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Het economisch belang van de export van paarden in België: 

Lisa PODEVIJN 

1 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

Het onderwerp van deze thesis betreft het economisch belang van de export van paarden in België. 

De thesis wordt uitgevoerd als een bedrijfsproject in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen 

vzw. Uit dit onderzoek wil deze organisatie bijkomende en meer volledige informatie verkrijgen over 

het economisch belang van de paardensector in België, met verfijning en verdieping van de resultaten 

van de recent door het Departement Landbouw en Visserij uitgevoerde studie over het economisch 

belang van de Vlaamse Paardenhouderij, in het bijzonder over de export. 

 

In dit rapport wordt de algemene onderzoeksvraag “Wat zijn de kenmerken van de export van 

paarden in België?” behandeld aan de hand van zes deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van de verkoper? 

2. Wat zijn de kenmerken van de koper? 

3. Wat zijn de kenmerken van de uitgevoerde paarden? 

4. Welke kenmerken hebben een invloed op de verkoopprijs van de paarden? 

5. Welke transportmiddelen worden het meest gebruikt? 

6. Hoeveel VTE (voltijdse equivalenten) worden er tewerkgesteld als gevolg van de export? 

Deze details zijn in een eerder onderzoek van Vincent Samborski (2016) niet verder uitgewerkt. Deze 

thesis kan dus bekeken worden als een verdieping op dit onderzoek waarbij minder aandacht 

geschonken wordt aan de aantallen maar meer aan de kenmerken van de export. 

2 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek om de export van paarden in België in kaart te brengen, gebeurde aan de hand van 

een beschrijving met feiten waarbij een momentopname onderzocht werd. De onderzochte populatie 

is afhankelijk van welke kenmerken onderzocht worden. Voor de kenmerken van de paarden bestaat 

de populatie uit alle geëxporteerde paarden vanuit de verschillende landsdelen in België, voor de 

kenmerken van verkopers bestaat dit uit de verkopers van deze paarden (exporteurs) en voor de 
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kenmerken van de kopers bestaat dit uit de kopers van de paarden (importeurs), ingegeven door de 

exporteurs.  

Om aan deze informatie te komen, werden primaire kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 

verzameld. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten die opgesteld werden in 

samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen vzw. In deze vragenlijsten werden de kenmerken van 

export bevraagd maar ook de kenmerken van binnenlandse verkoop. Naast deze vragenlijst werd ook 

een kort interview afgenomen met een werknemer van een luchttransportbedrijf. Daarnaast werden 

via Flanders Investment & Trade secundaire gegevens bekomen om de aantallen en waarden per 

land in kaart te brengen. Andere informatie werd verzameld door het lezen van literatuur omtrent het 

betreffende onderwerp. 

2.1 Verantwoording onderzoeksmethode 

Een deel van de respondenten haakte af naargelang de enquête vorderde. De vragenlijst was dan 

ook lang en er dienden vele details opgegeven te worden. In totaal waren er bij de bespreking van het 

eerste kenmerk 86 exporteurs, 119 binnenlandse verkopers, 85 importeurs, 85 binnenlandse kopers, 

95 exportpaarden en 85 binnenlands verkochte paarden. Om de determinanten van de prijs te 

berekenen, konden gegevens van 80 paarden gebruikt worden. De steekproef was dus te klein om 

met zekerheid uitspraken te kunnen doen over de export van paarden in geheel België, maar het 

geeft wel al een idee hoe het er in de werkelijkheid kan uitzien. 

2.2 Verzameling en verwerking van de gegevens 

Deze vragenlijsten werden opgemaakt met het programma Qualtrics en online verspreid via 

Facebookpagina’s met paarden als onderwerp, via paardenwebsites, via de nieuwsbrief van 

PaardenPunt Vlaanderen en tenslotte ook per e-mail. De vragenlijst was beschikbaar in het 

Nederlands en het Frans omdat geheel België onderzocht werd. De data die verkregen werd, werd 

verwerkt via het statistisch programma SPSS. Aangezien de verkregen data te beperkt was, werd per 

onderdeel gewerkt met een andere dataset. Respondenten die tijdens de enquête stopten, werden er 

pas uitgelaten bij de vraag waar ze werkelijk afhaakten.  

3 Bevindingen en besluiten 

3.1 Wat zijn de kenmerken van de verkoper? 

De Waalse verkopers waren ondervertegenwoordigd, maar de meeste Vlaamse verkopers 

gaven aan dat ze de koper altijd op de hoogte zouden brengen van mogelijke gebreken. 

Omwille van informatieplicht is dit zeker aan te raden want de koper kan een ontbinding van 

de koop of een terugbetaling eisen indien er sprake is van verborgen problemen.  

Bijna 60% van de verkopers was voorstander van een keurmerk voor handelaars, slechts 

21% was tegen en de overige 20% was er noch voor noch tegen. Er is dus zeker een 

draagvlak voor een dergelijk keurmerk. Bij de binnenlandse verkopers was slechts 8,4% er 

ronduit tegen en ongeveer 66% pro.  

Iets meer dan 50% van de professionele exporteurs geeft aan dat de inkomsten uit export 

minder dan 20% bedragen ten opzichte van de totale inkomsten uit de verkoop van paarden. 

Veel verkopers spitsen zich waarschijnlijk dus niet enkel toe op export, maar halen daarnaast 

meer dan de helft van hun inkomsten uit binnenlandse verkoop.  
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Bijna 30% van de verkopers denkt dat het helemaal niet uitmaakt door welke dierenarts de 

veterinaire keuring gebeurt. Echter heeft dit wel een effect op de bewijskracht van de keuring. 

Ongeveer 40% van de verkopers is zich daarvan bewust. 

3.2 Wat zijn de kenmerken van de koper? 

Ongeveer 40% van de kopers was professioneel actief en 50% particulier. In vergelijking met 

de studie in het binnenland waar slechts 18% professioneel actief was, waren er dus veel 

meer professionele handelaars bij de kopers. Al moet hierbij wel de kanttekening gemaakt 

worden dat bij de binnenlandse verkopers 95% particulier was en dat dit eventueel ook een 

effect kan hebben. Al blijft het aandeel van professionele handelaars wel opvallend groot bij 

export. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat vooral degelijke kwaliteitspaarden met een 

navenante prijs geëxporteerd worden. 

De kopers die besproken werden in de enquête kwamen vooral uit Nederland (30%), Amerika 

(10,6%) en het Verenigd Koninkrijk (9,4%). 

3.3 Wat zijn de kenmerken van de uitgevoerde paarden? 

Vanuit België worden vooral hooggeschoolde sportpaarden met een hoger prijskaartje 

geëxporteerd.  In iets meer dan 40% van de verkopen uit de steekproef ging het om een 

Belgisch Warmbloed Paard. Gemiddeld waren de paarden uit de steekproef ongeveer 40.000 

euro waard, wat tegenstrijdig is met de cijfers verzameld door Flanders Investment & Trade 

waar men spreekt over een bedrag van 20.000 euro. De gemiddelde leeftijd van de paarden 

uit de steekproef bedroeg 7,35 jaar en de mediaan 7 jaar.  Het merendeel van de paarden 

werd veterinair gekeurd en meestal door de dierenarts van de koper. In één vierde van de 

verkopen werd het paard echter gekeurd door de dierenarts van de verkoper. 

Opvallend waren de resultaten over schriftelijke contracten, waaruit bleek dat maar liefst 43% 

geen contract opstelde. De meest opgegeven reden was dat zowel koper als verkoper daar 

geen reden toe zagen.  

In 86% van de verkopen ging het paard daadwerkelijk naar het land van de koper, in 9,5% 

ging het paard naar een ander land in de Europese Unie en bij de overige verkopen bleef het 

paard in België. 

3.4 Welke kenmerken hebben een invloed op de verkoopprijs van de 

paarden? 

Om de determinanten van de verkoopprijs van paarden die geëxporteerd werden door 

Vlaamse verkopers te achterhalen, werd volgend model opgesteld: 

𝐿𝑁 (𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠) = 9.556 + 0.001 𝐿 + 0.191 𝐷 + 1.224 𝐽 + 2.108 𝑆 − 2.175 𝑅 −
1.397 𝐶𝐿 − 1.013 𝐶𝑀 − 0.519 𝐶𝑆 − 0.260 𝑀 − 0.248 𝐻 + 2.939 𝑂 + 1.284 𝑁𝐴 +
0.486 𝑍𝐴 − 0.174 𝐴𝑧 − 0.020 𝐴𝑓   

 

(1) 

Met L= Leeftijd, D= Dressuur, J= Jumping, S= Show, R= Recreatief, CL= Competitie Laag, CM= Competitie Midden, CS= 

Competitie Subtop, M= Merrie, H= Hengst, O= Oceanië, NA= Noord-Amerika, ZA= Zuid Amerika, Az = Azië, Af= Afrika. 

 

Significante effecten waren de bestemming als jumpingpaard (+122,4%) en de bestemming 

als showpaard (+210,8%) tegenover die van de restcategorie, het potentieel als 

recreatiepaard (-217,5%) en dat als competitiepaard op gemiddeld niveau (-101,3%) 

tegenover competitiepaarden op het hoogste niveau en ten laatste de afkomst van de koper 

uit Oceanië (+293,9%) of uit Noord-Amerika (+128,4%) ten opzichte van kopers uit Europa. 
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Het potentieel van een paard heeft dus zeker effect, alsook de bestemming. Daarnaast heeft 

ook de afkomst van de koper volgens dit model een effect. 

3.5 Welke transportmiddelen worden het meest gebruikt? 

De populairste transportmiddelen waren vrachtwagen en vliegtuig. Er werden echter ook 

paarden vervoerd per boot. Van de trein werd geen enkele vermelding gemaakt, wat niet 

verwonderlijk is, daar o.a. in West-Europa geen dieren meer per spoor vervoerd mogen 

worden. Meestal werden de transportkosten betaald door de koper. Indien de verkoper 

instond voor deze kosten, varieerden die van 100 tot 10.000 euro. 

3.6 Hoeveel VTE (voltijdse equivalenten) worden er tewerkgesteld als gevolg 

van de export? 

Op 32 professionele verkopers had ongeveer één derde geen extra mensen in dienst en de 

rest varieerde van een halftijdse VTE tot 10 VTE. In totaal waren op deze 32 handelaars 46 

VTE in dienst specifiek voor de export. Indien dit voor de hele populatie exporterende 

handelaars in dezelfde lijn zou liggen, dan kan dit zeker een economisch belang hebben.  

De export van paarden is bezig met een opmars en het economisch belang ervan in Vlaanderen en 

met uitbereiding in België wordt mogelijk zwaar onderschat. Indien de steekproef van mijn onderzoek 

een goede weergave is van de werkelijkheid, dan zou de werkelijke exportwaarde van paarden in 

België 50-100% hoger liggen dan officieel bekend. De export van paarden is bovendien een bron voor 

inkomsten maar ook voor werkgelegenheid bij zowel verkopers van paarden als transportbedrijven en 

expediteurs gespecialiseerd in paarden. 
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1 Introductie 

Het onderwerp van deze thesis betreft het economisch belang van de export van paarden in België. 

De thesis wordt uitgevoerd als een bedrijfsproject in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen 

vzw. Uit dit onderzoek wil deze organisatie bijkomende en meer volledige informatie verkrijgen over 

het economisch belang van de paardensector in België, met verfijning en verdieping van de resultaten 

van de recent door het Departement Landbouw en Visserij uitgevoerde studie over het economisch 

belang van de Vlaamse Paardenhouderij
1
, in het bijzonder over de export. 

Het doel van het onderzoek is dus de export van paarden in België in kaart brengen op een 

gedetailleerdere wijze dan voorgaande onderzoeken, die grotendeels op aantallen en waarden 

focussen.  

In dit rapport wordt de algemene onderzoeksvraag “Wat zijn de kenmerken van de export van 

paarden in België?” behandeld aan de hand van zes deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van de verkoper? 

