor 
opgesomde categorieën. 

 
HOOFDSTUK 2. – Leden en lidmaatschap. 

 

Algemeen 
Art. 3. Overeenkomstig het artikel 5 van de statuten heeft de vereniging werkende leden en toegetreden 
leden. Binnen de groep van de toegetreden leden worden de actieve en de niet-actieve onderscheiden. De 
werkende leden hebben het volledig lidmaatschap van de vereniging. De toegetreden leden mogen van de 
diensten van de vereniging gebruik maken. De actieve toegetreden leden hebben stemrecht bij de 
vijfjaarlijkse verkiezingen en op die manier bepalen ze mee de samenstelling van de bestuursorganen. 
 
Art. 4. Voor de nieuwe leden, zowel de werkende als de toegetreden, is de aanneming door de Raad van 
Bestuur noodzakelijk. 
 
Art. 5. Leden hengstenhouder zijn zij die voldoen aan de voorwaarden om toegetreden lid te zijn en op wiens 
naam de dekboekbescheiden van een door B.W.P. goedgekeurde dekhengst worden opgemaakt. Worden 
als dusdanig beschouwd; de zaakvoerder; de bestuurder; de directeur of de personen met welke betrekking 
ook in een vennootschap met B.W.P. goedgekeurde dekhengsten en zij die op hetzelfde adres geregistreerd 
of woonachtig zijn. 
 
Art. 6. Het niet bijwonen van drie opeenvolgende Algemene Vergaderingen zonder verontschuldiging, is 
aansluitend bij het hetgeen gesteld is in de statuten, een bijkomende reden voor automatisch ontslag als 
werkend lid (ontslag van rechtswege). 
 

Art. 7. Enkel wie één of meerdere paarden of pony’s op naam heeft, uit één der afdelingen of klassen van de 
stamboeken die door de vereniging bijgehouden worden, kan actief toegetreden lid zijn. 
Tot de groep van de niet-actieve toegetreden leden horen zij die het vastgestelde lidgeld betaalden maar 
geen paard of pony op naam hebben, geregistreerd of opgenomen in één van de afdelingen of klassen van 
de stamboeken die door de vereniging bijgehouden worden. 
 
Art. 8. Het bedrag van het lidmaatschap wordt, behoudens beslissing van de raad van bestuur, jaarlijks 
geïndexeerd. 
Aan de fokkers kan per dier, dat op hun naam in het stam-of veulenboek ingeschreven is, een 
inschrijvingsgeld opgelegd worden. De Raad van Bestuur kan tevens een bijzondere bijdrage vorderen van 
de hengstenhouders. 
 
Art. 9. Behoudens andersluidende bepalingen worden de toegetreden leden geacht aangenomen te zijn 
wanneer hun bijdrage ontvangen werd. Het is mogelijk om de lidmaatschapsbijdrage te voldoen via 
domiciliëring.  
Het lidmaatschap wordt vastgesteld door een lidkaart, afgeleverd door de vereniging. 
 
Art. 10. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot de opzegging ervan. Twee maanden voor het ingaan van de 
nieuwe lidmaatschapsperiode ontvangt het toegetreden lid een bericht van de automatische verlenging met 
erbij de te betalen bijdrage. Behoudens opzegging, via een eenvoudige berichtgeving ten laatste één maand 
voor het ingaan van de nieuwe lidmaatschapsperiode, verbindt het lid zich tot de verlenging van het 
lidmaatschap. 
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Art. 11. De toegetreden leden mogen aanspraak maken op alle diensten en begunstigingen die de 
vereniging hen biedt. 
In het bijzonder mogen zij de registratie of opname vragen van hun paarden/pony’s die aan de voorwaarden 
voldoen, in de overeenkomende klasse of register en mogen zij deelnemen aan de door de vereniging 
georganiseerde keuringen, prijskampen en andere initiatieven voor paarden of pony’s. Momenteel geldt het 
lidmaatschap voor het kalenderjaar. Het is ook mogelijk om de formule toe te passen waarin het 
lidmaatschap loopt voor een jaar dat start op het moment van betaling. . In deze situatie zijn de 
ledenvoordelen verworven vanaf het moment dat het lidmaatschap betaald werd. Voordelen die gelden voor 
een periode, zoals het abonnement op EquiTime, gaan dan in op het moment van betaling van het 
lidmaatschap. Indien voor het betreffende voordeel een ander moment van start vastligt, geldt er geen recht 
van terugwerkende kracht. 
 
Art. 12. Het bestuur van de gewesten kan de raad van bestuur verzoeken om toegetreden leden, die 
handelen in strijd met de beslissingen van de vereniging of het belang van de fokkerij, uit te sluiten. Het 
toegetreden lid waarvan de uitsluiting gevraagd wordt, dient gehoord te worden vóór het nemen van de 
beslissing. 
 

 
HOOFDSTUK 3. - De mandatarissen of afgevaardigden in de bestuursorganen. 

 
Art. 13. Eenzelfde persoon kan maximum 2 periodes van 5 jaar na elkaar een mandaat opnemen in de raad 
van bestuur, in één van de stamboekcommissies of in de hengstenhouderscommissie. 
 
Art. 14. Bij het vrijkomen van een mandaat tijdens de mandaatsperiode, stelt het mandaterende orgaan aan 
de raad van bestuur een vervanger voor om het mandaat te voleindigen. De vervanging gaat in vanaf de 
goedkeuring door de raad van bestuur. Het voleindigen van een overgenomen mandaat geldt niet als eerste 
mandaat van 5 jaar zoals bedoeld in de vorige zin. 
 
Art. 15. Bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging op de vergadering van het bestuursorgaan 
waarvan de gemandateerde deel uitmaakt, kan het betreffende bestuur het mandaat intrekken en aan de 
raad van bestuur een vervanger voorstellen om het mandaat te beëindigen. 
 
