
GECOORDINEERDE STATUTEN     
BELGISCH STAMBOEK VOOR HET   

MINIATUURPAARD 

HOOFDSTUK I: Oprichting - Benaming - Zetel – Doel - Duur 
 
Artikel 1: Oprichting - Benaming  
De vereniging werd opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkom-
stig de wet van 27 juni 1921, onder de naam BELGISCH MINI PAARDEN REGISTRATIE STAMBOEK, bij 
akte verleden voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik, op datum van 7 juli 1994 en werd bij beslissing 
van de Algemene Vergadering van 18 december 1999 genaamd HET BELGISCH STAMBOEK VOOR HET 
MINIATUURPAARD, in het Frans LE STUDBOOK BELGE DU CHEVAL MINIATURE, in het Duits BELGISCHES 
STAMMBÜCH FÜR DAS MINIATURPFERD, afgekort als BMP, verder genoemd "Vereniging". 
 
 
Artikel 2: Maatschappelijke zetel 
De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Het zeteladres mag bij beslissing van het Bestuur worden verplaatst naar om het even welke plaats in 
het Vlaams Gewest. 
 
 
Artikel 3: Doel en activiteiten van de vereniging 
Het belangeloos doel van de vereniging is de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij van het 
Miniatuurpaard, het instellen en in stand houden van een stamboek voor Miniatuurpaarden en sa-
menwerken met andere verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven.  
 
De Vereniging heeft de volgende activiteiten: 

• het bijhouden van het stamboek van oorsprong en het afleveren van oorsprong-certificaten 
voor het Miniatuurpaard; 

• het verzamelen en interpreteren van de gegevens over de identiteit, de reproductie, de pres-
taties en de uiterlijke kenmerken van de geregistreerde of ingeschreven Miniatuurpaarden en 
hun bloedverwanten; 

• het promoten van het gebruik van het Miniatuurpaard in allerlei disciplines, zoals aangespan-
nen rijden, werken aan de lange teugel, springen en allerlei andere vaardigheden. 

• de vorming en voorlichting van de leden organiseren of eraan meewerken.  

• elke schikking treffen die van aard is de fokkerij van het Miniatuurpaard te bevorderen of om 
afzetmogelijkheden te scheppen of verbeteren voor de producten van BMP-fokkers.  

 
Daarnaast kan de Vereniging alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van haar 
doelstelling, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toege-
laten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de be-
langeloze doelstelling. Hiertoe mag de vereniging roerende en onroerende goederen verwerven. 
 
Uitkeringen van vermogensvoordeel aan stichters, bestuurders, leden of andere personen zijn evenwel 
niet toegestaan. 
 



Artikel 4: Duur 
De Vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.  
 

HOOFDSTUK II: Leden 
 
Artikel 5: De leden 
De Vereniging bestaat uit effectieve en aangesloten leden. 
Het totaal aantal leden mag niet minder zijn dan vijf. 
 
Een kandidaat-lid richt een aanvraag tot het Bestuur en kwijt zich van het jaarlijks lidgeld. De aanvraag 
geschied door middel van het formulier "aanvraag tot lidmaatschap" dat op de website af te drukken 
is of kan bekomen worden bij het Bestuur op eenvoudig verzoek. 
 
Lidmaatschap staat op naam van een natuurlijk persoon en is niet overdraagbaar. Indien verschillende 
eigenaars van paarden op hetzelfde adres wonen, moet elke eigenaar lid zijn van de Vereniging om 
paarden op zijn/haar naam te laten registreren.  
 
Wanneer een lid zijn lidgeld niet betaalt of het lidgeld staat niet op rekening van de vereniging uiterlijk 
op 31 januari van het beginnend jaar, wordt het lid aanzien als uittredend. Wanneer deze persoon 
later alsnog opnieuw wenst lid te worden, dient er een (nieuwe) “aanvraag tot lidmaatschap” te wor-
den ingediend.  
 
