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1. De organisatie : 
Het Belgian warmblood – BWP vzw, met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee. Waversebaan 99, 
met als ondernemingsnummer 410346424 en vertegenwoordigd door Rudi Eerdekens, directeur. 
In geval van ongeval kan de directeur gecontacteerd worden: 0475/374.154. 
 
 
2. Het doel van Belgian warmblood – BWP vzw : 
De vereniging heeft tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband staat met : 
1. de genetische verbetering van het Belgisch Warmbloedpaard, het Tuigpaard België, de Belgische Rijpony, 
de Connemara Pony België en de Dartmoor Pony België, met het oog op het fokken van paarden en pony’s 
die beantwoorden aan de eisen van de hedendaagse gebruikers in de diverse disciplines van de 
paardensport en of de landbouw. 
2. De promotie van deze paarden en pony’s. 
 
 
Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken en de kwaliteit van deze paardenpopulaties in het algemeen 
te verbeteren :  
- houdt de vereniging stamboeken bij en levert ze oorsprongscertificaten af; 
- verzamelt en interpreteert ze de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestatie en de uiterlijke 

kenmerken van de fokdieren, van hun voorgeslacht en bloedlijnen en van hun fokproducten;  
- stelt ze indexen vast; 
- organiseert ze keuringen, prijskampen, wedstrijden, veilingen en alle activiteiten in verband met de fokkerij 

en de paardensport; 
- richt ze studies in, laat zij onderzoeken uitvoeren of werkt zij daaraan mee; 
- verzorgt zij de opleiding en bijscholing van de personen die betrokken zijn bij de werking van de vereniging. 
 
 
3. De verzekeringen van Belgian warmblood – BWP vzw : 
Het Belgisch Warmbloedpaard vzw kent toegetreden en effectieve leden. De toegetreden leden kunnen van 
de diensten van de vereniging gebruik maken en er in meewerken. De effectieve leden hebben alle rechten 
en verplichtingen die in de V&S-wet en de statuten worden beschreven. Voor de risico’s die eigen zijn aan 
de werking van de vereniging werden verzekeringen afgesloten die onder andere volgende waarborgen 
bieden: bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand. 
De verzekeringspolissen 399001036 van KBC Verzekeringen en 373/3.015.105/92471 van Euromex zijn 
daarvoor onderschreven. 
Iedereen die in BWP actief is als lid en/of bestuurslid op lokaal, gewestelijk, provinciaal of nationaal niveau; 
meewerkt aan de activiteiten of op een andere manier een werkzaamheid op zich neemt; wordt door Belgian 
warmblood – BWP vzw beschouwd als vrijwilliger zoals bedoeld in de Wet betreffende de rechten van 
vrijwilligers. De medewerking of werkzaamheid kan al dan niet occasioneel zijn. 
Meer informatie over de BWP-verzekeringen wordt op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld. 
 
 
4. Aansprakelijkheid 
Belgian warmblood – BWP vzw is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de 
organisatie berokkent bij het verrichten van het vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of 
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger. 
 
 
5. De onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Belgian warmblood – BWP vzw : 
De vervoersonkosten van de vrijwilligers worden vergoed op basis van een bedrag per kilometer. De 
betaling wordt gedaan op voorlegging van een aanrekeningsnota, of een opgave staat, met erop het aantal 
gereden kilometers. Wanneer de vrijwillige arbeid anders is dan het deelnemen aan de vergaderingen van 
de bestuursorganen, kan een forfaitaire kostenvergoeding betaald worden. De betaling ervan gebeurt op 
basis van een kostenstaat met het overzicht van de geleverde vrijwillige prestaties. 
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6. De geheimhoudingsplicht van vrijwilligers : 
Vrijwilligers in BWP kunnen te maken krijgen met strikt vertrouwelijke informatie. Wij wijzen onze vrijwilligers 
op de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
 
7. Sociaal statuut en vrijwilligerswerk : 
Vrijwilligers die uitkeringsgerechtigd werkloos, invalide of bruggepensioneerd zijn of in een statuut zitten welk 
het nodig maakt dat er toelating is alvorens vrijwilligerswerk gedaan mag worden, dienen zich in orde te 
stellen. Zij kunnen zelf het nodige doen, of de nodige regelingen treffen na samenspraak met de secretaris 
van BWP. 
 


