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VOORWOORD 

Deze studie is tot stand gekomen door de praktijkgerichte informatie bekomen uit gesprekken 

met personen actief in de sector en met een flinke know-how binnen de paardenwereld. Een 

dank je wel aan iedereen die informatie en medewerking verleende om deze studie tot een 

goed einde te brengen. Niet alleen de verschillende verenigingen bezorgden nuttige 

informatie, ook talrijke personen die een beroep uitoefenen in de sector en die met paarden 

bezig zijn. Dank aan de hoefsmeden, dierenartsen, manegehouders, paardenmelkerijen, 

houders van paarden, pony’s en ezels enz. die gecontacteerd en bezocht werden met het oog 

op de benodigde gegevens. 

 

Het rapport is slechts een aanzet tot het bepalen van het economisch belang van de 

paardensector. Bepaalde subsectoren zijn eerder summier aangeraakt. Een groot aantal data 

zijn relatief en voor verschillende interpretatie vatbaar. Wegens ontbreken van degelijke data 

werden gemiddelde waarden gehanteerd, meestal afkomstig uit het praktijkgericht onderzoek. 

De studie vormt een basis voor verder onderzoek, waarbij elke subsector verder in detail kan 

behandeld en onderzocht worden. Door de diverse personen uit de sector bij de studie te 

betrekken was het mogelijk de resultaten te onderbouwen.  
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1. Inleiding 

 

1.1. Doelstelling  
 

Het doel van onderhavig rapport is het economisch belang van de paardensector nagaan. 

Tijdens de voorbije decennia is de belangstelling voor paarden in België toegenomen. Het 

economisch belang vatten, is niet eenvoudig omdat het niet enkel gaat om productie of 

consumptie. In verschillende activiteiten met en rond paarden is het realiseren van 

toegevoegde waarde ondergeschikt. Niettemin worden vanuit de bedrijfskolom of 

filièrebenadering de voornaamste aspecten bepaald en een aantal economische componenten 

samengebracht.  

 

De paardensector wordt in drie schakels opgedeeld. Het gaat om de fokkerij en het gebruik, 

om de eindproducten vlees en dierlijk afval en de omringende activiteiten opleiding en 

beroepen. De structuur van de paardensector vormt de aanzet tot de start van het onderzoek. 

Op die wijze worden alle facetten van de sector onderzocht en met elkaar in verband gebracht. 

De paardensector is op economisch vlak niet gekend, alhoewel het belang niet mag 

onderschat worden. 

 

De toegepaste onderzoeksmethode start met het verzamelen van bestaande data om daarop 

verder te bouwen op basis van veldwerk in de sector. De resultaten zijn het gevolg van 

interviews met personen actief in de paardensector. Een aantal gemeenten werden gescreend 

met betrekking tot het aantal paarden. Deze aanpak werd gevolgd om informatie en inzicht te 

verwerven, die uit statistische gegevens niet af te leiden is.   

 

Het economisch belang van een sector komt tot uitdrukking in een aantal kengetallen, 

waarvan het aantal dieren, toegevoegde waarde, tewerkstelling, inzet van kapitaal en grond 

evenals de handelsbalans de voornaamste zijn. Waar mogelijk wordt het kengetal vanuit 

verschillende hoeken benaderd om een zo volledig mogelijk beeld van de paardensector te 

verkrijgen. In sommige gevallen was het moeilijk om het belang van sommige activiteiten te 

achterhalen en kunnen het onderwerp vormen van verder onderzoek.  

 

Onderhavig rapport omvat naast de inleiding met de onderzoeksdesign nog een vijftal 

hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de fokkerij. Enkel de hoofdzaken 

vanuit economisch standpunt worden aangehaald. Het is geenszins de bedoeling om in te gaan 

op foktechnische aspecten of specificaties. Daarbij aansluitend wordt de handel in fokdieren 

kort behandeld. Hoofdstuk drie omvat alle componenten van het gebruik. De 

gebruiksdoeleinden kunnen zowel consumptief nl. sport en recreatie, als productief zijn nl. 

landbouw, wedrennen en paardenmelkerijen. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de 
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eindproducten paardenvlees en dierlijk afval. Internationaal gezien vormt België een 

draaischijf in de handel van paardenvlees voor menselijke consumptie. Hoofdstuk vijf omvat 

verschillende schakels van de toelevering. Meer concreet worden de opleidingen en beroepen 

als onderbouw van de fokkerij en het gebruik stap voor stap uitgewerkt. In het laatste 

hoofdstuk worden de economische indicatoren en het economisch belang in kaart gebracht. 

 

 

1.2. Bedrijfskolom of filièrebenadering van de paardensector 

 
De bedrijfskolom- of filièrebenadering van een sector omvat in principe drie schakels nl. 

toelevering, productie-activiteiten en eindproducten. Ook voor de paardensector wordt die 

benadering aangehouden in onderstaande figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Bedrijfskolombenadering van de paardensector. 
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De productie-activiteiten vormt de motor van de bedrijfskolom aangezien hier de toegevoegde 

waarde gerealiseerd wordt. Uiteraard gaat het niet alleen om zuivere productie-activiteiten in 

hoofd- of nevenberoep. In feite is een belangrijk deel van de sector sport en recreatie 

consumptief gericht. Daarnaast zijn een aantal personen productief bezig met paarden. Het 

geheel van de activiteiten in de paardensector wordt uitgesplitst in drie groepen. Gestart wordt 

met de fokkerij (groep 1) in België, aansluitend volgt de in- en uitvoer van fokdieren (groep 

2), en tenslotte wordt zowel het productief als consumptief gebruik (groep 3) afgeleid.  

 

Een toename van de eindproducten is voor de meeste bedrijfstakken het hoofddoel van de 

productie-activiteiten. Specifiek voor de paardensector omvat de eindproductie paardenvlees 

en dierlijk afval. Het zijn in feite nevenproducten aan het einde van de bedrijfskolom. 

 

De toelevering is vrij uiteenlopend en niet uitsluitend bestemd voor de paardensector. De 

diverse toeleveringssectoren worden opgedeeld enerzijds in vorming en opleiding gericht op 

dienstverlening en anderzijds de effectieve toelevering van goederen en diensten. Het gaat 

concreet om opleidingen en beroepen. Opleidingen omvatten onderzoek, onderwijs en 

evenementen. De beroepen bestaan uit de toelevering van veevoeder en strooisel, van 

uitrusting, van gezondheidszorg/hoefbeslag, van stallen en vervoermateriaal evenals van 

algemene diensten zoals verzekering en transport. 

 

 

1.3. Onderzoeksdesign 
 

De onderzoeksdesign van onderhavig werk is in een eerste fase exploratief en wordt in een 

tweede fase conclusief. Exploratief of verkennend onderzoek tast voornamelijk het terrein af. 

Conclusief of toetsend onderzoek test eventuele gestelde hypothesen. Bij een conclusieve 

onderzoeksaanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen descriptief onderzoek enerzijds en 

causaal onderzoek anderzijds. Descriptief onderzoek gebeurt op basis van tijdreeksgegevens 

of een relatief groot aantal cross-section waarnemingen. Bij een causaal onderzoek gaat het 

om het vinden van het oorzakelijk verband tussen afhankelijke en verklarende variabelen.  

 

Wat betreft de gegevens worden secundaire en primaire bronnen onderscheiden. Secundaire 

bronnen leveren reeds bestaande informatie, die relatief snel en goedkoop kan verzameld 

worden. Daarentegen is de beschikbare informatie meestal onvoldoende specifiek om een 

degelijk antwoord te kunnen formuleren op de probleemstelling waarmee de onderzoeker 

geconfronteerd wordt. De voornaamste secundaire bronnen over het economisch belang van 

de paardensector omvatten de statistieken van het N.I.S. en de N.B.B., evenals wat schaarse 

literatuur. Primaire informatie wordt door de onderzoeker zelf uit de eerste hand verzameld. 

De primaire exploratieve bronnen omvatten diepte-interviews bij stakeholders uit de gehele 

bedrijfskolom.  
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In onderhavige studie worden volgende onderzoeksaanpak en –bronnen aangewend: 

-opzoeken van secundaire gegevens, vooral statistieken van het N.I.S. en N.B.B. 

-verzamelen van primaire gegevens door exploratief onderzoek onder de vorm van interviews 

bij stakeholders 

-verzamelen van secundaire en primaire gegevens door conclusief onderzoek onderzoek over 

de economische indicatoren van de sector.  

 

 

Soort Exploratief onderzoek Conclusief onderzoek 

 

 

Bronnen 

 

 

Statistieken 

 

 

 

 

Interviews 

 

 

 

 

Economische indicatoren 

microschaal 

 

macroschaal 

Aanpak Desk Field Desk 

Figuur 2. Onderzoeksdesign 

 

Het verzamelen van bestaande statistieken bij de start van het onderzoek levert een inzicht in 

een aantal verhoudingen. Niettemin wordt het onmiddellijk duidelijk dat de tellingcijfers 

slechts een deel van de werkelijke situatie weergeven.  

In het hoofdstuk over de fokkerij wordt een methode toegepast om uitgaande van de 

statistieken tot cijfers te komen die de werkelijkheid benaderen.  

 

De interviews bij de verschillende geledingen van de bedrijfskolom vormen een stukje 

kwalitatief onderzoek, waarbij gepeild wordt naar het waarom en het relatief economisch 

belang van de inputs, de productie-activiteiten en de outputs. Van uit interviews wordt een 

zorgvuldig beeld opgedaan van de verschillende geledingen. Onderhavige studie is beperkt tot  

verkennend onderzoek en het is niet mogelijk al een diepgaande analyse door te voeren. De 

resultaten van de statistieken en de interviews samen leveren de noodzakelijke basis voor het 

conclusief onderzoek over de economische indicatoren. De verzamelde gegevens en inzichten 

op microschaal worden geaggregeerd tot macrogegevens. Door van uit verschillende 

standpunten de voornaamste macro-indicatoren te bepalen, wordt de werkelijkheid zo goed 

mogelijk benaderd.   
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1.4. Indicatoren van economisch belang: concepten 

 

Het economisch belang van een land of een sector wordt uitgedrukt in economische 

indicatoren of grootheden. De gedachte is van na te gaan welk niveau een sector heeft bereikt 

en in welke mate een sector gunstig of ongunstig evolueert. Globaal beschouwd zijn de 

economische doelstellingen van een sector vijfvoudig:  

-economische groei: stijging van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten 

-tewerkstelling als indicator van economische activiteit, efficiëntie en inkomen 

-prijsstabiliteit of de beperking van inflatie 

-financiële stabiliteit wordt meestal onderbouwd met rendabiliteit en solvabiliteit 

-positieve handelsbalans gericht op een overschot voor de economische transacties met het 

buitenland 

 

In onderhavig onderzoek is het niet de bedoeling van economische doelstellingen te toetsen. 

Het objectief is het economisch belang van de paardensector zo goed mogelijk bepalen. In dat 

perspectief worden vier indicatoren1 behouden, nl. 

-de totale productie van een sector 

-de tewerkstelling 

-de benutte landbouwoppervlakte 

-de handelsbalans 

 

De totale productie van een sector omvat de bruto toegevoegde waarde van elke 

onderneming. Onder toegevoegde waarde verstaan we de waarde die elke onderneming 

toevoegt aan zijn inputs om op die wijze de outputs te verwezenlijken. De economische 

activiteit van een land of een sector kan vanuit drie invalshoeken benaderd worden: de 

productie, de inkomens en de bestedingen.  

 

In de productiebenadering wordt de totale waarde van de productie door de bedrijven bepaald. 

Op het vlak van een onderneming wordt de omvang van de productie gemeten aan de hand 

van het zaken- of omzetcijfer, ook wel output genoemd. Na aftrek van de bedragen die de 

onderneming betaalt aan leveranciers voor goederen en diensten (inputs) wordt de bruto 

toegevoegde waarde bekomen.  

 

De inkomensbenadering is gebaseerd op de verdeling van bruto toegevoegde waarde. De 

gecreëerde inkomens uit de productieve activiteiten worden beschouwd. Die bestaan uit lonen 

voor bezoldigde arbeid, inkomen voor aangewend vermogen, pacht voor grondbezitters en 

                                                 
1 Berlage H. en Decoster A.: Inleiding tot de economie 
Universitaire Pers Leuven, 2000 
Hoofdstuk 14: De macro-economische grootheden. 
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winsten voor managers en risicodragers. Het is derhalve de vergoeding voor de ingezette 

productiefactoren, inclusief de winst of het verlies.  

 

In de bestedingsbenadering worden vier groepen onderscheiden: de consumptiebestedingen 

van de particulieren, de investeringen van de bedrijven, de bestedingen van de overheid en de 

uitvoer van goederen en diensten.  

 

De uitvoer wordt beschouwd als de bestedingen voor Belgische goederen en diensten. Het 

bestaan van buitenlandse handel maakt een correctie voor de invoer of aankoop van goederen 

en diensten door inwoners van België in het buitenland noodzakelijk.  

 

Voor het bepalen van de tewerkstelling wordt uitgegaan van de beroepsbevolking en wordt 

verder onderverdeeld in actieve en niet-actieven.  

 

Het aantal ingenomen arbeidsplaatsen is een uitdrukking voor de tewerkstelling. Voor een 

bepaalde sector gaat het om bestendig en niet-bestendig tewerkgestelden. Verder is het 

mogelijk van een onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemers. Op die wijze 

wordt in de landbouw het aantal arbeidskrachten omgerekend en uitgedrukt in 

arbeidseenheden (A.E.)2. 

 

De benutte landbouwoppervlakte in 2001 bedraagt 1.390.000 ha, waarvan 44,4 % of 

618.000 ha ingenomen wordt door weiland. Tevens is er een relatieve stabiliteit in de 

bestemming van de gronden.  

 

De handelsbalans geeft een overzicht van de uitvoer en de invoer van goederen met andere 

landen. Het resultaat is een overschot of tekort en wijst respectievelijk op netto-uitvoer of 

netto-invoer. In 2001 bereikte het saldo van de Belgische handel in agro-voedingswaren een 

overschot van 2,6 miljard euro. De aandelen van de handel met andere lidstaten van de EU is 

licht gestegen en bedragen voor de invoer 75 % en voor de uitvoer 86 %. Het 

handelsoverschot voor dierlijke producten omvat 1,98 miljard euro in 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 C.L.E.: Evolutie van de land- en tuinbouweconomie in 2001 
40e verslag voorgelegd door de regering, Oktober 2002 
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2. Belang van de fokkerij 

 

2.1. Stamboeken en aantal paarden 

 

2.1.1. Tellingcijfers 

 

De 15 mei-telling 2001 van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.) levert gegevens 

in verband met de landbouwpaarden en andere paarden, die op de telplichtige 

landbouwbedrijven aanwezig zijn. Die informatie geeft een algemeen beeld van de locaties 

waar paarden terug te vinden zijn. Ook de veulenregistratie bij de verschillende stamboeken 

wordt als indicatie gebruikt bij het opzoeken van het aantal paarden.  

Gezien de complexiteit van de sector werd geopteerd voor een onderzoek op gemeentelijk 

niveau, met het doel te extrapoleren naar het nationaal niveau.  

 

Tabel 1. Aantal paarden per landbouwstreek en per provincie in 2001 
 

LANDBOUWSTREEK Landbouwpaarden Andere paarden Totaal 

Duinen-Polders 278 912 1.260 

Zandstreek 1.628 5.236 7.091 

Kempen 600 4.666 5.384 

Zand-Leemstreek 1.272 5.298 6.858 

Leemstreek 575 2.605 3.298 

Weidestreek (Luik) 313 941 1287 

Henegouwse Kempen 4 39 43 

Condroz 259 1.626 1.955 

Hoge Ardennen 49 452 521 

Weidestreek (venen) 18 123 152 

Famenne 365 770 1.160 

Ardennen 581 788 1.404 

Jurastreek 88 226 318 

Totaal 6.030 23.641 30.703 

PROVINCIE Landbouwpaarden Andere paarden Totaal 

Antwerpen 716 3.817 4.701 

Vlaams Brabant 461 2.081 2.589 

Waals Brabant 119 1.078 1.233 

West-Vlaanderen 939 3.295 4.415 

Oost-Vlaanderen 1363 4.198 5.763 

Henegouwen 493 1.945 2.587 

Luik 537 2.080 2.690 

Limburg 252 2.257 2.565 

Luxemburg 758 1.057 1.877 

Namen 389 1.833 2.283 

Totaal 6.030 23.641 30.703 

Bron: N.I.S. 15 mei-telling 
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De tellingcijfers wijzen op bijna 30.500 paarden in België, waarvan 6.000 trekpaarden en 

24.500 andere. Het gaat enkel om paarden bij telplichtige boeren, die produceren voor de 

verkoop. Daarnaast komen de meeste paarden, gehouden voor een hobby- of beroepsactiviteit, 

helemaal niet in aanmerking voor landbouwtelling.  

 

De opdeling per landbouwstreek geeft in feite een beter beeld van de concentratie van de 

paardensector dan de opdeling per provincie. Volgens de 15-meitelling bevinden zich bijna 

twee derden van de paarden zich in de Zandstreek, de Kempen en de Zandleemstreek.  

 

Met het doel een beter beeld te krijgen van de werkelijkheid worden in een aantal 

(deel)gemeenten door middel van veldwerk nagegaan, wat het effectief aantal paarden is. 

Door vergelijking met de tellingcijfers voor die bepaalde (deel)gemeente wordt een 

vermenigvuldigingsfactor bekomen die kan geëxtrapoleerd worden voor geheel België.  

 

De steekproef start vanuit de verschillende landbouwstreken van België. Op basis van die 

gegevens wordt gekeken naar het aantal paarden in de verschillende gemeenten binnen elke 

landbouwstreek. Tot elke provincie behoren verschillende landbouwstreken. Verder wordt de 

berekening gemaakt van de gegevens voor de verschillende subsectoren binnen de 

paardensector naar de effectieve situatie.  

 

Steekproef: 

1. Antwerpen ( Zandstreek, Kempen): Lier, Herenthout, Zoersel 

2. Brabant (Zandstreek, Leemstreek): Gooik 

3. West-Vlaanderen: (Duinen-Polders, Zandleemstreek): Jabbeke, Diksmuide 

4. Oost-Vlaanderen ( Zandstreek, Zandleemstreek): Drongen, Wetteren, Berlare 

5. Henegouwen (Leemstreek)  

6. Luik ( Weidestreek): Pepinster 

7. Limburg (Kempen, Zandleemstreek) 

8. Namen (Condroz): Yvoir 

 

In de onderscheiden gemeenten werd ter plaatse nagegaan waar, hoeveel en met welk doel 

paarden gehouden worden. Gericht op een degelijk inzicht in de werkelijke toestand werden 

de adressen van een aantal bevoorrechte getuigen (dierenartsen, hoefsmeden, 

paardenhandelaren) opgezocht en van daaruit een vergelijkend beeld gevormd met de 

tellingcijfers. Paarden afkomstig van eigenaars uit andere gemeenten worden meegerekend. 

Hierbij wordt uitgegaan van het beginsel dat het aantal paarden dat niet in de eigen gemeente 

verblijft gelijk is aan het aantal paarden dat van buiten de gemeente komt. 

 

Hierna wordt een bondig beeld gegeven van de paardensector in de verschillende bezochte 

gemeenten, met onderzoek naar het aantal paarden. Door middel van een stratenplan van de 
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onderzochte gemeenten was het mogelijk smeden, dierenartsen, hengstenhouders, stoeterijen, 

maneges en liefhebbers op te zoeken en korte enquêtes af te nemen over aantallen, gebruik, 

kosten en opbrengsten. 

 

 Drongen is een deelgemeente van stad Gent, waarbij ongeveer 65 personen in totaal 280 

paarden houden. In feite zijn de verschillende activiteiten terug te vinden. Het gaat om 

enkele grote fokkers van trekpaarden naast nog heel wat traditionele boeren met een 

landbouwpaard. Rijpaarden vormen de grootste groep. Daarnaast is er een paardenhandel 

en een manege. Tevens zijn er enkele professionele houders van koerspaarden actief. 

Tenslotte is het een voorname kweekbodem van de Shetland pony. 

 

 De gemeente Jabbeke omvat de deelgemeenten Varsenare, Snellegem, Jabbeke, Zerkegem 

en Stalhille. Alles samen worden ongeveer 240 paarden geteld. Trekpaarden zijn nog 

gering, terwijl het aantal rijpaarden duidelijk domineert bij ongeveer 45 liefhebbers. 

Tevens zijn er een paar manègehouders actief met elk een dertigtal paarden. Pony’s zijn 

eerder sporadisch.  

 

 De gemeente Gooik omvat de deelgemeenten Leerbeek, Gooik, Oetingen en Kester. Een 

paar ruitersportverenigingen zijn flink actief vooral in het voorjaar en de zomer. Met het 

standbeeld van het Brabants paard op de markt in Sint-Kwintens Lennik is het de 

bakermat van het trekpaard. Een hengstenhouderij draagt daartoe bij. De maneges bieden 

een gehele gamma aan mogelijkheden, gaande van de traditionele activiteiten voor 

eigenaars en liefhebbers tot plattelandsklassen voor jongeren.  

 

 In de gemeente Yvoir van de Maasvallei nabij Dinant heeft de sector zich vrij 

merkwaardig ontwikkeld met drie belangrijke activiteiten. Ten eerste is er een prachtige 

stoeterij met koerspaarden, waaraan een ponyclub verbonden is. Ten tweede heeft een 

dierenarts een vereniging voor het houden van ezels opgericht en is bezig met zich te 

specialiseren in het fokken en verzorgen van ezels. Ten derde zijn er tal van liefhebbers 

met één of enkele rijpaarden.  

 

 De gemeente Pepinster omvat de deelgemeenten, Wegnez, Cornesse, Soiron en Pepinster 

zelf. Professionelen en liefhebbers van rijpaarden zijn er talrijk, waarbij het heuvelachtig 

landschap een uitstekend oefenterrein is. Verder zijn er een paar maneges die heel veel 

belangstelling kennen van liefhebbers uit de buurt. Een nieuwe manège oprichten is 

nagenoeg onmogelijk geworden.  

 

 In Herenthout werden ongeveer 267 paarden geteld. De enige aanwezige manege is flink 

actief. Het was oorspronkelijk een landbouwbedrijf en wordt uitgebaat door twee broers. 

Zij geven les en staan ook in voor het onderhoud van de paarden en de andere activiteiten 
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in de manege. De overige paarden zitten verspreid op bedrijven, waar een groot aantal 

hobbyboeren een aantal paarden houden. Verder zijn er 25 IJslandpaarden aanwezig, die 

weliswaar niet tot de landbouwtelling horen. Een dierenarts, met een gemengde praktijk, 

staat vooral in voor de verzorging van de meeste paarden in Herenthout. Vier à vijf 

hoefsmeden uit de omgeving beslagen de paarden uit de gemeente. De Landelijke 

Rijvereniging (LRV) heeft ongeveer 55 leden, waarvan 35 met een paard en een 20-tal 

pony’s. 

 

 In Lier zijn een groot aantal paarden aanwezig. Verschillende verenigingen van de LRV 

zijn actief, maar de leden zijn niet uitsluitend Lierenaars. De verschillende maneges zijn 

gelegen aan de rand van de stad, waaronder een aantal grotere. Eén van deze maneges 

wordt eveneens gebruikt als evenementenhal, omdat de infrastructuur hiervoor aanwezig 

is. Eén van de weinige poloclubs in België heeft een klein oefenterrein binnen het domein. 

In Lier worden ook een aantal stoeterijen uitgebaat, hoofdzakelijk gericht op de training en 

verkoop van rijpaarden.  

 

 Het aantal paarden in Zoersel aangegeven in Tabel 2 geeft enkel een idee van het aantal 

paarden dat aanwezig is in de deelgemeente, zowel voor de N.I.S. telling als voor het 

werkelijk waargenomen aantal. Voor de verschillende gemeenten samen, nl. Zoersel, 

Halle en Sint-Antonius zijn veel meer paarden aanwezig in totaal, maar het exacte aantal 

is moeilijk te achterhalen. In de deelgemeente daarentegen op zich is het aantal paarden 

van de meeste inwoners bekend.  

 

 Hetzelfde principe werd gehanteerd voor de gemeente Wetteren, die uit drie 

deelgemeenten bestaat nl. Wetteren, Massemen en Westrem. Het geregistreerde aantal 

paarden geldt enkel voor de deelgemeente Wetteren, dat het centrum vormt van de 

fusiegemeente. 