Art. 16. Van mandatarissen of afgevaardigden wordt verwacht dat ze zich engageren en hun rol correct 
spelen. Voorzitters nemen het initiatief dat van hen verwacht mag worden. De raad van bestuur bewaakt 
actief het engagement van de gemandateerden. Bij onvoldoende functioneren, kan het mandaat stopgezet 
en een vervanger aangeduid worden. 
 

HOOFDSTUK 4. - De werkingsniveaus en hun bestuursorganen. 

 
De gewesten 
Gebied en verdeling leden 
Art. 17. Om de banden tussen de toegetreden leden nauwer te maken en het verenigingsleven bij de 
stamboekfokkers te bevorderen, worden de toegetreden leden over de rassen heen door de Raad van 
Bestuur gegroepeerd in gewesten. 
 
Art 18. De Raad van Bestuur bepaalt het werkgebied van de gewesten. De volledige opsomming is 
opgenomen in de bijlage aan dit reglement. De Raad van Bestuur beslist in overleg met de betrokken 
gewesten over alles wat de afbakening van het gebied voor de gewesten betreft: grensverschuivingen, 
splitsingen en fusies..... De gewesten kunnen dienaangaande voorstellen doen. Wat de indeling per gewest 
betreft kan de Raad van Bestuur uitzonderingen voorzien. 
 
Taak. 
Art. 19. De gewesten zullen, in samenwerking en overleg met de vereniging, in hun werkgebied de fokkerij 
bevorderen van de rassen waarvan het stamboek door de vereniging bijgehouden wordt, de belangen 
behartigen van de toegetreden leden en het verenigingsleven stimuleren. 
Daartoe zullen zij meer in het bijzonder in overleg met de vereniging o.m. de inrichting van de gewestelijke 
prijskampen en andere activiteiten in hun gebied verzorgen; studievergaderingen beleggen en lessen 
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organiseren om de toegetreden leden meer kennis bij te brengen over de selectie en de stamboekwerking, 
het paard, zijn voeding en verzorging; de fokkerijproblemen bestuderen die eigen zijn aan het gewest; de 
ondersteuning organiseren van de provinciale en nationale activiteiten. 
Zij hebben een rol bij de vijfjaarlijkse verkiezingen. Het gewestbestuur wordt door het gewest gevormd en ze 
zijn betrokken bij de samenstelling van de nationale bestuursorganen B.W.P. 
 
De vijfjaarlijkse vergadering met verkiezingen. 
Art. 20. Om de vijf jaar worden alle leden uitgenodigd tot de vergadering met verkiezingen. De agenda van 
deze vergadering kan eveneens andere punten bevatten. 
Tijdens het agendaonderdeel met de verkiezingen wordt het nieuwe gewestbestuur samengesteld. Dat 
bestaat uit tenminste 6 en maximum 15 leden. Bij de samenstelling van het bestuur moet gestreefd worden 
naar een correcte vertegenwoordiging van de leden van alle rassen waarvan de vereniging de stamboeken 
bijhoudt, van de leden die zich richten op de optie dressuur en van de hengstenhouders. Alle actieve 
toegetreden leden van het gewest kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur, ook de uittredende 
bestuursleden. 
Om te komen tot de samenstelling van het bestuur worden in principe verkiezingen georganiseerd. Daarvan 
kan afgezien worden indien er minder kandidaten zijn dan in te vullen mandaten. 
 
Art. 21. De leden worden tot de vergadering uitgenodigd door het bestuur. De bijeenroeping gebeurt via een 
eenvoudige uitnodiging. De uitnodiging bevat de agenda. De vergadering wordt tevens zoveel mogelijk 
aangekondigd via de communicatiemiddelen van BWP nationaal. 
 
Art. 22. De uittredende voorzitter van het gewest zit de vijfjaarlijkse vergadering met de verkiezingen voor, of 
bij diens afwezigheid is dat het in leeftijd oudste bestuurslid. De voorzitter van de vergadering duidt de 
secretaris en twee stemopnemers aan. 
 
Art. 23. Elk actief toegetreden en aanwezig lid heeft recht op één stem. 
 
Art. 24. Van de vergadering worden er notulen gemaakt die worden ondertekend door de voorzitter, de 
secretaris en de leden, die zulks wensen. Een kopie ervan wordt overgemaakt aan het nationaal 
secretariaat. 
 
De gewone ledenvergadering. 
Art. 25. Naast de vijfjaarlijkse vergadering met de verkiezingen, kent de werking van het gewest de gewone 
ledenvergaderingen. 
Het bestuur van het gewest kan aan de ledenvergadering slechts aangelegenheden ter beslissing 
voorleggen die de eigen werking van het gewest betreffen. 
 
Bestuur. 
Art. 26. Het bestuur staat aan het hoofd van het gewest. 
Bij het openvallen van een mandaat mag het bestuur een plaatsvervanger benoemen. 
 
Art. 27. Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Dit is tevens de gemandateerde van het gewest in 
de algemene vergadering B.W.P. en de eerste gemandateerde van het gewest in het provinciaal bestuur. 
Het bestuur kiest eveneens een secretaris en desgevallend een penningmeester die geen lid van het 
bestuur hoeven te zijn. Indien zij geen lid zijn van het bestuur hebben zij geen stemrecht. 
 
Art. 28. Het bestuur duidt de vertegenwoordigers aan die, naast de gewestelijke voorzitter deel zullen 
uitmaken van het provinciaal bestuur. Voorafgaand aan het invullen van de mandaten van het gewest in het 
provinciaal bestuur, plegen de voorzitters van de gewesten van een provincie overleg om te komen tot een 
juiste afvaardiging van de diverse doelgroepen binnen de vereniging (merriehouders, vertegenwoordigers 
van de optie dressuur bij de paarden, hengstenhouders…) 
 
Art. 29. Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of op aanvraag van tenminste drie 
bestuursleden. 
De leden van de Raad van Bestuur van de vereniging die in het gewest wonen, worden ambtshalve op de 
vergadering van het bestuur uitgenodigd. Een afgevaardigde van BWP nationaal kan steeds de 
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vergaderingen bijwonen. De voorzitter kan te allen tijde andere personen uitnodigen die voor het gewest 
nuttig kunnen zijn. Bedoelde personen en zij die ambtshalve uitgenodigd worden, hebben geen stemrecht. 
 