Het Bestuur controleert de voorwaarden en aanvaardt of verwerpt de kandidaturen. Kandidaat-leden 
dienen geen reden van aansluiting mee te delen, kandidaat-leden kunnen worden geweigerd zonder 
opgave van reden. Alle leden, zowel de effectieve als de aangesloten leden, komen voor op de leden-
lijst die bijgehouden wordt op de maatschappelijke zetel.  
 
Door betaling van het lidgeld hebben de effectieve en aangesloten leden o.m. recht op een driemaan-
delijks tijdschrift dat als officieel orgaan voor de mededelingen aanzien moet worden. 
 
a. Effectieve leden:  
Een effectief lid moet cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- tenminste één paard op zijn naam ingeschreven in het stamboek;  
- jaarlijks vóór 31 januari het lidgeld betaald hebben; 
- minstens het vorige jaar zijn lidgeld hebben betaald vóór 31 januari en een vol jaar lid zijn geweest. 
Een effectief lid is stemgerechtigd in de Algemene Vergadering. 

 
b. Aangesloten leden:  
Aangesloten leden zijn (kandidaat-)leden die het jaarlijks lidgeld betaald hebben maar die niet onder 
artikel 5.a. geschikt kunnen worden. Zij maken geen deel uit van de algemene vergadering. 
 
 
Artikel 6: Rechten en plichten 
Door hun aansluiting verbinden de leden er zich toe zich te schikken naar de Statuten, het foktechnisch 
en het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de organen van de Vereniging. In geen geval 
kan een lid financieel vervolgd worden, behalve bij vastgestelde fraude. Tussen de leden mag niet ge-
discrimineerd worden.  
 
 



Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap 
Aan een lidmaatschap komt een einde: 

• Wanneer het lid zijn/haar ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij het Bestuur; 

• Wanneer dit geagendeerd wordt op de algemene vergadering waar 2/3e van de leden aanwezig 
of vertegenwoordigd moet zijn, en waar minstens 2/3e van de uitgebrachte stemmen akkoord 
gaan met het uitsluiten van het lid; 

• Wanneer een lid nalaat of weigert zijn lidgeld te betalen uiterlijk tegen 31 januari; 

• In geval van rechtsonbekwaamheid; 

• Bij overlijden. 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap kan geen teruggave gebeuren van de betaalde (lid)gelden. 
 
 
Artikel 8: Schorsing en uitsluiting  
Een lid kan uit de Vereniging worden geschorst of uitgesloten. De schorsing van een lid heeft plaats: 

• In geval van misbruik, niet respecteren of tekortkoming ten aanzien van de statuten, het foktech-
nisch reglement of het huishoudelijk reglement; 

• In geval van een veroordeling voor een inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende de paar-
denfokkerij; 

• Indien zijn houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de Vereni-
ging of aan de goede naam van de Vereniging of zijn (bestuurs)leden 

• Afdwingen van beslissingen die ingaan tegen de statuten, het foktechnisch reglement of het huis-
houdelijk reglement door elk ander middel dan een reglementair ingediend voorstel te behande-
len door de Algemene Vergadering; 

• Onbetamelijk gedrag op wedstrijden, keuringen en/of vergaderingen georganiseerd door of in sa-
menwerking met de Vereniging.  

 
De schorsing van een lid wordt opgelegd door het Bestuur en wordt op schriftelijke wijze kenbaar ge-
maakt aan het betreffende lid. Bij een schorsing behoudt het lid zijn recht op paspoorten en dekbon-
nen. Hij is echter wel met onmiddellijke ingang uitgesloten van deelname aan wedstrijden en/of keu-
ringen ingericht door de Vereniging, m.u.v. deelname aan de hengstenkeuring, doch enkel aan de reek-
sen met het oog op toelating tot de voortplanting en/of stamboekopname. De schorsing kan een maxi-
male duurtijd hebben van twaalf maanden, uiterlijk tot de eerstvolgende Algemene Vergadering de-
welke dient te beslissen over de uitsluiting van het lid. De eventuele omzetting van schorsing van een 
lid tot uitsluiting van dit lid zal worden beslist per geheime stemming op deze Algemene Vergadering. 
De uitsluiting van een lid wordt door de Algemene Vergadering uitgesproken bij 2/3 meerderheid van 
geldig vertegenwoordigde stemmen. Eventuele onthoudingen worden meegeteld als stemmen tegen 
de uitsluiting. 
 