 

 De stad Diksmuide omvat 14 landelijke deelgemeenten: Keiem, Vladslo, Kaaskerke, 

Oudekapelle, Esen, Stuivekenskerke, Oostkerke, Woumen, Pervijze, Beerst, Leke, 

Lampernisse, Nieuwkapelle en St-Jacobskapelle. Het totaal aantal paarden en pony’s voor 

Diksmuide wordt geschat op 475. Het aandeel van de pony’s is ongeveer 10%. In 

Diksmuide is de paardensector gespreid over de verschillende deelgemeenten. Het omvat 

onder andere een paardenmelkerij, stoeterij, hoefsmid, manege De Rhille (ongeveer 

13.000 overnachtingen en een voltijdse tewerkstelling van 18 mensen), koetsenhouder, 

ruitershop en zadelmakerij. Tal van activiteiten zoals opleiding, training en jumping 

vinden jaarlijks plaats in Diksmuide. 
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Tabel 2. Vergelijking N.I.S.-telling en waargenomen aantal paarden in geselecteerde 

gemeenten, dec. 2002 

Geselecteerde gemeente N.I.S.-telling 

15 mei-telling 2002 

Werkelijk waargenomen 

december 2002 

-gingsfactor 

Lier 116 1.060 9,1 

Herenthout  64 267 4,2 

Zoersel (deelgemeente) 58 190 3,3 

Gooik 59 182 3,1 

Jabbeke 92 240 2,6 

Diksmuide 71 475 6,7 

Drongen (deelgemeente) 97 280 2,9 

Wetteren (deelgemeente) 19 90 1,6 

Berlare 21 140 6,7 

Pepinster 60 380 6,3 

Yvoir 38 240 6,3 

Gemiddelde 69 355 5,2 

Bron: praktijkonderzoek 

 

Op basis van die beperkte steekproef komt naar voor dat de tellingcijfers met een factor van 

om en nabij 5,2 moeten vermenigvuldigd worden, om het werkelijke aantal paarden te 

bekomen. Van uit die optiek is het berekend aantal paarden, pony’s en ezels in België gelijk 

aan 30.703  5,2 = 159.656. Het cijfer van 160.000 paarden in België lijkt vrij realistisch. 

Uiteraard is het geen exact cijfer. De steekproef is te beperkt en de oorspronkelijke optie om 

ter plekke elke gemeente gedetailleerd te enquêteren, is niet haalbaar. Wel werd bij 

bevoorrechte getuigen ter plekke interviews afgenomen en de verhoudingen nagegaan. Om de 

discussie over de meetfouten af te ronden, komen we tot het besluit dat in België tussen 

150.000 en 170.000 paarden gehouden worden. Hierbij wordt uitgegaan van de 

veronderstelling dat de import en export van levende paarden het niveau van het 

paardenbestand niet bijzonder wijzigt.  
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2.1.2. Stamboeken in zeven groepen 

 

Een tweede methode om het aantal paarden te bepalen, vertrekt vanuit de onderscheiden 

stamboeken. De beschikbare gegevens bij de stamboeken worden getoetst aan de 

werkelijkheid op basis van veldwerk en interviews met stakeholders. Om toch enigszins 

systematisch te werk te gaan werden de verschillende soorten paarden en activiteiten 

onderverdeeld in zeven groepen in overleg met Prof. dr. ir. Stefaan De Smet, Vakgroep 

dierlijke productie, RUG. In Tabel 3 worden de erkende stamboeken gegroepeerd en het 

aantal paarden geraamd.  

 

Uitgaande van de interviews worden een aantal algemene en specifieke bevindingen 

geformuleerd. Drie algemene bevindingen komen tot uiting.  

Ten eerste, paarden, pony’s en ezels worden gehouden om de meest uiteenlopende redenen. 

Dat vertaalt zich in een waaier van motieven, waarbij in zeer veel gevallen het nuttige aan het 

aangename gekoppeld wordt. Concreet, hetzelfde paard kan zowel een productieve als 

ontspanningsfunctie hebben. Dat resulteert in de zeer diverse rassen en activiteiten.  

 

Een tweede bevinding is de sterke betrokkenheid van de houders met hun paarden. Zowel 

voor professionelen als liefhebbers zijn paarden een duurzaam bezit, waarmee bijzonder 

omzichtig omgegaan wordt. Hierdoor komt het zuiver economisch aspect met kosten en 

opbrengsten in veel gevallen op de tweede plaats.  

 

Ten derde, een belangrijke input en zelfs infrastructuur is bij elke paardenhouder aanwezig. 

Het verhaal begint meestal met, we beschikken over een lapje grond en in feite is een 

schuilplaats voldoende. Niettemin weten de meesten hun paard(en) in een behoorlijke stal 

onder te brengen en staat men in voor een goede verzorging. Dat laatste omvat een aangepaste 

voeding, bestaande uit kracht- en ruwvoeder, een diergeneeskundige opvolging en algemeen 

onderhoud van dier en stal.  
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Tabel 3. Groepering aan de hand van de erkende stamboeken en het aantal paarden 

 STAMBOEKEN Aantal Aantal eigenaars 

G1 GROEP 1: Trekpaarden   

 K.M. Het Belgisch Trekpaard  4.000 1.310 

 S.R. Le cheval de Trait Ardennais 2.000  

G2 GROEP 2: Rijpaarden*   

 K.V. Het Belgisch Sportpaard  13.000  

 Belgisch Warmbloedpaard VZW 

   Studbooks : - BWP 

                     - Tuigpaard België  

 

 48.500 

 80 

 

 Studbook Zangersheide vzw  12.000  

G3 GROEP 3: Koerspaarden   

 Belgisch Federatie voor Paardenwedrennen vzw 

Studbooks : -  Belgische Draver vzw 

                   - Engels Volbloed 

 

3.000 

600 

 

700-800 

120 

G4 GROEP 4: Tussencategorie   

 Het Belgisch HAFLINGER Stamboek vzw 3.800 280 

 Het Belgisch FJORDEN paardenstamboek vzw 2.000 400 

 Belgisch Stamboek voor IJSLAND pony’s vzw 600-700 15 

G5 GROEP 5: Pony’s   

 Belgisch WELSH pony stamboek vzw 2.400** 240 

 Belgian NEW-FOREST pony Studbook vzw 1.500*  

 Belgisch Studbook van de SHETLAND pony vzw 5.000 450-500 

 Belgian HIGHLAND Pony Society 120 46 

 BWP: 

- Belgische Rijpony 

- Connemara Pony 

- Dartmoor Pony 

 

3.300** 

560 

 

 

 

40-50 

G6 GROEP 6: Specialiteiten    

 Belgisch ARABISCH Paardenstamboek vzw 8.500 1.000 

 De Belgische LIPIZZANER vzw 360 110 

 Association Belge des Eleveurs de Chevaux 

LUSITANIENS 
250 100 

 Belgian QUARTER HORSE Association 1.700  

 Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw 500-700 83 

 Nationale Belgische Federatie van het P.R.E. Paard 

vzw 
250 102 

G7 GROEP 7: Ezels 1.500  

 Totaal 115.000  

Bron: stamboeken 

*Wegens gebrek aan voldoende gegevens werd een schatting gemaakt aan de hand van het aantal geregistreerde veulens 

**Schatting voor de laatste 15 jaar 
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Specifiek voor de zeven beschouwde groepen wordt kort ingegaan op het belang en de 

activiteiten.  

 Het aantal trekpaarden dat werd genoteerd is ruim 6000 en komt vrij goed overeen met 

de tellingcijfers. In België zijn er nog 4000 trekpaarden geregistreerd. Jaarlijks worden 

ongeveer 900 veulens ingeschreven. De vereniging van de Vlaamse fokkers van het 

Belgisch trekpaard telt ongeveer 1310 leden. Het Ardens trekpaard is eigenlijk de 

fijner gebouwde versie van het Belgisch trekpaard. In totaal zijn er ongeveer een 2000 

Ardense trekpaarden, waarvan het merendeel gelokaliseerd zijn in Luxemburg, Namen 

en Luik. 

 

Een minderheid van de landbouwpaarden wordt gehouden door kleine boeren die op 

een traditionele wijze een paard inzetten voor trekkracht en fokkerij. Het voornaamste 

voorjaars- en loonswerk wordt gedaan door een loonwerker. Daarnaast kan het paard 

actief blijven voor het overblijvende labeur.  

 

Naar schatting twee derden van de trekpaarden wordt gehouden door boeren, die aan 

het uitbollen zijn. De afbouw van de rundveestapel op landbouwbedrijven wordt 

gecompenseerd door een uitbreiding van het aantal landbouwpaarden. Uit pure 

liefhebberij worden de landbouwpaarden gekoesterd. Economisch gezien is het 

geenszins rendabel, maar voor de betrokken families gaat het om een onmisbare 

hobby.  

 

 De groep rijpaarden telt ongeveer  75.000 paarden en omvat een drietal diverse 

activiteiten. Een eerste en voornaamste activiteit is het houden van één of enkele 

rijpaarden voor het plezier. In de landelijke gemeenten gaat het om personen die naast 

hun woning over een stal en een stuk weide beschikken. Tijdens het weekend is er tijd 

voor deelname aan een regionale wedstrijd of een paar uurtjes sportief paardrijden. 

Het is een hobby waarbij het nuttige aan het aangename gekoppeld wordt. De paarden 

zijn nuttig om het stukje weiland in goede staat te houden en vormen daarnaast een 

aangename recreatie voor het gezin.  

 

Een tweede activiteit is het uitbaten van een manege, waarbij een drietal functies 

duidelijk zijn. Het gaat om de opleiding van nog jonge of onervaren ruiters. Verder 

wordt aan paarden van derden onderdak en onderhoud geboden. Tenslotte is een 

gehele infrastructuur ter beschikking bestaande uit eigen paarden, een binnen- en 

buitenpiste, boxen, wasplaats en uiteraard een kantine voor het nakaarten over de 

paardenexploten.  

 

De derde activiteit is de fokkerij, waarbij personen, als neven- of hoofdberoep, zich 

inlaten met het fokken en opleiden van rijpaarden. Uit de verkoop van de veulens of 
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jonge paarden worden de kosten en inzet gedekt. De fokdoelstellingen worden steeds 

hoger gesteld en stap voor stap wordt gekocht en verkocht in de ons omringende 

landen.  

 

 De groep koerspaarden wordt professioneel uitgebaat met een dubbel doel. Het 

primaire doel is topprestaties realiseren en ten tweede daarmee is de fokkerij gericht 

op de verkoop van sperma en het instandhouden en de verkoop van jonge volbloeden. 

Door de belangrijke infrastructuur en geïnvesteerde middelen enerzijds en de 

intensieve verzorging anderzijds gaat het om een beperkte groep van 3000. Het 

stamboek van het Engels volbloed wordt beheerd door de jockeyclub en het aantal 

leden bedraagt 350-400. Jaarlijks zijn er tussen de 80 en 120 veulens die worden 

ingeschreven.  

 

 Voor de tussencategorie Haflingers, Fjorden en IJslandpony’s wordt zowel de 

benaming “paard” als “pony” gebruikt. De reden is dat die rassen binnen de 

ponymaten (kleiner dan 1,5 m stokhoogte) vallen, maar de meeste fokkers spreken 

toch over een paardje. Voor om en nabij 90 % worden de paarden gehouden voor 

familiale recreatie. De overige 10 % is meer professioneel bezig met fokken en 

deelname aan wedstrijden, zowel op provinciaal als nationaal niveau. Het aantal 

paarden wordt geraamd op ongeveer 6.500.  

 

In totaal zijn in het stamboek van de IJslandpony’s ongeveer 1500 paarden 

ingeschreven of geregistreerd. Het effectieve aantal IJslandpony’s in België wordt op 

600 à 700 geschat. 

In totaal wordt ongeveer 1 wedstrijd per jaar georganiseerd, met gangenproeven. Rond 

de streek van Bornem zijn nog een groot aantal IJslandpony’s aanwezig. In 2002 

waren er ongeveer 35 veulens. In totaal zijn ongeveer 15 fokkers actief. De aankoop 

van een IJslander (ingereden) kost ongeveer 3720 €. 

 

In totaal zijn ongeveer 3800 paarden geregistreerd in het Haflingerstamboek en 

jaarlijks worden ongeveer 400 veulens geregistreerd. Het grootste aantal fokkers (70) 

bevindt zich in Wallonië, meer bepaald in Henegouwen. Het aantal fokkers bedraagt 

280. Een groot aantal paarden wordt ingevoerd. Jaarlijks wordt een hengstenkeuring 

en tweemaal per jaar een nationale merriekeuring gehouden.  

 

Het Fjordenstamboek telt ongeveer 400 leden en alle paarden samen (dekhengsten, 

merries en veulens) komt op een aantal van ongeveer 2000 in België. Het stamboek in 

België bestaat ongeveer 25 jaar en de eerste Fjorden zijn uit Nederland gekomen. In 

West-Vlaanderen zijn er het meeste leden en de meeste paarden bevinden zich in 
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Antwerpen, als gevolg van de eerste toevloed uit Nederland. In Wallonië werden er 

minder ingeschreven.   

 

 Een pony wordt meestal gehouden naast een rijpaard voor de kinderen gericht op 

recreatie en hobby. Toch zijn er een beperkt aantal fokkers die het ras en het stamboek 

instandhouden en nog wat doen uitbreiden. Ook de fokkerij is hobby en de verkoop is 

meestal van ondergeschikte betekenis. Het aantal pony’s ligt volgens de stamboeken 

in de buurt van 13.000.  

 

De Connemara pony’s worden voor verschillende disciplines gebruikt. Niet alleen 

kinderen die later overgaan naar een rijpaard, maar volwassenen gebruiken een pony 

voor recreatie. De pony’s zijn afkomstig uit Ierland, met een erkenning van het 

Belgische stamboek in 1986 en zijn automatisch ingeschreven in het moederstamboek. 

Vanaf dat moment wordt het Belgische stamboek bijgehouden door de 

fokkersvereniging BWP-vzw. 

 

De fokvereniging ging in op de vraag naar een goede rijpony en uiteindelijk volgde de 

eerste registratie van rijpony’s in 1973. Ondertussen is de fokkerij uitgegroeid en 

functioneert ze binnen een stevige structuur. Jaarlijks worden prijskampen en 

“wedstrijden Bestgaande Rijpony” georganiseerd die hun finale hebben op de 

nationale editie te Oud-Heverlee. In totaal werden 4.500 pony’s in het stamboek 

geregistreerd. De Belgische rijpony’s met minimum twee generaties gekende 

voorouders kunnen in het stamboek ingeschreven worden. Voor de anderen is er het 

hulpstamboek.  

 

De Welsh pony is qua aantallen het sterkst geconcentreerd in Limburg. In het verleden 

was de Welsh pony minder succesvol, maar momenteel is de pony populair voor de 

aangespannen rennen met een stijgende interesse als gevolg. Als recreatieve 

activiteiten worden koetstochten georganiseerd. 

 

De New Forest pony wordt in eerste instantie als rijpony aangewend en in de tweede 

plaats aangespannen. De pony is afkomstig uit Engeland, uit de regio gesitueerd tussen 

Southampton en Bournemouth. Het stamboek bestaat uit drie registers, waarbij het 

eigenlijke stamboek dateert uit 1972 en waarin ondertussen 1.800 pony’s werden 

geregistreerd.  

 

In het stamboek van de Shetland pony zijn 18.825 pony’s geregistreerd. Het exacte 

cijfer van de pony’s is niet gekend, maar wordt geschat op een 5.000-tal. Het aantal 

leden bedraagt ongeveer 450 à 500. 
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 De specialiteiten omvatten eerder minder voorkomende rassen. Door het specifiek 

karakter van die rassen gaat het meestal om fokkerij. Pas in de tweede orde worden de 

paarden gehouden voor recreatieve doeleinden. Het aantal bedraagt in totaal minder 

dan 10.000 paarden.  

 

Het Arabisch paardenstamboek heeft ongeveer een 8.500 geregistreerde paarden. De 

registers, meer bepaald volbloeden, halfbloeden, anglo-arabische paarden en anglo-

arabische sportpaarden zijn samengeteld. Een deel van deze paarden zijn verkocht in 

het buitenland, maar het aantal is niet precies gekend. Een groot aantal paarden wordt 

verkocht voor Nederland en Frankrijk. In Vlaanderen zijn in verhouding meer 

volbloeden aanwezig, terwijl meer halfbloeden in Wallonië voorkomen. Hier zouden 

meer dekkingen voorkomen met merries zonder stamboekpapieren. Het aantal leden 

zal eind 2003 meer dan 1.000 bedragen, omdat het vanaf 2003 verplicht is om lid te 

worden.  

 

De Belgische afdeling van het Pure Race Espagnole telt 102 leden, waarbij 240 à 250 

paarden werden ingeschreven. Het Belgische stamboek is ongeveer een jaar geleden 

erkend en daarvoor bestonden diverse verenigingen. De prijs bedraagt ongeveer € 

10.000 à € 15.000 voor een paard van 3-4 jaar oud. De veulens worden verkocht voor 

een bedrag van € 6.000 tot 8.000. In Wallonië is het aantal paarden groter, met enige 

concentratie rond Luik.   

 

 Groep 7 is voorbehouden voor ezels. In Wallonië zijn er twee verenigingen, nl. 

ADODANE (Yvoir) en ABANES. Daarnaast is de Belgische Vereniging ter 

Verbetering van het Ezelras (B.V.T.V.E.) actief. Vooral in Wallonië is er een 

groeiende belangstelling met een import van ongeveer 250 dieren per jaar vooral 

vanuit Italië. De langzamere reactie, de robustheid en de beperkte kosten tegenover 

een paard liggen aan de basis van een toenemende aankoop, vooral als vermaak voor 

kinderen. Naar schatting worden in de buurt van 1500 ezels gehouden in België.  

 

 Als besluit komt naar voor dat volgens de stamboekwerking om en nabij 115.000 

paarden geregistreerd zijn. In totaal wordt het aantal paarden in België geraamd op 

160.000. Het zou betekenen dat nagenoeg 45.000, vooral rijpaarden, niet geregistreerd 

zijn. Uiteraard is het een streefcijfer, dat voor discussie vatbaar is.  
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2.1.3. Berekening van de toegevoegde waarde van de fokkerij, KI en ET 

 

De basis van de fokkerij vormen de stoeterijen die zorgen voor de aanvoer van hoogwaardige 

rijpaarden en –pony’s. De verkochte paarden zijn afkomstig van goedgekeurde hengsten, 

waardoor de prijzen hoog oplopen in het bijzonder met betrekking tot de topsport. De 

stoeterijen voorzien in het africhten en het trainen van de sportpaarden. Deze paarden worden 

eveneens verhandeld in het buitenland. De toegevoegde waarde voor de stoeterijen wordt 

berekend op basis van de jaarrekeningen van de nationale bank, waarbij een gemiddelde 

toegevoegde waarde wordt bekomen van € 32.000 en een tewerkstelling van 1,5 

arbeidseenheid per stoeterij. Het aantal stoeterijen in België wordt geraamd op 160, waardoor 

de totale toegevoegde waarde 5,1 miljoen € bedraagt en een tewerkstelling van 240 

arbeidseenheden.  

 

Nauw aansluitend op de stoeterijen is de toepassing van Kunstmatige Inseminatie (KI) en 

embryotransplantatie (ET), waarvan eveneens de toegevoegde waarde kan berekend worden.  

 

Specifiek is echter wel de verkoop van sperma van uitstekende fokhengsten. Uit enquêtes 

komt naar voor dat de verkoop van sperma een activiteit is die voor een aantal stoeterijen juist 

de bonus uitmaakt. Afhankelijk van de topprestaties van de hengst en/of zijn nakomelingen 

worden uitéénlopende bedragen neergeteld om een dosis sperma te verkrijgen.  

 

Met het doel het economisch belang van KI te bepalen wordt een raming gemaakt van het 

aantal dosissen sperma en de prijs die daarvoor gerekend wordt. 

 Vertrekbasis is het aantal geboren veulens op jaarbasis. 

 Het aantal inseminaties voor veulens per jaar bij rijpaarden wordt geraamd op 5.000, 

hetzij 3.000 in Vlaanderen, 1.000 in Wallonië en 1.000 bij Zangersheide.  

De betaalde prijs voor een dosis sperma varieert tussen 500 en 2500 euro en 

uitzonderlijk zelfs 4.000 euro. 

Een gemiddelde prijs van pakweg 800 euro/dosis wordt gehanteerd. 

 Bij de dravers gaat het over ongeveer 600 veulens per jaar. Een dosis sperma wordt in 

België goedkoper verhandeld dan in Frankrijk. toch wordt ook een gemiddelde prijs 

van 800 euro/dosis genomen. 

 Bij de trekpaarden wordt gerekend met een 1.000 veulens per jaar en een gemiddelde 

prijs van 150 euro/dosis. 
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Het economisch belang van de KI bij paarden wordt als volgt berekend; 

               1000 euro 

Rijpaarden :   5000  x  800  =  4 000 

Dravers :  600  x  800  =     480 

Trekpaarden :  1000 x 150  =     150 

        ------- 

        4.630 

 

 

Tenslotte is recent de embryotransplantatie (ET) van toepassing bij paarden om het 

genetisch potentieel beter en sneller op te voeren of eventuele bevallingsproblemen voor het 

eigen paard te voorkomen. 

 

In België zijn een tweetal bedrijven professioneel actief met het ter beschikking stellen van 

draagmoeders voor donorpaarden. Zowel uit zuivere commerciële overwegingen gericht op 

een hogere productie van embryo’s als uit veiligheidsbeschouwingen wordt gevraagd de 

embryo’s van donorpaarden uit te spoelen en in te planten bij draagmoederpaarden van de 

twee bedrijven. De draagmoeder verblijft bij de eigenaar van het donorpaard tot op het tijdstip 

dat het veulen gespeend wordt (6 tot 7 maanden). Het gehele proces neemt zowat 1,5 jaar in 

beslag. 

 

Economisch beschouwd gaat het om bedrijven die dierenartsen hoeven in te zetten en tevens 

een merrie ter beschikking stellen. Het is een dienstenverlenende activiteit naar de fokkerij 

toe, die loopt vanaf begin april tot eind augustus.  

Omgerekend gaat het bij de twee bedrijven om een tewerkstelling van een achttal personen op 

jaarbasis. Per persoon wordt gerekend met een gemiddelde toegevoegde waarde van 62.500 

euro per jaar. 

 

De toegevoegde waarde van de sector ET bij paarden wordt berekend op : 

 8  x  62.500  =  500.000 euro. 
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2.2. Handel in fokdieren 

 

2.2.1. Paardenhandel 

 

De paardenhandel in België is weinig gestructureerd waarbij in feite twee circuits 

onderscheiden worden. 

 

Het eerste is het korte circuit of de particuliere handel waarbij een potentiële koper of 

verkoper op zoek gaat om een paard rechtstreeks aan te schaffen of van de hand te doen. 

Hierbij gaat het meestal om de handel in gespeende veulens, fok- of rijpaarden die verkocht of 

gekocht worden als activiteit aansluitend op de fokkerij. De diverse evenementen zijn een 

sociaal-economisch gebeuren, waarbij liefhebbers en professionelen mekaar ontmoeten en 

meestal indirect gepolst wordt naar mogelijke aan- of verkoop. Het is een circuit waarbij in 

wederzijds vertrouwen wordt verhandeld tussen vragers en aanbieders. In een geest van loven 

en bieden komt de prijs tot stand. Een bijzondere toegevoegde waarde toekennen voor die 

aan- en verkoopactiviteit is eigenlijk niet mogelijk, aangezien het in feite een verlengstuk is 

van de fokactiviteit en er dan ook economisch gezien daar deel van uitmaakt. 

 

Het tweede circuit werkt door middel van paardenhandelaars als tussenpersoon van kopers 

en verkopers. Als gevolg van de open marktstructuur in België gaat dat steeds gepaard met in- 

en uitvoer van paarden. Zoals elke handelaar in levende dieren heeft een paardenhandelaar 

een belangrijke dienstverlenende functie om het gewenste paard, aan de juiste persoon, op het 

geschikte tijdstip en tegen aanvaardbare voorwaarden te verhandelen. Ten andere de meeste 

paardenhandelaars oefenen de activiteit uit samen met het kopen en verkopen van mestvee. 

 

Het aantal paardenhandelaars wordt geschat op een dertigtal zelfstandigen. Ongeveer tien 

handelaars zijn actief in hoofdberoep, terwijl de overige 20 dat samen met rundveehandel 

combineren. 

 

Uit de interviews met een drietal handelaars in fok- en rijpaarden komen volgende 

bevindingen naar voor.  

Ten eerste, de handel en wandel met fokpaarden is een zaak van doorzicht in de 

mogelijkheden van het paard en tevens van erkenning door en vertrouwen met sectorgenoten. 

Het gaat om relaties die in de loop van de jaren opgebouwd zijn en iedereen wil zijn imago 

intact houden.  

 

Ten tweede, in tegenstelling tot sommige sterke verhalen is het uitzonderlijk wanneer voor 

een paard 25.000 euro en meer neergeteld wordt. Ook wat betreft in- en uitvoer is het 

essentieel van het hoofd koel te houden en zich niet te laten meeslepen in opbodsituaties.  
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De aan- en verkoopprijs varieert meestal van 1.750 tot 10.000 € en wordt in hoge mate 

bepaald door de vraag. 

 

Ten derde, iedereen kent iedereen en er heerst een flinke concurrentiegeest. Niettemin is elke 

koopman toch ietwat gespecialiseerd in enkele rassen en wordt ook een stukje concurrentie 

vermeden.  

 

De activiteiten van een paardenhandelaar zijn vrij uitéénlopend en zijn grootste troef is zijn 

flexibiliteit in de omgang met zowel marktpartners als met de paarden. 

 

De verschillende functies die hij uitoefent worden kort aangehaald. 