Art. 30. Het bestuur stelt de agenda op van de vijfjaarlijkse vergadering met verkiezingen en van de 
ledenvergadering. Hiervan voert het de beslissingen uit. Het beheert de gelden van het gewest en geeft aan 
de Raad van Bestuur rekenschap van de inkomsten en uitgaven. Het richt in overleg met de vereniging 
prijskampen en andere fokkerijactiviteiten in. Meer in het bijzonder zorgt het voor de voorbereiding en de 
financiering ervan. 
 
Bijdrage. 
Art. 31. Het gewest kan in overleg met de Raad van Bestuur een aanvullende werkingsbijdrage vaststellen 
die direct aan de eigen werking ten goede komt. 
 
Financiële controle. 
Art. 32. De vereniging heeft te allen tijde het recht door haar afgevaardigde de kas en de boekhouding van 
het gewest na te zien. 
 
Het provinciale bestuur 
Art. 33. Voor de coördinatie van de werking tussen de verschillende gewesten, het stimuleren van het 
verenigingsleven, de provinciale activiteiten en de betrokkenheid van de provincie bij de nationale 
activiteiten, is er het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur heeft de bevoegdheid om bemiddelend op 
te treden bij gebeurlijke geschillen inzake de gebiedsafbakening tussen de gewesten en het geeft hierover 
advies aan de Raad van Bestuur. 
Bij de lokale en provinciale overheden kan opgetreden worden als vertegenwoordiger voor de toekenning 
van toelagen, premies, steungelden en dergelijke. 
Binnen het provinciaal bestuur wordt vastgelegd welk gewest zal instaan voor de activiteiten en de werking 
voor de rassen waarvoor het provinciale niveau het laagste is waarop ze functioneren. 
Met betrekking tot de samenstelling van de bestuursorganen, mandateert het provinciaal bestuur één van 
haar leden naar de Raad van Bestuur. Dit hoeft niet de voorzitter te zijn. Daarnaast doet het provinciaal 
bestuur aan de raad van bestuur de voordracht van de kandidaat, of kandidaten, voor het mandaat dat de 
provincie heeft in de stamboekcommissie springpaard, in de stamboekcommissie dressuurpaard en in de 
stamboekcommissie pony’s. Het is mogelijk om kandidaten voor te dragen die geen lid zijn van het 
provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur zal bij het selecteren van de kandidaat, of kandidaten, uitgaan 
van de criteria competentie en specialisatie. 
 
Art. 34. In Vlaanderen komt de gebiedsomschrijving van de B.W.P. provincie overeen met de administratieve 
provincies. Wallonië in zijn geheel wordt beschouwd als één B.W.P. provincie. 
 
Art. 35. Het Provinciaal Bestuur B.W.P. telt maximum 15 leden. Het wordt tijdens de vijfjaarlijkse 
verkiezingen opnieuw samengesteld. Daarvoor mandateert elk gewest, naast de gewestelijk voorzitter, een 
gelijk aantal afgevaardigden dat vastgelegd is door het uittredend provinciaal bestuur. Om te komen tot een 
goede vertegenwoordiging van de leden springpaardenfokkers en de leden fokkers binnen de kleine 
doelgroepen, is er voorafgaand aan de invulling van de mandaten een overleg tussen de voorzitters van de 
gewesten. 
 
Art. 36. Het Provinciaal Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Het kan eveneens een secretaris en 
desgevallend een penningmeester aanduiden die geen lid van het bestuur hoeven te zijn. Indien zij geen lid 
zijn van het bestuur hebben zij geen stemrecht. 

 
De Raad van Bestuur. 
Art. 37. Tijdens de vijfjaarlijkse verkiezingen, mandateert elke provincie één afgevaardigde naar de raad van 
bestuur. De voorzitters van de stamboekcommissie springpaard, de stamboekcommissie pony’s en de 
hengstenhouderscommissie zijn de andere gemandateerden voor de raad van bestuur. In functie van de 
invulling van een portefeuille of het ontbreken van een bepaalde competentie kan, naast de 9 bovenstaande 
gemandateerden, één persoon gecoöpteerd worden. Na benoeming door de algemene vergadering vormen 
de gemandateerden en de eventueel ter coöptatie voorgedragen persoon de raad van bestuur. 
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Art. 38. De gemandateerden van de provincies beslissen over de invulling van de mandaten van de 
merriehouders in de stamboekcommissies. Zij baseren zich daarbij op de lijst met voordrachten. 
 
Art. 39. De leden van de Raad van Bestuur kiezen de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van 
Bestuur uit één van de gemandateerden van de provincies. Deze persoon is meteen voorzitter van BWP. 
 
Art. 40. De raad van bestuur legt de beleidsdomeinen vast en verdeeld de verantwoordelijkheid ervoor onder 
de leden van de raad van bestuur. Mogelijke beleidsdomeinen: fokkerijbeleid, marketing promotie en 
communicatie, financiën, werking van de vereniging, internationaal, nationale activiteiten, administratie en 
secretariaat, …. 
 
Art. 41. De bevoegdheid van de raad van bestuur is statutair vastgelegd. Volgende opsomming geeft de 
concrete accenten in de werking:  

- De aanpak van werkpunten per beleidsdomein (vereniging, promotie, marketing, selectie..) dient te 
gebeuren aan de hand van een meerjarenplan (5 jaar, ….) opgedeeld in fasen met te realiseren 
deelaspecten. 

- Er is bijzondere aandacht voor de realisatie van de beleidsplannen, het bewaken van het 
fokkerijbeleid en het bewaken van het budget. 