 
Artikel 9: Ledenbijdrage 
De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de Algemene Vergadering , op voorstel van het Bestuur, vast-
gesteld. De jaarlijkse ledenbijdrage mag 125 euro of de tegenwaarde ervan niet overschrijden.  



HOOFDSTUK III: De Algemene Vergadering 
 
Artikel 10: Samenstelling en bevoegdheden 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden voorkomend op de ledenlijst van de 
Vereniging. Ieder lid van de Algemene Vergadering beschikt over één stem en kan zich laten vertegen-
woordigen door een ander effectief lid. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts één enkel 
ander lid geldig vertegenwoordigen.  
 
Een effectief lid kan zich geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke en ondertekende  vol-
macht.  Deze volmacht kan gegeven worden aan een specifiek nader genoemd effectief lid ofwel 
blanco aan het Bestuur. Bij een blanco volmacht zal het Bestuur de volmacht overmaken aan een ef-
fectief lid aanwezig op de Algemene Vergadering. 
 
De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden: 

• de statutenwijziging 

• de benoeming en de afzetting van de bestuurders 

• de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvor-
dering tegen de bestuurders 

• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 

• de ontbinding van de vereniging 

• de uitsluiting van een lid 

• de omzetting van de VZW in een iVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onder-
neming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 

• een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 

• alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 
 
 
Artikel 11: Bijeenkomst 
De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in de loop van de eerste 6 maanden na het afslui-
ten van het boekjaar. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur 
en bij verhindering van de voorzitter, door de oudst aanwezige bestuurder. 
 
Op de algemene vergadering brengt de voorzitter of de secretaris verslag uit over de activiteiten van 
de vereniging gedurende het afgelopen jaar en over de financiële toestand.  
 
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het bestuur 
dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de effectieve leden er om vraagt of tenmin-
ste de helft van de bestuursleden. Deze buitengewone algemene vergadering moet binnen de 30 da-
gen na ontvangst van de aanvraag plaats vinden. 
 
 
Artikel 12: Bijeenroeping 
De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch 
verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de da-
tum, plaats en agenda van de vergadering. Ook bestuurders die geen lid zijn, worden -zonder stem-
recht- uitgenodigd voor de algemene vergadering. 
 
 
Artikel 13: Dagorde of agenda 
Het Bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde ondertekend door tenminste één twin-
tigste van de effectieve leden moeten op de dagorde worden geplaatst. 



 
Agendapunten voorgedragen door de leden moeten minstens 8 dagen voor de algemene vergadering 
worden ingediend bij de één van de leden van het Bestuur. 
De voorstellen kunnen worden voorgelezen door de indiener op de Algemene Vergadering.  
 
De Algemene Vergadering mag slechts over zaken beraadslagen die op de dagorde staan. 
 
 
Artikel 14: Stemming 
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-
digde leden, uitgezonderd bij het wijzigen van de statuten of het doel van de vzw of bij de ontbinding 
van de vereniging. 

• Een wijziging van de statuten kan enkel goedgekeurd worden wanneer minstens 2/3de van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 2/3de van de uitgebrachte stemmen hiermee 
akkoord gaat, onthoudingen worden hierbij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. 
Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van 
de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Hetzelfde stemquorum 
als voor de eerste vergadering blijft geldig. Deze vergadering kan niet plaatsvinden binnen de eer-
ste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering; 

• Het doel van de vereniging kan enkel gewijzigd worden wanneer minstens 2/3de van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 4/5de van de uitgebrachte stemmen hiermee ak-
koord gaat, onthoudingen worden hierbij noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.  