Zijn eerste functie is op zoek gaan naar potentiële verkopers en de leeftijd en kwaliteit van de 

paarden precies kunnen inschatten. 

Het gaat over gespeende veulens en rijpaarden van binnenlandse herkomst die als dusdanig 

verder kunnen benut worden of als reforme bestempeld worden. 

Daarnaast worden paarden ingevoerd van diverse herkomst en met uiteenlopende opties. Een 

paar voorbeelden zijn: 

 Van uit Engeland pony’s voor recreatie en sport. 

 Van uit Ierland rijpaarden voor recreatie en sport. 

 Van uit Roemenië, Hongarije : slachtpaarden. 

 

Een tweede functie is uiteraard het vervoer waarbij het belangrijk is van een volle lading te 

kunnen transporteren om de kosten te drukken. Aansluitend is kennis van zaken nodig om de 

dieren in goede omstandigheden te laden en te lossen. 

 

Een derde functie is enerzijds het rechtstreeks markten of verkopen en anderzijds het in 

voorraad houden in een afspanning van de paarden die nog geen bestemming hebben. 

 

Een vierde functie is het trainen van jonge paarden om naderhand te kunnen verkopen 

hoofdzakelijk aan particulieren als rijpaard voor recreatief gebruik. 

 

Een vijfde functie omvatten verschillende faciliterende activiteiten waarbij de voornaamste 

zijn financiering, verzekering, risicodragen en communicatie. 

 

Door het vervullen van die verschillende functies realiseert de paardenhandel toegevoegde 

waarde voor de sector. 

 

Om die toegevoegde waarde te bepalen wordt uitgegaan van volgende veronderstellingen. 

 Per jaar worden in België ongeveer 5.000 gespeende veulens geproduceerd. Daarvan 

wordt ongeveer 80 % of 4000 stuks binnen het jaar verkocht. 
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 Verder wordt aangenomen dat elk paard tijdens zijn leven 3 tot 4 maal verkocht wordt. 

 Op die basis gaat het in België over 12 tot 16.000 verhandelde paarden van 

binnenlandse herkomst. Daarvan worden 3.000 tot 5.000 stuks uitgevoerd. 

Daarentegen worden 6.000 tot 8.000 rijpaarden ingevoerd per jaar. Tenslotte is er nog 

een belangrijke in- en uitvoer van slachtpaarden. 

 De paardenhandel omvat 10 voltijdse en 20 halftijdse handelaars aan 0,5, hetzij in 

totaal 20 voltijdse zelfstandige bedrijven. Verder wordt aangenomen dat per 

zelfstandig bedrijf een werkgever en een werknemer actief is, hetzij in totaal 20 

zelfstandigen en 20 werknemers. 

 De toegevoegde waarde per bedrijf is moeilijk te bepalen. Rekening houdend met de 

uitgebreide functie wordt gerekend met een toegevoegde waarde van 150.000 euro per 

bedrijf. 

 

De totale toegevoegde waarde van de sector paardenhandel wordt geraamd op : 

20 x  150.000 euro  = 3.000.000 euro. 

 

Enig in België is de paardenmarkt te Anderlecht op woensdagnamiddag. Het lossen van de 

paarden start om 15 uur onder toezicht van een dierenarts en de verkoop start na 16 uur. 

Wekelijks worden gemiddeld 140 – 150 slachtpaarden verkocht. In totaal verkopen 25 à 30 

handelaars paarden, die niet langer voldoen aan de normen om als rijpaard te dienen. 

 

De meeste handelaars verkopen rij- en/of springpaarden, die worden opgeleid. Dat gebeurt 

door de handelaars zelf, of door ruiters in dienst. De paarden, die niet voldoen, worden 

afgevoerd naar de markt. De verkoopprijs varieert van 250 € tot 1000 €, afhankelijk van het 

gewicht van de paarden. 

 

Op de markt worden ook een groot aantal hengstenveulens verkocht, die niet worden ingezet 

voor de fokkerij. De activiteit van de handelaars wordt in grote mate bepaald door de vraag. 

 

Tenslotte wordt even het knelpunt van de BTW in België bij de aankoop en verkoop van 

paarden aangesneden. 

In België is een BTW van 6 % voor slachtpaarden en 21 % voor rij- en fokpaarden van 

toepassing.  

Als een paardenhandelaar een jong paard aankoopt bij een particulier voor 2.000 euro en het 

naderhand maar kan verkopen voor 2.500 euro, hij slechts een brutomarge heeft van 80 euro 

naast 420 euro BTW. Uiteraard zal de paardenhandelaar proberen te verkopen in Nederland 

met een BTW van 5,5 % of in Frankrijk met een BTW van 2 %. Op die wijze kan hij zijn 

kosten compenseren en nog een stukje netto overhouden. Tevens is de verleiding groot om de 

verhandelde paarden zoveel mogelijk te laten doorgaan als slachtpaarden. 
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2.2.2. In- en uitvoer van fok- en rijpaarden 

 

De in- en uitvoerstatistieken van fokpaarden en gewone rijpaarden en pony’s zijn terug te 

vinden bij NBB. De paardenhandelaars worden op maandbasis gevraagd het type, het aantal 

en de waarde van de in- en uitgevoerde paarden te melden bij de N.B.B. Hierna worden de 

cijfers als dusdanig gegeven en kort besproken. Niettemin zijn ingewijden het eens dat de 

werkelijke data een flink stuk hoger zullen zijn dan de cijfers uit de statistieken. 

 

De invoer en uitvoer van fokpaarden worden respectievelijk gegeven in Tabel 4 en 5. De 

in- en uitvoerdata van fokpaarden van zuiver ras geven aan dat België gemiddeld een netto-

importeur is. De meeste fokpaarden zijn afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en Nederland,  

met hoge financiële waarde. De overige invoer is vanuit verschillende landen, waarbij in de 

meeste gevallen sprake is van een kostbaar paard.  

 

Tabel 4. Import van Fokpaarden van zuiver ras, periode 2001-1998 

Landen van 

herkomst  

2001 2000 1999 1998 

Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

TOTAAL INVOER 345 2.540 116 3.353 20 648 471 2.265 

WAARVAN EU 118 2.398 115 3.346 16 276 465 2.240 

Duitsland 26 154 36 1.571 4 230 404 1.448 

Frankrijk 53 1.149 59 1.528 3 4 8 319 

Nederland 30 760 13 201 8 40 53 473 

NIET-EU         

Brazilië 225 131 0 0 0 0 0 0 

Canada 0 0 0 0 1 3 3 17 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken 

 

Aan de uitvoerzijde is het scenario ongeveer gelijklopend. Fokpaarden worden vooral 

uitgevoerd naar de ons omringende lidstaten, tegen een wisselende waarde. De export naar 

niet EU-lidstaten is zeer divers en is meestal beperkt tot een aantal waardevolle fokpaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
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Tabel 5. Export van fokpaarden van zuiver ras, periode 2001-1998 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 

Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

TOTAAL UITVOER 205 2.121 233 3.413 84 2.709 87 1.458 

WAARVAN EU 138 1.258 204 3.260 35 2.269 52 1.133 

Duitsland 5 127 98 1.197 7 366 4 941 

Frankrijk 45 462 24 650 6 4 22 12 

Nederland 16 127 11 585 12 1.596 11 62 

Italië 50 383 17 73 2 52 13 114 

NIET-EU         

Algerije 5 18 11 36 0 0 11 32 

Ierland 1 63 34 462 0 0 0 0 

Polen 2 3 5 16 1 128 0 0 

Saoedi-Arabië 0 0 1 6 10 59 8 96 

Turkije 44 315 0 0 1 15 6 27 

Verenigde Staten  1 273 1 10 1 28 1 139 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken  

 

 

Voor gewone rijpaarden en pony’s is België eveneens importeur met 6.000 tot 8.000 stuks 

aan de invoerzijde en 3.000 tot 5.000 stuks aan de uitvoerzijde. De import en export van 

levende paarden, met uitzondering van fokpaarden en slachtpaarden, is weergegeven in Tabel 

6 en 7. Ruim twee derden worden ingevoerd uit Nederland en is een bevestiging van het feit 

dat de handel met onze Noorderburen vrij intens is. Ook vanuit Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk worden een groot aantal paarden aangevoerd. Buiten de EU is het vooral 

Argentinië, dat zorgt voor de aanvoer van 200 tot 1000 paarden per jaar. De economische 

waarde is ook hier belangrijk in verhouding tot andere importlanden. Verder is er nog wat 

import uit Canada, Tsjechië en USA.  
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Tabel 6. Import van levende paarden, periode 2001-1998 

Landen van 

herkomst 

2001 2000 1999 1998 

Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

TOTAAL INVOER 7.042 11.585 8.110 11.727 6.503 7.243 5.784 6.199 

WAARVAN EU 6.288 7.960 7.588 9.657 6.067 6.073 5.324 5.007 

Nederland 4.554 4.483 5667 5.380 5028 4.256 4140 3.706 

Frankrijk 669 919 582 1.239 464 527 280 307 

Duitsland 301 956 442 767 71 144 320 319 

Verenigd Koninkrijk 500 736 612 946 488 901 489 499 

Italië 96 428 62 706 9 182 61 141 

Ijsland 78 215 191 423 139 276 233 451 

Ierland 29 128 88 213 3 49 2 17 

Spanje 125 114 71 72 0 0 0 0 

NIET-EU         

Argentinië 509 2.288 231 956 212 573 154 394 

Canada 24 99 9 18 3 5 0 0 

Tsjechië 0 0 1 861 8 35 12 28 

Verenigde Staten  49 393 15 80 2 8 6 35 

Bron: NBB, in- en uitvoerproducten 
 

 

De export van rijpaarden en pony’s is vooral naar Frankrijk en Italië en omvat zowat de helft 

van de totale export. Naar de overige lidstaten worden jaarlijks een paar honderd dieren 

uitgevoerd. Bij de niet-EU landen is vooral de export op de Verenigde Staten belangrijk met 

ruim 200 paarden per jaar en tegen een flinke waarde. Met andere landen buiten de EU is de 

export beperkt tot enkele tientallen.  
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Tabel 7. Export van levende paarden, periode 2001-1998 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 

Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

TOTAAL UITVOER 5.176 21.728 4.653 20.561 2.993 15.892 3.155 11.314 

WAARVAN EU 4.468 7.280 3.873 6059 2.412 4.524 2.643 2.771 

Frankrijk 1.782 1.636 1.909 921 1.384 878 1690 862 

Italië 1.020 2.583 500 1.405 306 1.457 477 1.021 

Nederland 95 321 93 844 40 688 21 200 

Zwitserland 122 1.746 86 883 112 1.202 112 1.380 

Verenigd Koninkrijk 392 1.013 410 1.868 348 1.038 214 350 

Duitsland 171 445 172 376 270 274 192 274 

Spanje 829 413 705 348 32 74 0 0 

Denemarken 111 124 51 47 0 0 47 58 

NIET-EU         

Verenigde Staten  266 7.175 328 8.056 263 7.648 147 3.894 

Japan 41 1.728 34 1.028 26 577 24 434 

Mexico 21 216 63 1.714 63 1.230 95 1.753 

Argentinië 50 428 5 25 1 11 1 5 

Canada 44 655 63 999 25 189 16 184 

Egypte 25 508 1 16 6 13 20 121 

Ierland 24 492 19 227 7 107 1 5 

Turkije 61 109 48 363 28 202 38 213 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken 

 

 

Als besluit volgt uit Tabel 8 dat gemiddeld meer paarden werden ingevoerd dan uitgevoerd, 

zowel fok- als rijpaarden. De handelsbalans blijft echter positief, waaruit blijkt dat 

verschillende waardevolle dieren werden uitgevoerd. In 2000 werden een groot aantal 

rijpaarden verkocht, waardoor een hoge eindwaarde wordt bekomen. De handel van fokdieren 

is heel wisselvallig, en een bepaalde trendbeweging is moeilijk te vinden..  

 

Tabel 8. Netto handelsbalans van levende fok- en rijpaarden (+: netto export, -: netto import). 

 Fokpaarden Rijpaarden Totaal in 1.000 € 

 Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

2001 -140 -419 -1.866 +10.143 +9.724 

2000 +117 +60 -3.457 +20.561 +20.621 

1999 +64 +2.061 -3.510 +8.649 +10.710 

1998 -384 -807 -2.629 +5.115 +4.308 

Gemiddeld -86 +225 -2865 +11.117 +11.341 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken 
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Fokpaarden 

Levende paarden 

 
 

 

Figuur 3. Stroomdiagram van de import en export van fokpaarden en levende paarden in 

België in 2001 

 

 

In bovenstaande figuur worden de import en export van fokpaarden en andere paarden visueel 

voorgesteld. Fokpaarden worden ingevoerd uit Frankrijk, Brazilië en uitgevoerd naar gans 

Europa, maar met de nadruk op Frankrijk en Italië. De andere paarden komen vooral uit 

Nederland, indien de invoer binnen Europa is en uit Zuid-Amerika (Argentinië) indien de 

import van buiten Europa is. De export is gericht op Frankrijk, Italië en Zwitserland en 

eveneens de Verenigde Staten.  
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3. Gebruik 
 

3.1. Sport en recreatie  

 

3.1.1. Methodiek 
 

Om het economisch belang van de subsector met betrekking tot de gebruikers in kaart te 

brengen, werd geopteerd voor een specifieke aanpak afhankelijk van de verschillende 

activiteiten in de paardensport. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de effectieve 

paardensport en de recreatie. De activiteiten voor beide sectoren zijn van vergelijkbare aard, 

maar de grootte-orde met betrekking tot de waarde verschilt tussen de subsectoren.  

 

De verschillende economische indicatoren die hier aan bod komen zijn tewerkstelling, 

toegevoegde waarde, geïnvesteerd kapitaal en gebruikte oppervlakte. Tot de inputs behoren de 

kosten voor het onderhoud, terwijl de toegevoegde waarde wordt gegenereerd door een 

vergoeding voor de inzet van productiemiddelen, nl. kapitaal, de gebruikte oppervlakte, de 

arbeid en management? 

 

Eerst wordt rekening gehouden met de leden of gebruikers zelf binnen elke subsector, en 

verder met de voornaamste evenementen die toegevoegde waarde genereren. Het is niet de 

bedoeling om de topsport mee te rekenen, omdat de economische indicatoren weinig 

betrouwbaar zijn en een vertekend beeld wordt bekomen.  

 

3.1.2. Verenigingen 

 

Hier volgt een kort overzicht en bespreking van de belangrijkste verenigingen, die binnen de 

paardensport en recreatie aanwezig zijn om het belang ervan en de organisatiestructuur te 

verduidelijken. 

 

De Koninklijke Belgische Ruitersport federatie (K.B.R.S.F.) is de enige Ruitersport 

federatie in België erkend door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.) en 

door de Fédération Equestre Internationale (F.E.I.) die op zijn beurt erkend is door het 

Internationaal Olympisch Comité (I.O.C.). Op 14 december 2000 werd de K.B.R.S.F. 

gesplitst en vanaf dan functioneert ze als de nationale koepel van een Vlaamse (VLP) en een 

Franstalige (LEWB) Liga en houdt zij zich bezig met nationale en internationale 

paardensportactiviteiten.  

 

De K.B.R.S.F. beheert volgende disciplines: Jumping, Dressuur, Eventing, Mennen, 

Endurance, Horse-Ball, Reining en Voltige. In 2001 zijn via de Liga's meer dan 27.000 
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sportbeoefenaars aangesloten en zijn er bij de K.B.R.S.F. momenteel meer dan 13.000 

paarden voor het leven geïmmatriculeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K.R. (Kempische Regionale Limburg) 

 
G.E.P.L. (Groupement Equestre 

Communautaire de Province de Liège) 

 
V.O.R. (Vlaamse Onafhankelijke Ruiters / 

Provincie Antwerpen) 

- T.R.E.N.S. (Subprovinciale VOR) 

(Vereniging van Turnhoutse Ruiters 

en Naamloze Sympathisanten) 

 
G.Sud (Le Groupement Sud de la 

L.E.W.B.) est divisé en 2 régionales): 

- G.H.S. (Groupement Hippique du 

Sud) 

- G.H.C. (Groupement Hippique du 

centre) 

 H.R.O.V. (Hippische Regionale Oost-

Vlaanderen) 

 
G.H.C.A. (Groupement Hippique des 

Cercles Réunis) (Groupement 

Communautaire Nord de la L.E.W.B.)  

 W.V.U.R. (West-Vlaamse Unie voor 

Ruitersport) 

G.H.O. (Groupement Hippique de l’Ouest) 

Vlaams Brabant: Teugel en Westland  

H.G.V.B.B. (Hippische groepering voor VL. 

Brabant en Brussel) 

 

 

 

Figuur 4. Overzicht van de nationale organisatiestructuur binnen de paardensport 

 

F.E.I. 

(Féderation Equestre Internationale) 

V.L.P. 

(Vlaamse Liga 

Paardensport) 

L.E.W.B. 

(Ligue Equestre Wallonie 

et Bruxelles) 

K.B.R.S.F. (Koninklijke 

Belgische Ruitersportfederatie) 
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Het totaal aantal geïmmatriculeerde wedstrijdpaarden geregistreerd in Vlaanderen bij de VLP 

van bij de oprichting tot op heden bedraagt 28.142. Hierin zitten zowel de levenslange als de 

jaarlijkse geïmmatriculeerde paarden. Hierin zijn een aantal paarden meegerekend, die 

inmiddels overleden of verkocht zijn in het buitenland. Tot 2000 was elke ruiter verplicht om 

het paard jaarlijks te immatriculeren. Vanaf 2001 werden de paarden levenslang 

geïmmatriculeerd, waardoor de telling van de geïmmatriculeerde paarden in 2001 en 2002 een 

realistischer beeld geeft. In 2001 waren dit 13.152 paarden en 5.041 paarden in 2002. Het 

totaal aantal wedstrijdpaarden in Vlaanderen bedraagt dan 18.193, wat een reëler cijfer is dan 

het totaal aantal ingeschreven paarden. De kans om overleden of geëxporteerde paarden mee 

te tellen bestaat eveneens, maar de kans is kleiner gezien de veel korter periode van 1 tot 2 

jaar.  

 

Het aantal leden van de VLP bedraagt 6.432, waaronder een aantal ruiters behoren met een 

recreatieve of subprovinciale licenties en dus niet effectief aan wedstrijden deelnemen. Het 

aantal leden is ongeveer evenredig verdeeld over de verschillende provincies. Het aantal clubs 

dat is aangesloten bedraagt 209. Het totaal aantal wedstrijden op de verschillende niveaus 

(nationaal, communautair, provinciaal en subprovinciaal) bedroeg om en nabij de 450. De 

VLP is lid van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) die de ‘gebruikers’ van de 

paardensport in Vlaanderen overkoepelt en is ontstaan in 1997 uit BOMARI (Bond van 

manegerijscholen) en de Landelijke Rijverenigingen (LRV).  

 

De ‘Ligue équestre Wallonie Bruxelles’ (LEWB) of Waalse gedeelte van de KBRSF heeft 

ongeveer 500 sportclubs die lid zijn. Het aantal leden bedraagt 17.351 ruiters met een licentie 

die geschikt is voor recreatie. Het aantal ruiters die deelnemen aan de competitie bedraagt 

3.855. Het grootste aantal leden is terug te vinden in Waals-Brabant en Luik. 

 

De ‘Ligue équestre Wallonie Bruxelles’ ontstond op 1 september 2000 door een fusie van de 

twee voornaamste franstalige federaties: la Fédération équestre de la Communauté Française 

de Belgique (FECFB) en la Fédération Interrégionale des Sports équestres Francophones 

(FISEF). Een basislicentie kost ongeveer € 15. Om een hogere licentie te bekomen moet aan 

een examen deelgenomen worden afhankelijk van de gewenste discipline. Het grote aantal 

leden in verhouding met VLP is een gevolg van het ontbreken van een tegenhanger van de 

Vlaamse Landelijke Rijverenigingen in het Waalse landsgedeelte.  

 

De Landelijke Rijverenigingen (LRV) met 400 lokale verenigingen en meer dan 11.000 is één 

van de belangrijkste Ruitersportfederaties in Vlaanderen. De LRV kan vergeleken worden 

met de lagere niveaus van de Belgische Ruitersportfederatie. De LRV is een federatie op 

zichzelf, die gesubsidieerd wordt door BLOSO. In totaal zijn er 409 verenigingen en 11.529 

leden, die in principe allemaal een paard bezitten. In totaal zijn er 270 rijverenigingen met 
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8.129 leden en 139 ponyverenigingen met 3.400 leden. De meeste verenigingen en leden zijn 

terug te vinden in Antwerpen, terwijl West-Vlaanderen op dit vlak de minderheid vormt.  

De deelnemers of leden van de LRV moeten zelf in het bezit zijn van een paard of pony. Het 

is niet verplicht om in de stamboeken geregistreerd te zijn of een paspoort te hebben. Enkel 

voor wedstrijden in hogere reeksen of op internationaal niveau is dit noodzakelijk, gedurende 

het jaar dat wordt deelgenomen aan wedstrijden. Tijdens het jaar komen zowel springen, 

dressuur als groepsdressuur aan bod. De meeste verenigingen bezitten een eigen oefenveld, 

waar wekelijks getraind wordt in functie van de beoefende discipline. Kinderen worden 

toegelaten vanaf 7 jaar en kunnen ponyrijden tot 15 jaar. Het ledenaantal in de rijverenigingen 

is voor een deel afhankelijk van de doorstroming vanuit de ponyclubs. De meeste LRV 

organiseren jaarlijks één of ander evenement. De lesgevers zijn in grote mate vrijwilligers, 

maar soms worden externe lesgevers gevraagd die uit de clubkas worden betaald. 

 

De bond van de manègerijscholen (BOMARI) is een ruitersportfederatie, die de ruiters 

groepeert vanuit de clubs binnen de maneges. Het is vooral vanuit het recreatieve standpunt, 

dat de werking van Bomari uitgaat. Vorig jaar waren er 7.210 leden aangesloten, die tot 67 

clubs behoorden. Vandaag zijn er 70 clubs lid van Bomari. De voorwaarde om als club lid te 

worden, is het aanbrengen van minimum 16 leden. Het lidmaatschap als basis bedroeg € 12,5. 

In tegenstelling tot de LRV moeten de leden geen eigen paard hebben om zich lid te kunnen 

maken. De clubs gaan uit of behoren tot een manege. Het aantal leden per club is hoger in 

West-Vlaanderen dan in Antwerpen.  

 

Tabel 9. Overzicht ledenaantallen in 2002 

Verenigingen Clubs Leden 

VLP 209 6.432 

LEWB 500 21.206 

LRV 409 11.529 

BOMARI 70 7.210 

FFE - 4.901 

VVR - 780 

Totaal 1188 52.058 

Bron: de verschillende verenigingen en de Belgische Confederatie van het Paard 

 

De Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme (V.V.R.) heeft als hoofdactiviteit het recreatieve 

paardrijden en mennen in de vrije natuur. De promotie van het ruitertoerisme gebeurt vooral 

door het organiseren van talrijke trektochten te paard of met de koets. Het aantal leden 

bedraagt 780, waarvan de meerderheid paardrijdt als recreatie en niet deelneemt aan 

wedstrijden. Het ledenaantal is gestegen in vergelijking met enkele jaren terug (300 leden). 

Een aantal regionale clubs zijn lid van de vereniging. Elke maand worden door de clubs 

dagwandelingen georganiseerd enerzijds of lange weekends anderzijds. Jaarlijks wordt een 

bijeenkomst gehouden, waaraan een 150-tal leden deelnemen (V.V.R. Trek). Het F.F.E. 
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(Fédération Francophone d’équitation et d’attelage de loisir) of Waalse gedeelte van de 

V.V.R. heeft ongeveer 6000 à 7000 leden, maar dit grote aantal is vooral te wijten aan de 

afwezigheid van de landelijke rijverenigingen in de Waalse regio. Het effectieve aantal 

verzekerde sportbeoefenaars bedraagt 4.901. 

 

De clubs, die aangesloten zijn bij de V.V.R.: A.T.R. (Antwerpse Trekruiters), Belgische 

fjordenstamboek, De brekkers, HVRM (Hagelandse Vereniging voor Ruiters & Menners), 

Hippoclub Oost –West, Klein Brabant, Paardenvrienden Gerhagen, Schipdonkmenners. 

Op provinciaal niveau is de provincie Limburg het minst vertegenwoordigd, omdat de meeste 

faciliteiten qua recreatie in Limburg terug te vinden zijn. De nood aan georganiseerde 

activiteiten is dan ook veel kleiner. De meeste leden zijn terug te vinden in Oost- en West-

Vlaanderen en de rand van Brussel. De mogelijkheden zijn daar meer beperkt dan elders. De 

Antwerpse Trekruiters organiseren de meeste activiteiten en mobiliseren steeds een groot 

aantal deelnemers. De Antwerpse trekruiters hebben een 100-tal leden en staan in voor  

recreatie in clubverband. Een groot aantal van de leden heeft meer dan één paard. Er is sprake 

van een grote toename aan recreatieruiters omdat de kwaliteit van het rijden in verhouding 

hoger is dan bij de deelname aan wedstrijden. Bij de deelname aan wedstrijden is de 

effectieve tijd dat wordt paardgereden in verhouding veel lager dan bij het recreatierijden, 

waarbij langere tochten gemaakt worden.  