2. Wat zijn de kenmerken van de koper? 

3. Wat zijn de kenmerken van de uitgevoerde paarden? 

4. Welke kenmerken hebben een invloed op de verkoopprijs van de paarden? 

5. Welke transportmiddelen worden het meest gebruikt? 

6. Hoeveel VTE (voltijdse equivalenten) worden er tewerkgesteld als gevolg van de export? 

Deze details zijn in het eerder onderzoek van Vincent Samborski (2016) niet verder uitgewerkt. Deze 

thesis kan dus bekeken worden als een verdieping op dit onderzoek waarbij minder aandacht 

geschonken wordt aan de aantallen en meer aan de kenmerken van de export. 

1.1 Voorstelling PaardenPunt Vlaanderen 

 

PaardenPunt Vlaanderen is ontstaan door een fusie tussen de Vlaamse 

Confederatie van het Paard en het Vlaams Paardenloket en vormt 

sindsdien de koepelorganisatie van de Vlaamse Paardensector.
2
 Iedereen 

die in contact komt met paarden en paardachtigen kan terecht bij de 

organisatie, die in staat voor de duurzame ontwikkeling van de 

paardensector in Vlaanderen. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 

veertig erkende hippische verenigingen die samen honderdduizenden 

leden hebben. Daarnaast is PaardenPunt Vlaanderen een erkende 

overlegpartner van de overheid. Bij uitwerking en aanpassing van 

regelgeving dat betrekking heeft op paarden en aanverwante zaken, kan 

PaardenPunt Vlaanderen steun bieden aan de overheid. 

In de organisatie bestaan drie sub-sectoren: fokkerij, sport en recreatie en 

beroepen en opleidingen. In deze sectoren willen ze concrete problemen aanpakken en ook de 

opportuniteiten optimaal benutten. Naast deze opdrachten, werkt PaardenPunt Vlaanderen ook aan 

verscheidene andere projecten en campagnes en aan het Vlaams Actieplan voor de paardenhouderij. 

Voorbeelden hiervan zijn: het equilabel, de databank voor moederloze veulens, het ABC van de 

                                                      
1
  Samborski (2016). 

2
  PaardenPunt Vlaanderen (2016). 
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hippische opleidingen en Stichting voor paarden in nood. Ten slotte biedt de organisatie onder andere 

op de website en telefonisch informatie aan rond vele paard-gerelateerde onderwerpen en kunnen 

paardenhouders er terecht voor de registratie en identificatie van paard en paardachtigen. 

1.1.1 Ontstaan van PaardenPunt Vlaanderen 

In 1961 werd de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) opgericht door erkende paarden- en 

ponystamboeken en enkele sportfederaties. Dit waren de eerste stappen richting een overkoepeling 

van de Vlaamse paardensector. In 2002 ontstonden twee gewestelijke vleugels naar aanleiding van 

de toenmalige Belgische staatshervormingen en zo ontstond ook de Vlaamse Confederatie van het 

Paard (VCP), waar de Vlaamse overheden terecht konden. Drie jaar later kregen beide confederaties 

er een belangrijke taak bij. In 2005 werd de identificatie en registratie van paardachtigen namelijk 

verplicht in heel Europa. De centrale gegevensbank waarin al deze gegevens bijgehouden werden, 

werd beheerd door BCP en de opvolging van de dossiers werd uitgevoerd door VCP en andere 

regionale organisaties. 

In de periode 2008-2009 vonden zeven dialoogdagen plaats tussen de overheid en de paardensector. 

Hieruit volgde het Vlaams Actieplan Paardenhouderij waarin zestien actiepunten werden opgesteld 

om de pijnpunten van de sector aan te pakken en de mogelijkheden te benutten. Met één van deze 

punten werd het Vlaams Paardenloket opgericht, naast de VCP, dat bevoegd was om advies en 

informatie te geven in verband met paardenhouderschap. De taken van beide organisaties overlapten 

elkaar op verschillende vlakken en in 2015 was het Vlaams Paardenloket gegroeid tot een gevestigde 

waarde. Er ontstond verwarring omwille van de vele gelijkenissen en overlappingen en een fusie 

tussen beide organisaties drong zich op. In 2016 fusioneerden VCP en Vlaams Paardenloket tot 

PaardenPunt Vlaanderen. 
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2 Literatuurstudie  

2.1 Wereldhandel 

Om een globaal beeld te scheppen van de huidige situatie, volgt er onder deze ondertitel een korte 

schets van de wereldhandel in 2016. 

2.1.1 Algemeen 

De groei van de wereldhandel in goederen zou volgens de WTO peilingen slechts 1,7% bedragen in 

2016, een tragere groei dan oorspronkelijk verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door een terugval in 

de BBP- en handelsgroei in opkomende landen als China maar ook in Brazilië en Noord-Amerika.
3
 

2.1.2 De Europese paardensector 

Er zijn geen exacte cijfers over de paardensector in de Europese Unie, maar uit verschillende studies 

werd door het EHN (European HorseNetwork) een schatting gemaakt. De totale impact van de 

paardensector in Europa zou 100 miljard euro per jaar bedragen. Hierin zit zowel de directe impact op 

de economie zoals het fokken, educatie, onderzoek, producten en services, alsook de indirecte 

impact zoals events en gokken. Deze laatste post zou goed zijn voor 30 miljard euro per jaar. In de 

Europese Unie zou dit 5 miljard euro opleveren aan belastingen.
4
 

Volgens cijfers van het EHN zorgt de paardensector in Europa voor jobs voor ongeveer 400.000 

voltijdse equivalenten. Dit aantal zou in de komende jaren nog kunnen toenemen, aangezien de 

paardensector aan een opmars bezig is. Deze jobs zitten vaak geconcentreerd in rurale gebieden 

waar job-mogelijkheden in andere sectoren gelimiteerd zijn. Ter staving brengt EHS de regio rond 

Newmarket in het Verenigd Koninkrijk aan, daar is een derde van de jobs gelinkt aan de 

paardenrennen.
5
   

2.1.3 Brexit 

Ook naar het Verenigd Koninkrijk worden Belgische paarden geëxporteerd. Een thema dat recent in 

het nieuws kwam omtrent deze exportbestemming is de Brexit en wat de mogelijke gevolgen zijn voor 

de handel met het post-Brexit Verenigd Koninkrijk. Voorlopig blijft het VK nog een lidstaat van de 

Europese Unie, maar op termijn zullen tarifaire en non-tarifaire barrières hoogstwaarschijnlijk volgen. 

Dit kan een daling van de EU-export naar het VK veroorzaken, voorspeld wordt een daling van 5%.
6
 

Voor Vlaanderen is het VK een heel belangrijke handelspartner met een overschot van iets meer dan 

twaalf miljard euro op de handelsbalans. Op basis van de exportcijfers van paarden zat het Verenigd 

Koninkrijk niet in de top tien van belangrijkste handelspartners (voor de volledige tabellen zie 

Appendix A). Op basis van importcijfers van paarden is het Verenigd Koninkrijk echter de grootste 

handelspartner zowel in waarde als in aantallen.
7
 De Brexit zou hier dus wel een effect kunnen 

hebben.  
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2.2 Export in België 

Onder dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de algemene export in België om de export van 

paarden beter te kunnen situeren. Zowel de exportcijfers, -sectoren en –groei, als de populairste 

exportlanden worden besproken. Daarnaast volgen nog enkele bevindingen voor Vlaanderen. 

2.2.1 Belgische export in cijfers 

Als we naar de algemene export in België kijken voor het jaar 2016, kunnen we zien dat in de 

goederensector het grootste deel van de totale export zich bevindt bij manufacturen (75,9%), gevolgd 

door landbouwproducten (11,1%) en brandstoffen en mijnproducten (11,1%).
8

 De populairste 

bestemming van deze exportproducten is de Europese Unie (72%). De Verenigde Staten zijn goed 

voor 6%, India voor 2,2% en China voor 1,9%. De top 5 favoriete geëxporteerde landbouwproducten 

zijn: chocolade en andere voedingsmiddelen op basis van cacao (7%); brood, patisserie (5%) en 

andere bakkersproducten (4%); preparaties die gebruikt worden in dierenvoeders (4%); bevroren 

groenten (4%) en zwijnenvlees, vers, gekoeld of bevroren (3%). De tweede belangrijkste 

geëxporteerde service van België is transport (21,9%). De belangrijkste bestemmingen waartoe de 

services geëxporteerd worden zijn de Europese Unie (67,5%), de Verenigde Staten (10,7%), 

Zwitserland (6,9%) en China (1%). 

 

Figuur 1: Populairste bestemmingen van exportgoederen uit België (2016)
9
 

In 2016 was de Belgische exportgroei, berekend na 3 kwartalen, negatief.
10

 Dit komt overeen met de 

tragere groei in de wereldhandel.
11

  Het betrof een daling van 0,32% ten opzichte van het voorgaande 

jaar. In vergelijking met 2015 (groei van 2,16%) is dit een minder goede score. De Vlaamse export 

was na drie kwartaal wel gegroeid met 1,10 miljard euro of een groei van 0,49% (vergelijking met 

waarde export na 3 kwartalen in 2015). De Waalse export liep terug met 3,94%. Vooral minerale 

brandstoffen, kunststoffen, ijzer en staal werden minder geëxporteerd ten opzichte van 2015. In 

Brussel liep de daling zelfs op tot -6,27%. Hier lag een terugval in export van chemie, kledij, 

anorganische chemie en onedele metalen aan de basis van de daling. 

                                                      
8
     WTO (2016). Trade profiles 2016. 

9
  WTO (2016). Trade profiles 2016. 

10
  Flanders Investment & Trade (2016). Vlaamse buitenlandse handelscijfers eerste negen maanden 2016. 

11
  WTO (2016). Trade in 2016 to grow at slowest pace since the financial crisis. 
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Figuur 2: Exportgroei in België en gewesten (2016)
12

 

In Europa zorgde export voor een tewerkstelling van ongeveer 31 miljoen Europeanen (cijfers uit 

2015). Eén op zeven jobs is dus afhankelijk van de export. Daarnaast zorgt de Europese export ook 

voor 19 miljoen jobs buiten de Europese Unie. In België zorgt de export voor 571.000 jobs. 

Daarbovenop zijn 196.000 jobs gelieerd aan de export van andere EU-landen naar landen buiten de 

Europese Unie. Daarmee hangen één op zes jobs in België af van de export in de Europese Unie. De 

export van België naar landen buiten de Europese Unie zorgt ook voor 241.000 jobs in de rest van de 

Europese Unie.
13

  

De meeste mensen die tewerkgesteld worden in de Belgische export zijn medium-skilled (57%). De 

low en high-skilled werknemers schommelen beide rond de 20% en zijn dus ongeveer gelijk qua 

aantallen. De export-gerelateerde jobs zijn in België vooral te vinden in de servicesector, namelijk 

75% van het totaal.
14

  

                

Figuur 3: Tewerkstelling door export in de EU (2015)
15

  

Figuur 4: Tewerkstelling door export in België (2015)
16
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2.2.2 Gewestelijke economieën 

Voorgaande kenmerken bespreken België in het geheel, maar hoe zit het voor de gewesten 

afzonderlijk? Kunnen we spreken van eenzelfde economie in geheel België of gaat het om drie 

verschillende economieën? Dhyne en Duprez
17

 beschrijven de productie- en exportkenmerken van de 

drie gewesten. De toegevoegde waarde die in Vlaanderen gecreëerd wordt, is vooral bestemd voor 

landen als Duitsland, Nederland, India en China, met andere woorden, landen ten noorden en ten 

oosten van België. Die van Wallonië is meer gericht op landen als Italië, Frankrijk, Verenigde Staten 

en Brazilië, dus eerder landen ten zuiden en ten westen van België. Brussel exporteert gelijkaardig 

aan Wallonië maar met meer nadruk op de Verenigde Staten en ook op het Verenigd Koninkrijk. 