• De algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een lid besluiten, wanneer ten minste 
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste 
voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering be-
raadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde le-
den. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering wor-
den gehouden. 

• Alle andere gewone beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte 
stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen dus niet 
mee. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 
 
Artikel 15: Notulen 
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. Deze notulen van de alge-
mene vergadering zijn steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. 
Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuur worden verstrekt aan 
elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft. 
 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden ter kennis gebracht aan alle leden via het leden-
blad. 
 
 
  



HOOFDSTUK IV: Het Bestuur 
 
Artikel 16: Samenstelling en bevoegdheden 
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking 
van de doelstelling van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene 
vergadering bevoegd is. Het bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en 
adviesraden, het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement, het aannemen van giften, het 
vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de aangesloten leden en het instellen van rechtsvorderingen. 
 
De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen 
die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging 
van een hypotheek. 
 
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders. 
 
De afgevaardigde van de overheidsdienst, die bevoegd is voor de erkenning van de vereniging, mag 
van rechtswege alle vergaderingen bijwonen tot dewelke hij moet uitgenodigd worden. Hij heeft geen 
stemrecht. 
 
 
Artikel 17: Mandaat 
Het bestuur wordt voor een termijn van onbepaalde duur benoemd door de algemene vergadering.  
 
Effectieve leden die wensen deel uit te maken van het Bestuur kunnen zich kandidaat stellen door 
middel van een gemotiveerd schrijven gericht aan het Bestuur.  
 
De kandidaat bestuursleden en de bestuursleden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• De leeftijd van minstens 21 jaar bereikt hebben; 

• Indien de kandidaat bestuurslid of bestuurslid tevens fokker is van miniatuurpaarden dient hij/zij 
BMP te fokken, met andere woorden fokken met BMP dekbonnen en voor de veulens BMP pas-
poorten aan te vragen. 

• De bestuursleden verbinden zich tot het bijwonen van alle vergaderingen van het Bestuur; een 
welbepaalde functie in het Bestuur op zich te nemen; wedstrijden, beurzen, keuringen en andere 
activiteiten helpen voorbereiden; standen op beurzen bemannen en verder alles te doen wat no-
dig is voor een goede samenwerking in samenspraak met de andere leden van het Bestuur.  

 
Het bestuur oordeelt of een kandidaat bestuurslid voldoet aan de voorwaarden. Indien aan alle voor-
waarden is voldaan, kan het kandidaat-bestuurslid worden gecoöpteerd in het Bestuur. De kandida-
tuur dient nog te worden voorgelegd ter stemming op de eerstvolgende Algemene Vergadering en kan 
enkel daar rechtsgeldig worden bekrachtigd. 
 
Een kandidatuur zal worden beslist per geheime stemming op de Algemene Vergadering en moet een 
2/3 meerderheid behalen. Indien er een maximum aantal bestuurders is dan zijn de bestuurders met 
de meeste stemmen verkozen. Bij gelijkheid van stemmen is de jongste kandidaat verkozen. 
 
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. 
 
Het mandaat van bestuurder eindigt: 

• Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het 
ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering; 



• Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met 
een gewone meerderheid; 

• Bij rechtsonbekwaamheid; 

• Bij overlijden. 
 
Wanneer door vrijwillig ontslag het aantal bestuurders zakt onder het wettelijke of statutaire mini-
mum, blijft de bestuurder in functie, tot in zijn vervanging is voorzien. De bestuurder wordt dan geacht 
de taak verder te zetten, volgens het "goede huisvader-principe" tot in vervanging is voorzien.  
 