- Toezicht houden op de werking van de commissies en werkgroepen. 
- Toezicht houden op de werking van het secretariaat met de aanstelling – ontslag van de secretaris 

en medewerkers. 
- De Raad van Bestuur is het enige bestuursorgaan dat BWP formeel extern kan vertegenwoordigen, 

en overeenkomsten met een bindend karakter en impact op de vereniging kan aangaan met externe 
partijen. 

- De aanduiding van de externe mandaten (confederatie, WBFSH, …) gebeurt door de raad van 
bestuur onder de leden van de raad van bestuur. 

- Nemen van de beslissingen inzake de activiteiten, marketing en aansluitende zaken. 
 
De Algemene Vergadering. 
Art. 42. De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden. Verwijzend naar artikel 6 van de 
statuten, daarin de aanduiding 4 en daar de derde markering, zijn het volgende bij de periodieke 
verkiezingen aangeduide personen die door de raad van bestuur aanvaard kunnen worden als werkend lid: 
- de verkozen gewestvoorzitters, 
- de provinciale voorzitters die geen gewestvoorzitter zijn; 
- de gemandateerden naar de raad van bestuur die geen gewestvoorzitter zijn; 
- de gemandateerde door de kleine doelgroepen waarvoor er nog geen werkend lid is. 
 
Art. 43. Een lid kan zich enkel bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid dat gemandateerd is 
door een bestuursorgaan van een zelfde categorie. 
 
Art. 44. Voor zijn manier van werken hanteert de algemene vergadering de conferentieformule. De thema’s 
worden inhoudelijk besproken en het is daarbij mogelijk om gastsprekers, deskundigen uit te nodigen. De 
algemene vergadering vervult de formele rol zoals die voor vzw’s omschreven is. 
 
Art. 45. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van BWP of bij diens ontstentenis, in 
deze volgorde, door de ondervoorzitter of door het oudste aanwezige lid. 
 

HOOFDSTUK 5. – Commissies en werkgroepen. 

 
Algemeen 
Art. 46. De Raad van Bestuur kan commissies en werkgroepen aanstellen om deelaspecten van de werking 
te behandelen. 
Voor de werking van de Belgische Rijpony heeft de Stamboekcommissie pony’s de mogelijkheid om 
werkgroepen op te richten op elk gewenst niveau en met een organisatorische, beleidsgerichte of 
projectgerichte opdracht alsook met een combinatie van deze opdrachten. De voorstellen of besluiten van de 
werkgroep(en) zijn adviezen aan de Stamboekcommissie pony’s. Deze commissie legt de voorstellen 
waarmee ze akkoord is ter beslissing voor aan de Raad van Bestuur van BWP. 
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Art. 47. De vast aangestelde commissies worden samengesteld tijdens de vijfjaarlijkse verkiezingen. 
 
Art. 48. Voor de aanpak van de besliste werkpunten maakt elke commissie tijdens haar installatie een 5-
jarenplan, dat opgedeeld wordt in fasen met te realiseren deelaspecten. 
 
De stamboekcommissie springpaard 
Art. 49. De stamboekcommissie springpaard is samengesteld uit: 
- 1 gemandateerde van de merriehouders per provincie 
- vertegenwoordiger van de volledige groep hengstenhouders. 
De secretariaatsmedewerker die verantwoordelijk is voor het fokkerijbeleid maakt er vast deel van uit, 
evenwel zonder stemrecht. In functie van de agenda, kunnen de voorzitter van de hengstenjury of de 
dierenarts van het stamboek uitgenodigd worden om de vergadering te volgen. 
 
Art. 50. De stamboekcommissie springpaard kiest onder zijn leden een voorzitter die daarmee de 
gemandateerde wordt in de raad van bestuur. 
 
Art. 51. De stamboekcommissie duidt zijn afgevaardigde aan in de hengstenhouderscommissie.  
 
Art. 52. De stamboekcommissie springpaard staat in voor het foktechnische beleid voor de fokrichting 
springen van het stamboek van het Belgisch Warmbloedpaard. In functie van de kwaliteitsverbetering en 
gezondheid, worden de selectiecriteria –en systemen steeds verder uitgebouwd; worden juryleden 
gerekruteerd, ondersteund en opgeleid; wordt het wetenschappelijk onderzoek opgevolgd om de resultaten 
ervan in te passen in de werking. 
 
Art. 53. Het mandaat van de stamboekcommissie springpaard is ruim. Ze bepaalt het foktechnische beleid 
vanuit een lange termijnperspectief dat voorgelegd is aan de raad van bestuur en erdoor werd goedgekeurd. 
De raad van bestuur bewaakt wel de consistentie met het brede verenigingsbeleid en de beleidsuitvoering 
en het functioneren van de stamboekcommissie. 
 
De stamboekcommissie dressuurpaard 
Art. 54. De stamboekcommissie dressuurpaard is samengesteld uit: 
- 1 gemandateerde van de merriehouders per provincie 
- de voorzitter van de stamboekcommissie springpaard 
- 1 vertegenwoordiger van de volledige groep hengstenhouders. 
De secretariaatsmedewerker die verantwoordelijk is voor het fokkerijbeleid maakt er vast deel van uit, 
evenwel zonder stemrecht. In functie van de agenda, kunnen de voorzitter van de hengstenjury of de 
dierenarts van het stamboek uitgenodigd worden om de vergadering te volgen. 
 
Art. 55. De stamboekcommissie dressuurpaard kiest onder zijn leden een voorzitter. 
 
Art. 56. De stamboekcommissie dressuurpaard staat in voor het foktechnische beleid voor de fokrichting 
dressuur van het stamboek van het Belgisch Warmbloedpaard. In functie van de kwaliteitsverbetering en 
gezondheid, worden de selectiecriteria –en systemen steeds verder uitgebouwd; worden juryleden 
gerekruteerd, ondersteund en opgeleid; wordt het wetenschappelijk onderzoek opgevolgd om de resultaten 
ervan in te passen in de werking. 
 