2.2.3 Vlaamse export 

In 2015 exporteerde Vlaanderen voor meer dan 300 miljard euro. Dit was het hoogste exportbedrag 

ooit behaald. Met dit recordbedrag bleef Vlaanderen in 2015 de zesde grootste exporteur binnen de 

Europese Unie. In België werd in 2015 83,1% van de export gedragen door Vlaanderen, 14,6% door 

Wallonië en 2,3% door Brussel. De groeigraad van de Belgische export bedroeg 2,16% ten opzichte 

van 2014.  De chemische en farmaceutische sector had het grootste aandeel in de totale Vlaamse 

export met een aandeel van 24,1%. Vooral de export naar Centraal-Amerika was met een 

groeipercentage van 15,8% hoger dan de gemiddelde stijging van uitvoer vanuit Vlaanderen. De 

uitvoer naar Brazilië daalde dan weer met 20%. Deze daling is een belangrijk gegeven aangezien de 

uitvoer naar Brazilië verantwoordelijk is voor de helft van de totale afzet in Zuid-Amerika.
18

 Ondanks 

de negatieve exportgroei in België, kende Vlaanderen na drie kwartalen in 2016 wel een groei van 

0,49%.
19

 

2.3 Export van paarden in België 

2.3.1 Paardenhouderij in Vlaanderen 

In 2014 bedroeg de omzet van paardenhouderij in Vlaanderen 800 miljoen euro en werden er 2.700 

VTE (voltijdse equivalenten) tewerkgesteld in de paardensector. Vlaanderen telt 201.818 

paardachtigen, wat 70% van het totaal aantal paarden in België is.
20

 

2.3.2 Exportcijfers 

De export bedroeg in datzelfde jaar 4.276 paarden ter waarde van 85 miljoen euro in totaal. In de 

totale uitvoer van levende paarden en paardenvlees in Europa, heeft België een aandeel van 11%. 

De export van paardenvlees bedraagt 36% van de totale Europese exportwaarde. De paardensector 

heeft een aandeel van 0,39% in de totale export van België.
21

 

Er is een stijging waar te nemen in de uitvoerwaarde van de categorie paarden als levende 

gebruiksdieren. Van 36 miljoen euro in 2010, steeg de waarde naar 63 miljoen euro in 2014 en naar 

65 miljoen in 2015
22

. De totale export van levende paarden (gebruiks- en fokpaarden)  levert zoals 
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eerder vermeld 85 miljoen euro op aan inkomsten. Evenredig verdeeld over het aantal paarden 

(4.276 paarden), komt dit neer op 20.000 euro per paard. Een belangrijke kanttekening die gemaakt 

moet worden, is dat vermoed wordt dat niet alle paarden aangemeld worden bij uitvoer binnen de 

Europese Unie. Dit komt doordat de grenzen tussen de lidstaten open zijn. Bovendien kan men 

moeilijk een beeld krijgen van de particuliere handel. Het aantal geïmporteerde paarden in België ligt 

met een aantal van 8.000 paarden hoger dan de export. De totaalwaarde bedraagt echter maar 32 

miljoen euro wat evenredig verdeeld over het aantal paarden neerkomt op 4.000 euro. Men kan dus 

stellen dat er vooral veel paarden van een lagere waarde geïmporteerd worden en dat er tussen de 

geëxporteerde paarden waarschijnlijk een deel paarden zit met een hogere waarde.
23

   

Wat betreft de BTW in de paardensector, geldt in België het gewone tarief van 21%.
24

 In verschillende 

andere EU-lidstaten, waaronder alle buurlanden van België, wordt het verlaagd tarief van 6% 

gehanteerd. Dit zorgt voor een concurrentieel nadeel voor België ten opzichte van de andere EU-

landen. Wel zijn er enkele mogelijkheden om toch van een voordeliger tarief te kunnen genieten. Zo 

kan men paarden beschouwen als gebruikte goederen, waardoor enkel BTW aangerekend moet 

worden op de winst. Men moet dan een bewijs van gebruik kunnen leveren in de vorm van een 

overeenkomst, betalingsbewijzen of facturen. Voor slachtpaarden, veulens verkocht onmiddellijk na 

de geboorte en voor een paard dat nog niet gebruikt werd voor de bestemming die voorbestemd is 

voor het dier, geldt deze speciale regeling niet. Indien particulieren geregeld paarden verkopen, 

kunnen ook zij aanzien worden als BTW-belastingsplichtigen.  

2.3.3 Exportlanden 

Wat betreft de landen waarheen de Belgische paarden geëxporteerd worden, staat de laatste jaren 

vooral China in de belangstelling.
25

 Dat China een opkomend exportland is voor paarden, blijkt ook uit 

een artikel van Liu.
26

 Sinds 2014 hebben het Verenigd Koninkrijk en China een handelsovereenkomst 

gesloten en kunnen Britse renpaarden geëxporteerd worden naar China. De handel is beperkt tot 

volbloeden en sportpaarden. Ook Frankrijk, Ierland en België hebben gelijkaardige overeenkomsten 

afgesloten met China. Geschat wordt dat de paardenexport jaarlijks tien miljoen ponden zal 

opbrengen aan de Britse economie. Zhi Shuping, de minister voor Import van China, zei dat “het 

rijden, fokken en  trainen van paarden steeds populairder wordt in China. De deal met het Verenigd 

Koninkrijk zorgt ervoor dat China het beste uit de Engelse volbloeden kan halen om hun ontluikende 

paardenindustrie te boosten.”
27

 In de jaren voorheen de overeenkomst, werden er verscheidene 

infrastructuren gebouwd in China om paardenrennen mogelijk te maken.
28

 Hieruit kan men dus 

afleiden dat China grote plannen heeft in de paardensector en dat België dankzij de 

handelsovereenkomst hier mee van zal kunnen genieten.  

Als men de exportcijfers voor levende paarden als gebruiksdieren naar China erbij neemt, ziet men 

ook een stijging in de voorbije jaren.
29

 Het aantal paarden dat naar China geëxporteerd wordt vanuit 

België, varieert van geen enkel paard in 2012, 15 paarden in 2013, 28 paarden in 2014 tot 78 

paarden in 2015. In vergelijking met andere landen is dit echter nog een verwaarloosbaar aantal. Ter 

vergelijking werden in 2014 1.916 paarden geëxporteerd naar Frankrijk, 547 paarden naar de 

Verenigde Staten,  en 297 naar Libië. In totaal bracht de export naar China 1,8 miljoen euro op in 

2015. Per paard komt dit gemiddeld neer op ongeveer 23.000 euro.   
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Bart Manderveld, Patrik Spits, Ludo Philippaerts, Lieven Devos en Jeffrey De Sutter, vijf Vlaamse 

ondernemers, startten het verkoopkantoor “Orientas Champion Horses” op in China om deze 

groeiende Chinese vraag te beantwoorden. Sinds 2014 biedt het kantoor paarden, installaties en 

diensten aan. Op deze manier kan de moeilijke Chinese markt beter betreed worden en wordt de 

Belgische paardensector vertegenwoordigd in China.
30

  

Wat echter ook opvalt aan de cijfers omtrent de aantallen, is dat vooral de export naar Frankrijk 

doorheen de jaren een daling ondervindt. In het algemeen is de export van België naar Frankrijk 

gedaald, dit terwijl de Europese verkopen net stijgen. België heeft dus een marktaandeel verloren in 

Frankrijk, wat mogelijk ook een verklaring kan zijn voor de daling in paardenexport.
31

 Ook is het 

opvallend dat er voor sommige landen, waarnaar de export voorheen nul bedroeg, een plotse stijging 

plaatsvindt. Na deze stijging volgt meteen weer een daling tot nul paarden. Dit gebeurt voor Malta 

waartoe 42 paarden worden geëxporteerd in 2014 en Algerije waartoe 62 paarden worden 

geëxporteerd in 2013.
32

 

De exportwaarde van paarden als levende gebruiksdieren bedroeg in totaal 65 miljoen euro in het 

jaar 2015.
33

 In ditzelfde jaar bedroeg de waarde van de export naar de VS ongeveer de helft van dit 

bedrag. In vergelijking met het aantal geëxporteerde paarden naar de VS, 30% van het totaal aantal 

geëxporteerde paarden, is dit een hoog bedrag (De aantallen in 2015 zijn schattingen door UNSD). Er 

kan dus vastgesteld worden dat de waarde van de paarden die worden geëxporteerd naar de VS 

hoog ligt, of dat er enkele uitschieters tussen zitten. De top vijf landen waartoe de meeste paarden 

geëxporteerd werden, wordt in 2015 gevormd door de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan, Brazilië en 

Zwitserland. De top vijf landen op basis van de exportwaarde wordt gevormd door de Verenigde 

Staten, Japan, Brazilië, Zwitserland en Canada. Er is dus een verschil waar te nemen tussen 

aantallen en waarde. Opvallend is dat Frankrijk de tweede plaats bekleedt qua aantallen maar qua 

waarde buiten de top vijf blijft. Mogelijk worden er dus vooral paarden met een lagere waarde 

geëxporteerd naar buurland Frankrijk. 

Een andere manier van paardenhandel, is de handel in sperma en embryo’s. Deze werden uit het 

onderzoek gelaten maar zijn een vermelding waardig. De handel in sperma en embryo’s is bezig met 

een opmars. Onder andere embryo’s worden over de hele wereld aangeboden via online verkoop.
34

 

In januari 2017 werd voor het eerst een collectie van embryo’s uit veertien sportpaarden online te 

koop aangeboden. België was het eerste land dat embryo’s op grote schaal aanbood. Kopers zijn 

vooral Belgen zelf en kopers uit Europa. Hoe verder het land van koper gelegen is, hoe hoger de 

transportkosten voor de draagmerrie. Het voordeel aan verkoop van embryo’s (en sperma) is dat de 

prijzen lager liggen dan reeds opgekweekte paarden. Zo kan de prijs van een veulen dat opgroeide 

tot een vijfjarig paard bijvoorbeeld oplopen 150.000 euro, terwijl embryo’s gemiddeld tussen de 10 tot 

15.000 euro kosten. Uitzonderlijke embryo’s kunnen tussen de 20 tot 30.000 euro kosten. De prijs ligt 

lager omdat er aan embryo’s een risico verbonden is vooraleer uit die embryo’s een levend geboren 

veulen komt.  
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Figuur 5: Dashboard “Export van paarden uit België in waarde en aantallen per land (2015)”
35

                                                      
35

 Gemaakt met MicroStrategy Desktop 



  

22 

2.4 Export van paarden in buurland Nederland 

In Nederland werd reeds een gelijkaardig onderzoek gevoerd dat de kenmerken van kopers en 

verkopers van paarden in kaart bracht. Omdat hieruit enkele opvallende resultaten naar voor 

kwamen, werden enkele zaken ook in dit onderzoek onderzocht. Hieronder vindt u de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek. Daarnaast is het interessant om de gegevens van België te 

vergelijken met de gegevens van buurland Nederland. 

2.4.1 Kenmerken verkopers en kopers 

In Nederland werd een onderzoek gevoerd naar de kopers en verkopers van paarden.
36

 Hieruit bleek 

dat kopers en verkopers zich niet bewust zijn van de risico’s verbonden aan de transacties bij de 

verkoop van paarden. Zo gaf 71% van de verkopers aan geen verkoopcontract op te stellen. In 68% 

van de gevallen omdat de koper er niet om vroeg. ¾ van de bevraagde kopers kocht zijn paard van 

een privéeigenaar/fokker. 73% betaalde minder dan €7.000 voor het paard. Van de verkopers vroeg 

44% minder dan €7.000, 31% vroeg tussen de €7.000 en €14.000 en 5% €42.000 of meer. 

Professionele handelaren die hoger opgeleide sportpaarden exporteren bleven echter uit de scope 

van het onderzoek.  

Opvallend was dat in een gemengde groep van verkopers en kopers, 1/3 het paard door de 

dierenarts van de verkoper laat keuren, 1/3 door die van de koper en 1/3 vindt dat dit niet uitmaakt.
37

 

Echter heeft dit wel een grote invloed op de bewijskracht van de keuring. Indien men het paard 

veterinair laat keuren door de dierenarts van de koper, heeft de verkoper het bij een conflict na 

verkoop veel gemakkelijker om zich te verdedigen.  

In Nederland is 87% van de verkopers zich bewust van de informatieplicht.
38

 Dit houdt in dat de koper 

recht heeft op relevante informatie over het paard, zoals opleiding, ziektegeschiedenis, stalgebreken, 

etc. 55% van de verkopers  beweert alles over het karakter van het betreffende paard te delen met de 

klant. 