De verantwoordelijkheid van de leden van het Bestuur beperkt zich tot de uitoefening van het door 
hen ontvangen mandaat. Zij kunnen persoonlijk niet verantwoordelijk gesteld worden t.o.v. de verbin-
tenissen door de Vereniging aangegaan. De bestuurders kunnen financieel door derden vervolgd wor-
den in geval van zware fouten. 
 
 
Artikel 18: Functies 
Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Het bestuur 
wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is door de oudst aanwezige bestuurder.  
 
 
Artikel 19: Bijeenroeping 
De voorzitter of een bestuurder die de voorzitter vervangt zorgt voor de uitnodiging met agenda. Min-
stens 2 bestuurders kunnen het bestuur samenroepen. 
De oproep gebeurt minstens 5 dagen voor de samenkomst van het bestuur, bij hoogdringendheid kan 
hiervan afgeweken worden. 
 
 
Artikel 20: Beraadslaging 
Het bestuur vergadert als college en kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van 
de bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. Elke bestuurder heeft de 
mogelijkheid om zich via de notulen te distantiëren van een beslissing. 
 
Als alle bestuurders aanwezig zijn en eenparig instemmen met extra agendapunten dan kunnen deze 
besproken worden. 
 
 
Artikel 21: Notulen 
De besluiten van het bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voor-
zitter en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maat-
schappelijke zetel van de vereniging in het intern verengingsdossier. 
 
 
  



Artikel 22: Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging kunnen door het bestuur worden opgedragen 
aan één dagelijks bestuurder. De dagelijks bestuurder is een lid van het Bestuur. Het bestuur is belast 
met het toezicht op het dagelijks bestuur. 
  
De dagelijks bestuurder verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, tekent geldig t.a.v. 
bankinstellingen en gaat alle mogelijke verbintenissen aan om de dagelijkse werking van de vereniging 
te verzekeren. De dagelijks bestuurder rapporteert aan het Bestuurs en neemt deel aan de algemene 
vergadering, zonder dat zijn hoedanigheid evenwel stemrecht geeft. Het mandaat van een dagelijks 
bestuurder is van onbepaalde termijn en eindigt wanneer de dagelijks bestuurder niet langer lid is van 
het Bestuur of wanneer het bestuur met gewone meerderheid van stemmen beslist tot vervanging. 
Een dagelijks bestuurder kan zelf schriftelijk ontslag indienen bij het Bestuur en moet dan een opzeg-
termijn van één maand in acht nemen. 
  
De benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur en de ambtsbeëindiging worden open-
baar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank 
en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder 
geval de omvang van hun bevoegdheden blijken.  
 
 
Artikel 23: Vertegenwoordiging 
Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door het bestuur aan-
geduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd 
door de handtekening van de voorzitter, van een bestuurder, of van de dagelijks bestuurder. 

 

Hoofdstuk V: Ontbinding 
 
Artikel 24: Bestemming van het actief 
In geval van ontbinding zal het vermogen door de Algemene Vergadering aan één of meerdere Ver-
enigingen welke gelijkaardige doelen als deze van het Miniatuurpaard nastreven, worden overge-
maakt. 
 
Bij ontbinding van de Vereniging wordt het voorstel tot bestemming van gegevens uit het stamboek, 
van de zootechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoor-
delingen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor het land-
bouwbeleid.  
  
 
Artikel 25: Aanduiding vereffenaars 
Bij vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering twee vereffenaars aanstellen en hun bevoegd-
heden bepalen. 
 

  



Hoofdstuk VI: Diverse bepalingen 
 
Artikel 26: Boekjaar 
Elk jaar legt het bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene verga-
dering en dit uiterlijk op 30 juni. Het geven van kwijting aan de bestuurders gebeurt via een apart 
agendapunt. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.  
De goedgekeurde jaarrekening wordt uiterlijk één maand na goedkeuring neergelegd bij de Onderne-
mingsrechtbank. 
 
 
Artikel 27: Slotbepalingen 
Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige Statuten is voorzien, wordt geregeld door de wettelijke 
bepalingen ter zake. 
 


