
 

 

 Melding van paardenwedstrijden die vallen onder 

de afwijking op het verbod van ongelijke 

behandeling   

afdelingscode-01-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 Departement Landbouw en Visserij 

Ellipsgebouw (4de verdieping) 

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL 

T 02 552 79 27 – F 02 552 79 21 

pascale.leleu@lv.vlaanderen.be 

www.vlaanderen.be/landbouw 

In te vullen door de 

behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier meldt de organisator van een paardenwedstrijd voor welke wedstrijddiscipline hij welke afwijking 

plant toe te passen op het verbod van ongelijke behandeling van de deelnemende paarden. Een paardenwedstrijd is elke 

wedstrijd voor paarden, in het bijzonder voor de discipline wedrennen, springen, dressuur, mennen of model en gangen.  

De melding is nodig omdat het departement de andere lidstaten en het publiek vooraf  in kennis moet stellen van de 

geplande afwijkingen door publicatie op de website 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1516#Afwijkingen 

Wie vult dit formulier in? 

De organisator van een paardenwedstrijd die van plan is gebruik te maken van de  afwijking. 

Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier? 

Bezorg het formulier uiterlijk drie maanden voor de wedstrijddatum aan het bovenstaande adres. 

Waar vindt u meer informatie?  

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be 

 

 

 

 

 Gegevens van de wedstrijdorganisator   

 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de organisator in. 

 naam       

 juridisch statuut       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 ondernemingsnummer      .     .      
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Gegevens over de wedstrijd   
 

 

 

 Geplande afwijking op het verbod op ongelijke behandeling van wedstrijdpaarden 

 

  

 
 Vul hieronder de wedstrijddatum, de discipline 

(1)
 en het type afwijking 

(2)
 in. 

 

(1) Klik de wedstrijddiscipline aan: wedren, springen, dressuur, mennen, model en gangen. 

(2) Klik het type afwijking aan: wedstrijd uitsluitend voor paarden die in hetzelfde stamboek zijn opgenomen, als 

rasverbetering wordt beoogd; regionale wedstrijd met het oog op de selectie van paarden, evenement met een 

historisch of traditioneel karakter. 

 wedstrijddatum  discipline type afwijking 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 dag     maand     jaar           Kies een item.  Kies een item. 

 
 

 

 

 Ondertekening 

 
1 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Verklaring. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 