2.4.2 Export in cijfers 

In 2005 werd een poging ondernomen om de handel in paarden uit Nederland op te lijsten.
39

 Hier 

werd ook het onderscheid gemaakt tussen professionele paardenhandel en de particuliere 

paardenhandel. Waarbij de particuliere handel moeilijk in kaart te brengen bleek en niet verder 

uitgewerkt werd. Wel gaat de schrijver ervan uit dat deze handel zeer omvangrijk is, onder andere 

vanwege het aanbod op verscheidene internetsites zoals www.marktplaats.nl en www.sporthorses.nl. 

Handel in de EU is eenvoudiger geworden door het openstellen van de grenzen, maar daardoor wordt 

het ook moeilijker om het precies aantal geïmporteerde en geëxporteerde paarden in kaart te 

brengen. In het onderzoek wordt de periode van 1991 tot en met 2003 bestudeerd. De import in 2003 

bleek vooral te gaan om kwaliteitspaarden die terug naar Nederland gehaald werden omdat ze na 

export naar Amerika of Mexico niet bleken te voldoen aan de eisen van de koper. Export in de laatste 

jaren van deze periode verloopt gelijkaardig met deze gegevens. Voornamelijk goede 

kwaliteitspaarden werden geëxporteerd naar onder andere Amerika en Mexico. In de hierop 

voorgaande jaren werden dan weer vooral gebruikspaarden geëxporteerd naar Spanje, Italië en 
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andere gelijkaardige landen. Deze beweging kon verklaard worden doordat de toenemende fokkerij in 

deze landen stagneerde of verminderde.
40

  

De totale waarde van export van paarden kende sinds 1997 tot 2001 een grote stijging van 30 miljoen 

euro naar ongeveer 65 miljoen euro. Vanaf 2001 vond er terug een daling plaats, waarna er de 

laatste jaren weer een stijging plaatsvond.
41

 In 2013 exporteerde Nederland voor een totaal van 200 

miljoen euro aan paarden, waarnaast ook het Friesch Paarden Stamboek jaarlijks wereldwijd 1.500 

paarden exporteerde. Het Friese paard is één van de twee belangrijkste paardenrassen in Nederland, 

naast het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland, vergelijkbaar met het Belgisch Warmbloed 

Paard). Het KWPN is een sterk presterend sportpaard, dat wereldwijd gebruikt wordt op hoog 

niveau.
42

 Net als in België is er dus een duidelijke stijging in de export van paarden waar te nemen. In 

2014 en 2015 flirt de exportwaarde van levende paarden met 300 miljoen euro (inclusief (muil)ezels) 

waarna het in 2016 daalt naar ongeveer 280 miljoen euro. De export van paarden volgt dus de 

huidige globale export die iets minder presteerde in 2016.
43

 

De omzet van de totale Nederlandse paardensector bedraagt 1,5 miljard euro, in vergelijking met de 

800 miljoen euro van Vlaanderen is dit dus bijna het dubbele. Wel wordt niet verder gespecifieerd wat 

er juist in rekening gebracht wordt dus is een volledig correcte vergelijking niet mogelijk. Bovendien is 

Nederland uiteraard ook groter, wat betreft de oppervlakte, dan Vlaanderen.   

Nederland doet aan actieve marketing om hun paarden te promoten in het buitenland. Hiervoor 

hebben ze de “Holland National Horse Foundation” dat onder andere mee gaat op handelsmissies 

naar landen als India, Rusland en China. Zo trachten ze de verkoop van levende paarden in deze 

landen te verhogen.
44

 In Vlaanderen was er de wil een gelijkaardig initiatief op te starten genaamd 

Flanders Horse Area.
45

 Echter is het bij een idee gebleven. Wel zijn er acties vanuit de handel zelf, 

waarvan een aantal ondersteund worden door Flanders Investment & Trade. In de toekomst zal 

Paarden Punt Vlaanderen dit terug aan bod brengen op de dialoogdagen.
46

 

Ook het succes dat de Nederlandse sportpaarden hadden tijdens de Olympische Spelen in Londen, 

zorgt voor buitenlandse vraag. 30% van de paarden op deze Olympische Spelen kwam toen uit 

Nederland. Een nadeel verbonden aan deze grote populariteit, is dat toppaarden vaak weggekocht 

worden, waardoor onder andere Nederlandse dressuurruiters in Rio naast de medailles grepen. Dit 

terwijl de Nederlandse paarden in bezit van de concurrerende landen wel het podium haalden.
47

 

2.5 Mogelijke determinanten van de verkoopprijs voor een paard 

Wat zijn de determinanten van de prijs die de koper voor een paard wil betalen? Welke kenmerken 

zorgen voor een hogere prijs en welke voor een lagere? Enkele eerdere wetenschappelijke 

onderzoeken probeerden deze determinanten reeds in kaart te brengen. Deze onderzoeken werden 

gevoerd op paarden voor specifieke doeleinden zoals de rensport en shows. 

De prijs van renpaarden wordt geacht vooral afhankelijk te zijn van de bloedlijn. Deze hypothese werd 

getest in een onderzoek door Travis bij volbloed jaarlingen die verkocht werden op veilingen in 

Australië. Andere variabelen waren onder andere het geslacht, de kleur en kenmerken van de vader, 

moeder en andere nakomelingen. Vooral de bloedlijn bleek een belangrijke determinant te zijn voor 
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de prijs van renpaarden.
48

 Om de prijs van Show Quality Quarter Horses die geveild worden te 

verklaren, zijn verscheidende karakteristieken van het paard, zoals genetische en uiterlijke 

kenmerken, kwaliteit van de stamboom en de al geleverde prestaties belangrijk.
49

 Algemeen kan men 

dus stellen dat zowel stamboom, uiterlijke kenmerken en prestaties belangrijk zijn.  

2.6 Transport 

Exporteren van levende paarden is een logistieke uitdaging. Het is vanzelfsprekend dat er ten 

opzichte van andere producten bijkomende regels van toepassing zijn om deze dieren te vervoeren. 

Om de werking van de logistieke kant van de export wat beter te kunnen plaatsen, volgt in dit 

hoofdstuk een beschrijving van determinanten van het logistieke kostenplaatje, exportmiddelen en de 

douanerechten. Nadien volgt een concrete toepassing op de export van paarden. 

2.6.1 Het logistieke kostenplaatje (van toepassing op bedrijven) 

De totale logistieke kosten bedragen gemiddeld 7,5%-30% van de omzet in een onderneming, maar 

staan niet altijd letterlijk op de factuur vermeld. Doordat de kosten vaak versnipperd zijn, is de 

omvang ervan niet precies gekend. De kostencomponenten waarmee men volgens het Vlaams 

instituut voor de Logistiek (VIL) moet rekening houden zijn de transportkost, de overslagkost, de 

transporttijdkost, de voorraadkost en de interne bedrijfskost.
50

 

De transportkost houdt het volledige kostplaatje in om goederen van de oorsprong naar de 

bestemming te vervoeren. Drie factoren kunnen deze kost beïnvloeden: de afstand, de benodigde tijd 

en de gekozen transportmodus. 

De overslagkost is de kost om goederen te laden en te lossen. Deze kost kan dus erg verschillen 

naargelang het gekozen vervoer en is bovendien afhankelijk van de ingezette machines (kranen, 

liften,…), het volume, de aangelegde infrastructuur en het personeel dat hierbij ingezet wordt.   

Alle kosten die verbonden zijn aan het onderweg zijn zelf, kunnen we plaatsen onder de 

transporttijdkost. Hieronder vallen de kapitaalkost (een opportuniteitskost), de kost door eventuele 

daling van de waarde of bederf van de goederen en de kost door schade en verlies. 

De kost van het op voorraad houden van goederen vormt de voorraadkost. Deze kost bestaat uit 

interest-of kapitaalkosten (eenheidsprijs x intrestvoet), magazijnkosten (kosten om een eenheid van 

het goed voor een bepaalde tijd in het magazijn te houden)  en risicokosten (brand of diefstal, 

bederfbaarheid en economische ontwaarding).  

De interne bedrijfskost is de kost voor interne bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn (direct of indirect) 

aan de organisatie en de kost voor de opvolging van transport en logistiek. Voorbeelden van deze 

kosten zijn bestelkosten, transportplanningskosten, opvolgingskosten,… 

 “De grenzen van een markt worden mede bepaald door de transportmogelijkheden.”
51

 Goed 

ontwikkelde transportmogelijkheden kunnen dus een voordeel geven op de concurrent. De doelmarkt 

die een exporteur viseert, moet dus voldoende toegankelijk zijn en het geëxporteerde product moet 

dus een meerwaarde hebben tegenover de lokale producten om de extra kosten van het vervoer te 

verantwoorden.  
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2.6.1.1 Logistieke kost bij het transporteren van paarden 

Voor export van paarden concreet zijn er enkele kostprijsbepalende factoren waar rekening mee 

gehouden moet worden. Een paard is niet stapelbaar, niet altijd gemakkelijk hanteerbaar en soms 

van extreem hoge maar ook evengoed van lage waarde. Deze productkarakteristieken kunnen de 

kosten beïnvloeden. Ook de marktsituatie is van belang: de ligging, het evenwicht tussen heen- en 

terugwaarts transport en binnen-of buitenlands transport. Indien men een vrachtwagen gebruikt om 

het paard te vervoeren, moet deze vrachtwagen ook terug komen. Dit kan een verloren rit zijn 

wanneer deze leeg zal terugrijden en er zijn opportuniteitskosten aan verbonden. Natuurlijk hangt er 

ook veel af van de karakteristieken van het bedrijf: het imago, betrouwbaarheid, geografische ligging 

en de milieureglementering. Een alternatieve optie voor het zelf vervoeren is inhuren van een 

expediteur, een transportbemiddelaar, -organisator of bevrachter. Snelheid en efficiëntie zijn zeer 

belangrijk voor een expediteur.
52

 Er zijn ook expediteurs die gespecialiseerd zijn in het vervoer van 

paarden. Zeker voor het uitvoeren van paarden kan dit interessant zijn, aangezien hier veel wetgeving 

en kennis aan te pas komt. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijven EHS (European Horse Services; 

www.ehs.be) en HSI (Horse Service International; www.horseservice.com). Deze bedrijven 

transporteren wereldwijd paarden voor hun klanten van stal naar stal. Zij regelen voor hun klanten het 

volledige transport en maken hiervoor gebruik van zowel vrachtwagens als vliegtuigen. Een team van 

experten zorgt ervoor dat de paarden veilig en comfortabel vervoerd worden. Zoals eerder vermeld, 

hangt 75% van de jobs die gecreëerd worden door export samen met services.
53

 Servicebedrijven als 

EHS en HSI kunnen door de groeiende export van paarden ook mee groeien. 

2.6.2 Transportmogelijkheden 

Transportkosten kunnen tot twee derde van de totale logistieke uitgaven bevatten. Daarom is het 

belangrijk om goed na te denken over de manier waarop men de goederen, en dus ook paarden, gaat 

exporteren. Mogelijkheden zijn maritiem vervoer, spoorvervoer, wegvervoer en luchtvervoer. 

Maritiem vervoer kan via de havens van Antwerpen (vooral containers), Gent (vooral bulkgoederen), 

Oostende (Shortsea Shipping) en Zeebrugge (RoRo (Roll-on-roll-offschip), autovervoer en shortsea 

feederdiensten).  

Spoorvervoer is het meest geschikt om grotere volumes te vervoeren over (middel)lange afstanden. 

Het is een duurzaam vervoersalternatief voor het wegennet in Europa, dat steeds vaker dichtslibt. 

Voordelen voor dit vervoer zijn de goede voorspelbaarheid onder normale omstandigheden, 

schaalvoordelen, geschiktheid voor zware ladingen en gevaarlijke stoffen, weinig ongevallen, 

milieuvriendelijk, geen hinder van file en minder gevoelig voor prijsschommelingen van benzine of 

olie. In België worden geen paarden meer vervoerd via het spoor. (www.sncblogistics.be)  

Wegvervoer is met een aandeel van meer dan 75% het meest populaire transportmiddel in 

Vlaanderen. Vlaanderen drijft over het algemeen vooral handel met buurlanden Nederland, Duitsland 

en Frankrijk. Dit verklaart het aandeel van wegvervoer als transportmiddel, aangezien dit 

transportmiddel meestal voor kortere afstanden gebruikt wordt. Een belangrijk voordeel is dat 

wegvervoer flexibel, betrouwbaar en snel is. Als we dit bekijken voor paardenexport, dan zien we dat 

Frankrijk inderdaad op de tweede plaats staat op basis van aantallen. Duitsland en Nederland 

importeren in vergelijking met Frankrijk veel minder Belgische paarden.
54

 Of deze cijfers volledig zijn 

kan in twijfel getrokken worden omwille van de open grenzen tussen de landen.
55
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Wereldwijd wordt er een groei verwacht van de luchtvaartcargosector.
56

Luchtvervoer heeft als 

voordeel dat het een snel en veilig transport kan verzorgen, onder andere voor goederen met een 

hoge waarde, laag gewicht en bovendien een klein volume. De luchthaven van Oostende is een 

erkende EU-grensinspectiepost voor levende dieren. Ook op Brucargo worden regelmatig levende 

dieren getransporteerd. 