 

Voor de recreatieruiter betekent de aanleg en het ontwerp van ruiterpaden dikwijls een 

hinderpaal, omdat de ruimte waar gereden mag worden in grote mate beperkt wordt. In veel 

gevallen betekent een ruiterpad een grasberm langs de weg, waardoor het doel van het 

recreatierijden in het gedrang komt. De doelstellingen van deze verenigingen is het vrijwaren 

van ruiterpaden en het bevorderen van recreatierijden in de natuur. In Oost en West-

Vlaanderen zijn er meer leden, maar in Antwerpen meer actieve leden. In principe heeft elke 

ruiter een brevet nodig, terwijl een groot aantal paarden niet geregistreerd is. Jaarlijks worden 

ongeveer een 25-tal evenementen georganiseerd en er wordt gereden van de lente tot de 

herfst.   

De organisatie voor een aantal activiteiten is gericht op het zoeken van staanplaatsen voor de 

trailers en ook eventueel slaapplaatsen, in eerste instantie voor de paarden, bij een meerdaagse 

uitstap. Ook het verkennen van ruiterpaden is gewenst. Het lidgeld bij de verschillende 

verenigingen bedraagt ongeveer € 20, waarvan € 12 naar de V.V.R. gaat voor verzekering en 

een abonnement op het driemaandelijks tijdschrift. Alle leden zijn in het bezit van een eigen 

paard en moeten eveneens kunnen voorzien in eigen vervoer.  

 

In Vlaanderen zijn enkele initiatieven genomen om in te spelen op de wensen van de 

recreatieruiter/ menner. Onder andere in Oost- en West-Vlaanderen heeft men 

recreatiemogelijkheden voor de ruiter ontwikkeld, meer bepaald grensoverschrijdende routes. 

Verder werd onlangs een lokaal ruiterroutenetwerk geopend in het Pajottenland. Hiernaast 
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hebben de provincies Antwerpen, Belgisch Limburg en Noord-Brabant in de zomer van 2001 

een grensoverschrijdend ruiterroutenetwerk in gebruik genomen. De netwerken die in Noord-

Oost Brabant en de Meierij en aansluitend in Duitsland werden gerealiseerd, sluiten hierop 

aan. Een nieuw routenetwerk werd uitgetekend dat aansluit op dit bestaande netwerk (1000 

km) en het overige deel van de Limburgse Kempen, het Maasland en grote delen van centraal 

Limburg van ruiter-en menroutes zal voorzien. In totaal werden ca 800 km aan nieuwe paden 

uitgetekend, waarbij de volledige ontwikkeling van het ruiterroutenetwerk zou € 145.000 

bedragen. In totaal nemen 5 gemeenten aan het project deel: Overpelt, Neerpelt, Peer, 

Hamont-Achel en Bocholt. In de Antwerpse en Limburgse Kempen werd een enquête 

uitgevoerd onder de manegehouders om de reactie te polsen op een verdere uitbreiding van 

het bestaande routenetwerk. Ook werd navraag gedaan omtrent de bestaande toeristische 

accommodatie, om de mogelijkheid te kunnen bieden aan meerdaagse trektochten. 

 

3.1.3. Berekening van de toegevoegde waarde van de paardensport 

 

De toegevoegde waarde van de paardensport omvat de toegevoegde waarde van de paarden en 

van de evenementen. 

 

 De paarden 

Het is de bedoeling van enkele veronderstellingen te maken om de toegevoegde waarde te 

berekenen. De prijsverschillen hangen veelal af van stamboekpapieren, leeftijd en prestaties 

van het paard. In onderhavig werk wordt gebruik gemaakt van gemiddelde waarden. Wel 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de toegevoegde waarde van sportpaarden en paarden 

enkel voor recreatief gebruik en telkens wordt rekening gehouden met een onder- en 

bovengrens. De prijsverschillen zijn tevens afhankelijk van het budget en de motivatie van de 

ruiter. 

 

Volgende veronderstellingen zijn van toepassing: 

 Het geïnvesteerd kapitaal of de gemiddelde aankoopprijs van een sportpaard varieert, 

maar is in verhouding hoger dan van een paard dat enkel voor de recreatief gebruik wordt 

aangekocht. Als gemiddelde prijs wordt de aankoopprijs genomen van een paard van 3 tot 

4 jaar, dat licht ingereden is. Om de afschrijving te berekenen wordt hiervan de 

slachtwaarde afgetrokken en wordt de gemiddelde afschrijvingsperiode, afhankelijk van 

de leeftijd van het paard, bepaald. Om de afschrijving te berekenen wordt als gemiddelde 

termijn 12 jaar genomen voor de sportpaarden en 17 jaar voor de recreatiepaarden, om het 

verschil in niveau aan te duiden. De intrest is 3% voor de gemiddelde waarde van het 

paard, rekening houdend met de slachtwaarde. Als sportpaard wordt een rijpaard 

aangenomen, o.a. een spring- of dressuurpaard, dat op regelmatige basis aan wedstrijden 

of evenementen deelneemt en dit op de verschillende niveaus. De topsport wordt hier niet 

in rekening gebracht, omdat deze waarden hoger liggen.  



34 

 De waarde voor de arbeid wordt bepaald als 10 % van de manegekosten. De jaarlijkse 

manegekosten variëren tussen de € 2.675 en € 3.570. 

 De kosten voor de gebruikte grond is de gemiddelde pachtprijs van landbouwgrond. 

 De inputs worden gelijkgesteld aan de kosten voor het onderhoud van een paard. Voor een 

liefhebber die een paard vol pension biedt in een manege, komt dit neer op € 3.500 per 

jaar. Voor iemand die zijn eigen paard onderhoudt komt dit neer op de helft van de kosten. 

Deze cijfers werden uit praktijkinterviews gehaald en zelf berekend. Per maand kost een 

paard gemiddeld € 125 aan onderhoud, hoewel verschillen bestaan afhankelijk van de 

prestaties en activiteiten van het paard.  

 De outputs worden berekend door inputs en de toegevoegde waarde op te tellen, zowel 

voor de sportpaarden als voor de recreatiepaarden. Deze waarden worden geëxtrapoleerd 

door te vermenigvuldigen met het aantal paarden binnen elke discipline.  

 De onder- en bovengrenzen zijn in eerste instantie het gevolg van prijsverschillen die voor 

de verschillende parameters werden opgemeten.  

 

Tabel 10. Berekende toegevoegde waarde voor een sportpaard, in 2003 per jaar in € 

SPORTPAARD Ondergrens Bovengrens 

INPUT   

Onderhoud op manege 2.700 3.600 

Eigen verzorging van het paard  1.200 1.500 

Toegevoegde waarde SPORTPAARD 635 940 

Afschrijving 3.700-745=2955/12=245 6.200-1.000=5.200/12=430 

Intrest (3 %) 45 78 

Arbeid (10 % van de manegekosten) 270 357 

Grond 75 75 

OUTPUT SPORTPAARD   

Manege 3.335 4.540 

Eigen verzorging van het paard  1.835 2.440 

 

Tabel 11. Berekende toegevoegde waarde voor een recreatiepaard, in 2003 per jaar in € 

RECREATIEPAARD Ondergrens Bovengrens 

INPUT   

Onderhoud op manege 2.700 3.600 

Eigen verzorging van het paard  1.200 1.500 

Toegevoegde waarde RECREATIEPAARD 445 615 

Afschrijving 1.485-125=1.360/17=80 2.975-495=2.480/17=145 

Intrest (3 %) 20 37 

Arbeid (10 % van de manegekosten) 270 357 

Grond 75 75 

OUTPUT RECREATIEPAARD   

Manege 3.145 4.215 

Eigen verzorging van het paard  1.645 2.115 
Bron: eigen berekeningen 



35 

 

Vermits geen exacte waarde gekend is van het aantal sport- en recreatiepaarden wordt een 

gemiddelde waarde berekend voor de twee categorieën. Hiervoor wordt de categorie 

rijpaarden en –pony’s genomen. In totaal betekent dit ongeveer 70 % van het totaal aantal 

paarden samengeteld uit de stamboeken. Uitgaande van het geraamde aantal paarden, via de 

omrekeningsfactor uit Tabel 2, betekent dit 112.000 rijpaarden en -pony’s, waarvan de 

meerderheid paarden voor de recreatie zijn. De outputs zijn verschillend afhankelijk van de 

gebruikte inputs, zodat enkel een marge wordt berekend voor de toegevoegde waarde. 

Aangenomen wordt dat drie vierden recreatiepaarden zijn en de overige sportpaarden, 

waardoor de gemiddelde ondergrens (€ 445  84.000 + 28.000  € 635 ) 55 miljoen € 

bedraagt en de bovengrens (€ 615 84.000 + € 940  28.000) 78 miljoen € bedraagt. 

 

 Evenementen 

Eén van de voornaamste evenementen is Waregem Koerse en wordt ieder jaar georganiseerd 

tijdens de week na de laatste zondag van augustus. In 2003 is dit 2 september. Dit evenement 

mag jaarlijks rekenen op 30.000 toeschouwers en deelnemers.  

Waregem Koerse is uitgegroeid tot een gebeurtenis die bijna een week duurt en waarbij het 

belang van culturele en sportieve nevenactiviteiten niet te onderschatten is. De beheerraad 

bestaat uit 7 personeelsleden en een aparte cvba Waregem Koerse werd opgericht, die instaat 

voor de sponsoring en media. Op de dag van Waregem Koerse zelf werken 400 

personeelsleden mee aan de organisatie en het verloop van de activiteiten. Tot de 

verschillende activiteiten behoren een jaarmarkt, een stadsconcert, een folkavond en 

optredens met een gamma aan artiesten. De organisatoren hebben een budget ter beschikking 

van om en bij € 750.000-1.000.000 om het geheel rond te krijgen.  

De gokomzetten op de koersdag bedragen € 750.000 binnen de hippodroom en buiten de 

hippodroom € 250.000. Vanuit Frankrijk is het mogelijk in te zetten op slechts één enkele 

steeple chase van de 8 wedstrijden en deze omzet bedraagt € 300.000. De koersen worden in 

hoofdzaak gereden door buitenlandse paarden.  

 

De Kerstjumping te Mechelen is een enorm evenement dat georganiseerd wordt op het einde 

van het jaar. Gedurende 5 dagen worden tussen de 40 à 50 proeven georganiseerd op twee 

verschillende pistes. In totaal worden die dagen 300 personen tewerkgesteld. Het evenement 

lokt jaarlijks ruim 70.000 toeschouwers. De kosten voor de organisatie van het evenement 

bedragen meer dan 1,25 miljoen € en de inkomsten worden gegenereerd uit sponsoring, 

inkomtickets, verhuur van standen, loges en VIP-loges, maar de winsten zijn zeer klein. Het is 

mogelijk dat het evenement in de toekomst verlieslatend wordt.  

 

Eind oktober 2002 vond de 10e editie van de Internationale Jumping van Luik in de "Halles 

des Foires" in Coronmeuse (Luik) plaats met optredens van de beste Belgische en 

wereldruiters, een beurs van het paard, een V.I.P. dorp en restaurants. Het evenement duurt 5 
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dagen, waarbij één gala-avond ter ere van de 10e verjaardag, 3 dagen worden gewijd aan 

wedstrijden op internationaal niveau en 1 dag op nationaal en regionaal niveau. Op regionaal 

niveau betekent dit de finale van de regionale “challenge”. Het budget bedraagt ongeveer € 

500.000, waarvan € 53.000 door de provincie Luik wordt gesponsord. Ook worden ongeveer 

50 medewerkers voorzien voor het klaarzetten en de organisatie van het evenement. Ongeveer 

100 paarden en 75 pony’s nemen deel aan de wedstrijden. Het aantal ruiters bedraagt 320, 

waarvan 120 internationale ruiters, 100 nationale ruiters en 100 regionale ruiters. In totaal lokt 

het spektakel 25.000 à 30.000 toeschouwers. Het aantal kijkers die tijdens de zondagmiddag 

de “Grand Prix” op televisie volgen wordt door de RTBF geraamd op 30.000.  

 

Tabel 12. Evenementen  

 Budget in 1.000 € Omzet in 1.000 € Toeschouwers Personeel 

Waregem Koerse 750 1.300 30.000 400 

Kerstjumping 1.250 1.250 71.000 300 

Jumping Luik 500 - 30.000 50 (provincie Luik) 

 2.500 (2.550) 131.000 750 
Bron: vzw Waregem Koerse en vzw Kerstjumping en Alain Gilson 

 

Als toegevoegde waarde van de drie topevenementen wordt de helft van het budget genomen, 

hetzij 1,75 miljoen €. 

 

Het aantal georganiseerde wedstrijden op nationaal vlak is niet exact gekend, omdat de 

organisatie grotendeels door de inrichters zelf wordt verricht. De kosten, waaronder de huur 

van de tent, het aanmaken van de piste, het betalen van de pistebouwer worden door de 

inrichters zelf gefinancierd. Ook de inrichting van internationale wedstrijden wordt financieel 

geregeld door de organiserende instantie. De afrekening binnen de K.B.R.S.F. voor 2002 met 

betrekking tot de organisatierechten bedroeg € 44.000.  

Wat de inrichting van de wedstrijd betreft, op nationaal vlak kan verloopt de betaling van een 

inschrijving van een paard volgens de hoogtes die worden gesprongen: 

Hoogtes in m: Een inschrijving bedraagt in €:  De inrichter krijgt daarvan in €: 

1,10 12,5 8,10 

1,20 15 10,25 

1,30 18 12,8 

1,40 22,5 16,6 

1,50 30 23 

 50 40 

CFN* 100 77,5 

 

De rest dient voor de administratiekosten Federatie en belastingen voor de overheid. Dit 

bedrag moet nog verminderd worden met de publicatie van het voorprogramma € 100 en de 

organisatiekosten, die per dag € 30 bedragen. 
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Voor de discipline dressuur bedroeg de inschrijving € 25 voor de ruiters in 2002, waarvan € 

18,75 voor de inrichter was. Op verzoek van de ruiters is de prijs verminderd tot € 20, 

waarvan € 14,50 voor de inrichter.  

Het prijzengeld op nationaal vlak voor een CFN* wedstrijd bedraagt ongeveer € 2.500.  

 

Volgens de VLP is het totaal aantal omlopen 132.169 voor Vlaanderen. Dit aantal is 

verspreid over de verschillende clubs en verenigingen. Uiteraard kan een ruiter verschillende 

omlopen op een zelfde dag maken, waardoor dubbeltellingen van paard en ruiter zeker 

voorkomen. De meeste omlopen worden geteld op provinciaal niveau voor jumping, terwijl 

dressuur in verhouding veel minder aan bod komt. Voor de categorie ‘overige’ betekent het 

dat de omlopen zowel op communautair als nationaal niveau werden gereden, terwijl de 

scheiding in absolute cijfers moeilijk te maken was.  

 

Tabel 13. Totaal aantal omlopen in Vlaanderen voor verschillende disciplines, in 2002 

 Jumping Dressuur Mennen Veelzijdigheid Endurance Totaal 

 omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen 

Subprovinciaal 

14.937 

(11,30%) 

1.419 

(1,07%) 0 0 0 0 

Provinciaal 

84.312 

(63,79%) 

8.793 

(6,65%) 0 0 0 0 

Communautair 

2.190  

(1,66%) 

751  

(0,57%) 0 0 0 0 

Nationaal 

14.100 

(10,67%) 

1.950 

(1,48%) 0 0 0 0 

Overige 0 0 

657  

(0,50%) 

2754  

(2,08%) 

306 

(0,23%) 0 

 115.539 12.913 657 2.754 306 132.169 

 87,42% 9,77% 0,50% 2,08% 0,23% 100% 

Bron: VLP 

 

 

Door de verschillende clubs en verenigingen van de LRV worden eveneens op regelmatige 

basis activiteiten ingericht. Dikwijls is dit op regionaal niveau, met in mindere mate op sub- 

en provinciaal niveau. De gemiddelde omzet van een evenement wordt op  € 12.500 geraamd. 

In totaal worden jaarlijks ongeveer 120 zomertornooien, 50 veelzijdigheidswedstrijden en 

meer dan 300 indooractiviteiten georganiseerd. Bovendien worden ook gewestelijke 

ontmoetingen en clubkampioenschappen georganiseerd. Voor de verschillende provincies 

samen werden om en nabij de 600 activiteiten geteld. 

De toegevoegde waarde van deze kleine evenementen bedraagt: 

  600 x 12.500  =  7.500.000 € 
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3.2. Paardenwedrennen 

 

De Belgische federatie voor de Paardenwedrennen wordt opgesplitst in een Vlaamse federatie 

en een Waalse federatie. Tot nog toe werden de vergunningen uitgereikt door de Federatie, 

waartoe de verschillende renverenigingen behoorden. Deze vergunningen zijn noodzakelijk 

voor het organiseren van de rennen zelf en het afsluiten van weddenschappen. De 

vergunningen worden uitgereikt voor onbeperkte duur tot intrekking. Voor de sectie galop 

zijn slechts twee renverenigingen actief, voor de drafrennen bestaan 7 of 8 kleinere 

renverenigingen. De federatie telt ongeveer 2000 leden, waarvan 150 liefhebbers van de sport 

zijn. 

 

De drafrennen vertegenwoordigen de meeste paarden in de wedrennen (ongeveer 80 %). In 

totaal bestaan een 9-tal renverenigingen, waarvan een drietal slechts enkele rendagen actief 

zijn. Zondag wordt een volledige dag koersen gereden, de andere dagen zijn vrijdag en 

zaterdag waarbij bijkomend een tiercé koers is. Op een volledige koersnamiddag worden 8 

koersen gereden. De drafrennen worden gehouden in Kuurne, Waregem, Oostende, Tongeren 

en Ghlin. In totaal zijn er 64 professionele trainers en 283 jockeys, en bijkomend gaat het om 

138 amateurs en 49 leerlingen.  

 

Belgalop vormt het voornaamste instrument met betrekking tot de galoprennen. Tot de 

renvereniging behoren 28 personeelsleden: 4-5 man voor de entree, 7-8 personen voor de 

startingboxen, 2 personen voor de reportage, iemand voor de fotofinish, 2 man voor de 

parking en een regisseur, die paarden en jockeys inschrijft. Drie commissarissen volgen de 

rennen nauwgezet en regelen het koersverloop door het geven van sancties indien nodig. Er is 

eveneens personeel aangesteld om de bookmakers te controleren en te checken of de taxen 

correct betaald zijn.  

 

In de hippodroom zijn een 100-tal wachtboxen, die geprepareerd worden met stro. De huur 

van deze boxen kost € 10. De huur van de hippodroom bedraagt € 2.675 per dag.  

De PMH (7 à 10 bedienden) organiseert de weddenschappen op de renbaan. De PMU is 

opgericht voor de organisatie van het spel buiten de rennen. Een 800 à 1000 agentschappen 

houden zich enkel bezig met het afsluiten van weddenschappen buiten de renbaan.  

 

De meeste activiteit, met betrekking tot de paardenrennen, is terug te vinden in Oostende. 

Sterrebeek en Groenendaal zijn in liquidatie. Na langdurige inspanningen is de renvereniging 

Belgalop erin geslaagd een kalender voor galoprennen in 2003 vast te leggen in Sterrebeek. 

Op 19 juli wordt gestart met het zomerseizoen te Oostende en in het totaal zullen er ongeveer 

50 rendagen plaatshebben. De renvereniging heeft het recht om te lopen op Wellington: elke 

zaterdag en zondag gedurende vier maanden, nl. juni-juli-augustus-september. In totaal 

worden 7-8 koersen per dag gereden. Het seizoen loopt van maart tot 15 december, waarbij de 
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rennen buiten de periode van de vier maanden gehouden worden in Groenendaal. Dit behoort 

toe aan het Vlaams gewest, maar momenteel is het eveneens in liquidatie. Het is de bedoeling 

om de activiteit opnieuw op te schroeven, omdat de renbaan stilaan verloedert. Het kost 

telkens enorm veel geld om de hippodroom opnieuw in orde te maken om de koersen te 

kunnen laten doorgaan. In Oostende worden door de renvereniging ook evenementen 

georganiseerd, jaarlijks ongeveer 21. Het personeel van een aantal firma’s wordt uitgenodigd, 

waarbij de gedachte is van te sponsoren. Op die manier worden de kosten voor de 

renvereniging verminderd en kunnen de prijzen aangepast worden.  

 

De jockeyclub is het centraal bureau, die de betalingen doet naar de jockeys en de eigenaars. 

De sancties worden eveneens via het bureau geregeld. Belgalop geeft de informatie door aan 

de jockeyclub en op financieel vlak wordt alles hier geregeld. Op dat vlak vervangt de 

jockeyclub de Belgische federatie. Voor de drafrennen is het nog steeds de Belgische 

federatie die het financieel beheer regelt.  

 

Het inschrijvingsgeld voor de koersen bedraagt € 125. Op woensdag en donderdag wordt aan 

de eigenaars een lijst voorgelegd, waarna beslist wordt welke rennen door zullen gaan. Eén 

van de voorwaarden is minimaal 7 paarden die deelnemen. Een kleiner aantal maakt de race 

minder interessant, omdat niet op de paarden ingezet wordt. Het aantal toeschouwers bedraagt 

3000 tot 5000 per rendag.  

 

Het probleem in België is dat de taxen veel te hoog zijn, zeker in vergelijking met het 

buitenland. Hier bedraagt de tax 22 %, terwijl dit in Frankrijk 5,5 % is. Dit heeft een 

kapitaalsvlucht veroorzaakt, waardoor de paardenwedrennen enorm achteruit gegaan zijn.  

 

De nieuwste ontwikkelingen zouden moeten leiden tot een nieuwe PMU in aanbesteding door 

het Vlaams gewest. De nieuwe PMU moet werken voor de renmaatschappijen en niet voor 

andere organisaties. De taxheffing is eveneens aangepast, waardoor enkel op het werkelijke 

overgebleven bedrag moet betaald worden en niet op de totale inzetten. In België zijn nog een 

aantal aanhangers die volhouden, maar zonder bijkomende bronnen is het een verlieslatende 

sport.  

 

De vzw Eigenaarsvereniging der renpaarden staat in voor de belangen van de eigenaars. 

In totaal zijn er in België ongeveer 120 eigenaars, met in totaal een 600 paarden (Engelse 

volbloeden). Veel Belgische eigenaars kopen paarden in Frankrijk aan en nemen daar deel. In 

Frankrijk zijn grote prijzen te winnen. Er werden contracten afgesloten met een Franse 

fokkerij, die voorziet in gratis KI. 
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 De verzorging en onderhoud van een renpaard kost ongeveer € 620 per maand. 

Hiertoe behoort voeding, beslag, onderhoud en training. Het kost ongeveer € 62 à 75 

om het paard te vervoeren naar de hippodroom.  

 Eén jockey kan ongeveer 3 paarden verzorgen. Een beroepstrainer leidt de paarden op. 

In België zijn er nog een 20-tal beroepstrainers. Het loon van een jockey bedraagt 

ongeveer € 1.115 voor de verzorging van de paarden. Dit wordt betaald door de stal, 

waar hij werkt. Voor de presentatie van het paard voor de wedstrijd krijgt de jockey € 

12,5. Per ren verdient hij € 50. De jockey krijgt 10 % van het prijzengeld tot de derde 

plaats in rang. In totaal zijn er nog een 60- tal jockeys ter beschikking in België, 

terwijl dit vroeger 300 waren. De jockeys worden aangeworven onder leercontract 

tussen de ouders en de eigenaars van de stallen. Op die manier worden de jockeys 

opgetraind. Het beroep van jockey wordt aanzien als een zelfstandig beroep.   

 

De drafrennen zijn er nog erger aan toe. In totaal zijn er 3000 halfbloeden, verdeeld over een 

1000-tal eigenaars. Het is eerst en vooral een hobby en de eigenaars spannen zelf in, hier 

komen niet altijd beroepstrainers aan te pas. 

 

De rondetafelconferenties over de paardenrensport in het Vlaams Parlement hadden de 

bedoeling impulsen te geven aan de rensport. Momenteel is het wachten op de uitvoering van 

splitsing in de Vlaamse en Waalse federatie en tot dan blijft de Belgische federatie erkend.   