Art. 57. Het mandaat van de stamboekcommissie dressuurpaard is ruim. Ze bepaalt het foktechnische beleid 
vanuit een lange termijnperspectief dat voorgelegd is aan de raad van bestuur en erdoor werd goedgekeurd. 
De raad van bestuur bewaakt wel de consistentie met het brede verenigingsbeleid en de beleidsuitvoering 
en het functioneren van de stamboekcommissie. 
 
De stamboekcommissie pony’s 
Art. 58. De stamboekcommissie pony’s is samengesteld uit: 
- 1 gemandateerde van de merriehouders van het stamboek van de Belgische rijpony per provincie 
- 1 vertegenwoordiger van de volledige groep hengstenhouders BRp, 
- de gemandateerde door de actieve leden met Connemarapony’s, 
- de gemandateerde door de actieve leden met Dartmoorpony’s. 
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De secretariaatsmedewerker die verantwoordelijk is voor het fokkerijbeleid maakt er vast deel van uit, 
evenwel zonder stemrecht. In functie van de agenda, kunnen de voorzitter van de hengstenjury van de 
ponyrassen of de dierenarts van het stamboek uitgenodigd worden om de vergadering te volgen. 
 
Art. 59. De stamboekcommissie pony’s kiest onder zijn leden een voorzitter die daarmee de gemandateerde 
wordt in de raad van bestuur. 
 
Art. 60. De stamboekcommissie pony’s staat in voor het foktechnische beleid voor de ponyrassen waarvan 
de stamboeken bijgehouden worden de vereniging. In functie van de kwaliteitsverbetering, worden de 
selectiecriteria –en systemen steeds verder uitgebouwd; worden juryleden gerekruteerd, ondersteund en 
opgeleid; wordt het wetenschappelijk onderzoek opgevolgd om de resultaten ervan in te passen in de 
werking. 
 
Art. 61. Het mandaat van de ponycommissie  is ruim. Ze bepaalt het foktechnische beleid vanuit een lange 
termijnperspectief dat voorgelegd is aan de raad van bestuur en erdoor werd goedgekeurd. 
De raad van bestuur bewaakt wel de consistentie met het brede verenigingsbeleid en de beleidsuitvoering 
en het functioneren van de stamboekcommissie. 
 
De hengstenhouderscommissie  
Art. 62. De hengstenhouderscommissie is samengesteld uit 2 gemandateerde hengstenhouders per 
provincie, aangeduid door de hengstenhouders, en 1 door de stamboekcommissie springpaarden 
gemandateerde merriehouder. De secretariaatsmedewerker die verantwoordelijk is voor het fokkerijbeleid 
maakt er vast deel van uit, evenwel zonder stemrecht. In functie van de agenda, kunnen de voorzitter van de 
hengstenjury of de dierenarts van het stamboek uitgenodigd worden om de vergadering te volgen. 
 
Art. 63. De hengstenhouderscommissie kiest onder zijn leden een voorzitter die daarmee de gemandateerde 
wordt in de raad van bestuur. 
 
Art. 64. De hengstenhouderscommissie vormt de uitgangspunten van de hengstenhouders bij het 
foktechnische beleid voor de rassen, en de eventueel erin onderscheiden fokrichtingen, waarvan de 
stamboeken bijgehouden worden door de vereniging. Ze volgt hetgeen er, in functie van de 
kwaliteitsverbetering en gezondheid, uitgebouwd wordt aan selectiecriteria- en systemen; de rekrutering, 
ondersteuning en opleiding van de juryleden en het wetenschappelijk onderzoek waaraan deelgenomen 
wordt. Via hun vertegenwoordigers in de andere bestuursorganen brengen de hengstenhouders hun 
standpunten naar voor. 
 
De hengstenhouderscommissie BRp 
Art. 65 De hengstenhouderscommissie van de Belgische Rijpony is samengesteld uit de hengstenhouders 
die een ponyhengst bij BRp geregistreerd hebben. De voorzitter van de stamboekcommissie pony’s maakt 
er vast deel van uit, evenwel zonder stemrecht. In functie van de agenda, kunnen de voorzitter van de 
ponyhengstenjury of de dierenarts van het stamboek uitgenodigd worden om de vergadering te volgen. 
 
Art. 66 De hengstenhouderscommissie van de Belgische Rijpony kiest onder zijn leden een voorzitter die 
daarmee de gemandateerd wordt in de nationale ponycommissie BRp. 
 
Art. 67 De hengstenhouderscommissie van de Belgische Rijpony behartigt de belangen van de 
hengstenhouders BRp en is de rechtstreekse spreekbuis naar de nationale ponycommissie en via deze weg 
naar de Raad van Bestuur. 
 
 

HOOFDSTUK 6. – Juryleden en de hengstenkeuringscommissies. 

 
Art. 68. Leden van de stamboekcommissies kunnen geen deel uitmaken van de 
hengstenkeuringscommissies/hengstenjury. 
 
Art. 69. De hengstenkeuringscommissies hebben de opdracht om het jurybeleid uit te voeren, zoals dat 
vastgelegd is door de bevoegde bestuursorganen of commissies. 
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BIJLAGE AAN HET ORGANIEK - en VERKIEZINGSREGLEMENT / PIÈCE-JOINTE AU RÈGLEMENT 
ORGANIQUE & RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS. 

 

AFBAKENING VAN DE GEWESTEN B.W.P. / DÉFINITION DES 
RÉGIONALES B.W.P. 

 
Opmerking: in Wallonië zijn er geen gewesten. De regio valt onder de omschrijving 
‘provincie’. Alle gemeenten van Wallonië vallen daar onder / Remarque: en Wallonie il n’y 
a pas de régionales. Les régions tombent sous la dénomination  ‘province’. Toutes les 
régions de Wallonie  sont concernées. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST BROECHEM / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE BROECHEM. 