Natuurlijk is ook intermodaal goederenvervoer mogelijk, hierbij worden verschillende transportmodi 

gecombineerd zodat de voordelen van alle vervoersmiddelen optimaal benut worden. Op basis van 

de rechtstreekse transportkost zijn spoorvervoer en binnenscheepvaart het goedkoopste, maar ook 

factoren als snelheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, controleerbaarheid en veiligheid zijn belangrijk. 

2.6.2.1 Transportmogelijkheden voor paarden 

De meest voor de hand liggende transportmiddelen zijn vrachtwagen, vliegtuig of boot. Vervoer van 

dieren over het spoor wordt in België niet meer gedaan, aangezien de regelgeving op dierenvervoer 

dit niet meer toe laat.
57

 De Europese regelgeving hieromtrent is overal in de Europese Unie hetzelfde, 

al kan de invulling per land nog afwijken. Op een veterinair certificaat geschikt voor de uitvoer van 

paarden uit België naar de Verenigde Staten van Amerika, staat wel nog steeds de mogelijkheid dat 

het dier vervoerd wordt per treinwagon.
58

 In andere landen kan dit dus nog steeds, maar het is een 

verouderde manier van transport en zal zelden gebeuren.  

Ondanks de stijging van de export van paarden in België, is er op Brucargo geen stijging op te 

merken.
59

 Op Brucargo worden jaarlijks ongeveer een 500-tal paarden per vliegtuig getransporteerd. 

Er zou eerder een dalende evolutie plaatsvinden, omdat omliggende landen een betere infrastructuur 

en service hebben. Dit lokt de klanten weg bij Brucargo. De voornaamste bestemming voor de 

paarden die via Swissport vertrekken, is Saoudi Arabië. Transport binnen Europa gebeurt enkel per 

vrachtwagen.  

Uiteraard zijn er voor het vervoer van dieren extra regels, onder andere omtrent rij- en rusttijden. 

Meer hierover vindt u onder titel “2.7 Specifieke regels voor paardenvervoer”. Elk vervoermiddel heeft 

zijn voor- en nadelen. Daarnaast kan ook een paard last krijgen van reisziekte, wat een dodelijke 

afloop tot gevolg kan hebben. Andere benamingen voor deze ziekte zijn transportziekte of shipping 

fever. Dit kan ontstaan wanneer een paard een reis van vier uur of langer ondergaat, waarbij het 

langdurig met het hoofd omhoog staat.
60

   

Voor een paard getransporteerd wordt per vliegtuig, moet er een controle door de dierenarts van de 

eigenaar plaatsvinden. Deze dierenarts verzegelt dan de vrachtwagen en de verzegeling mag pas 

gebroken worden op het moment dat het paard aankomt op de luchthaven.
61
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2.6.2.2 Geschiedenis van de transportmogelijkheden voor paarden 

 

Het eerste record van het transporteren van paarden zou 3.500 jaren teruggaan in de geschiedenis. 

Toen werden paarden over de zee vervoerd via boten in boxen beneden dek of op het dek. Dit was 

een erg stresserende gebeurtenis en de sterftegraad bij de paarden lag hoog, vooral beneden dek. 

Een slechte ventilatie lag hier aan de basis. Eén van de eerste onderzoeken die gevoerd werden naar 

het transport van paarden, gebeurde door de Generaal William Carter, lid van het veterinaire corps 

van het Amerikaanse leger. In begin 1900 was hij verantwoordelijk voor het transport van 

legerpaarden naar de Filippijnen, wat ook overzees gebeurde. Daarvoor onderzocht hij verscheidene 

systemen om de paarden te kunnen op-en afladen. 
62

 

 

De eerste gegevens over het transport van paarden over land 

dateren van 1770. In de 19
e
 eeuw werden paarden 

getransporteerd met koetsen getrokken door paarden. Vanaf 

1840 veranderde dit naar transport over het spoor. Dit was 

geen aangenaam transport voor de paarden. Zelfs toen al was 

er een markt voor beenbeschermers en hoofdbeschermers 

voor de paarden. Toen de verbrandingsmotor voor nieuwe 

transportmiddelen zorgde, schakelde het vervoer van paarden 

terug over naar wegvervoer. Sindsdien worden paarden zelden 

per spoor vervoerd. Tussen 1920 en 1950 ging het vooral over 

vervoer over korte afstanden. Vanaf 1950 waren ook langere 

afstanden mogelijk. De daaropvolgende 50 jaar werd volop 

geëxperimenteerd met alle mogelijke types van vrachtwagens 

en trailers. Ook vond er een overschakeling plaats naar 

luchttransport, waarbij paarden veel sneller op bestemming 

kunnen geraken. Wat zelfs minder stresserend zou zijn voor 

de paarden dan een lange rit op de van. In een boeiing 747 

met passagiers zouden een twee-à viertal paarden geraken en 

in een cargo 747 zou dit zelfs kunnen oplopen tot tachtig 

paarden of meer.
63

 Ook op Brucargo hebben ze een 

maximumcapaciteit van ongeveer 50 paarden per vliegtuig, waarbij er maximum drie paarden per box 

mogen.
64

 

2.6.3 Douanerechten 

Binnen het douanegebied van de Europese Unie (intracommunautaire handel), bestaande uit de 

lidstaten (exclusief de uitzonderingsgebieden) en enkele andere landen, geldt er vrij verkeer van 

goederen en is er geen doorgang langs de douane nodig. Tussen de EU en derde landen is dit wel 

nodig. De douane heeft als doel douanerechten te innen, maar evengoed heeft ze niet-fiscale taken.
65

 

Zo moet er bij het vervoer van paarden en paardenvlees toezicht gehouden worden of de 

voorschriften omtrent gezondheid nageleefd werden. Zo moet er een sanitaire controle 

plaatsgevonden hebben door het FAVV vooraleer de dieren vrijgegeven worden. 
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De EU heeft handelsovereenkomsten gesloten met verschillende derde landen. Goederen uit deze 

landen zijn van een preferentiële oorsprong aangezien in deze handelsovereenkomsten gunstige 

invoerrechten afgesproken zijn. Landen waartoe paarden geëxporteerd worden en die onder deze 

tariefmaatregelen vallen, zijn onder andere: Algerije (0 paarden in 2015
66

), Egypte (92 paarden), 

Jordanië (4 paarden), Zuid-Afrika (48 paarden), Mexico (35 paarden), Israël (51 paarden) en de 

Balkanlanden.
67

 Gemiddeld wordt er een redelijk aantal paarden uitgevoerd naar deze landen. 

2.7 Specifieke regels voor paardenvervoer 

De regels omtrent internationaal paardentransport zijn ingewikkeld. Exporteurs dienen rekening te 

houden met de internationale wetgeving, de wetgeving van individuele landen, Europese regelgeving, 

de verschillende manier van toepassen hiervan in de lidstaten van de EU en de nationale wetgeving 

van de verschillende lidstaten en zelfs de regionale wetgeving van deze lidstaten. De wetgeving heeft 

betrekking op zowel het transport van de dieren, als op de bestuurders en de voertuigen. 
68

 

In de regelgeving binnen de Europese Unie is vooral het verschil tussen commercieel en niet-

commercieel vervoer belangrijk. Deze definitie is afhankelijk van land tot land. Bij commercieel 

vervoer moet er voldaan zijn aan volgende punten: 

 Keuring voertuig voor commercieel (lang) transport 

 Vergunning als vervoerder 

 Bewijs van vakbekwaamheid voor vervoer van paarden 

 Journaal bij lang transport van niet-stamboekpaarden 

 Geschiktheid van de dieren voor het vervoer 

 Omgang tijdens het transport 

 Rij- en rusttijden 

Daarnaast moet er ook voldaan zijn aan een gezondheidscertificaat voor buitenlands transport, dat 

men kan aanvragen bij de Provinciale Controle-Eenheid van het FAVV. Achtenveertig uur voor 

vertrek zal een erkende dierenarts het paard komen controleren. Opdat een paard zo’n certificaat kan 

verkrijgen, moet het geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
69
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3 Data en methoden 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van bijvragen. Deze bijvragen vormen de 

ondertitels van dit hoofdstuk. Eerst volgt er een algemene voorstelling van de data waarbij de 

beschrijvende statistieken van de belangrijkste variabelen weergegeven worden.   

Om de kenmerken van de export van paarden in België in kaart te brengen, werd er een enquête 

gevoerd. Deze bevroeg een aantal kenmerken van de paarden, verkopers en kopers. Hierbij werd 

een momentopname vastgelegd op beschrijvende wijze. De onderzochte populatie is afhankelijk van 

welke kenmerken onderzocht worden. Voor de kenmerken van de paarden is dit alle geëxporteerde 

levende paarden vanuit de verschillende landsdelen in België en voor de kenmerken van verkopers is 

dit de verkopers van deze paarden (exporteurs). De kopers (importeurs) zelf werden niet bevraagd, 

hun kenmerken werden opgegeven door de verkopers. Om aan deze informatie te komen werden 

primaire kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 

gestructureerde vragenlijsten die opgesteld werden in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen 

(zie Appendix B). Deze vragenlijsten werden online verspreid via Facebookpagina’s met paarden als 

onderwerp, paardenwebsites, via de nieuwsbrief van PaardenPunt Vlaanderen en per e-mail. Ook 

werden enkele handelaars persoonlijk aangesproken. De vragenlijst was beschikbaar in het 

Nederlands en het Frans omdat geheel België onderzocht werd. Via FIT werden ook secundaire 

gegevens verzameld om de aantallen, landen en waarden in kaart te brengen. 

De vragenlijst kon zowel door exporteurs als door binnenlandse verkopers ingevuld worden. De 

enquête begon met enkele algemene vragen over de verkoper waarna deze verkoper de kans kreeg 

één tot vijf paarden in te geven voor export of voor binnenlandse verkoop. Over dit specifiek paard 

moest de respondent dan de kenmerken invullen. De gegevens over de binnenlandse verkoop zullen 

gebruikt worden om te vergelijken met de gegevens over de export. De vragenlijst werd dus op exact 

dezelfde kanalen gedeeld voor beide doelgroepen. 

Bij het opvolgen van de vragenlijst werd vrij snel duidelijk dat er vooral respons uit Vlaanderen kwam 

en veel minder uit Wallonië. Dit waarschijnlijk omdat de samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen 

verloopt. Er werd contact opgenomen met de Waalse tegenhanger, la Confédération Belge du Cheval 

en met Waalse stallen, maar dit had weinig effect, waardoor het moeilijk zal zijn om een conclusie te 

trekken voor geheel België.   

Hieronder volgt een overzicht van de variabelen die in de enquête verzameld werden: 

Tabel 1: Overzicht van de variabelen 

Element Variabelen 

Verkoper Particulier / Professioneel 

Vlaams / Waals 

Provincie 

Informatieplicht 

Voorstander keurmerk 

Aandeel van export in totale inkomen uit verkoop 
van paarden uitgedrukt in percentages 

Aantal VTE in dienst voor de export 

Paard Type paard 

Ras 

Geslacht 
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Leeftijd bij verkoop uitgedrukt in jaren 

Stamboek 

Bestemming (sport, show,…) 

Stadium van africhting 

Potentieel 

Gefokt of aangekocht 

Veterinaire keuring 

Verkoopprijs uitgedrukt in euro 

Verkoop met BTW of zonder 

Schriftelijk contract 

Land van koper 

Bestemming paard (Land koper, België of ander 
EU-land) 

Transport 

Alleen verkocht of in groep verkocht 

Koper Afkomst 

Professioneel, particulier of onbekend 

 

Naast deze grootschalige enquête, werd er ook een interview afgelegd met Bart Verdeyen (zie 

Appendix C), verantwoordelijke voor de inspectie post voor levende dieren op de luchthaven bij 

Swissport. Dit interview diende om meer informatie in te winnen over het transport per vliegtuig van 

paarden. Daarnaast was er ook persoonlijke communicatie met een medewerker bij B Logistics om 

na te gaan of transport met treinen nog steeds mogelijk is.  