 

Tabel 14. Berekende toegevoegde waarde van de paardenwedrennen per jaar 

PAARDENWEDRENNEN Per jaar in 1.000 € 

INPUT*  15.800 

Aantal paarden deelgenomen in 2001: 1785 voor  draf en galop  

Onderhoud per jaar (€ 620 per maand) 13.280 

Huur hippodroom (€ 2.675 per rendag):  

1457 koersen in 2001 en 8 per rendag= 182 rendagen 

487 

Inschrijving paarden (€ 125 per paard): minimum 7 paarden per koers 1.275 

Transport paarden (€ 75 per paard): minimum 7 paarden per koers 765 

Toegevoegde waarde per jaar: 12.800 

OUTPUT in 2001 28.600 

Bron: eigen berekeningen en Belgische Federatie voor de paardenwedrennen 

*De lonen van de jockeys zijn niet in rekening gebracht 

 

De tewerkstelling bedraagt ongeveer 500 arbeidseenheden (trainers, jockeys en 

administratief personeel) voor de galop- en drafrennen. Het onderhoudspersoneel evenals de 

tewerkstelling in de aanverwante sectoren werden niet in rekening gebracht. De trainers en 

jockeys werken voor de eigenaars van renpaarden, maar op zelfstandige basis.   
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3.3. Paardenmelkerijen 

 

Door interviews en bezoeken werden voor de paardenmelkerijen een aantal economische 

parameters bepaald, waardoor de toegevoegde waarde van dit specifieke segment kon worden 

bepaald. In België zijn er 5 professionele paardenmelkerijen met de verkoop van paardenmelk 

in hoofdberoep en een 30-tal in bijberoep. Een aantal van de paardenmelkerijen hebben zich 

gegroepeerd als vzw Belgische Paardenmelkerijen, om qua hygiëne en melkverwerking, 

sanitaire voorschriften uit te werken. Een tiental melkerijen zijn hier bij aangesloten. De 

doelgroep of de belangrijkste klanten zijn sportmensen en mensen met 

gezondheidsproblemen. De laatste categorie omvat 80 % van het klantenbestand.  

 

De veulens worden twee maanden bij de merrie gelaten, waarna ze een half jaar melk geven. 

Indien de voorafgaande periode niet gerespecteerd wordt, is de melkgift lager en de periode 

korter. De veulens worden ’s avonds na de laatste melkbeurt bij de merries gebracht. Tussen 3 

en 4 uur ’s nachts worden merrie en veulen opnieuw gescheiden, zodat om 7 u ’s morgens kan 

gemolken worden voor de eerste maal. Indien merrie en veulen niet bij elkaar geplaatst 

worden, stopt de melkproductie na enkele dagen. Sommige paardenmelkerijen starten vroeger 

afhankelijk van de keuze van de bedrijfsleider. 

 

Eén melkbeurt brengt ongeveer één liter melk op, maar dit is in grote mate afhankelijk van het 

ras van de melkmerries. Tijdens de zomer wordt 2 à 3 keer gemolken, tijdens de winter 4 à 5 

keer per dag om dezelfde hoeveelheid te krijgen. De oorzaak hiervan ligt bij het feit dat er in 

het voorjaar meer veulens zijn, dan tijdens de wintermaanden. Door de kleinere hoeveelheden 

per melkbeurt moet meerdere malen gemolken worden voor hetzelfde resultaat. Gemiddeld 

worden op een bedrijf 15 à 20 merries drachtig en dit is dus het gemiddeld aantal merries dat 

gemolken wordt. Op bedrijven met een paardenmelkerij in bijberoep ligt het aantal uiteraard 

lager.  

 

De melk wordt verkocht aan  € 7,5 per liter, maar de prijs schommelt in de meeste gevallen 

tussen de € 5-8. Op sommige bedrijven wordt een grotere hoeveelheid vers verkocht, andere 

bedrijven verkopen meer diepgevroren melk. Deze laatste blijft 3 tot 4 maanden bewaarbaar 

en behoudt de smaak. De melk wordt eveneens verkocht in kuren van 7 liter, waarbij de 

aanbevolen hoeveelheid 0,25 liter per dag bedraagt. Een volledige kuur duurt dus 4 weken. 

Op de meeste bedrijven zijn ook bijproducten verkrijgbaar zoals likeur van paardenmelk, 

cosmeticaproducten en roomijs. De grotere bedrijven hebben een aparte shop of een 

verbruikerszaal.  

 

Hierna volgt een korte weergave van enkele economische kengetallen voor drie bezochte 

bedrijven. 
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1. Eén van de bezochte paardenmelkerijen heeft een paardenbestand van 48 melkmerries en 

één dekhengst. De veulens van de Belgische trekpaarden worden verkocht, zodat steeds 

raszuiver gefokt kan worden. De aankoop van een merrie bedraagt ongeveer € 1.800, 

terwijl de verkoop van de veulens € 750 per veulen opbrengt. Het melken van Belgische 

trekpaarden is het meest interessant, omdat ze het meeste melk geven.  

Meestal zijn er ongeveer 40 kuren in voorraad. De paardenmelk wordt ook gevriesdroogd. 

Het procédé en de installaties zijn duur, waardoor een kuur ongeveer € 90 bedraagt. In 

totaal duurt het immers twee dagen om 20 liter te vriesdrogen. Op het bedrijf is een kleine 

shop aanwezig, waar ook andere producten worden verkocht. Zeep, douchezeep, shampoo 

worden eveneens in het labo aangemaakt en op het bedrijf verkocht. Ook handencrème 

wordt verkocht, waarbij het de bedoeling is dat deze producten begin volgend jaar ook van 

eigen paardenmelk wordt gemaakt. De producten worden aangeraden aan mensen met 

huidproblemen, omdat het uiterst zachte en neutrale schoonheidsproducten betreft.  

Het bedrijf organiseert ook groepsbezoeken, waarbij de paardenmelkerij wordt getoond. 

Het melken zelf wordt niet meer getoond, omdat dit de hoeveelheid melk negatief 

beïnvloedt. Als vervanging wordt een videoreportage getoond aan de bezoekers. De 

meeste rondleidingen hebben plaats in mei, september en oktober. Een rondleiding kost € 

4 per persoon. In totaal werden 2.500 bezoekers geteld. 

In totaal heeft het bedrijf van 25 ha weiland, om tevens te voorzien van hooi voor de 

paarden. In totaal is 3-4 ha bestemd voor de paarden om te lopen. Maandelijks moet 5 à 6 

ton krachtvoeder gekocht worden voor 48 merries. De gemiddelde prijs per merrie, aan 

onderhoud en verzorging bedraagt € 125 per maand  

 

2. Een paardenmelkerij met 120 ponypaarden heeft 55 merries, waarvan 24 worden 

gemolken. Gemiddeld wordt 3 liter bekomen in vier melkbeurten. Op het bedrijf zijn drie 

dekhengsten aanwezig. Een aantal veulentjes worden verkocht om als rijpony te dienen. 

De meerderheid wordt opnieuw in het bedrijf ingezet.  

 

3. Op deze paardenmelkerij zijn ongeveer 35 melkmerries aanwezig. Het zijn sportpaarden 

van allerlei rassen. Er is een dekhengst aanwezig (niet goedgekeurde). De merries geven 

tot ongeveer 1 liter melk per beurt en worden 5 maal per dag gemolken om de 2,5 u. De 

prijs van een liter melk bedraagt € 8. Gemiddeld worden 20 tot 25 merries gemolken. 

Veelal wordt verse melk verkocht, maar ook een groot aantal diepgevroren melk. Een 

kuur kost € 54 en is goed voor 4 weken (7 liter). 

Behalve melk worden roomijs, likeur en cosmeticaproducten verkocht, waarvan de laatste 

categorie zelf geproduceerd wordt.  

De paardenmelkerij ontstond 6 jaar geleden en momenteel wordt aan uitbreiding gedacht. 

Er zijn 35 fokmerries, maar er zouden een 10-tal bijkomen in de toekomst. In totaal zijn 

ongeveer 80 paarden op het bedrijf. De veulens worden gehouden als melkmerries, terwijl 
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een gedeelte wordt opgetraind door twee ruiters en verkocht als rijpaarden. Een rijpaard 

brengt gemiddeld € 1750 à € 2000 op. 

 

Om de toegevoegde waarde van dit segment te bepalen, wordt abstractie gemaakt van een 

aantal parameters. Opnieuw worden gemiddelde waarden aangenomen, waardoor de 

verschillen in werkwijze tussen de bedrijven niet in rekening worden gebracht. Ook 

gedurende het jaar zijn er verschillen in hoeveelheden melk, aantal melkmerries enz.  

 

De sector omvat 5 bedrijven in hoofdberoep en 30 bedrijven in bijberoep a rato van een halve 

activiteit. Samen is dat 20 voltijdse bedrijven. 

De toegevoegde waarde van een voltijds bedrijf wordt geschat op € 62.000. 

De totale toegevoegde waarde is bijgevolg: € 62.000  20 = € 1.240.000 

 

Tabel 15. Berekende toegevoegde waarde, input en output van de paardenmelkerijen per jaar, 

in 1.000 € 

 PAARDENMELKERIJ 

(1.000 €) 

SECTOR*                    

(1.000 €) 

INPUT   

Onderhoud 50 merries aan € 125/maand 75 1.500 

Toegevoegde waarde per melkerij 62 1.240 

OUTPUT 137 2.740 

15 à 20 melkmerries aan 3 liter per dag per merrie= 50 l   

50 liter  € 7,5/l =  11.000/maand  137  

Bron: eigen berekeningen  

*Voor de sector wordt aangenomen dat 5 er bedrijven in hoofdberoep zijn en 30 bedrijven in bijberoep 

 

Dit is een schatting, zonder rekening te houden met nevenactiviteiten en de verkoop van 

andere bijproducten. Aangenomen wordt dat op een bedrijf ongeveer 50 merries aanwezig 

zijn, waarvan een 15 à 20 merries melk geven. Ook het aantal paardenmelkerijen is niet 

helemaal bepaald. In totaal gaat het hier om 5 bedrijven in hoofdberoep en 30 bedrijven in 

bijberoep.  

Op sommige bedrijven is de training en verkoop van rijpaarden belangrijk, bij andere worden 

groepsbezoeken georganiseerd en de verkoop van andere nevenproducten van paardenmelk 

kan zorgen voor bijkomende inkomsten, maar in de berekeningen werd hiermee geen 

rekening gehouden. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen de verkoop van verse melk en 

bevroren melk of de verkoop van kuren voor langere periode.  
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3.4. Maneges 

 

In België zijn er ongeveer 750 maneges aanwezig, waarbij er in Antwerpen en Limburg 

relatief weinig zijn in vergelijking met het grote aantal paarden in de omgeving zijn. De 

grotere maneges hebben gemiddeld 30 tot 40 paarden. Zij bieden meestal een uitgebreid 

pakket diensten en mogelijkheden voor de ruiter. Maneges vallen onder de categorie para-

agrarisch als ze in een agrarisch gebied gelegen zijn (zie bijlage). 

 

De manegehouder heeft een aantal belangrijke functies te vervullen met het oog op een goede 

werking van het desbetreffende recreatiecentrum. Binnen de manege bestaat de mogelijkheid 

tot het volgen van groepslessen of privé-lessen, waarbij in de familiebedrijven de eigenaars 

zelf les geven. In de grotere maneges zorgen gediplomeerde lesgevers voor het aanleren van 

verschillende disciplines. De gediplomeerde lesgevers zijn afkomstig van de Vlaamse 

Trainersschool of de CMO-centra (zie Hoofdstuk 5.4). Het is mogelijk om met een 

manegepaard te trainen, zodat aan iedereen in principe de mogelijkheid wordt geboden om 

tegen democratische prijzen de paardensport te beoefenen. Het is uiteraard ook mogelijk om 

met een eigen paard in de piste te trainen, maar meestal op voorwaarde dat het paard in de 

manege gestald wordt. Tegenwoordig worden op dit vlak reeds bijkomende activiteiten 

georganiseerd. Nieuwe trends nemen hun ingang in de maneges om de mogelijkheden voor de 

uitbaters te vergroten. Eén van de voornaamste nieuwigheden is de hippotherapie, waarbij 

gehandicapten therapie krijgen door middel van lenigheidsoefeningen te paard. De meeste 

maneges bezitten één of meerdere binnenpisten en ook buitenpisten zijn geen uitzondering.  

 

Een tweede functie die de manegehouders vervullen is het verzorgen en het stallen van 

paarden. Niet alleen de eigen paarden zijn ondergebracht in de manege, maar ook privé-

personen kunnen tegen betaling hun paard in een manege onderbrengen. De uitbating en 

onderhoud van paardenstallen gebeurt dikwijls door de eigenaars of familie. Bij een complete 

verzorging, inclusief voeding en het schoonmaken van de stallen, bedragen de kosten € 225 

tot € 300 per maand. Voor de manegehouders is het werk verzwaard, omdat ook de 

mogelijkheden binnen de sector beperkter zijn. Vroeger werden de paarden individueel en 

dagelijks grondig verzorgd en schoongemaakt, maar tegenwoordig wordt deze behandeling 

enkel toegepast op de duurdere maneges. Uiteraard worden de kosten voor extra personeel 

doorgerekend naar de klanten. Het is ook mogelijk in bepaalde maneges om enkel een box te 

huren aan de prijs van ongeveer € 75 per maand.  

 

Het organiseren van verschillende evenementen behoort eveneens tot de activiteiten van een 

manegehouder, vooral tijdens de weekends. De lokale clubs of de manegehouder zelf verzorgt 

de inrichting, meestal op regionaal niveau. Vermits dit op kleine schaal gebeurt, is er sprake 

van een sociale aangelegenheid. De cafetaria maakt integraal deel uit van het sociaal gebeuren 
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en is in de meeste maneges ook aanwezig. In een aantal gevallen is een ruitershop aanwezig, 

maar de uitbating gebeurt dan door derden.  

 

Sommige maneges en manegehouders organiseren ook sportkampen of ruiterkampen, tot zelfs 

plattelandsklassen. Eén van de bezochte voorbeelden is het landelijk ontmoetingscentrum in 

Peer, waar verschillende recreatieve activiteiten worden georganiseerd. De paardenkampen 

zijn ontstaan door de aanwezigheid van een manege. Er zijn 18 paarden aanwezig en er is 

accommodatie mogelijk voor ongeveer 60 personen. Gedurende 11 weken worden 

paardenkampen georganiseerd met telkens ongeveer 30 kinderen. Het begeleidersteam bestaat 

uit 5 lesgevers. Het plattelandscentrum vormt min of meer het startpunt van het 

ruiterroutenetwerk. Het plattelandscentrum richt zich vooral op kortere afstanden en kleinere 

routes, waardoor gemakkelijker logies kunnen gevonden worden voor de deelnemers. Het 

paardrijden is eveneens geïntegreerd in de activiteiten van de plattelandsklassen.  

 

Behalve de voorgenoemde activiteiten beperkt de manegehouder zich niet altijd strikt tot het 

paardrijden zelf, maar wordt geopteerd voor een aantal nevenactiviteiten. De verkoop van 

paarden gebeurt eveneens op de maneges en enkele zijn zelfs erkende KI-centra. De 

activiteiten zijn niet altijd even duidelijk te scheiden. Er heerst een groeiende ontevredenheid 

onder enkele manegehouders, omdat de druk op financieel en juridisch vlak steeds hoger 

wordt.  

 

Het aantal maneges op nationaal vlak is moeilijk te bepalen, omdat veel kleinere maneges 

bestaan. Het ‘Nationaal Verbond der Manegeuitbaters’ heeft ongeveer 300-leden op nationaal 

vlak, maar het effectieve aantal is veel groter.  

 

De toegevoegde waarde van de maneges wordt berekend op basis van jaarrekeningen van de 

nationale bank, waarbij gemiddelde waarden van ongeveer 120 maneges worden bekomen. 

De gemiddelde omzet per manege bedraagt € 117.000 € en de toegevoegde waarde € 37.600. 

De tewerkstelling omvat gemiddeld 2,3 arbeidseenheden per manege. Aangenomen wordt dat 

enkel de grote maneges het statuut hebben van een vennootschap en hun jaarrekeningen 

neerleggen bij de nationale bank. Voor de overige 630 maneges wordt verondersteld dat de 

gemiddelde toegevoegde waarde de helft vormt van de grote.  

 

De berekende toegevoegde waarde voor de maneges is als volgt: 

 1.000 euro 

Grote maneges   120  37.600 =  4.512 

Kleine maneges   630  18.800 = 11.840 

Totaal                            16.356 

  

hetzij afgerond € 16.350 voor alle bedrijven.
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4. Vlees en dierlijk afval 

 

4.1. Productie, buitenlandse handel en consumptie van paardenvlees 

 

Een overzicht van productie, buitenlandse handel en consumptie van paardenvlees is terug te 

vinden in de zelfvoorzieningsbalans van het CLE.  

 

Tabel 16. Zelfvoorzieningsbalans paardenvlees, in ton karkasgewicht, 1999-2001 

 1999 2000 2001 

Bruto productie (A) 2.914 3.406 3.416 

       -Uitvoer levende dieren 679 1.006 1.118 

       -Invoer levende dieren 2.564 3.113 3.476 

Netto-productie 4.799 5.513 5.774 

       -Uitvoer vlees 31.814 31.050 30.296 

       -Invoer vlees  41.654 33.409 38.292 

Binnenlandse verbruik (B) 14.639 7.872 13.769 

 in kg/ hoofd 1,43 0,77 1,34 

Zelfvoorzieningsgraad A/B (%) 19,9 43,3 24,8 %  

Bron: CLE 

 

Vertrekpunt van de zelfvoorzieningsbalans is de netto-productie die in feite de hoeveelheid 

paardenvlees afkomstig van de slachtingen in Belgische slachthuizen omvat. Die netto-

productie ligt in de buurt van 5.000 ton of 22.000 geslachte paarden per jaar.  

 

Door de invoer van levende paarden daarvan af te trekken en uitvoer eraan toe te voegen 

wordt de bruto-productie of de productie van Belgische herkomst bekomen. Het gaat om 

gemiddeld 3.200 ton per jaar. Dat is uiteraard het cijfer om de waarde van de Belgische 

productie van paardenvlees te bepalen.  

 

De invoer van paardenvlees ligt systematisch in de buurt van 40.000 ton per jaar, met als 

uitzondering het jaar 2000 met 33.400 ton. Ongeveer 30.000 ton van het ingevoerde 

paardenvlees wordt terug uitgevoerd vooral naar buurlanden. Het resultaat is dat om en nabij 

14.000 ton of 1,4 kg/hoofd aangewend wordt voor menselijke consumptie in België. 

 

De cijfers wijzen op een zelfvoorziening van ongeveer 25 % en betekent dat 75 % van het 

verbruikte paardenvlees van het buitenland afkomstig is. 

 

De netto-productie of de slachtingen van paarden zijn terug te vinden in de statistieken van 

het F.A.V.V. (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid). 
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Tabel 17. Aantal slachtingen van eenhoevigen in België, periode 2000-2002 

Slachthuis 2000 2001 2002 

Anderlecht 2.483 2.168 1.923 

Lichtervelde 980 1.156 858 

L.A.R., Moeskroen 7.559 8.486 5.532 

Oostrozebeke  4.994 5.386 725 

Zele 1.023 709 43 

Charleroi 1.020 2.421 1.993 

Sint-Truiden 1.138 202 147 

Overige 1.174 480 1.486 

Totaal 22.371 23.009 15.672 

Bron: Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (Instituut voor Veterinaire Keuring) 

 

In feite zijn er een 50-tal slachthuizen die 1 tot 30 paarden per jaar slachten. Daarentegen 

slachten 7 slachthuizen meer dan 1.000 dieren per jaar. Toch maakt de ontwikkeling van de 

voorbije jaren duidelijk dat in 2002 nog enkel in Anderlecht, Moeskroen en Charleroi meer 

dan 1.000 stuks op jaarbasis geslacht worden, met ruim twee derden van de slachtingen.  

Uitgaande van 23.000 slachtingen in 2001 komt dat neer op gemiddeld 460 geslachte paarden 

per week. De kostprijs om een paard te slachten bedraagt € 50.   

De toegevoegde waarde van de slachterijsector voor paarden is in totaal:  

23.000  € 50 = € 1.150.000 

 

België is een draaischijf van in- en uitvoer van paardenvlees, waarbij een vijftal bedrijven 

zorgen voor een flinke tewerkstelling en een toegevoegde waarde van afgerond 9,4 miljoen €. 

Onderstaande Tabel geeft een overzicht van de balanscijfers van de N.B.B. (Nationale Bank 

van België). 

 

Tabel 18. Omzet, toegevoegde waarde en personeelsbestand van paardenvleesverwerkende 

bedrijven in 2001, in 1.000 € 

COMPANY Omzet Toegevoegde waarde Gemiddeld personeelsbestand 

CHEVIDECO  1.038 21 

DAMAR  30  

EQUINOX* 57.240 2.944 80 

MULTIMEAT 36.685 2.840 20 

VELDA 56.672 2.544 33 

Totaal 150.597 9.396 154 

*gegevens 2001 nog niet beschikbaar, waarden zijn van 2000 
Bron: NBB 
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Zowel Damar als Chevideco zijn de kleinere bedrijven, hoewel Chevideco verantwoordelijk is 

voor 35 % van de slachtingen in België. Ongeveer één vierde van de paarden die wekelijks in 

het bedrijf verwerkt worden zijn inlandse paarden. Behalve deze bedrijven zijn er nog een 

aantal bedrijven die eveneens paardenvlees verkopen, waarronder Frigo, maar voor deze 

bedrijven zijn andere vleessoorten belangrijker. Equinox slacht niet in België en de aanvoer 

van paardenvlees is vooral afkomstig uit Amerika. Samen met Velda vormen zij de 

belangrijkste bedrijven binnen de paardenvleessector. 

 

De invoer- en uitvoertabellen voor slachtpaarden tonen inderdaad aan dat België netto-

importeur is voor bijna € 7 miljoen in 2001.  

In Tabel 19 is de import van slachtpaarden weergegeven. De grootste invoer komt uit 

Duitsland, Denemarken en Nederland (cfr. Invoer levende paarden zonder slacht- en 

fokpaarden). Buiten de EU zijn het vooral Litouwen en Roemenië, die instaan voor de 

aanvoer van slachtpaarden.   

 

Tabel 19. Import slachtpaarden, in 1.000 € , periode 2001 - 1998 

Landen van 

herkomst 

2001 2000 1999 1998 

Aantal 1000 € Aantal 1000 € Aantal 1000 € Aantal 1000 € 

TOTAAL 

INVOER 
10.441 7.703 8.535 5.367 5.870 3.615 7.260 4.613 

WAARVAN 

EU 
9.005 6.855 7.465 4.719 5.321 3.337 6.488 4.127 

Duitsland 3.138 2.711 2.278 1.583 2.035 1.381 1.476 1.006 

Denemarken 2.004 1.537 1.194 801 1.099 703 1.283 917 

Nederland 3.432 2.328 3.260 1.899 1.859 1.040 3.321 1.940 

Frankrijk 416 272 532 354 313 206 392 255 

NIET-EU         

Litouwen 595 394 749 428 529 268 268 159 

Polen 160 122 302 208 20 10 466 306 

Bron: NBB 

 

Het aantal slachtpaarden dat wordt uitgevoerd is klein in verhouding met de invoer. Het gaat 

hier waarschijnlijk om een aantal meer specifieke Belgische rassen, waaronder de Brabander 

(naar Italië). Het grootste gedeelte wordt uitgevoerd naar Frankrijk. Een aantal grotere 

vleesproductiebedrijven hebben daar eveneens vestigingen.  
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Tabel 20. Export slachtpaarden, in 1000 €, periode 2001 - 1997 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 1997 

Aantal 1000 € Aantal 1000 € Aantal 1000 € Aantal 1000 € Aantal 1000 € 

TOTAAL UITVOER 1.130 799 745 481 552 379 252 190 538 399 

WAARVAN EU 1.130 799 745 481 552 379 252 190 538 399 

Frankrijk 901 672 676 428 504 366 248 188 421 318 

Duitsland 64 49 19 9 1 370 0 0 1 0,7 

Italië 91 59 0 0 0 0 3 1,3 0 0 

Spanje 21 5 0 0 47 13 0 0 0 0 

Verenigd Koninkrijk 52 12 50 43 0 0 0 0 0 0 

Bron: NBB 

 

België is een netto-importeur van paardenvlees. De grotere vleesbedrijven hebben een 

groot aantal slachterijen buiten de EU, meer bepaald in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. 

Dit verklaart de grote aanvoer vanuit Argentinië en de VS. Ook vanuit Frankrijk wordt veel 

paardenvlees ingevoerd. Hierna volgen de tabellen met de in- en uitvoer van paardenvlees, 

vers of gekoeld, bevroren, gepekeld, gezouten of gedroogd.  

In Tabel 21 en 22 is de im- en export terug te vinden van vers of gekoeld vlees, waarbij het 

meeste vlees wordt ingevoerd uit Frankrijk. De grootste hoeveelheid komt uit Argentinië, 

zoals eerder vermeld.  

 

Tabel 21. Import van vlees van paarden, vers of gekoeld, in 1.000 € en ton, periode 2001–

1998 

Landen van 

herkomst 

2001 2000 1999 1998 

Ton 1000 € Ton 1000 € Ton 1000 € Ton 1000 € 

TOTAAL INVOER 20.591 89.102 18.449 74.802 22.090 82.879 22.874 83.551 

WAARVAN EU 6.490 29.943 5.810 25.162 6.096 25.455 5.142 20.159 

Frankrijk 4.293 21.468 4.064 18.840 3.229 15.474 2.426 10.769 

Nederland 1.314 5.338 1522 5.703 2.622 9.422 2.340 8530 

Duitsland 361 1.828 78 260 77 152 8 19 

NIET-EU         

Argentinië 8.494 34.688 8.281 31.394 8.574 29.031 8.899 32.302 

Verenigde Staten  1.867 8.070 2.108 8.877 4.051 15.433 5.049 17.438 

Mexico 1.196 5.055 705 2.786 1.207 3.949 1.529 4.787 

Uruguay 926 4.129 567 2.286 381 1483 392 1.270 

Brazilië 802 3.721 212 546 114 400 134 371 

Canada 226 1.377 545 2.674 695 3.037 503 2.060 

Bron: NBB 

 

De export, weergegeven in Tabel 22, is volledig gericht binnen de EU. In totaal wordt bijna 

70 % naar Frankrijk uitgevoerd. Belangrijke exportlanden zijn ook Italië en Nederland, maar 

in verhouding veel minder dan Frankrijk. Frankrijk is een belangrijk land met betrekking tot 

de handel, zowel voor de invoer als voor de uitvoer.  