Aartselaar, Antwerpen, Berchem (Antw.), Blaasveld, Boechout, Boom, Borgerhout, Bornem, 
Borsbeek, Breendonk, Broechem, Burcht, Deurne (Antw.), Duffel, Edegem, Emblem, Halle 
(Zandhoven), Heindonk, Heffen, Hemiksen, Hingene, Hoboken, Hove, Kessel (Lier), 
Kontich, Lier, Liezele (Puurs), Lint, Lippelo, Mariekerke (Antw.), Massenhoven, Merksem, 
Mortsel, Niel (Antw.), Nijlen Oelegem, Oppuurs, Pulderbos, Pulle, Puurs, Ranst, Reet, 
Ruisbroek (p. Sauvegarde), Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 's Gravenwezel, St.- Amands 
(Antw.) , Terhagen, Tissel, Viersel, Vremde, Waarloos, Walem, Weert, Wijnegem, 
Willebroek, Wilrijk, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST HOOGSTRATEN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE HOOGSTRATEN 

Baarle-Nassau (Nederland), Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen, Hoevenen, Hoogstraten, 
Kalmthout, Kapelle-Antwerpen, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Oostmalle, 
Rijkevorsel, St.-Job in 't-Goor, St.-Lenaarts, Stabroek, Westmalle, Wortel, Wuustwezel. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OUD-TURNHOUT / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE OUD-TURNHOUT. 

Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Gierle, Kasterlee, Lichtaart, Lille, Merksplas, 
Oud-Turnhout, Poederlee, Poppel, Ravels, Retie,Tielen, Turnhout, Vlimmeren, Vosselaar 
(Turnhout), Wechelderzande, Weelde. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST HEIST-O/D-BERG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE HEIST-O/D-BERG. 

Beerzel (Antw.), Berlaar, Bevel, Bonheiden, Booischot, Bouel, Gestel, Grobbendonk, 
Hallaar, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Hombeek, Houtvenne, Hulshout, Itegem, 
Koningshooikt, Leest, Mechelen, Morkhoven, Noorderwijk, O.L.V.-Waver, Putte, Ramsel, 
Rijmenam, Schriek, St.-Katelijne-Waver, Vorselaar, West-Meerbek, Wiekevorst. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST GEEL / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE GEEL. 

Balen-Neet, Eindhout, Geel, Herselt, Meerhout, Mol, Oevel, Olen, Olmen, Tongerlo, 
Varendonk, Veerle, Vorst-Kempen, Westerlo, Zoerle-Parwijs. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST WAMBEEK / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE WAMBEEK. 

Alsemberg, Anderlecht (Brussel 7), Asse, Beersel (Brab.), Beert, Beigem, Bekkerzeel, 
Bellingen, Bever, Bogaarden, Borchtlombeek, Beigem, Brussegem, Brussel, Buizingen, 
Diegem, Dilbeek, Drogenbos, Dworp, Elingen, Elsene (Brussel 6), Eppegem, Essene 
(Brab.), Etterbeek (Brussel 4), Evere (Brussel 14), Gaasbeek, Galmaarden, Ganshoren, 
Gooik, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Halle, Hamme (Brab.), Heikruis, Hekelgem, 
Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Huizingen, Humbeek, Itterbeek, Jette (Brussel 9), Kapelle-
o/d-Bos, Kester, Krobbegem, Koekelberg (Brussel 8), Kraainem, Leerbeek, Lembeek 
(Halle), Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Lot, Machelen Brab., Malderen, Mazenzele, 
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Meise, Melsbroek, Merchtem, Mollem, Nieuwenrode, Oetingen, O.L.V.-Lombeek, Opwijk, 
Oudenaken, Oudergem (Brussel 16), Pamel, Pepingen, Peutie, Ramsdonk, Relegem, 
Roosdaal, Ruisbroek Brab., Schaarbeek (Brussel 3), Schepdaal, St.-Agatha-Berchem, St.-
Genesius-Rode, St.-Gillis (Brussel 1), St.-Jans-Molenbeek (Brussel 8), St.-Joost-ten-Node 
(Brussel 3), St.-Katharina-Lombeek, St.-Kwintens-Lennik, St.-Lambrechts-Wolluwe (Br. 15), 
St.-Laureins-Berchem, St.-Martens-Bodegem, St.-Martens-Lennik, St.-Pieters-Leeuw, St.-
Stev.-Wol. (Br. 15), St.-Ulriks-Kap., Steenhuffel, Strijtem, Strombeek-Bever, Teralfene, 
Ternat, Tollembeek, Ukkel (Brussel 18), Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Vorst (Brussel 
19), Wambeek, Watermaal-bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wolvertem, Zaventem, Zellik, 
Zemst. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST TIENEN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE TIRLEMONT. 

Aarschot, Assent, Attenhoven, Attenrode, Averbode,Baal, Begijnendijk, Bekkevoort, Berg 
(Kampenhout), Bertem, Betekom, Bierbeek, Binkom, Blanden, Boortmeerbeek, Bost, 
Boutersem, Budingen, Buken, Bunsbeek, Deurne (Diest), Diest, Dormaal, Drieslinter, 
Duisberg, Elewijt, Eliksem, Erp-Kwerps, Everberg, Ezenmaal, Geetbets, Gelrode, 
Glabbeek-Zuurbemde, Goetsenhoven Grazen, Haacht, Haasrode, Hakendover, Halle-
Booienhoven, Helen-Bos, Herent, Heverlee, Heve, Hoegaarden, Hoeleden, Hofstade, 
Holsbeek, Honsem, Houwaart, Huldenberg, Kaggevinne, Kampenhout, Kapelle (Glabbeek-
Zuurbemde), Keerbergen, Kerkom (Tienen), Kersbeek-Miskom, Kessel-Lo, Korbeek-Dijle, 
Korbeek-Lo, Kortenaken, Kortrijk-Dutsel, Kumtich, Laar, Landen, Langdorp, Leefdaal, 
Leuven, Linden, Loonbeek, Lovenjoel, Lubbeek, Meensel-Kiezegem, Meerbeek (Brab.), 
Meldert (Brab.), Melkwezer, Messelbroek, Molenbeek-Wersbeek, Molenstede, Muizen, 
Nederokkerzeel, Neerhespen, Neerijse, Neerlanden, Neerlinden, Neervelp, Neerwinden, 
Nieuwrode, Nossegem, Oorbeek, Oplinter, Opvelp, Orsmaal-Gussenhoven, Ottenburg, 
Oud-Heverlee, Outgaarden, Overhespen, Overijse, Overwinden, Pellenberg, Perk, 
Ransberg, Rillaar, Roosbeek, Rotselaar, Rummen, Rumsdorp, Schaffen, Scherpenheuvel, 
St.-Ag.-Rode, St.-Joris-Weert,St.-Joris-Winge, St.-Margriete-Hout...,St.-Piet.-Rode, 
Steenokkerzeel, Sterrebeek, Tervuren, Tienen, Testelt, Tielt Brab., Tildonk, Tremelo, 
Vaalbeek, Veltem-Beisem, Vertrijk, Vissenaken, Vossem, Waanrode, Waasmont, Walsbets, 
Walshoutem, Wange, Webbekom, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wezembeek-Oppem, 
Wezeren, Willebringen, Wilsele, Winksele, Wommersom, Zichem, Zoutleeuw. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OOST-LIMBURG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DU LIMBOURG ORIENTAL. 

As, Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lanaken, 
Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, 
Peer, Zutendaal. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST WEST-LIMBURG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DU LIMBOURG 
OCCIDENTAL. 

Alken, Beringen, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Ham, 
Hasselt, Heers, Herk de Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, 
Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, 
Tongeren, Wellen, Zonhoven, Voeren. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST EVERGEM / COMMUNES DE LA RÉGIONALE D’EVERGEM. 

Aalter, Adegem, Assenede, Bassevelde, Bellem, Boekhoute (O.V.), Drongen, Eeklo, 
Ertvelde, Evergem, Gent, Hansbeke, Kaprijke, Kluizen, Knesselare, Landegem, Lembeke, 
Lovendegem, Maldegem, Mariakerke, (O.V.), Merendree, Middelburg, Oosteeklo, 
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Oostwinkel, Ronsele, St.-Jan-in-Eremo, St.-Laureins, St.-Margriete, Sleidinge, Ursel, 
Vinderhoute, Waarschoot, Waterland-Oudeman, Watervliet, Wondelgem, Zomergem. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST MOERBEKE-WAAS / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE MOERBEKE-WAAS. 

Beervelde, Belsele-Waas, Berlare, Dakman, Destelbergen, Desteldonk, Eksaarde, 
Kemzeke, Lokeren, Lochristi, Mendonk, Moerbeke-Waas, Oostakker, Overmere, Sinnai, 
St.-Amandsberg, St.-Kruis-Winkel, St.-Pauwels, Stekene, Uitbergen, Waasmunster, 
Wachtebeke, Zaffelare, Zelzate, Zevenaken. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST ZUID OOST-VLAANDEREN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE FLANDRE 
ORIENTALE DU SUD. 

Aalst, Aaigem, Afsnee, Appelterre-Eichem, Aspelare, Asper, Baaigem, Baardegem, Bachte-
Maria-Leerne, Balegem, Bambrugge, Bavegem, Beerlegem, Berchem O.V., Bevere-
Oudenaarde, Borsbeke, Bottelare, Burst, De Pinte, Deftinge, Deinze, Denderbelle, 
Denderhoutem, Denderleeuw, Denderwindeke, Deurle, Dikkele, Dikkelvenne, Edelare, 
Eine, Eke, Elene, Elsegem, Elst, Ename, Erembodegem, Erondegem, Erpe, Erwetegem, 
Etikhoven, Everbeek, Gavere, Gentbrugge, Geraardsbergen, Gijzegem, Gijzenele, 
Godveerdegem, Goeferdinge, Gontrode, Gottem, Grammene, Grimminge, Grotenberge, 
Haaltert, Heldergem, Hemelveerdegem, Herdersem, Herzele, Heurne, Heusden O.V., 
Hillegem, Hofstade O.V., Huise, Hundelgem, Iddergem, Idegem, Impe, Kalken, Kerksken, 
Kruishoutem, Kwaremont, Laarne, Landskouter, Lede, Ledeberg, Leeuwergem, Lemberge, 
Letterhoutem, Leupegem, Lieferinge, Lotenhulle, Maarke-Kerkem, Machelen O.V., 
Massemen, Mater, Meerbeke (O.V.), Meigem, Meilegem, Melden, Meldert O.V., Melle, 
Melsen, Mere, Merelbeke, Mespelare, Michelbeke, Moerbeke-Viane, Moorsel (O.V.), 
Moortsele (O.V.), Moregem, Mullem, Munkzwalm, Munte, Nazareth, Nederboelare, 
Nederbrakel, Nederhasselt, Nedername, Nederzwalm-Hermelgem, Neigem, Nevele, 
Nieuwenhove, Nieuwerkerken-Aalst, Ninove, Nokere, Nukerke, Okegem, Olsene, 
Onkerzele, Ooike, Oombergen, Oordegem, Oosterzele, Opbrakel, Ophasselt, Ottergem, 
Oudegem, Oudenaarde, Outer, Ouwegem, Overboelare, Petegem-a/-Leie, Petegem-a/-
Schelde, Poeke, Poesele, Pollare, Ressegem, Roborst, Ronse, Rozebeke, Ruien, 
Schelderode, Scheldewindeke, Schellebelle, Schenderbeke, Schoonaarde, Schorisse, 
Semmerzake, Serskamp, Smeerebbe-Vloerzegem, Smetlede, St.-Antelinckx, St.-Blasius-
Boekel, St.-Denijs-Boekel, St.-Denijs-Westrem, St.-Gorickx-Oudenhove, St.-Kornelius-
Horebeke, St.-Lievens-Esse, St.-Lievens-Houtem, St.-Maria-Horebeke, St.-Maria-Latem, 
St.-Maria-Lierde, St.-Maria-Oudenhove, St.-Martens-Latem, St.-Martens-leerne, St.-
Martens-Lierde, Steenhuize-Wijnhuize, Strijpen, Velzeke-Ruddershove, Viane, Vinkt, 
Vlekkem, Vlierzele, Volkegem, Voorde, Vosselare (O.V.), Vurste, Waarbeke, Wannegem-
Lede, Wanzele, Welden, Welle (O.V.), Westrem, Wetteren, Wichelen, Wieze, Wontergem, 
Wortegem, Woubrechtegem, Zandbergen, Zarlardinge, Zegelsem, Zeveren, Zevergem, 
Zingem, Zonnegem, Zottegem, Zulte, Zulzeke, Zwijnaarde. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST SINT-NIKLAAS / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE SAINT-NICOLAS. 