De resultaten van de enquêtes werden verwerkt met SPSS. De belangrijkste SPSS-output is te 

vinden in Appendix D. 

3.1 Kenmerken verkoper  

Om de kenmerken van de verkopers te achterhalen, werd voorafgaand aan de vragen over de 

paarden een lijstje vragen voorzien dat hiernaar toetste. Sommige vragen werden zowel aan 

exporteurs als aan de binnenlandse verkopers gesteld. Uiteraard werden deze laatste uit de data 

gehaald om deze kenmerken, specifiek voor exporteurs te bespreken. Na het uitfilteren van 

onvolledige enquêtes en binnenlandse verkopers, bleven er nog 86 verkopers over in de steekproef.  

Er werd bevraagd of de verkopers professioneel of particulier zijn, Vlaams of Waals, uit welke 

provincie ze afkomstig zijn, of ze zich houden aan de informatieplicht en of ze voorstander zijn van 

een keurmerk. Aan de professionele handelaars werd ook gevraagd wat het aandeel van export is in 

hun totale inkomen uit verkoop van paarden (uitgedrukt in percentages) en hoeveel VTE ze in dienst 

hebben specifiek voor het afhandelen van de export van de paarden. 

Naast de gegevens voor export, werden ook gegevens voor binnenlandse verkopen verzameld, zodat 

nadien een vergelijking gemaakt kan worden tussen beide groepen. De statistieken werden gemaakt 

op 119 binnenlandse verkopers. Er werd gevraagd naar het al dan niet particulier zijn, Vlaams of 

Waals, uit welke provincie afkomstig, of ze zich houden aan de informatieplicht en of ze voorstander 

zijn van een keurmerk. 
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3.2 Kenmerken koper  

De kenmerken van de koper werden bevraagd bij het invoegen van de paarden. Er werden dus geen 

vragen rechtstreeks aan de koper zelf gesteld. Er zijn gegevens over 85 kopers, verstrekt door de 85 

exporteurs die de enquête invulden. Er werd gevraagd of de koper als professioneel of particulier 

handelde. Ook werd er gevraagd naar de afkomst van de koper, maar dit zal besproken worden 

onder het hoofdstuk “Kenmerken uitgevoerde paarden”.  

Ook hier werd een vergelijking gemaakt met de binnenlandse kopers voor het al dan niet 

professioneel handelen. Hiervoor werd data voor 85 binnenlandse kopers gebruikt. 

3.3 Kenmerken uitgevoerde paarden 

Er werden in totaal 103 paarden ingevuld als geëxporteerde paarden. Echter werden er ondanks de 

selecterende vraag in het begin van de enquête toch acht paarden foutief ingegeven onder export. 

Deze paarden werden eigenlijk verkocht aan een Belgische koper en bleven in België. Er was hier 

dus helemaal geen sprake van export maar van binnenlandse verkoop. Deze paarden werden uit de 

dataset gehaald waardoor de statistieken berekend werden op een steekproef van 95 paarden. Door 

de lengte van de enquête en de bijbehorende duur, haakten doorheen de vragenlijst verschillende 

respondenten af. Omdat ik overtuigd ben dat alle gegevens van belang zijn, bekijk ik de rest van de 

gegevens per vraag. Paarden waarvoor de vragenlijst niet tot en met de africhting ingevuld werd, 

werden ook buiten beschouwing gelaten wegens te weinig gegevens. 

In 2015 werden naar schatting 2.799  levende gebruikspaarden officieel geëxporteerd
70

, de 

steekproef met 95 paarden betekend dus een bereik van 3,4% van de aangegeven populatie. 

Bovendien is deze niet evenredig ingevuld door Walen als door Vlamingen, waardoor geen conclusie 

getrokken kan worden voor geheel België. Verder onderzoek om de Waalse kant van de export te 

onderzoeken is dus aangewezen.  

De kenmerken die werden bevraagd, zijn het type paard (gebaseerd op de schofthoogte), het ras van 

het paard, het geslacht, de leeftijd bij verkoop, het al dan niet hebben van een stamboek en welke 

stamboek indien wel, de bestemming van het paard (sportpaard, showpaard, slachtpaard), het 

stadium van africhting, het potentieel van het paard, of het paard gefokt werd door de verkoper zelf of 

aangekocht, of er een veterinaire keuring plaatsvond en zo ja door wie, de verkoopprijs, of het paard 

verkocht werd met BTW of zonder, of er een schriftelijk contract werd opgesteld of niet, het land van 

de koper, de plaats waar het paard naartoe ging, de transportmiddelen die gebruikt werden en ten 

laatste of het paard in groep verkocht werd of alleen en indien in groep, met hoeveel.  

Er werden dus vele kenmerken bevraagd, waardoor de respondenten echt de tijd moesten nemen om 

de enquête in te vullen. Mogelijk zijn er daardoor vele respondenten die middenin de vragenlijst 

afhaakten.  

Ook voor dit onderdeel werd een vergelijkende studie gemaakt voor binnenlandse verkopers, waarbij 

gestart werd met 85 ingegeven paarden maar waarbij gaandeweg ook respondenten afvielen. Voor 

verkoopprijs en leeftijd werd het verschil nagegaan met een Independent Samples Test (te vinden in 

Appendix D). De andere kenmerken die bevraagd werden, waren het type paard, het ras van het 

paard, het geslacht, de leeftijd bij verkoop, het al dan niet hebben van een stamboek en welke 

stamboek indien wel, de bestemming van het paard, het stadium van africhting, het potentieel van het 

paard, of het paard gefokt werd door de verkoper zelf of aangekocht, of er een veterinaire keuring 

plaatsvond en zo ja door wie, de verkoopprijs van het paard, verkoop met BTW of zonder, of er een 

schriftelijk contract opgesteld werd en indien niet, waarom niet. 
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3.4 Determinanten van de verkoopprijs 

De data werd gefilterd en aangepast alvorens aan dit onderdeel te beginnen. Van het totale 

databestand bleven tachtig paarden over om mee verder te werken. Onvolledige enquêtes voor de 

benodigde gegevens werden voor deze vraag geschrapt, alsook de acht paarden die niet 

geëxporteerd werden. In de data hier besproken, zitten geen paarden verkocht door Waalse 

verkopers. De conclusie geldt enkel voor paarden geëxporteerd door Vlaamse verkopers. 

3.4.1 Te verklaren variabele 

De te verklaren variabele is de verkoopprijs van een paard dat geëxporteerd wordt door een Vlaamse 

verkoper. Voor dit aspect van de export zal enkel gekeken worden naar het type paard en het type E-

pony, waardoor er van de tachtig paarden nog zeventig overblijven. De verkoopprijs is onderhevig 

aan vele uitschieters. De belangrijkste uitschieter is de verkoopprijs van 1.000.000 euro. Deze ligt ver 

boven alle andere verkoopprijzen en heeft een enorme invloed op onder andere het gemiddelde. Zo 

is het gemiddelde met de 1.000.000 euro in de dataset gelijk aan 43.611,88 euro en zonder gelijk aan 

31.505,70 euro. De mediaan is in beide gevallen 15.000 euro. 

Uit zowel het boxplot als het QQ-plot, blijkt dat de verkoopprijs niet lineair noch normaal verdeeld is. 

Om de vele uitschieters weg te werken, wordt gebruik gemaakt van een log-lin-model waarbij de 

afhankelijke variabele verkoopprijs gelogaritmeerd wordt. De boxplot en het QQ-plot zien er nu veel 

beter uit (zie Appendix D: Regressie-modellen). 

3.4.2 Verklarende variabelen 

De mogelijke verklarende variabelen voor de verkoopprijs van een geëxporteerd paard zijn het 

geslacht van het paard, de leeftijd bij verkoop, het al dan niet hebben van een stamboek
71

, de 

bestemming van het paard (welke sport), het stadium van africhting, het potentieel
72

 van het paard en 

het werelddeel waaruit de koper komt.  Omdat het stadium van africhting erg samenhangt met de 

leeftijd van het paard, wordt deze variabele uit het model gelaten. Er zijn dus zes verklarende 

variabelen. 

Van het geslacht werden dummy’s gemaakt met als referentiecategorie ruin. De maximumleeftijd bij 

verkoop is 19 jaar en de minimumleeftijd is jonger dan één jaar. Het gemiddelde bedraagt 7.25 jaar 

en de mediaan 7.5 jaar.   

Van de variabele met betrekking op het stamboek, wordt ook een dummy gemaakt met als 

referentiecategorie geen stamboek. Ook van de bestemming van het paard wordt een dummy 

gemaakt. De referentiecategorie is hierbij de optie “andere”. Bij de dummy’s voor het potentieel van 

het paard is de referentiecategorie het hoogste wedstrijdniveau.   

De verschillende landen van afkomst van de koper werden onderverdeeld in zes werelddelen, zoals 

te zien in Tabel 2 op de volgende pagina. Daarna werden hiervan dummy’s gemaakt met als 

referentiecategorie Europa. 
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Tabel 2: Verdeling van de landen over de werelddelen 

Afrika Marokko, Zimbabwe 

Azië China, Saoedi-Arabië, India, Iran, Jordanië 

Europa Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Rusland, 
Spanje, VK, Zweden, Zwitserland 

Oceanië Australië 

Noord-Amerika VSA, Canada, Mexico 

Zuid-Amerika Brazilië, Venezuela, Colombia 

 

3.4.3 Verwachtingen 

Bij de variabele leeftijd kan de uitschieter de resultaten enigszins in de war sturen, daarom zal bij de 

uitvoering van het model gelet worden op de outliers die op meer dan twee standaardafwijkingen van 

de regressielijn liggen. Verwacht wordt dat naarmate het paard ouder wordt, het paard ook duurder 

wordt, aangezien de africhting dan verder evolueert.  

Een paard met stamboek wordt verwacht duurder te zijn dan een paard zonder inschrijving in een 

stamboek. Een ruin zou een lagere verkoopprijs kunnen opbrengen dan een hengst, aangezien er 

met een hengst meer mogelijkheden zijn op gebied van fokkerij, al is een ruin over het algemeen dan 

weer makkelijker hanteerbaar. Wanneer de bestemming van het paard een bestemming als 

gezelschapsdier is, dan wordt verwacht dat het paard een lagere verkoopprijs zal hebben. Indien het 

een bestemming in de sport heeft, wordt dit hoger verwacht. Een paard met bestemming als 

showpaard zou ook een hogere verkoopprijs kunnen hebben, aangezien het hier vaak om 

exceptionele paarden gaat. Er zullen twee modellen geschat worden, namelijk één waarbij alle 

verschillende categorieën van bestemming apart mee opgenomen worden en één waarbij de meest 

populaire sportbestemmingen in België (dressuur en springen), de bestemming als showpaard en de 

bestemming als gezelschapspaard apart mee opgenomen worden en al de andere bestemmingen 

(Endurance, fokkerij, hunter, mennen en westernriding) worden dan bij “andere” opgenomen. 

Hoe hoger het wedstrijdniveau, hoe hoger de verkoopprijs verwacht wordt. Een hypothese die gesteld 

zou kunnen worden omtrent het werelddeel van waar de koper komt, is dat hoe verder het paard 

geëxporteerd wordt, hoe waardevoller het zal zijn, omdat anders de transportprijs te zwaar 

doorweegt. Al is dit niet altijd correct, gezien er ook paarden bij zijn die verkocht worden aan een 

buitenlandse koper, maar in Europa of België blijven om hier getraind te worden. In dat geval zal het 

ook gaan om een degelijk sportpaard en zou de prijs dus ook hoger verwacht kunnen worden. 

Veel van deze verwachtingen zijn persoonlijk gesteld, bij gebrek aan wetenschappelijke literatuur om 

de verwachtingen op te baseren. 