 

http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
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Tabel 22. Export van vlees van paarden, vers of gekoeld, in  1.000 € en ton, periode 2001 – 

1998 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 

ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € 

TOTAAL UITVOER 18.365 86.183 17.102 69.380 16.845 67.111 17.784 70.108 

WAARVAN EU 18.188 84.283 16.829 66.847 16.685 65.776 17.617 68.538 

Frankrijk 12.477 57.624 11.278 46.324 10.808 43.648 11.672 46.981 

Italië 3.174 16.542 2.786 12.961 3.684 15.341 3.584 14.248 

Nederland 1.499 5.504 2.030 4.299 1.548 4.131 1.749 4.717 

Duitsland 783 2.782 405 1.305 252 683 309 875 

Luxemburg 165 1.460 155 1.299 154 1.200 185 1.305 

Zwitserland 143 1.526 232 2.111 126 908 115 890 

Japan 32 367 38 415 34 426 51 676 

Portugal 36 196 65 356 41 197 8 44 

Zweden 28 98 107 289 195 566 107 358 

Bron: NBB 

 

Ingevroren vlees komt voornamelijk uit Brazilië, Argentinië en Uruguay en heeft te maken 

met de buitenlandse slachterijen, die de Belgische bedrijven voorzien van paardenvlees. De 

invoer uit Europese landen is beperkt, omdat de invoer als vers vlees mogelijk is en de invoer 

van vers vlees belangrijker is.  

 

Tabel 23. Import bevroren paardenvlees, in 1.000 € en ton, periode 2001 – 1998 

 

Landen van 

herkomst 

2001 2000 1999 1998 

ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € Ton 1000 € 

TOTAAL INVOER 16.257 21.155 13.857 14.982 18.457 20.807 17.058 20.706 

WAARVAN EU 975 1.504 517 769 1.156 1.945 1.718 2.404 

Nederland 603 1.044 378 584 899 1711 1.281 1.843 

Frankrijk 351 450 118 133 223 204 437 561 

NIET-EU         

Brazilië 6.104 6.901 5.316 4869 6.002 5.978 4.101 4426 

Argentinië 5.646 6.593 5.689 5529 7.391 7.441 6.731 7.636 

Uruguay 2.932 4.508 1.192 1.451 1.523 1.560 1.316 1.563 

Australië 450 1.288 751 1.584 1.570 2467 1.585 2.386 

Mexico 83 206 147 284 334 609 508 868 

Nieuw-Zeeland 47 116 77 125 232 337 269 390 

Verenigde Staten  15 33 92 220 166 366 687 843 

Bron: NBB 

 

De export van bevroren vlees is vooral gericht op Nederland, dat de andere landen ver achter 

zich laat. De uitvoer naar Italië is niet verwaarloosbaar. Veel minder wordt uitgevoerd naar 

Frankrijk, Zweden, Duitsland. De uitvoer is in hoofdzaak binnen de EU.  

 

 

http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
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Tabel 24. Export bevroren paardenvlees, in 1.000 € en ton, periode 2001 – 1998 

 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 

ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € 

TOTAAL 

UITVOER 
9.492 14.662 11.958 14.166 11.604 15.039 11.702 16.987 

WAARVAN EU 9.352 14.510 11.612 13.871 11.531 14.970 11.702 16.981 

Nederland 5.732 8.136 6.793 7.831 7.202 9.212 7.195 9.868 

Italië 1.796 2.610 2.412 2.648 2.322 2686 1.541 2.121 

Frankrijk 706 961 600 760 726 896 1291 1.766 

Zweden 573 1.757 396 1.080 348 951 571 1.393 

Duitsland 348 754 1.015 1.065 151 141 134 232 

Oostenrijk 178 266 339 443 776 1.050 952 1.553 

Bron: NBB 

 

In Tabel 25 en 26 wordt de hoeveelheden gepekeld, gezouten of gedroogd vlees weergegeven. 

Zowel de in- als uitvoer is miniem in vergelijking met de hoeveelheden vers vlees en 

ingevroren vlees. Zowel de in- als uitvoer speelt zich enkel af tussen EU-landen.  

 

Tabel 25. Import van vlees van paarden, gepekeld, gezouten of gedroogd, in 1.000 € en ton, 

periode 2001 - 1998 

Landen van 

herkomst 

2001 2000 1999 1998 

ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € 

TOTAAL 

INVOER 
99 832 171 650 112 820 86 616 

WAARVAN EU 99 832 171 650 112 820 86 616 

Nederland 94 791 79 600 106 777 83 584 

Frankrijk 3,8 33 91 40 3 18 0,8 5 

Italië 0,7 6,7 1 7,8 2,5 25 1,6 188 

Bron: NBB 

 

Tabel 26. Export van vlees van paarden, gepekeld, gezouten of gedroogd, in 1.000 € en ton, 

periode 2001 - 1998 

Landen van 

bestemming 

2001 2000 1999 1998 

ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € ton 1000 € 

TOTAAL 

UITVOER 
206 1.467 193 1.215 256 1.499 240 1.405 

WAARVAN EU 206 1.467 193 1.215 256 1.499 240 1.405 

Duitsland 1,2 7,8 0,3 1,7 0,3 1,7 0,1 0,7 

Frankrijk 0,5 4,5 0,4 3,6 1,6 11,6 8,1 54 

Italië 5,5 44 4,4 27 2,8 18,7 2,6 17,6 

Luxemburg 0,6 11 0,8 12 0,9 12 1,3 16 

Nederland 198 1.400 187 1.171 250 1.455 228 1.315 

Bron: NBB 

 

http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
http://www.nbb.be/IXD01BK/redirect_code.jsp?freq=2001
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Als besluit wordt de handelsbalans, opgemaakt voor levende slachtpaarden en 

paardenvlees, (vers, bevroren, gezouten) weergegeven in Tabel 27. De handelsbalans is 

steeds negatief, alhoewel de verhouding kleiner is geworden als gevolg van een toenemende 

export. De invoer schommelt, maar neemt na een daling in 2000 opnieuw toe in 2001.  

 

Tabel 27. Handelsbalans levende slachtpaarden en paardenvlees, in 1000 €, 

 periode 2001 - 1999         

 2001 2000 1999 

Totaal uitvoer 103.111 85.162 67.111 

Totaal invoer 118.792 95.801 108.121 

Handelsbalans -15.681 -10.639 -41.010 

 

 

 

 

Vers of gekoeld vlees 

Slachtpaarden 

Bevroren vlees 

 

 

Figuur 5. Stroomdiagram van de import en export van slachtpaarden en paardenvlees in 

België in 2001 

 

 

Op bovenstaande figuur zijn de import en export van slachtpaarden en paardenvlees 

weergegeven. Slachtpaarden komen uit Nederland en Duitsland en vanuit België gaat een 

klein aantal paarden naar Frankrijk. Zoals eerder vermeld is België netto-importeur met in 

hoofdzaak Zuid-Amerika en Frankrijk als leveranciers. Voor de uitvoer is Frankrijk een 

belangrijk exportland en in mindere mate Italië. 

 



53 

4.2. Dierlijk afval 
 

 

Het dierlijk afval van de paardensector omvat de kosten voor ophaling, verwerking en 

verwijdering van krengen afkomstig van de paarden. Het destructiebedrijf Rendac N.V. uit 

Denderleeuw in opdracht van OVAM verzorgt de ophaling en verwerking van krengen tot 

diermeel en dierlijke vetten. De opgehaalde hoeveelheden worden geregistreerd door Rendac 

en worden gegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 28. Hoeveelheid en kosten van ophaling, verwerking en eindverwerking van 

paardenkrengen in 2001, in € 

 Ton grondstof Kosten/ton Totaal kosten in € 

Vlaanderen    

-Bijdrageplichtigen 1.040 173 179.920 

-Niet-bijdrageplichtigen 240 173 41.520 

Wallonië 2.246 173 388.558 

België 3.526 173 609.998 

Bron: Rendac 

 

De Vlaamse overheid komt integraal tussen voor de niet-bijdrageplichtigen. Voor de 

bijdrageplichtigen komt de Vlaamse overheid voor een gedeelte tussen. Dat was 70 % in 2001 

en 50 % in 2002. De rest wordt betaald door de bedrijven, door middel van een abonnement 

op jaarbasis afhankelijk van het aantal paarden per bedrijf.  

De kosten van ophaling, verwerking en eindverwerking van paardenkrengen in Wallonië 

worden integraal door het Waalse Gewest betaald.  
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5. Opleidingen en beroepen 

 

5.1. Paardenvoeder 

 

De totale binnenlandse mengvoederproductie door Bemefa3 geregistreerd, bedroeg 5.988.063 

ton voor alle voedertypes in 2001. De totale omzet van de mengvoederfabrikanten bedroeg 

2.555 miljoen €. De productie van Bemefa omvat ongeveer 90 % van de totale Belgische 

mengvoederproductie, terwijl deze evolutie in stijgende lijn verloopt. De totale tewerkstelling 

in de mengvoedersector bedraagt ongeveer 3000 personeelsleden.   

 

De binnenlandse productie aan paardenvoeders bedroeg 58.090 ton in 2001. Ongeveer de 

helft hiervan wordt geproduceerd door fabrikanten die minder dan 50.000 ton mengvoeder per 

jaar produceren. Iets meer dan 30 % wordt door grotere bedrijven geproduceerd met een totale 

productie groter dan 150.000 ton per jaar. Omgerekend voor België komt dat neer op 64.544 

ton. Het binnenlands verbruik aan paardenvoeders bedroeg 55.943 ton (Bemefa-leden 

binnenland).  

 

De gemiddelde prijs schommelt rond € 7.6 (incl 6%BTW) voor 25 kg paardenvoer. De prijs 

varieert tussen de € 6 en 11 per 25 kg. Afhankelijk van de conditie en de verschillende 

activiteiten van de paarden worden andere hoeveelheden en andere samenstellingen 

gevoederd o.a. sport, lactatie. Volgens het N.I.S. is de gemiddelde prijs voor samengestelde 

veevoeders € 27 voor 100 kg voeder. Deze waarde wordt gehanteerd om de totale omzet te 

berekenen. Op die wijze is de omzet voor paardenvoeders (door bemefa-leden) gelijk aan 15,7 

miljoen €. Dit is ongeveer 0,6 % van de totale mengvoederproductie in België.  

 

Aangenomen wordt dat de toegevoegde waarde van de veevoedersector twee derden van de 

omzet omvat en het overige één derde  van buitenlandse herkomst is.  

 

Naast krachtvoeder is er uiteraard ruwvoeder nodig voor paarden. Het meest aangewezen is 

gras. Een degelijk management van grasland is niet makkelijk, het is wel lonend. In het 

voorjaar groeit het gras veel sneller dan in het najaar, zodat men een gedeelte van de weide(n) 

in mei-juni kan maaien en aldus een ruwvoedervoorraad voor de winter kan aanleggen4. Naast 

gras en hooi worden aan paarden wortelen en stro en nog kuilvoeder toegediend. Vrij 

algemeen wordt aangenomen dat het rantsoen voor 20 % uit krachtvoer en voor 80 % uit 

ruwvoeder bestaat. Verder wordt geschat dat het ruwvoeder voor twee derden uit hooi en gras 

en voor één derde uit wortelen en kuilvoeder bestaat. 

 

                                                 
3 Bemefa, 2001. Statistisch jaarverslag 
4 Grasland voor paarden. Brochure van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bestuur kwaliteit 
Landbouwproductie, Dienst Ontwikkeling, Sector Paarden: Heelbeekplein 9, 3500 Hasselt. 
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Om de waarde van het ruwvoeder te bepalen, wordt aangenomen dat gemiddeld twee paarden 

voldoende ruwvoeder bekomen van één ha grasland, inclusief wortelen en kuilvoeder. Voor 

de pony’s en ezels wordt gerekend met 6 dieren per ha grasland. Het is uiteraard een vrij ruwe 

norm, maar geeft niettemin een aanduiding van het belang voor wat betreft het gebruik van 

landbouwoppervlakte en de daarmee corresponderende voederkosten. 

 

Voor de bepaling van de toegevoegde waarde van een ha grasland wordt gewerkt met Bruto 

Standaard Saldo per ha (BSS). Dat is het verschil tussen de bruto-opbrengst verminderd met 

de specifieke kosten (zaadgoed, aangekochte meststoffen, bestrijdingsmiddelen, diverse 

kosten). 

 

Voor blijvend grasland wordt voor de periode 1996 – 2000 het gemiddeld BSS/ha berekend 

door het CLE en komt op 570 euro/ha5. 

 

Uitgaande van het totaal aantal eenhoevigen van 160.000 wordt dezelfde verhouding tussen 

de groep paarden enerzijds en de groep pony’s en ezels anderzijds gehandhaafd als in de 

stamboekaantallen. Concreet omvat de groep pony’s en ezels ongeveer 14.000 van de 

114.000, hetzij 12 %. Toegepast op het totaal aantal zijn er bijgevolg 19.200 pony’s en ezels 

en 140.800 paarden. 

 

Tabel 29. Toegevoegde waarde van de paardenvoeders, kracht- en ruwvoeders 

 Ton 1.000 € 

1. Krachtvoeder   

Input: ingevoerd: 33 % 21.514  

Toegevoegde waarde (66 % van de omzet) 43.030      11.618 (a) 

OUTPUT (€ 27 per 100 kg) 64.544 17.426 

2. Ruwvoeders   

Aantal ha BSS/ha (euro) Totaal BSS (1000 euro) 

Paarden 

Pony’s, ezel 

Totaal 

140.800 

19.200 

160.000 

70.400 

3.200 

73.600 

570 

570 

40.128 

1.824 

41.952 (b) 

3. Totaal Toegevoegde Waarde kracht- en ruwvoeder: (a) + (b) 53.570 

Bron: eigen berekeningen 

 

De toegevoegde waarde is afgerond 53,6 miljoen €. 

 

 

                                                 
5 Georges H., Hellemans, R., Taragola, N.: Bruto Standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (Periode 
1996/97 – 2000). CLE – Stat A12  -  2002. 
 
 



56 

5.2. Gezondheidszorg 

 

5.2.1. Diergeneeskunde 

 

Ongeveer 17 bedrijven produceren diergeneesmiddelen in België. Op jaarbasis werden 

141.730 verkochte dosissen geregistreerd voor paarden. Normaal gezien worden de paarden 

jaarlijks gevaccineerd, behalve het eerste levensjaar. In principe is het aantal paarden kleiner, 

omdat een aantal paarden tweemaal wordt ingeënt. In vergelijking met 5 of 6 jaar geleden is 

er een exponentiële toename aan geneesmiddelenverbruik te merken. De verzorging van 

dieren is meer en beter dan vroeger. Er bestaat vooral een handel met Nederland, waarbij 

wordt geïmporteerd omwille van de kostprijs. In totaal werden 178.161 ontwormingstubes 

verkocht op jaarbasis. Een paard wordt jaarlijks twee tot vier maal ontwormd. Gemiddeld 

worden de paarden dus driemaal ontwormd, waardoor minstens 60.000 paarden worden 

gemedicineerd. Dit aantal is onderschat, vermits een aantal ontwormingsmiddelen op een 

andere manier worden toegediend. Voor sommige paarden is een volledige tube noodzakelijk 

om te ontwormen en andere dieren (o.a. pony’s) verbruiken minder dan één tube.  

 

In België zijn er 76 dierenartsen die paarden behandelen als eerste specialiteit, terwijl 

ongeveer 132 dierenartsen een gemengde praktijk hebben. De gemiddelde diergeneeskundige 

kosten voor de verzorging van een paard bedragen: 50 € voor ontwormen, 15 € voor een 

griepvaccin en 25 € voor een vaccinatie tegen herpes/pneumonie (niet voor pony’s). In totaal 

kost een paard gemiddeld 90 € per jaar aan geneeskundige verzorging. Om de toegevoegde 

waarde te berekenen van de diergeneeskundige verzorging, werd een gemiddelde waarde van 

€ 75 genomen voor de jaarlijkse diergeneeskundige verzorging van een paard (cf. vaccin 

herpes niet voor pony’s). Rekening houdend met het aantal verkochte griepvaccins wordt 

gesteld dat 140.000 paarden behandeld worden op jaarbasis, waardoor de output 10,5 miljoen 

€ bedraagt. De input bestaat uit de gebruikte geneesmiddelen, waarbij verondersteld wordt dat 

de ze geïmporteerd worden. De aankoopprijs van een griepvaccin bedraagt gemiddeld € 5, 

terwijl een ontwormingstube gemiddeld € 12 kost. Het verschil tussen de in- en output is de 

toegevoegde waarde en voor de dierenartsen betekent dit 7,7 miljoen €.  

 

Voor de gespecialiseerde verzorging, meer bepaald operationele ingrepen e.d., worden de 

klinieken in aanmerking genomen. Een aantal dierenklinieken zijn gespecialiseerd in paarden, 

maar een aantal klinieken hebben eveneens een gemengde praktijk. In België zijn er 8 

klinieken die paarden opereren, waarvan slechts twee gespecialiseerd zijn. De andere 

klinieken verzorgen ook (meestal hoofdzakelijk) rundvee en een gedeelte paarden.   

 

De twee dierenklinieken die enkel paarden behandelen, voeren jaarlijks ongeveer 1650 

ingrepen uit. De meerderheid zijn chirurgische ingrepen met eventueel een hospitalisatie, 

terwijl een aantal ingrepen rechtstaand zijn uitgevoerd. Het aantal operaties is de laatste drie 
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jaar toegenomen en komt neer op twee operaties per dag. De drukste maanden zijn uiteraard 

de zomermaanden. De totale tewerkstelling bedraagt in totaal 9 dierenartsen en 4 internen 

voor de twee klinieken.  

In de dierenkliniek van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke worden jaarlijks 2000 

patiënten ontvangen, waaronder een 1.000-tal operaties en een 1000-tal andere consultaties.  

 

Tabel 30. Toegevoegde waarde van de diergeneeskunde per jaar, in € 

 Berekening 1.000 € 

INPUT   

Aankoop griepvaccin 141.730  € 5 708 

Aankoop ontwormingsmiddelen 178.161  € 12 2.138 

Totaal:  2.846 

Toegevoegde waarde van dierenartsen en 

dierenklinieken: 

 7.700 + 1.150 

8.850 

Gemiddelde diergeneeskundige kosten per 

paard: € 75 per jaar  aantal paarden 

Dierenklinieken: 

140.000  € 75 10.500 

 

2.240 

OUTPUT   12.740 

Bron: eigen berekeningen 

 

De toegevoegde waarde van de dierenklinieken wordt hier bij geteld om de volledige 

diergeneeskundige sector te bepalen. In totaal is de toegevoegde waarde van de klinieken 

ongeveer 1,15 miljoen € en de totale omzet 2,24 miljoen €. De gegevens met betrekking tot de 

dierenklinieken werden eveneens uit de jaarrekeningen van de nationale bank gehaald. 

 

 

5.2.2. Smederijen  

 

Een hoefsmid kan ongeveer 5 à 6 paarden behandelen per dag. Gemiddeld vraagt een 

hoefsmid 50 € per beslag en op jaarbasis wordt de behandeling ongeveer 5 keer herhaald. De 

prijs voor het bekappen is lager. Er bestaat een groepering van hoefsmeden, N.V.M.H. het 

nationaal verbond voor meesterhoefsmeden, die onder de wetgeving valt van 1898. De 

statuten werden goedgekeurd door de Raad van State.  

 

In totaal zijn er ongeveer een 600-tal hoefsmeden, zodat bijna elke gemeente een hoefsmid 

heeft. In Vlaanderen zijn er meer hoefsmeden dan in Wallonië, vermoedelijk door de hogere 

concentratie aan paarden. Het aantal hoefsmeden in hoofdberoep bedraagt 120. Een hoefsmid 

werkt tijdens de zomermaanden bijna 6 dagen op 7, maar tijdens de wintermaanden iets 

minder. De toegevoegde waarde wordt berekend aan de hand van een schatting van een 

gemiddelde werkweek van een hoefsmid. Gemiddeld wordt aangenomen dat een hoefsmid 5 
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paarden per dag behandelt en dat gedurende 10 maanden. Voor de hoefsmeden in bijberoep 

wordt aangenomen dat zij 3 tot 4 dagen per week werken en minder voor diegenen die als 

hobby paarden beslaan. De output van de hoefsmeden in bijberoep bedraagt één derde van de 

hoefsmeden in hoofdberoep. Voor het totaal aantal hoefsmeden, in hoofd- en bijberoep, 

bedraagt dit 18,06 miljoen €.  

De input is het ingevoerde materiaal, meer bepaald de hoefijzers. Alle hoefijzers worden 

ingevoerd uit Nederland en de gemiddelde prijs voor 30 stuks bedraagt ongeveer € 38. Per 

hoefijzer betekent dit € 1,26 en gemiddeld per paard ongeveer € 5 aan materiaal. Indien op 

dezelfde wijze wordt gerekend voor de hoefsmeden in hoofd- en bijberoep bedraagt de input 

1,8 miljoen €. De berekende toegevoegde waarde bedraagt 16,25 miljoen €. 

 

Tabel 31. Berekening van de output van de hoefsmeden 

 1.000 € 

INPUT  

120 hoefsmeden in hoofdberoep  774 

480 in bijberoep aan 3-4 dagen per week 1.032 

Totaal: 1.806 

Toegevoegde waarde hoefsmeden:  16.250 

OUTPUT per hoefsmid: 

(5 per dag, 6 dagen per week en 10 maanden per jaar) 

64.5 

120 hoefsmeden in hoofdberoep  7.740  

480 in bijberoep aan 3-4 dagen per week 10.320  

OUTPUT  18.060  

Bron: eigen berekeningen 

 

Een tweede benadering om de toegevoegde waarde van de hoefsmeden te berekenen, is vanuit 

het aantal paarden die jaarlijks behandeld worden, vergelijkbaar met de methode gehanteerd 

bij de bepaling van het economisch belang van de diergeneeskunde. Een hoefsmid in 

hoofdberoep behandelt ongeveer 30 paarden per week en op jaarbasis 1.290. In totaal voor 

120 hoefsmeden betekent dit 154.800 paarden, terwijl voor de 480 hoefsmeden in bijberoep 

dit neerkomt op 206.400 (= 1290/3  480). Uiteraard worden de paarden meerdere malen per 

jaar behandeld, maar als gemiddelde wordt 3 behandelingen aangenomen. Het aantal 

behandelde paarden bedraagt dan 120.400. In totaal behandelen de hoefsmeden 361.200 

paarden per jaar aan € 50 per paard, waardoor de totale output 18 miljoen € bedraagt. Het 

aantal hoefijzers bedraagt 1.444.800 aan € 1,25 of 1,8 miljoen €. De hoefijzers komen meestal 

van Kerckhaert uit Nederland. De toegevoegde waarde volgens die tweede benadering is 

bijgevolg 18 – 1,8 = 16,2 miljoen €.  
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5.3. Uitrusting 

 

De uitrusting is redelijk duur in aankoopprijs en in de eerste plaats het zadel. Een nieuw zadel 

kost ongeveer € 1.240 en een onderscheid wordt gemaakt tussen een dressuur- en springzadel. 

Bovendien is het paard zelf ook belangrijk, waardoor het op maat gemaakt moet worden. De 

toegevoegde waarde van de ruitershops en –uitrusting wordt eveneens bepaald aan de hand 

van de jaarrekeningen van een aantal van deze shops. Ook de zadelmakerijen worden hiertoe 

gerekend. In de meeste gevallen werd gekeken naar de omzet van het bedrijf en werd erop 

gelet als het al of niet om exclusieve ruitershops ging. De gemiddelde toegevoegde waarde 

per shop bedraagt € 532.000 en de tewerkstelling bedraagt ongeveer 1,5 arbeidseenheid per 

shop. Het aantal ruitershops wordt geschat op een 200-tal, zodat de berekende toegevoegde 

waarde gelijk is aan: 200  € 532.000 = € 10.640.000 miljoen €. De totale tewerkstelling 

wordt geraamd op 200 arbeidseenheden.  

 

 

5.4. Onderzoek en onderwijs 
 

 Onderwijs 

Het onderwijs werd beperkt tot drie belangrijke opleidingen specifiek binnen de 

paardensector: de paardenhumaniora, de opleiding tot hoefsmid en een avondcursus 

paardenfokkerij. 