Appels, Baasrode, Bazel, Beveren-Waas, Buggenhout, De Klinge, Dendermonde, Doel, 
Elversele, Grembergen, Haasdonk, Hamme O.V., Kallo, Kieldrecht, Kruibeke, Lebbeke, 
Meerdonk, Melsele-Waas, Moerzeke, Nieuwkerken-Waas, Opdorp, Rupelmonde, St.-Gillis-
Waas, St.-Niklaas, Steendorp, Temse, Tielrode, Verrebroek, Vrasene, Zele. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST LEIESTREEK / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE LEIESTREEK 

Anzegem, Aalbeke, Avelgem, Bellegem, Beselare, Bissegem, Bossuit (Avelgem), Dadizele, 
Deerlijk, Geluveld, geluwe, Gijselbrechtegem, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Heule, 
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Hollebeke, Houtem (Veurne), Ieper, Ingooigem, Kemmel, Kastel, Kerkhoven, (W.Vl.), 
Kooigem, Kortrijk, Kuurne, Lauwe, Ledegem, Marke, Menen, Mesen, Moen, Moorsele 
(W.Vl.), Moorslede (W.Vl.), Nieuwkerke (Ieper), Otegem, Outryve, Passendale, Rekkem 
(W.Vl.), Rollegem, Rollegem-Kapelle, St.-Denijs, St.-Eloois-Winkel, Tiegem, Voormezele, 
Vichte, Waarmaarde, Waregem, Wervik, Westrozebeke, Wevelgem, Wijtschate, 
Wulvergem, Zandvoorde (Geluveld), Zillebeke, Zonnebeke, Zwevegem. 
 
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OOSTVLETEREN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE D’OOSTVLETEREN 

Adinkerke, Alveringem, Avekapelle, Beveren (Roesbrugge-Haringe), Bikschote, Boezinge, 
Booitshoeke, Brielen, Bulskamp, De Moeren (Veurne), De Panne, Dikkebus, Dranouter, 
Eggewaartskapelle, Elverdinge, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem, Houthulst, Izenberge, 
Klerken, Koksijde, Krombeke, Lampernisse, Langemark, Leisele (W.Vl.), Loker, Lo, 
Merkem, Nieuwkapelle, Noordschote, Oeren, Oostduinkerke, Oostkerke (Diksmuide), 
Oostvleteren, Oudekapelle, Poelkapelle, Polinkhove, Poperinge, Proven, Reninge, 
Reningelst, Roesbrugge-Haringe, St.-Jacobs-Kapelle, St.-Jan (Ieper), St.-Rijkers, Stavele, 
Steenkerke-Veurne, Veurne, St.-Jan (Ieper), St.-Rijkers, Stavele, Steenkerke-Veurne, 
Veurne, Vinkem, Vlamertinge, Watou, Westouter, Westvleteren, Woesten, Woumen, 
Wulpen, Wulveringem, Zoetenaaie, Zuidschote. 
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Aarsele, Aartrijke, Ardooie, Assebroek, Bavikhove, Beernem, Beerst, Bekegem, Beveren-
a/-Leie, Beveren-Roeselare, Blankenberge, Bovekerke, Bredene, Brugge, Damme, 
Dentergem, Desselgem, Diksmuide, Dudzele, Eernegem, Egem, Emelgem, Esen, 
Ettelgem, Gistel, Gits, Handzame, Heist-a/-Zee, Hertsberge, Hoeke, Hooglede, Houtave, 
Hulste, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Kaaskerke, Kachtem, Kanegem, Keien, 
Klemskerke, Knokke, Koekelare, Koolkerke, Koolskamp, Kortemark, Lapscheure, Leffinge, 
Leke, Lendelede, Lichtervelde, Lissewege, Lombardzijde, Loppem, Mannekensvere, 
Markegem, Meetkerke, Meulebeke, Middelkerke, Moere, Moerkerke, Nieuwmunster, 
Nieuwpoort, Oedelem, Oekene, Oeselgem, Ooigem, Oostende, Oostkamp, Oostkerke, 
Oostnieuwkerke, Oostrozebeke, Oudenburg, Pervijze, Pittem, Ramskapelle-Nieuwpoort, 
Ramskappelle, Roeselare, Roksem, Ruddervoorde, Ruiselede, Rumbeke, Schore, 
Schuiferskapelle, Sijsele, Slijpe, Snaaskerke, Snellegem, St.-Andries, St.-Baafs- Vijve, St.-
Eloois-Vijve, St.-Joris, St.-Joris-Ten-Distel (Beernem), St.-Kruis, St.-Michiels, St.-Pieters-
Kapelle, Staden, Stene, Stuivekenskerke, Tielt W.V., Torhout, Uitkerke, Varsenare, 
Veldegem, Vladslo, Vlissegem, Waardamme, Wakken, Wenduine, Werken, Westende, 
Westkapelle, Westkerke, Wielsbeke, Wilskerke, Wingene, Zande, Zandvoorde, Zarren, 
Zedelgem, Zerkegem, Zevekote, Zuienkerke, Zwevezele. 
 