3.5 Transportmiddelen 

56% van de paarden werden hoofdzakelijk vervoerd per vrachtwagen, 17,9% per vrachtwagen 

gecombineerd met het vliegtuig, 10,7% per vliegtuig, 9,5% per vrachtwagen en boot, 1,2% enkel per 

boot en 4,8% onbekend. In deze steekproef werden er dus geen paarden via het spoor vervoerd. 

Naast deze beschrijvende statistieken over welke transportmiddelen het meeste gebruikt worden, zal 

worden nagegaan of er een verband is tussen welke middelen gebruikt worden en de landen 

waarnaartoe de dieren vervoerd worden. Verwacht wordt dat voor verre afstanden vooral het vliegtuig 

gebruikt zal worden en voor kortere afstanden over land vooral de vrachtwagen.  
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Belangrijk is dat hiervoor enkel gekeken wordt naar de paarden die naar het land van afkomst van de 

koper gaan. Paarden die in België bleven of naar een ander Europees land gingen, werden uit de 

database gehaald. Ook de paarden waarvoor geen vervoersmiddel opgegeven werd, werden uit de 

database gehaald. Uiteindelijk bleven er nog 66 paarden over.  

3.6 VTE als gevolg van export 

Het aantal VTE in dienst om de export op zich te nemen, werd enkel bevraagd voor professionele 

handelaars. Uit de steekproef bleven er 32 verkopers over.  
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4 Resultaten  

4.1 Kenmerken verkoper 

In totaal zijn er 86 verkopers in de steekproef die het voorbije jaar een paard geëxporteerd hebben 

vanuit België naar een buitenlandse koper. Waarvan 52 particuliere verkopers en 34 professionele of 

dus respectievelijk 60,5% en 39,5%. Van 86 verkopers is bekend dat er 81 Vlaams zijn en 4 Waals, 1 

persoon beantwoordde deze vraag dus niet. Het aandeel in dit onderzoek van de Waalse verkopers is 

dus niet groot genoeg om uitspraken te kunnen doen voor geheel België. 34% van de verkopers 

kwamen uit de provincie Antwerpen, 15% uit Limburg, 15% uit Oost-Vlaanderen, 21% uit Vlaams-

Brabant, 11% uit West-Vlaanderen en telkens 1% uit Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. 

Van de 87 verkopers beweert 71% altijd de koper op de hoogte te brengen van eventuele minder 

goede eigenschappen en gebreken van een paard, 28% zou dit soms doen en 1% nooit. Ongeveer 

59% is voorstander van een keurmerk voor handelaars, 21% niet en 20% weet het niet.  

Het aandeel van export in de totale inkomsten uit de verkoop van paarden bedroeg 0-10% bij 38% 

van de verkopers en 10-20% bij 13% van de verkopers. Het aandeel van de export voor de rest van 

de verkopers is ongeveer gelijk verdeeld over de rest van de intervallen, variërend van 5-7% zoals u 

op onderstaande grafiek kan aflezen. De rode lijn op de grafiek staat voor het cumulatief percentage. 

 

Figuur 6: Aandeel van export in de totale inkomsten uit verkoop van paarden
73

 

Op 86 verkopers gelooft 41% dat het belang heeft dat het paard door de dierenarts van de koper 

gekeurd werd wanneer er na verkoop gezondheidsproblemen naar voor komen. Opvallend is dat 

ongeveer 29% denkt van niet. 30% van de verkopers gaf geen antwoord. Dit is vergelijkbaar met de 

resultaten van Nederland waar 1/3 van de kopers en verkopers vond dat het niet uitmaakt door welke 

dierenarts het paard gekeurd wordt.
74
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Het vergelijkend onderzoek bij binnenlandse verkopers werd ingevuld door 119 verkopers. Opvallend 

is dat deze enquête vooral ingevuld werd door particuliere verkopers (95%). Dit kan de gegevens 

omtrent de informatieplicht, het keurmerk en de gegevens over het belang van de veterinaire keuring, 

door de dierenarts van de koper, in de war sturen. 

Ook hier waren ondanks de tweetaligheid van de vragenlijst de Waalse verkopers niet 

gerepresenteerd. Slechts 1,7% van het totaal aantal verkopers was Waals. 23,5% kwam uit  de 

provincie Antwerpen, 14,3% uit Limburg, 21,8% uit Oost-Vlaanderen, 14,3% uit Vlaams-Brabant, 

23,5% uit West-Vlaanderen, 1,7% uit Henegouwen, 0,8% uit Waals-Brabant en niemand uit Luik, 

Luxemburg of Namen. Er kwam dus meer respons uit Oost- en West-Vlaanderen voor de 

binnenlandse verkoop. 

70,6% van de verkopers claimt de koper altijd op de hoogte te brengen van minder goede 

eigenschappen en/of gebreken van het paard, 28,6% zou het soms doen en 1% nooit. Dit is volledig 

vergelijkbaar met de resultaten van de exporteurs. 65,5% van de binnenlandse verkopers is 

voorstander van een keurmerk, 8,4% is dat niet en 26,1% weet het niet.  Hierbij is het opvallend dat 

er in deze groep vooral minder tegenstand is tegen het keurmerk. Dit is mogelijk te verklaren doordat 

er minder professionele handelaars in deze groep zitten. Om dit na te gaan werd er een kruistabel 

gemaakt met de gegevens van de exporteurs waarbij het al dan niet particulier zijn tegenover het al 

dan niet voorstander van een keurmerk zijn, werd geplaatst. Hierbij zijn geen significante verschillen 

op te merken (sig=0.910 voor de Chi²-toets, alle assumpties voldaan). Een gelijkaardige test voor de 

binnenlandse verkopers kan niet gemaakt worden, door een tekort aan respons van professionele 

handelaars. Mogelijk zijn de resultaten hierdoor dus beïnvloed.  

Op 35 verkopers denkt 69,4% dat het belangrijk is dat het paard gekeurd werd door de dierenarts van 

de koper indien er zich achteraf niet opgemerkte gezondheidsproblemen voordoen. 30,5% denkt dat 

het geen belang heeft. Er zijn dus meer verkopers die zich bewust zijn van de bewijskracht van een 

keuring door de dierenarts van de koper. Dat ongeveer 1/3 denkt dat dit geen belang heeft, leunt aan 

bij de resultaten die ook bij de exporteurs bevonden werden en de resultaten uit het gelijkaardig 

onderzoek uit Nederland.
75

 

4.2 Kenmerken koper 

Er werden gegevens verzameld van 85 kopers. 42,4% van deze kopers was professioneel actief in de 

paardensector, 49,4% kocht het paard als particulier en in 5,9% van de verkopen was dit gegeven 

onbekend voor de verkoper. De afkomst van de kopers worden besproken in onderstaand hoofdstuk 

“Kenmerken uitgevoerde paarden”.  

In de vergelijkende studie naar binnenlandse verkoop, werd bevonden dat  op 76 kopers 18,4% 

professioneel actief was, 73,7% handelde als particulier en bij 7,1% van de kopers was dit onbekend. 

Er werd dus opvallend minder gehandeld met professionele kopers. Mogelijk komt dit doordat het 

onderzoek vooral door particuliere verkopers ingevuld werd.  

4.3 Kenmerken uitgevoerde paarden 

4.3.1 Type 

Opvallend is dat de enquête in 80% van de 95 paarden ingevuld werd voor het type “paard” wat een 

stokmaat vanaf 157 cm inhoudt. De E-pony (148cm-157cm), dat in België vaak al als paard wordt 

beschouwd, komt op de tweede plaats met 8,4%. De D-pony (137-148cm) is goed voor 6,3% van de 
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steekproef en de B-pony (117-127cm) voor 2,1%. Zowel de C-pony (127-137cm), A-pony (117-

127cm) als “a”-pony (kleiner dan 109cm) zijn goed voor 1,1% van de steekproef, met andere woorden 

voor één paard. Oorspronkelijk werden ook twee ezels ingevuld, maar deze werden onvoldoende en 

foutief ingevuld. Daarom moesten deze buiten beschouwing gehouden worden. 

De vergelijkende binnenlandse studie werd ingevuld voor 85 paarden. Hierbij was het populairste type 

nog steeds het type paard, maar slechts met 61,2%. De E-pony had ook hier de tweede plaats, maar 

met 16,5% vertegenwoordiging in het totaal. Dit is het dubbele van de vertegenwoordiging in het 

totaal bij export.  

4.3.2 Rassen 

Bij de verdeling van de rassen is vooral het aandeel van het BWP (Belgisch Warmbloed Paard) 

opvallend: 42,1% van de 95 uitgevoerde paarden uit de steekproef. Het tweede meest geëxporteerde 

ras is het KWPN, de Nederlandse tegenhanger van het BWP, goed voor 12,6%. Het SBS (Stamboek 

Belgisch Sportpaard, Het Belgisch Halfbloed
76

) en de Quarter Horse maken beide 4,2% uit van de 

steekproef. Van de Zangersheide paarden, die de laatste jaren steeds aan populariteit winnen, 

werden er maar 3 volledig genoeg ingegeven. Paarden zonder ras werden opgenomen in de 

resultaten als “kruising”. Ook werd er vermelding gemaakt van een Palomino, wat geen ras is maar 

een kleur. Naast deze twee uitzonderingen, werden er 25 verschillende rassen ingegeven in de 

steekproef, wat zeker duidt op een diversiteit.  

Via een kruistabel werd onderzocht welke paardenrassen naar welke landen gingen. Dit gebeurde 

met data van 84 paarden. Naar Amerika werden enkel de sportrassen BWP en KWPN geëxporteerd. 

Verder waren er geen opvallende resultaten die uit deze tabel kwamen.  

Ook bij de binnenlandse verkoop is het BWP het populairste verkochte ras in de steekproef, namelijk 

28,2% van het totaal van 85 paarden. 

4.3.3 Stamboek 

De vraag of het paard een stamboek heeft, werd in 91,6% van de gevallen positief beantwoord. 

Mogelijk wordt hier dus veel belang aan gehecht bij het importeren van een paard.  

Van de 87 paarden met stamboek is ongeveer 46% aangesloten bij het Belgisch Warmbloedpaard 

stamboek en een 14% bij het KWPN, wat overeenkomt met de verdeling van de rassen. De 

steekproef bevat paarden uit 23 verschillende stamboeken. Dit is weerom een grote verscheidenheid.  

Bij de binnenlandse verkoop heeft 77,6% van de 85 paarden een stamboek en 22,4% niet. Hier is dus 

wel een verschil op te merken. 

4.3.4 Bestemming 

De meeste paarden uit de steekproef hebben als bestemming jumping, namelijk 55% van de 95 

paarden. De tweede post is dressuur met een aandeel van 17%. De volgende post is de post 

“andere” met 6,3% van het totaal aantal paarden. Opvallend is dat de post “slacht” hier niet 

aangeduid werd en dus buiten de steekproef valt. Toch worden er wel degelijk veel paarden 

geëxporteerd voor de slacht. Zo werden er in 2014 1.407 slachtpaarden geëxporteerd, goed voor een 

waarde van 1,3 miljoen euro.
77
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Een andere bestemming is die als gezelschapsdier (5,3%), wat toch redelijk opvallend is. Deze vijf 

paarden werden geëxporteerd naar buurland Nederland. De gezelschapsdieren werden dus niet ver 

geëxporteerd. Andere bestemmingen waren hunter (4,2%), show (3,2%), mennen (3,2%), 

westernriding (2,1%), fokkerij (2,1%), eventing (1,1%) en endurance (1,1%). 

Bij de binnenlandse verkoop zijn de eerste en tweede plaats ook voor jumping (32,9%) en dressuur 

(22,4%). Hier valt het op dat er meer paarden verkocht werden met de bestemming als 

gezelschapsdier (16,5%). Dit is een groter aandeel dan bij de geëxporteerde paarden. Andere 

bestemmingen waren “andere” (12,9%), fokkerij (5,9%), mennen en slacht (beide 3,5%) en trekpaard 

en endurance (beide 1,2%). 

4.3.5 Stadium van africhting 

16,8% van de paarden in de steekproef waren niet afgericht op het moment van de verkoop, 12,6% 

waren zadelmak en 70,5% van de paarden waren klaar voor competitie. In deze steekproef zoeken 

importeurs dus vooral naar hoger opgeleide paarden.  