 

De opleiding tot hoefsmid loopt over drie jaren en telt ongeveer 124 leerlingen. Jaarlijks zijn 

er tot ongeveer 150 nieuwe inschrijvingen, hoewel het aantal inschrijvingen vorig jaar slechts 

48 studenten bedroeg. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 192, waarbij nog gereedschap moet 

aangekocht worden dat later in de praktijk verder kan gebruikt worden. De volledige 

opleiding kost ongeveer € 500-600. In principe is het mogelijk voor de studenten om na het 

tweede jaar secundair onderwijs de opleiding te starten. De studenten krijgen twee dagen per 

week les, met twee supplementaire dagen. Tijdens de twee dagen les krijgen de leerlingen 

ongeveer 10u praktijk en bijkomend 2u theorie. In het laatste jaar wordt ook aandacht besteed 

aan bedrijfsbeheer e.d. omdat het een zelfstandig beroep is. Het onderwijs valt onder het 

C.V.O. (centrum voor volwassenenonderwijs). In principe zijn er nog twee 

middenstandsopleidingen in West-Vlaanderen (Brugge) en in Limburg (Hasselt). Jaarlijks 

studeren 15-20 hoefsmeden af. Het aantal leerlingen is tijdens de jaren constant gebleven, ook 

het aantal hoefsmeden gedurende de jaren blijft min of meer constant. Tijdens de jaren ‘50- 

’60 was er een dieptepunt als gevolg van de toenemende mechanisering en de overgang van 

werkpaard naar sportpaard. De school had toen amper 30 leerlingen over de drie jaren. De 

Waalse afdeling van de opleiding bestaat eveneens uit ongeveer 124 leerlingen, maar is 

volledig afgescheiden van het Vlaamstalig gedeelte. Het basispakket tussen de twee 
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afdelingen is vergelijkbaar, maar de opleidingen lopen uiteen voor een aantal aspecten. Het 

uiteindelijke eindresultaat blijft ongeveer identiek.  

 

De cursus of opleiding paardenfokkerij wordt ingericht door het Nationaal Agrarisch 

Centrum en de cursus heeft plaats in gans Vlaanderen. In totaal worden jaarlijks ongeveer 10 

cursussen gegeven telkens aan 10 personen. Het is een specialisatiecursus gericht naar de 

fokkerij, maar ook voor de liefhebbers. Op het einde van de cursus wordt een certificaat 

uitgereikt, omdat de opleiding onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap valt. Een 

cursus bestaat uit 5 uren theorie, onder de vorm van 12 lesavonden met telkens 4 uren theorie. 

Het cursusgeld bedraagt € 75.  

De lesonderwerpen worden gegeven door mensen uit het vak, waarbij aandacht wordt besteed 

aan verschillende aspecten, zoals bouwvergunningen, bemesting e.d. Er is veel interesse voor 

een aantal praktijkgerichte cursussen, zoals het zelf uitvoeren van kunstmatige inseminatie, 

het mennen, het diervriendelijk onderhoud, basisinzichten in diergeneeskundige aspecten. 

Voor deze onderwerpen wordt geopperd voor een aantal avondvergaderingen rond 

verschillende thema’s i.p.v. volledige cursussen.   

 

In totaal werden twee paardenhumaniora gecontacteerd, hoewel er meer zijn. Hier wordt 

een middelbare schoolopleiding genoten gecombineerd met het paardrijden. In het derde en 

vierde middelbaar wordt het paardrijden aangeleerd, terwijl in het vijfde en zesde leerjaar een 

specialiteit wordt gekozen, waaronder dressuur of jumping. Ook wordt onderricht gegeven 

met betrekking tot de omgang en verzorging van paarden. Het onderwijs is BSO om 

voldoende uren praktijk in het lessenpakket te kunnen inbrengen. Er is ook samenwerking met 

de Vlaamse trainersschool. Na de studie is het de bedoeling dat de leerling aan de slag gaat als 

zelfstandig ruiter of in dienst van een stal ofwel de mogelijkheid bestaat om les te geven in de 

sportcentra als lesgever. De school beschikt over een eigen binnenpiste met ongeveer 70 

boxen. De kosten bedragen € 225 per maand voor de complete verzorging van het paard. Een 

schoolpaard wordt gedeeld door leerlingen, waardoor de kosten lager zijn, nl. € 162 per 

maand. Het lessenpakket bestaat uit 8 uren praktijk en bijhorend 4uren theorie met betrekking 

tot de praktijk. De leerlingen worden geacht bijkomende taken en oefensessies te maken 

tijdens de avonddiensten van de manege. In Torhout zijn er 64 leerlingen, in Bilzen  70-80.  

 

Ook in Wallonië is er mogelijkheid tot een opleiding binnen de paardensector met de 

bedoeling een toekomst als ruiter, trainer of manegeuitbater tegemoet te gaan. De "Ecole 

Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves" valt onder de bevoegdheid van de provincie 

Namen. Het principe is vergelijkbaar met de andere humaniora: de onderwijsvorm is 

Secundair Beroepsonderwijs of BSO met het oog op de praktijkopleiding. Na een cyclus van 

drie jaar kan optioneel een bijkomend specialisatiejaar gevolgd worden om een diploma hoger 

secundair onderwijs te behalen. In totaal volgen ongeveer 70 tot 75 leerlingen de opleiding en 

jaarlijks verlaten 10 tot 15 gediplomeerden de school. Het onkosten voor het verblijf in het 
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internaat bedragen maandelijks € 200 en op jaarbasis worden 10 maanden betaald. Voor het 

basismateriaal wordt éénmalig € 150 betaald en om het paard te stallen kost € 175 per maand, 

zonder de kosten voor dierenarts en hoefsmid indien het om je eigen paard gaat. Een eigen 

paard is verplicht van het derde jaar. 

 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) staat in voor de sportkaderopleiding in Vlaanderen. Om 

deze opdracht op sporttechnisch vlak te realiseren werd in 1994 de Vlaamse Trainersschool 

opgericht als samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse sportfederaties, de 

Instituten Lichamelijke Opvoeding van de Vlaamse universiteiten van Brussel, Gent en 

Leuven en later de 14 Vlaamse Hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding. De 

Vlaamse Trainersschool richt zich in de eerste plaats tot de vele vrijwilligers die in de 

sportclubs actief zijn. Het hoofdaandeel van de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool 

bestaat uit sporttakgerichte opleidingen. Sporttakgerichte opleidingen zijn opleidingen die 

leiden tot een diploma in één welbepaalde sporttak. Er zijn drie opleidingsniveaus die steeds 

opeenvolgend worden doorlopen: Initiator, Instructeur B of Trainer B of Trainer B jeugd en 

Trainer A.  

Alle opleidingen op alle opleidingsniveaus omvatten een algemeen gedeelte. Naast het 

algemeen gedeelte is er steeds een sportspecifiek gedeelte dat verschillend wordt ingevuld per 

sporttak en waarvan de omvang en de inhoud afhankelijk is van de complexiteit van de 

sporttak.  

Binnen de opleiding Initiator paardrijden wordt de cursist voorbereid tot de bevoegdheid om 

iemand anders op een bekwame wijze te introduceren in het leren paardrijden. De opleiding 

bedraagt 73 uren en de kostprijs is € 200.  

De opleiding tot trainer B paardrijden heeft tot doel de kandidaat voor te bereiden tot de 

bevoegdheid om beginnende competitieruiters met aangepaste lessen en trainingen te 

begeleiden, en dit voor disciplines dressuur, springen en eventing. Het algemene gedeelte is 

40 uren met € 80 inschrijvingsgeld. Voor het sportspecifieke gedeelte wordt onderscheid 

gemaakt tussen een gemeenschappelijke module (20u) en een aparte disciplinespecifieke 

module (30u) en de kostprijs bedraagt € 175.  

De opleiding trainer A is er om gevorderde competitieruiters met aangepaste lessen en 

trainingen te begeleiden, en dit voor de verschillende disciplines. De twee modules bedragen 

respectievelijk 18 uren en 44 uren, met inschrijvingsgelden van € 50 en € 150. Voor de 

opleidingen met betrekking tot paardrijden zaten in de cursussen van elk opleidingsniveau een 

aantal uren ‘praktijk rijvaardigheid’, die werden vervangen door rijvaardigheidsproeven. De 

kandidaat moet een bewijs voorleggen van het behaald prestatieniveau.  

Jaarlijks worden in totaal voor de verschillende opleidingsniveaus ongeveer 200 cursisten 

ingeschreven en het slaagpercentage bedraagt 80 %6.  

 

 

                                                 
6 Vlaamse Trainersschool: brochure sporttakopleidingen 2003 
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Tabel 32. Overzicht opleiding VTS, 2003 

 Aantal uren Kosten per jaar € 

Initiator 73 200 

Trainer B 90 255 

Trainer A 62 (+22u algemeen) 200 

Bron: VTS 

 

In de praktijk zijn er weinig trainers of instructeurs die voltijds aan de slag gaan in deze 

branche. De professionele opleiding tot zelfstandig instructeur of manegehouder wordt 

verzorgd door de CMO-centra (Centra voor Middenstandsopleidingen). Het gaat om 

volwaardige dagopleiding na het secundair onderwijs, waarbij in twee jaar het getuigschrift 

van zelfstandig instructeur behaald kan worden. Indien de kandidaten niet aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoen wordt een overbruggingsjaar voorzien 

‘manegehouder/africhter’, waarbij twee dagen theorie afgewisseld worden met een effectieve 

stage. Het CMO-centrum in Sint-Niklaas voorziet in deze opleidingen. Het aantal studenten 

bedraagt 150 à 160. Met het oog op erkenning van deze opleidingen werd nauw 

samengewerkt met de Vlaamse Trainersschool.  

Verschillende opleidingen in de hippische sector worden eveneens op nationaal niveau 

gegeven in de verschillende CMO-centra te Antwerpen, Oostende, Hasselt en uiteraard Sint-

Niklaas. Het gaat om opleidingen die uit deeltijds onderwijs en deeltijds praktijkonderwijs 

bestaan, meer bepaald leercontracten. Ook de opleiding tot manegehouder kan in 

avondonderwijs gegeven worden, waarbij één avond in de week onderricht wordt gegeven.   

 

Tabel 33. Overzicht belangrijkste opleidingen 

 Leerlingen per jaar Kosten per jaar € 

Hoefsmid 248 192 

Humaniora (drie): 

-internaat 

220 2500 

2000 

Paardenfokkerij 100 75 

Vlaamse Trainersschool (Paardrijden) 200 200-300 

CMO (Sint-Niklaas) 150-160 450 

Bron: opleidingscentra 

 

 

 Onderzoek 

Verschillende onderzoeken lopen met betrekking tot de paardensector, in het bijzonder met 

betrekking tot de diergeneeskunde.  

 

Binnen de Universiteit Gent, meer bepaald de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke, lopen 

op de verschillende vakgroepen, waaronder heelkunde, inwendige ziekten, pathologie een 

groot aantal onderzoeksprojecten. Bovendien lopen een aantal projecten in niet klinische 

vakgroepen.  
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Op de vakgroep verloskunde, voortplanting en bedrijfsdiergeneeskunde lopen twee 

onderzoeken rond de spermakwaliteit van de hengst en het drachtig worden van de merries. 

Jaarlijks wordt door de dienst zelf ongeveer € 10.000 gespendeerd aan deze onderzoeken en 

werken er twee assistenten aan dit onderzoek.  

 

Op de vakgroep interne geneeskunde en klinische biologie van de grote huisdieren loopt een 

BOF project “Hartritmestoornissen bij het paard”, met een budget van € 143.400.  

Een doctoraatsonderzoek handelt over de electromyografie en magnetic motoric evoked 

potentials (MMEP) in de diagnostiek van zenuwstoornissen bij het paard. De betaling van het 

academisch personeel gebeurt door middel van eigen financiering evenals de apparatuur en de 

proefdieren (€ 25.000). Een tweede doctoraatsonderzoek rond de maagdarmmotoriek bij het 

paard fysiologie (in vitro proeven op darmstrips) en beïnvloeding door prokinetica wordt 

eveneens betaald door de universiteit, waaronder één personeelslid. De aanschaf van de 

apparatuur kostte tot op heden € 4.000. 

 

Op de vakgroep pathologie, bacteriologie en pluimveeziekten is een onderzoek lopend rond 

hyperplastische mok bij trekpaarden. De trekpaarden met deze aandoening bereiken slechts 

één derde van de normale leeftijd van de gezonde paarden. Op dit project werkt één assistent 

halftijds en jaarlijks wordt door derden ongeveer € 6.000 tot 8.000 geïnvesteerd in het 

onderzoek.  

 

De vakgroep heelkunde en anesthesie van de huisdieren heeft verschillende onderzoeken 

lopen rond het paard. Follow up en retrospectieve onderzoeken aan de hand van het 

patiëntenmateriaal aangeboden in de kliniek, meestal gespreid over verschillende jaren 

(meerdere onderwerpen, meestal verwerkt in een scriptie van een student vb. tumoren van het 

oog, perforatie van de oogbol, invaginatie van ileum in caecum, fixatie van de patella, etc.). 

Dit zijn losse onderzoeken die gepubliceerd worden in nationale tijdschriften, indien er 

genoeg informatie uitkomt. Bovendien een aantal diepgaande onderzoeken voor 

doctoraatsprojecten die door de eigen vakgroep gesponsord worden. Het is moeilijk om hier 

een budget te bepalen omdat enerzijds bestaande infrastructuren worden gebruikt, terwijl 

anderzijds financiële middelen vanuit de vakgroep aangewend worden, o.m. een voltijdse 

ATP laborante. 

 

Binnen de vakgroep virologie, parasitologie en immunologie zijn verschillende labos die 

onderzoek uitvoeren. In één van de laboratoria loopt een onderzoek rond de pathogenese van 

het equin herpesvirus 1 bij het paard, met nadruk op het ontsnappen van EHV1-geïnfecteerde 

bloedleukocyten aan de immuniteit. Hierop werken momenteel twee doctorandi, waarbij 

enkel personeelskosten betaald worden.  
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Binnen een ander labo wordt occasioneel onderzoek uitgevoerd naar de epidemiologie, 

diagnose en bestrijding van strongyliden (darmnematoden) bij paarden, maar dit zijn eerder 

kleine projecten die ofwel gefinancierd worden door de farmaceutische industrie (uittesten 

van nieuwe ontwormingsproducten) of door de dienst zelf. Het budget van deze proeven 

bedraagt minder dan € 5000 per jaar. 

Aan het laboratorium voor Immunologie van de Huisdieren is er enkele jaren geleden een 

onderzoek geweest naar leukocytenpopulaties bij het paard. Dit onderzoek werd ten dele 

gefinancierd door het Equine Research Funds voor een bedrag van € 5000. Op het ogenblik 

gebeurt er enkel casus gericht onderzoek.  

 

Binnen de vakgroep diervoeding, dierlijke genetica, vee-uitbating en ethologie wordt geen 

specifiek onderzoek uitgevoerd, maar worden wel DNA-analyses gedaan. Op aanvraag van 

privé-personen of bepaalde organisaties kan de afstamming van bepaalde paarden onderzocht 

worden. Op jaarbasis wordt de afkomst van ongeveer 1.500 paarden nagegaan. Een DNA-

analyse kost € 32. 

 

Binnen de Universiteit van Leuven wordt enkel beperkt onderzoek gedaan met betrekking 

tot kwantitatieve genetica, meer bepaald erfelijkheidsindexen. Het onderzoek behandelt zowel 

schapen als paarden. Het project wordt gesubsidieerd door de overheid en het budget bedraagt 

in totaal € 125.000 over twee jaar. Voor paarden gaat het om ongeveer € 31.250 jaarlijks of 

een halftijdse onderzoeker.  

 

Op de Universiteit van Luik wordt op meerdere departementen onderzoek uitgevoerd. Op 

één van de departementen wordt de fysiologie van de spierbeweging bij het paard onderzocht 

en de ademhalingspathologie van het hart. Het onderzoeksbudget ligt tussen € 25.000 en € 

50.000, maar is grotendeels afhankelijk van het personeel, het benodigde materiaal en 

infrastructuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderzoeksdoelstellingen. De 

budgetten zijn gedeeltelijk afkomstig uit privé-bedrijven voor specifieke onderzoeken. 

Binnen “Le Centre Européen du Cheval de Mont-le-Soie (a.s.b.l.)” is eveneens een 

onderzoeksdepartement vanuit de universiteit aanwezig. In totaal werken 5 onderzoekers rond 

thema’s die verwant zijn met de paardensector, waaronder twee doctorandi en een dierenarts. 

Het budget is van de grootte-orde van € 300.000 à 500.000 en varieert van jaar tot jaar. De 

subsidies zijn afkomstig van het “Ministère Wallon de l’agriculture et de la ruralité”. Het 

onderzoek is in hoofdzaak gericht op artrose bij het Ardens trekpaard, die zich op jonge 

leeftijd bij de veulens voordoet en de toekomstige prestaties belemmert.   
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6. Economisch belang van de paardensector 

 

6.1. Economische indicatoren toegepast op de paardensector 

 

De bepaling van de economische indicatoren nl. toegevoegde waarde, tewerkstelling en 

handelsbalans voor de paardensector is niet eenvoudig. Het gaat om een sector met zeer 

verschillende activiteiten, die zowel productief als consumptief zijn. Het is een sector waar 

landbouwactiviteit, fokkerij, sport en recreatie met mekaar verweven zijn. Het gaat zowel 

over een hobby als over een beroepsmatige activiteit.  

 

Vertrekpunt is de bedrijfskolom met de drie grote schakels, nl. de productie-activiteiten, de 

verwerking en de toelevering. Door de omzet van de activiteiten voor elke schakel op te tellen 

wordt een vertekend beeld gevormd. Op die wijze ontstaan dubbeltellingen doordat bepaalde 

subsectoren mekaar overlappen. Aansluitend met de vooropgestelde concepten wordt voor de 

drie schakels van de bedrijfskolom de toegevoegde waarde, de tewerkstelling en de 

handelsbalans berekend.  

 

De eerste schakel omvat de productieve activiteiten en wordt uitgesplitst in drie groepen: 

fokkerij, handel van fokdieren, gebruik. Voor de fokkerij wordt de toegevoegde waarde 

berekend door het verschil te maken tussen outputs en inputs. Door het feit dat hierin 

activiteiten zitten die zowel productief als consumptief zijn is het niet eenvoudig om beide op 

te tellen om de toegevoegde waarde te bekomen.  

 

In het geval van sport en recreatie wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het totaal van 

de uitgaven correspondeert met input. Door een vergoeding te berekenen voor de ingezette 

productiefactoren kapitaal, arbeid en gebruikte grond wordt de toegevoegde waarde bekomen.  

De som van input en toegevoegde waarde zijn de output of de berekende waarde van de sport 

en recreatie-activiteit. De bekomen cijfers en inzichten uit de interviews vormen de 

indicatoren op microschaal. Door de bekomen resultaten samen te voegen voor alle bedrijven 

uit de onderscheiden subsectoren wordt de toegevoegde waarde, tewerkstelling en 

handelsbalans op macroschaal berekend.  

 

De tweede schakel omvat vlees en dierlijk afval. Hierover zijn behoorlijke productie, in- en 

uitvoer en consumptie data beschikbaar. Aansluitend wordt de tewerkstelling berekend.  

 

De derde schakel zijn de toelevering. De verschillende subsectoren zijn gekend, maar het 

economisch belang is vrij moeilijk te vatten. Op basis van microgegevens en statistieken 

wordt een berekening gemaakt van de toegevoegde waarde, tewerkstelling en handelsbalans.  
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6.2. Overzicht van het economisch belang van de verschillende subsectoren 
 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse economische indicatoren 

voor de verschillende segmenten binnen de paardensector. In een aantal gevallen was het 

nodig om vereenvoudigingen te maken, omdat geen exacte cijfergegevens voorhanden waren. 

De berekende waarden zijn richtcijfers die een beeld geven van de omvang van de 

paardensector. Bovendien werd niet elke subsector in detail onderzocht.  

 

Tabel 34. Economisch belang van de paardensector, in 1.000 € op jaarbasis 

Segment Aantal bedrijven Toegevoegde 

waarde 

A.E. 

(Arbeidseenheden) 

 

Productie-activiteit     

Stoeterijen - verkoop 160 5.120 240  

K.I. en E.T. 102 5.130 108  

Paardenhandel  20 3.000 40  

Sport en recreatie   66.570 (1) 25 (2)  

Evenementen 3+600 (3) 9.250 25 (4)  

Wedrennen  12.800 500  

Paardenmelkerijen 35 1.240 45  

Maneges 750 16.350 1.725  

     

Verwerking     

Slachterijsector 10 1.150 20  

Vleesproductie 5 9.400 150  

Dierlijk afval 1 -610   

     

Toelevering     

Paardenvoeding 17 53.600 30  

Diergeneeskunde 216 8.850 160  

Hoefsmeden 600 16.250 280  

Uitrusting 200 10.600 200  

Onderwijs en onderzoek p.m. p.m. p.m.  

Totaal 2.120 218.700 3.550  

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens in 2001 en 2002 

(1) Het gemiddelde werd genomen, omdat voor de andere sectoren geen onder- en bovengrens werd berekend (marge sport 

en recreatie: € 55.160.000-77.980.000)  

(2) Administratief personeel op de verschillende secretariaten 

(3) De evenementen werden niet bij het aantal bedrijven geteld 

(4) 750 personeelsleden gedurende de dagen van de evenementen = 25 arbeidseenheden op jaarbasis 
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De fokkerij-activiteit in de stoeterijen en de verkoop van de paarden vormt de voornaamste 

toegevoegde waarde. Het bekomen cijfer is een ruwe schatting en wellicht ondermaats, 

rekening houdend met de belangrijke tewerkstelling. Een meer diepgaande analyse is nodig 

om de werkelijke impact op de economie en de handelsbalans te bekomen. Groter dan 

verwacht, is de toegevoegde waarde van de KI en de ET. Het economisch belang van KI sluit 

in feite aan met dat van de stoeterijen.  

 

De paardenhandel is een kleine maar actieve sector. Door het vervullen van een uitgebreide 

dienstverlening en de grote flexibiliteit wordt een behoorlijke toegevoegde waarde 

gerealiseerd.  

 

Op basis van de berekeningen is er een grote toegevoegde waarde voor sport en recreatie 

gevonden. Hierbij werd een gemiddelde waarde genomen voor de sector, zonder rekening te 

houden met de topsport. Bij de bepaling van de inputs voor de paarden werd uitgegaan van 

het onderhoud en verzorging. De toegevoegde waarde wordt gevormd door de vergoeding 

voor de ingezette grond, arbeid en geïnvesteerd kapitaal in aanmerking te nemen. De 

ondergrens is ongeveer 55 miljoen € en de bovengrens komt op 78 miljoen €. Hierop is 

variatie mogelijk door het verschil in de waarden van de indicatoren, die gebruikt werden in 

de berekeningen. Voor de berekeningen werd geen onderscheid gemaakt tussen paarden en 

pony’s, terwijl hier eveneens verschillen bestaan.  

 

Voor de evenementen is de toegevoegde waarde vervat in de inkomtickets van de 131.000 

toeschouwers. Hier werden drie van de voornaamste activiteiten toegelicht. De diverse 

tornooien en indooractiviteiten worden geraamd op 600. De evenementen zorgen voor een 

tewerkstelling van minstens 750 personen gedurende enkele dagen per jaar dat gelijk is aan 25 

arbeidseenheden op jaarbasis. 

 

Het belang van de paardenwedrennen binnen de sector is niet te onderschatten, door het grote 

multipliereffect dat wordt teweeggebracht in andere sectoren. Paardenwedrennen zitten in een 

neerwaartse spiraal, niettemin is het een sector die een niet te verwaarlozen toegevoegde 

waarde en tewerkstelling genereert.  

 

De paardenmelkerijen zijn nog in opgang en worden meestal gezien als een vorm van 

diversificatie binnen de landbouw. Naast de productie van paardenmelk is de marketing van 

afgeleide producten essentieel.  

 

Maneges zijn centra die vormend zijn voor ruiter en paard en daarnaast een flink pak diensten 

leveren. In de voorbije jaren hebben zij een plaats veroverd in het recreatie-aanbod. Wel is het 

essentieel dat de professionele aanpak een aantrekkingskracht uitoefent op de ruiters. 
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De verwerking van de eindproducten gebeurt in slachthuizen en vijf grote vleesverwerkende 

bedrijven. Deze gespecialiseerde bedrijven gebruiken vooral ingevoerd vlees en weten dat 

verder te veredelen tot afgewerkte producten bij slagers en in supermarkten.  

 

Dierlijk afval bestaat vooral uit de krengen van gestorven paarden. De 100 % financiering 

door het Waals Gewest en de 50 % financiering in Vlaanderen, heeft voor gevolg dat de 

Vlaamse paardenhouder een jaarabonnement bij Rendac betaalt.  

 

De toelevering wordt beperkt tot de directe inkoop van voeding, verzorging door hoefsmeden 

en dierenartsen evenals uitrusting. Paardenvoeding vormt hierbij veruit de voornaamste post. 

Door het overwicht van ruwvoeder en gebruik van weiland is de effectieve tewerkstelling 

beperkt, maar gaat gepaard met een gebruik van bijna 75.000 ha landbouwgrond. De 

toegevoegde waarde van hoefsmeden en tewerkstelling is nagenoeg het dubbele van de 

diergeneeskunde. Wat betreft de uitrusting werden enkel de meest essentiële zaken in 

aanmerking genomen.  

 

Globaal is de toegevoegde waarde ongeveer 219 miljoen € voor de hele bedrijfskolom. 

Hierbij werden een aantal subsectoren niet in rekening gebracht, waaronder stallen en 

transport. Op die wijze is het reële bedrag uiteindelijk veel hoger. Het aantal 

arbeidseenheden voor de totale bedrijfskolom wordt geraamd op 3.550. 

 

De bekomen toegevoegde waarde voor de paardensector vergelijken met andere sectoren is 

niet eenvoudig. Een economische analyse over andere recreatie-, sport-, landbouwactiviteiten 

zijn als dusdanig niet beschikbaar. Wel wordt jaarlijks in het pariteitsrapport van het C.L.E. 

de eindproductiewaarde van de onderscheiden subsectoren in de land- en tuinbouw berekend. 

In het meest recente rapport7 wordt de eindproductiewaarde voor 2001 gegeven. Door voor de 

paardensector de toegevoegde waarde voor de drie schakels nl. toelevering, productie-

activiteiten en de eindproducten samen te voegen, wordt een globaal cijfer voor de 

eindproductiewaarde voor de paardensector bekomen.  

 

Uit de vergelijking met andere land- en tuinbouwsubsectoren komt naar voor dat de 

productiewaarde van de paardensector even belangrijk is als de kalversector en de 

suikerbieten- of de boomkwekerijsector benadert. Om bij de productiewaarde van de dierlijke 

productie te blijven; de paardensector is zo wat één derde van de rundveesector (melk en 

melkderivaten niet meegerekend).  

 

                                                 
7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Evolutie van de land- en tuinbouweconomie in 2001, 40e jaarverslag, 
oktober 2002, 132p. 
Ministère de la Région Wallonne. Evolution de l’économie agricole et horticole en 2001, 40ème rapport présenté 
par le Gouvernement Fédéral, Octobre 2002, 132p. 
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De paardensector heeft op economisch vlak een aanzienlijke betekenis, zowel wat betreft 

toegevoegde waarde als de tewerkstelling. Binnen de studie werd enkel rekening gehouden 

met de rechtstreekse of directe effecten die worden teweeggebracht. De globale effecten zijn 

onderschat, zowel qua toegevoegde waarden als qua tewerkstelling. Niet alleen directe maar 

ook indirecte effecten worden gegenereerd door de paardensector.  

 

Hierbij werden een aantal subsectoren niet in rekening gebracht, waaronder horeca, 

verzekeringen e.d. Ook de investeringen binnen de sector, o.a. met betrekking tot huisvesting 

en transport, zorgen indirect voor belangrijke economische effecten. Voor deze sectoren is het 

moeilijk een afbakening te maken van de producten die exclusief voor de paardensector 

bestemd zijn. Deze bedrijven zijn actief ook voor andere sectoren, waardoor een onderscheid 

voor de paardensector niet mogelijk is.   

 

Een andere benadering om het economisch belang te meten is door het budget van de 

consument te bepalen, meer bepaald het gedeelte dat aan de paardenport wordt besteed. 

Hiertoe behoren niet alleen de actieve, maar ook de passieve sportbeoefenaars. Voor de 

passieve sportbeoefenaars wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën. Een 

eerste categorie zijn de toeschouwers, die evenementen bezoeken en weddenschappen 

aangaan en vrije tijd en geld ter plaatse spenderen. Een tweede categorie zijn de liefhebbers, 

die alles op de voet volgen maar buiten de renbaan op de koersen inzetten en deelnemen aan 

de activiteiten. De actieve sporters geven geld uit aan onderhoud en verzorging van het paard, 

lessen en andere activiteiten met betrekking tot de paardensport en -recreatie.8  

 

Op basis van het aantal paarden werd de totale benutte landbouwoppervlakte geraamd. De 

landbouwoppervlakte of weiden benut door de paarden is ongeveer 5 % van de totale benutte 

landbouwoppervlakte en ligt qua grootte-orde tussen het areaal gebruikt voor de tuinbouw en 

het benodigde areaal voor de teelt van suikerbieten. Behalve kapitaal en arbeid is de grond 

ruimtelijk beschouwd een belangrijk economisch aspect en speelt een rol in de link met de 

landbouw en andere aanverwante sectoren.  

 

Verder is de impact van de toeleverende subsectoren niet te onderschatten. Het is mogelijk de 

inputs voor de productie van de grondstoffen voor de paardenvoeders ook in rekening te 

brengen. Hierdoor kan de filièrebenadering verder doorgetrokken worden en in detail 

nagegaan worden. Bij een aantal berekeningen voor bepaalde subsectoren werd verondersteld 

dat de inputs ingevoerd werden. Deze benadering voorkomt dubbeltellingen van de 

toelevering en zorgt uiteindelijk voor een nettoresultaat.  

 

 

 

                                                 
8 The horse industry in the European Union (2001). Final report, Sweden. 
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Om het totale economische effect van de paardensector te bepalen, moeten in principe zowel 

indirecte als geïnduceerde effecten meegeteld worden. De geïnduceerde effecten houden 

verband met de consumenten en het bedrag dat door hen aan de paardensport en andere 

gerelateerde activiteiten wordt gespendeerd. Hierbij is het mogelijk een schatting te maken 

van de verschillende multiplier effecten waarmee te sector te maken heeft. Op die wijze ligt 

het uiteindelijke resultaat van de economische analyse een stuk hoger. Het was geen 

eenvoudige taak om de rechtstreekse of directe effecten te bepalen, waaruit duidelijk blijkt dat 

het bepalen van de indirecte effecten meer diepgaand onderzoek vergt.  
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6.3. Overzicht van de handelsbalans 

 

Een overzicht van de handelsbalans voor de paarden is gegeven in Tabel 35, waaruit blijkt dat 

de handelsbalans negatief is qua aantallen paarden. In België worden meer paarden, zowel 

fok- als rijpaarden, ingevoerd dan uitgevoerd. De handelsbalans is positief in financiële 

termen. Voor de verschillende jaren is dezelfde trend merkbaar, maar in 2000 waren de 

opbrengsten voor de rijpaarden zeer hoog.  

 

Tabel 35. Netto handelsbalans van levende fok- en rijpaarden (+: netto export, -: netto 

import). 

 Fokpaarden Rijpaarden Totaal in 1.000 € 

 Aantal 1.000 € Aantal 1.000 € 

2001 -140 -419 -1.866 +10.143 +9.724 

2000 +117 +60 -3.457 +20.561 +20.621 

1999 +64 +2.061 -3.510 +8.649 +10.710 

1998 -384 -807 -2.629 +5.115 +4.308 

Gemiddelde -86 +225 -2.865 +11.117 +11.341 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken 

 

De handelsbalans is negatief voor wat betreft het paardenvlees, alhoewel het negatief saldo 

minder is in 2001 dan in voorgaande jaren. De export is enorm toegenomen, terwijl de invoer 

minder schommelt. 

 

Tabel 36. Handelsbalans levende slachtpaarden en paardenvlees, in 1000 €, 

 periode 2001 - 1999    

 Totaal uitvoer Totaal invoer Handelsbalans 

2001 103.111 118.792 -15.681 

2000 85.162 95.801 -10.639 

1999 67.111 108.121 -41.010 

Gemiddelde  85.128 107.571 -22.443 

Bron: NBB, in- en uitvoerstatistieken 

 

België is een netto-importeur van paardenvlees grondstof van de vleesverwerkende industrie. 

De karkassen worden verder verwerkt tot vlees en vleeswaren voor menselijke voeding. De 

gemiddelde handelsbalans is negatief voor de drie opeenvolgende jaren, terwijl de gemiddelde 

handelsbalans voor fok- en rijpaarden positief is. Het globale saldo voor de twee stromen is 

negatief en bedraagt ongeveer –11 miljoen € op jaarbasis.  

 



72 

7. Resultaten en besluiten 
 

 

1. Naar analogie met de Nederlandse studies9,10 en met de bedoeling het economische belang 

van de paardensector te bepalen, wordt de filièrebenadering gebruikt. In de drie schakels, 

nl. toelevering, productie-activiteiten en eindproducten werden de verschillende 

geledingen onderzocht.  

Uitgaande van statistieken werden primaire gegevens en inzichten verworven door middel 

van interviews in het veld. Op die basis worden de data op microschaal geaggregeerd tot 

macrocijfers. Het economisch belang wordt bepaald door de toegevoegde waarde, de 

tewerkstelling, de benutte landbouwoppervlakte en de handelsbalans te berekenen voor de 

paardensector.  

 

2. Vertrekkend van de 15 mei-telling en verder van cijfers van de stamboeken aangevuld met 

enquêtes in een aantal gemeenten komt naar voor dat er in België ongeveer 160.000 

paarden zijn. Het gaat om 115.000 geregistreerde paarden, pony’s en ezels en 45.000 niet 

geregistreerde eenhoevigen.  

 

3. De toegevoegde waarde van de fokkerij zit vervat in de toegevoegde waarde berekend 

voor de stoeterijen enerzijds en de toepassing van KI en ET anderzijds.  

 

De handel in paarden omvat in feite een drietal circuits die door mekaar lopen. Ten eerste 

vormt de particuliere handel een verlengstuk van de fokactiviteit. Ten tweede is de groep 

van de paardenhandelaars beperkt tot een tiental fulltime en een twintigtal parttime 

bedrijven. De paardenmarkt van Anderlecht is nog de enige officiële markt op 

woensdagnamiddag.  

 

De statistieken geven aan dat België meer fok- en rijpaarden invoert dan uitvoert. De 

handelsbalans is echter positief. Ingewijden menen dat de reële in- en uitvoercijfers een 

flink stuk hoger liggen.  

 

De toegevoegde waarde van de paardensport omvat de toegerekende inzet voor het 

onderhoud van de sport- en recreatiepaarden en de bestedingen voor de topevenementen 

en de talrijke jaarlijkse tornooien en indooractiviteiten.  

 

Paardenwedrennen zoeken nieuwe structuren naar Frans model om terug rendabel te 

worden voor de eigenaars van renpaarden en organisatoren.  

 

                                                 
9 Productschappen Vee, Vlees en eieren. (2000). Een sprong voorwaarts – Sectorvisie paardenhouderij, 14p. 
10 Van Markus, R.C. & Larenstein Deventer, I.A.H. (1998). Anatomie van de paardenhouderij: onderzoek naar de 
economische activiteit binnen de Nederlandse Paardenhouderij, 79p. 
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Paardenmelkerijen vormen een nieuwe uitdaging die wel enig perspectief bieden als de 

ontwikkeling en de verkoop van producten verder aantrekt.  

 

De problematiek met betrekking tot de maneges is zeer complex en binnen de sector is 

weinig duidelijkheid omtrent bepaalde juridische aspecten. De maneges bieden een groot 

gamma aan activiteiten en mogelijkheden met betrekking tot stalling en verzorging, maar 

ook groepslessen e.d. 

 

4. België is een netto-importeur van paardenvlees. De grote vleesverwerkende bedrijven 

hebben slachterijen in het buitenland en zelfs buiten de EU. Verder worden er in België 

jaarlijks ongeveer 20.000 paarden geslacht. De slachthuis- en vleesverwerkende sector 

staan in voor de opwaardering tot eindproducten, klaar voor consumptie. 

 

5. De paardenvoeding omvat enerzijds krachtvoeder en anderzijds ruwvoeder. Binnen de 

veevoedersector is de productie van paardenvoeder vrij specifiek en beperkt tot ongeveer 

20 bedrijven. Gras en hooi vormen de basis van het ruwvoeder, waarbij naar schatting 

73.000 ha grond gebruikt worden door eenhoevigen.  

 

6. Voor de diergeneeskunde gaat het om dierenartsen en dierenklinieken. Een klein aantal 

dierenartsen hebben zich gespecialiseerd in paarden, terwijl ongeveer dubbel zoveel 

dierenartsen een gemengde praktijk hebben en nog andere diersoorten behandelen. Een 

eenvoudige geneeskundige verzorging op jaarbasis, werd als basis gebruikt om de 

toegevoegde waarde te berekenen. In België zijn twee dierenklinieken die uitsluitend 

paarden behandelen. 

 

7. Het aantal hoefsmeden in België is niet gering, maar de overgrote meerderheid voert de 

praktijk uit in bijberoep. De meeste hoefsmeden behandelen een groot aantal paarden wijd 

verspreid over een bepaalde regio. De hoefijzers worden hoofdzakelijk ingevoerd uit 

Nederland, waar de productie op grote schaal gebeurt.   

 

Het belangrijkste item van de ruitershops zijn de zadels met een hoge aankoopprijs. Het 

aanbod aan ruitersportartikelen is enorm, waarbij zowel de maten van de ruiter als van het 

paard aan bod komen.  

 

8. Aan de verschillende universiteiten, zowel in Vlaanderen als Wallonië, zijn verschillende 

onderzoeken lopende. Vooral binnen de verschillende vakgroepen aan de faculteiten 

diergeneeskunde van de Universiteit Gent en Universiteit Luik. Dikwijls zijn het de 

financiële diensten binnen de vakgroepen die de onderzoeken financieren, wegens gebrek 

aan andere subsidies. Het aanbod van de opleidingen werd eveneens besproken, zowel op 
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het niveau van secundaire als postsecundaire opleidingen. Het gespecialiseerd middelbaar 

onderwijs gericht op werken met paarden is uitgebouwd in Bilzen, Gesves en Torhout. 

 

9. Uit de praktijkbezoeken en interviews is het maatschappelijk belang van de paardensector 

gebleken: 

 Er is een groeiende interesse merkbaar voor het recreatieve paardrijden en het mennen, 

waardoor meer accommodaties beschikbaar komen. 

 Algemeen is aan de rand van de gemeenten een concentratie van paarden waar te nemen, 

omdat daar de ruimte voorhanden is om een manege, stallingen e.d. te bouwen. In 

Antwerpen is er een concentratie van paarden, op de as Zoersel, Zandhoven en omstreken. 

Ook in Limburg en Oost-Vlaanderen bevinden zich een groot aantal paarden.  

 Tot nu toe werd geen rekening gehouden met paardenkampen en ruitertoerisme. 

Paardenkampen zijn eveneens een vorm van ruitertoerisme en dikwijls gekoppeld aan 

maneges. Gedurende een aantal weken worden paardenkampen georganiseerd. Tijdens de 

schoolperiode worden activiteiten georganiseerd zoals plattelandsklassen.  

 De ruiterroutes worden weinig op kaart verkocht. De afstanden blijken dikwijls vrij groot 

om tot een bepaald eindpunt te geraken. Het is moeilijk om arrangementen voor groepen 

te regelen, omdat de accommodatie meestal ontoereikend is. 

 Ook van belang is het budget en de motivatie van de desbetreffende ruiter. De mate 

waarin hij de mogelijkheid heeft om in zijn hobby of favoriete sport te investeren, bepalen 

in grote mate de bedragen die effectief worden betaald. Bovendien is aan de paardensport 

een grote subjectieve waarde verbonden, die zich soms vertaalt in buitensporige 

bestedingen.  

 

10. Tot de aanbevelingen hoort verder onderzoek omtrent de verschillende subsectoren. Deze 

studie geeft een eerste indruk van de opbouw van de paardensector. Elk subsector wordt 

kort beschreven, maar uiteraard werd binnen het kader en het doel van de studie niet in 

detail gegaan. Bovendien zijn een aantal subsectoren niet specifiek behandeld, zoals o.a. 

toerisme. Elk van deze subsectoren vormen studie-onderwerpen op zich, omdat de impact 

en het omvang van de paardensector aanzienlijk is. Het is dan ook de moeite waard om 

hieraan verder onderzoek te wijden, met de bedoeling een volledig beeld van de materie te 

bekomen. 

Een zwak punt binnen de paardensector is een stroeve communicatie tussen de 

verschillende disciplines en subsectoren. Om de ontwikkeling te bevorderen en goede 

structuren uit te bouwen is een betere communicatie wenselijk. Op die wijze verbetert de 

samenwerking om uiteindelijk de positie van globale sector te versterken.  
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Bijlage I 

 

Vleesbedrijven, waarden in € 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 
Toege-
voegde 

waarde 

Gemiddeld 
personeels-

bestand 

Omzet 
Toege-
voegde 

waarde 

Gemiddeld 
personeels-

bestand 

Omzet 
Toege-
voegde 

waarde 

Gemiddeld 
personeels-

bestand 

CHEVIDECO  1038 21  771 19  1280 17 

DAMAR  30 0  5   27  

EQUINOX   80 57240 2944 80 57364 2709 81 

FRIGO 49833 2836 27 47779 2763 26 43638 2517 27 

MULTIMEAT 36685 2840 20 30975 1740 19 31696 1956 19 

VELDA 56672 2544 33 42708 2146 33 44233 1669 35 

TOTAAL 143190 9288 181 178702 10369 177 176931 10158 162 

Bron: NBB 

 

 

Stoeterijen, waarden in € 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

STOETERIJ 

ZANGERSHEIDE    2900 -2667 18    

STOETERIJ DELOOF EN 

ZONEN    242 34 2 187 37 1 

STOETERIJ 

BLOMMENDAEL 197 82  211 88  208 87  

STOETERIJ TEN ROZEN 63 24  68 21 1 88 148  

MERRET  55   59 1  125 1 

STOETERIJ TER 

MARLBOROUGH  15   48   0  

STOETERIJ GOORHOF     -1   12  

MOLENVONDEL  50 2 164 44 1  35 1 

STOETERIJ KALIPSO  0   -13   -4  

STOETERIJ MOLENVELD  94 1  166 2  185 1 

STOETERIJ TER KOUTER     -6   -33  

STOETERIJ L'ORANGERIE B     8   -8  

STOETERIJ ELLE     39 1 30 -4 1 

KEIJENBERG STOETERIJ 124 47  104 49  67 47  

STOETERIJ VAN DE HELLE 89 89 3 78 78 3 369 85 2 

STOETERIJ SCHRANSHOF 81 -205 1 110 -65 1  29 1 

STOETERIJ ARENBERG    56 20  23 -9  

STOETERIJ GRAULUS 29 12  23 11  21 10  

STOETERIJ SNEYERS 10 -1  7 3     

STOETERIJ TALLAERT-HOF     10   14  

STOETERIJ EVERAERT  40 1  38 1  50 1 

STOETERIJ DORPERHEIDE-

LUDO PHILIPPAERTS  350 2  122 2  264 2 

STOETERIJ HET TORENHOF     -24  6 -24  

STOETERIJ 

HAELEMEERSHOF  226   -1   116 3 

JOMI STOETERIJ INVEST  37   24     

TOTAAL 1617 1537 21 8184 -3741 63 2192 2334 25 

Bron: NBB 
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Uitrusting, waarden in € 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

PAARDESPORT MUYS 339 58  299 47  303 50  

PAARDESPORTMATERIAAL 
DELAERE  33 1  21 1  26 1 

HIPPOSTORE  50 1  57 1 338 67  

RUITERBOETIEK DE 

HOEFSLAG     34   20  

HORSEWHIP    411 54 1 404 58 1 

HORSE TRADE CENTER        179 49 3 

HORSE-POWER 176 43        

HORSE - PALACE    167 25  150 -12  

PEGASUS, THE FLYING HORSE    19 -2   8  

HOME HORSES AND 
DECORATION  19   4   9  

HAPPY HORSE DISTRIBUTION 

BENELUX        -17 1 

RUITERSPORT GODFRIED    39 5  34 4  

RUITERSPORTARTIKELEN 
SNEYERS - SCHEPERS     64   51  

RUITERSPORT GEENEN  25   6   12  

RUITERSPORT G. THEUNS     94 1  100 1 

RUITERSPORT HERMANS  44   60   43  

HIPPO SHOP     34   34  

O. DEWEERT SPORT  1050 24  806 24  907 25 

RUITERSWEELDE  -6   26   23  

ZADELMAKERIJ DE CLERCK    456 89 2 487 90 2 

ZADELMAKERIJ 

GEBROEDERS VAN DER WIEL     181 8  193 6 

D'AMAZONE    47 -4  53 -2  

KERCKHAERT ET CIE    3826 710 9 3383 701 8 

OLYMPIC SPORTS    124 5   19  

RUITERSWEELDE  -6   26   23  

WELTERS-VERELST     64 1  62  

YEARLING 367 29  336 109  293 95  

TOTAAL 882 1558 29 5763 2949 52 6672 3058 49 

Bron: NBB 
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Maneges, waarden in € 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

CENTRE EQUESTRE DE 

HESBAYE  85 1  92   72  

CENTRE EQUESTRE DE MOUSTY  22 1  28 1  14 1 

CENTRE EQUESTRE DE 

ROCOURT - L'ENCLOS    149 46  137 48  

CENTRE EQUESTRE DES 

JONQUIERES     -20   2  

CENTRE EQUESTRE DES TROIS 
VALLEES 218 60 2 214 50 3 180 40 2 

DE HOEFSLAG  14   8  98 4  

DE HOEFSLAG     18  87 15  

DE PAARDENHOEVE  -27        

ECURIE DE LA PASSION       80 27  

ECURIE DESCAMPS    152 -18 1 147 -15 2 

EURO HORSE AXEL VERLOOY  233 2  295 2  179 2 

GAVERGOED MANEGE  49   59 1  54  

HALL HORSES FARM 59 17  68 23  70 30  

HIPPISCH CENTRUM EYCKAERT  15   15   17  

HIPPO VANNIEUWENBORGH  -2   -4   -1  

HORSE INVEST  -14   7   96 4 

HORSECARE 9 -2  15   12 1  

HORSES FRIENDS 63 21  67 25  70 22  

MANEGE - TAVERNE ’T 
GROENHOF  9 2  -15 1  -35  

MANEGE ALBERDIENST 157 19   12   25  

MANEGE BREEBOS  20   27     

MANEGE CASABLANCA    199 32 1 202 32  

MANEGE COUR AU BOIS 170 -39 1 159 52 1 180 48 2 

MANEGE DE KRAAL    27 9  26 9  

MANEGE DE LA BOISSELLE       3 -7  

MANEGE DE VIER DAGMAELEN 39 -18 1 56 16  21 -10  

MANEGE DES FOINS  69 1  59 1  50 1 

MANEGE D'HOTELHOGE  16   19   11  

MANEGE DU BOIS GILLES 16 2 1 14 1 1  -6 1 

MANEGE DU FRENE 3 -12  11 1  7 -16  

MANEGE DU MOULIN DE 
BOSSON     27 1  9 1 

MANEGE DU VAL D'OR     -1     

MANEGE EMBOURG 115 48 2 119 40 2 147 61 3 

MANEGE ENCHANTE  -14        

MANEGE GALGEHOEVE     13   3  

MANEGE GREEN CORNER 83 28   36   31  

MANEGE LANGERIETHOF       45 15  

MANEGE L'ARC-EN-CIEL     6   8 1 

MANEGE MASSENHOVEN  25   19   51  

MANEGE MICHIELS  10   14   10  

MANEGE PONDEROSA  19   23   27  

MANEGE SAINT-MARTIN    132 29  124 10  

Bron: NBB 
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Maneges, waarden in € (vervolg) 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 
waarde 

Gemiddeld 

personeels-
bestand 

MANEGE 'T BINNENHOF     5   3 1 

MANEGE TER HOLST 76 76 3  67 3  93 3 

MANEGE VANDEN BULCKE 101 36  114 43  106 33  

MANEGE VERBRANDE BRUG    206 101 3 196 87 3 

MANEGE VOLMOLEN  15        

MERRY HORSE FARM 285 122 4 282 130 4 286 155 4 

PEGASUS  8   11   2  

SOCIETE D'ELEVAGE HIPPIQUE     8     

SOCIETE D'EXPLOITATION DU 

MANEGE DU CAPORAL    110 66 3 114 53 3 

THE HORSES    94 9  71 4  

TOP HORSE  46   61   48  

TROT HORSES     39     

TOTAAL 1394 996 21 2188 1687 30 2409 1445 34 

Bron: NBB 

 

 

Dierenartsen en -klinieken, waarden in € 

BEDRIJF 

2001 2000 1999 

Omzet 

Toege-

voegde 

waarde 

Gemiddeld 

personeels-

bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 

waarde 

Gemiddeld 

personeels-

bestand 

Omzet 

Toege-

voegde 

waarde 

Gemiddeld 

personeels-

bestand 

AAN DE WATERGANG     177 3  187 3 

DIERENARTSENASSOCIATIE DE ARK  69 1  53 1  47 1 

DIERENKLINIEK DE BREM  163 2  162 2  156 1 

DIERENKLINIEK DE MORETTE  140 2 523 91 2 617 90 3 

DIERENKLINIEK VENHEI  267 5  266 4  226 4 

DE BOSDREEF  323 7  323 6  244 4 

DIERENKLINIEK DE MORETTE  140 2 523 91 2 617 90 3 

BAANPRAKTIJK DE MORETTE 293 58        

TOTAAL  1102 19 1046 1163 20 1234 1040 19 

Bron: NBB 
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Bijlage II 

 

 

 

 