Van de 67 competitie-klare paarden waren de meeste paarden vooral van midden of subtopniveau, 

respectievelijk 42% en 36%. 16% was klaar om op recreatief tot laag wedstrijdniveau uit te brengen 

en 6% was klaar om op het hoogste niveau te presteren. Onder midden niveau wordt voor paarden 

verstaan het springen van 1m20-1m30 of klasse M. Voor het subtopniveau is dit het springen van 

1m40-1m50 of klasse Z of PSG dressuur. Het hoogste niveau is dan gelijk aan het springen van 

parcours van 1m60, Grand Prix dressuur, EK, WK of olympisch niveau. 

Bij de binnenlands verkochte paarden is een verschil op te merken. 23,5% van de paarden was niet 

afgericht, 25,9% was zadelmak en 50,6% klaar voor competitie. Waarvan 55,8% op recreatief tot laag 

niveau, 32,6% op midden niveau en 11,6% op subtop niveau. Opvallend is dat er geen enkel paard in 

de steekproef zit dat op het hoogste niveau presteerde op het moment van verkoop.  

Het verschil zit dus in het feit dat veel meer paarden gewoon zadelmak waren bij verkoop en veel 

minder klaar voor competitie. Het grootste deel van de binnenlands verkochte paarden was klaar om 

op recreatief tot laag niveau te presteren, waar bij de geëxporteerde paarden de meeste klaar waren 

om op midden niveau te presteren. 

4.3.6 Potentieel 

Na deze vraag haakten een paar respondenten af, voor de overblijvende 93 paarden werd het 

potentieel bevraagd. De meeste geëxporteerde paarden uit de steekproef hebben volgens de 

verkoper een potentieel van competitie op subtop niveau, namelijk 44%. 22,5% zou competitie op 

midden niveau aankunnen, 14% op het hoogste niveau, 13% slechts op recreatief niveau en 6,5% op 

laag niveau. Ook hier is weer te zien dat het potentieel vooral ligt bij de drie hoogste niveaus en 

eerder geconcentreerd op midden en subtop niveau. In deze steekproef werden dus vooral goede 

paarden met een degelijk niveau uitgevoerd. 

40% van de binnenlands verkochte paarden had het potentieel om recreatief gebruikt te worden, 

18,8% om op laag niveau uit te brengen in de competitie, 29,4% op midden niveau en 11,8% op 

subtop niveau. In deze steekproef is geen enkel paard vertegenwoordigd met als potentieel het 

allerhoogste niveau, ondanks dat de vragenlijst wel in dezelfde kanalen gedeeld werd als die van de 

export. In deze steekproef werden dus vooral paarden verkocht voor recreatieve doeleinden en om uit 

te brengen op midden niveau. Dit verschilt sterk met de steekproef van geëxporteerde paarden, waar 

de paarden vooral potentieel hadden om op subtop niveau uitgebracht te worden en veel minder om 

recreatief gebruikt te worden. 
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4.3.7 Geslacht 

44% van de 92 overblijvende steekproefpaarden waren merries, 16% hengsten en 40% geruind. Er 

werden dus vooral merries en ruinen geëxporteerd.  

Bij binnenlandse verkoop bedroegen de percentages respectievelijk 45,9%, 9,4% en 44,7% voor 

merries, hengsten en ruinen. Deze percentages zijn dus ongeveer vergelijkbaar met vooral merries 

en ruinen en slechts beperkt verkoop van hengsten.  

4.3.8 Leeftijd 

Het grootste aandeel in leeftijd van de geëxporteerde paarden bevindt zich bij 6 en 7 jaar, beide goed 

voor 13% van 92 paarden. 11% van de paarden was jonger dan 1 jaar bij verkoop en eenzelfde 

percentage gold voor 8-jarige paarden, telkens 10% van de paarden waren 3, 5 en 9 jaar. 2 en 10-

jarige paarden waren allebei goed voor 5,4% van de steekproef. De Rest van de leeftijden van de 

paarden varieerden van 4 tot 22. De minimumleeftijd was enkele maanden en de maximumleeftijd 22. 

De gemiddelde leeftijd bedraagt 7.35 jaar en de mediaan 7.  

Voor leeftijd werden 92 exportpaarden vergeleken met 88 paarden verkocht in het binnenland. Om na 

te gaan of het verschil wel significant is, werd een Independent Samples Test gebruik. Het 

gemiddelde van de binnenlands verkochte paarden bedraagt 8.25 jaar en dat van export bedraagt 

7.35 jaar. De Levene’s Test met de veronderstelling van gelijke varianties kan niet verworpen worden 

(Sig=0.226). De t-test voor gelijkheid van de gemiddelden, kan niet verworpen worden (sig (2-

tailed)=0.153). Het zou dus kunnen dat de gemiddelden van beide groepen gelijk zijn.    

De mediaan van de leeftijd van dezelfde 88 binnenlands verkochte paarden bedraagt 8, in vergelijking 

van de mediaan van de leeftijd bij exportpaarden van 7. De minimumleeftijd bedroeg enkele maanden 

en de maximumleeftijd 19 jaar. Bij de exportpaarden was ongeveer 90% van de paarden jonger dan 

10 jaar, bij de binnenlands verkochte paarden was slechts 76,1% van de paarden jonger dan 10 jaar 

bij verkoop.   

4.3.9 Afkomst paard 

55% van de paarden werd aangekocht en 45% werd door de verkoper zelf gefokt. De paarden waren 

gemiddeld 5.35 jaar oud toen de verkoper hen aankocht. De mediaan bedraagt 5 jaar. 21% van de 51 

aangekochte paarden waren 5 jaar bij aankoop. Minimum leeftijd is jonger dan 1 jaar en de 

maximumleeftijd 16 jaar. Van de 51 aangekochte paarden, werden voor 44 paarden de 

aankoopprijzen opgegeven. Die liepen van 50 euro tot 500.000 euro. Het gemiddelde bedraagt dus 

24.840,91 euro, maar als we naar de mediaan kijken, ligt die slechts rond 7.500 euro. Er zijn dus 

uitschieters te vinden.  

De percentages bij de groep binnenlands verkochte paarden zijn verschillend van die van de 

geëxporteerde paarden. Hier werd 75,3% van de paarden aangekocht en slechts 24,7% van de 

paarden gefokt door de verkoper. Dit is mogelijk te verklaren doordat de professionele handelaren (en 

mogelijk fokkers) hier ondervertegenwoordigd zijn.  

4.3.10 Veterinaire keuring 

Of het paard veterinair gekeurd werd bij de verkoop, werd beantwoord voor 89 paarden. 84,3% 

hiervan werd inderdaad gekeurd en 15,3% niet.  

Van deze 75 wel veterinair gekeurde paarden, werd 71% gekeurd door de dierenarts van de koper en 

29% door de dierenarts van de verkoper. Als we dit vergelijken met de kennis over de voordelen van 

een keuring door de dierenarts van de koper, komen de cijfers overeen. Zo denkt 29% dat het niet 



  

40 

uitmaakt dat de paarden gekeurd worden door de dierenarts van de koper, wat overeen komt met 

29% van de verkopers dat het paard liet keuren door de eigen dierenarts. 41% van de verkopers 

gelooft dat het wel van belang is en 30% van de verkopers beantwoordde deze vraag niet. 

Bij de binnenlandse verkoop werd 48,8% van 84 paarden gekeurd en 51,2% niet. Er werden dus 

meer paarden niet gekeurd dan wel gekeurd. Dit is een groot verschil met de resultaten bij 

exportpaarden, daar werd 84,3% net wel gekeurd. In 65% van de keuringen voor binnenlandse 

verkoop, werd het paard gekeurd door de dierenarts van de koper. Dit is ongeveer vergelijkbaar met 

de resultaten bij export. 

4.3.11 Verkoopprijs 

Ook op dit punt haakten enkele respondenten af en in drie gevallen werd de verkoopprijs niet 

opgegeven. Deze paarden werden buiten beschouwing gelaten voor deze vraag. De gemiddelde 

verkoopprijs voor de 85 overblijvende paarden uit de steekproef bedraagt 41.349,41 euro. Het 

minimum is 0 euro en de hoogste prijs bedroeg 1.000.000 euro. Er zijn dus enkele uitschieters 

waardoor we beter de mediaan nemen. Deze bedraagt 12.500 euro. In onderstaande grafiek is ook te 

zien dat de prijs van 15.000 euro met ongeveer 7% procentueel de meest gevraagde prijs is. Gevolgd 

door 20.000 euro (5,9%) en 10.000 euro (4,7%). Indien de uitschieter van 0 euro eruit gelaten wordt, 

komen we op een minimum van 100 euro en een maximum van 1.000.000 euro. Het gemiddelde 

bedraagt dan 41.841,67 euro en de mediaan 12.500 euro.  

 

Figuur 7: Verkoopprijs van de geëxporteerde paarden uit de steekproef
78

 

De verkoopprijs werd vergeleken tussen 77 binnenlands verkochte paarden en 80 exportpaarden. De 

niet ingevulde verkoopprijzen werden uit de data gehaald, alsook de prijzen waar nul ingevuld werd. 

Vervolgens gebeurde de test eenmaal met de grote uitschieter van 1 miljoen en eenmaal zonder. In 

beide gevallen was het verschil significant (respectievelijk sig=0.007 en sig=0.000). 

Het gemiddelde bij binnenlandse verkoop bedroeg 6.778,57 euro en bij export 31.735,44 euro 

(wanneer de  uitschieter van één miljoen eruit gelaten wordt). De minimumprijs bij binnenlandse 
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verkoop bedroeg 100 euro, de maximumprijs 140.000 euro en de mediaan 3.000 euro. Hier zijn dus 

duidelijk grote verschillen op te merken met de verkoopprijzen bij export. Wat te linken is aan het 

niveau en potentieel van de paarden.   

Als we deze laatste statistieken gebruiken om te vergelijken met de resultaten uit het gelijkaardig 

Nederlands onderzoek door Rosie (2016), dan merken we grote verschillen. Belangrijk om te 

vermelden is dat het Nederlandse onderzoek niet specifiek om de export van paarden ging. Uit het 

onderzoek over de verkoop in Nederland bleek dat 73% van de kopers minder betaalde dan 7000 

euro. Van de importeurs van Belgische paarden betaalde slechts 30% onder de 7000 euro, wat een 

enorm verschil is met deze cijfers. Van de Belgische binnenlandse kopers betaalde 75,3% minder 

dan 7000, wat dan weer wel vergelijkbaar is met de verkoop in Nederland. Waar de professionele 

handelaren die hoger opgeleide sportpaarden exporteren uit de scope van het onderzoek bleven in 

Nederland, zijn die in dit onderzoek zeker aanwezig.  

4.3.12 BTW 

Voor 88 paarden werd de vraag of de verkoop met BTW of zonder verliep beantwoord. 35% hiervan 

werd met BTW verkocht en 65% zonder. Het merendeel van de steekproef zou dus particulier 

handelen. Dit komt ongeveer overeen met de kenmerken van de verkopers waaruit bleek dat 39,5% 

van de verkopers professionele verkopers waren en 60,5% particuliere verkopers. Wanneer via een 

kruistabel nagegaan wordt of het al dan niet betalen van BTW afhankelijk is van het professioneel 

bezig zijn met het verhandelen van paarden, zien we dat dit klopt (Chi²-test sig=0.002, alle 

assumpties voldaan). Uit de tabel blijkt dat iets meer dan 80% van de particuliere verkopers niet met 

BTW werkt en dat de professionele verkopers ongeveer 50-50 verdeeld zijn.   

Bij de binnenlandse verkoop  werkten 80,8% van de verkopers niet met BTW en 19,2% wel. Ook hier 

kan dit komen doordat het merendeel van de verkopers in deze steekproef particulier is. 

4.3.13 Schriftelijk contract 

In 57% werd een schriftelijk contract opgesteld bij verkoop en bij 43% niet. Voor de 37 paarden 

waarvoor geen contract werd gesloten (1 persoon vulde deze vraag niet in), werd gevraagd om welke 

reden dit niet gebeurde. In 21,6% van de verkopen wilde de koper dit niet, in 2,7% wilde de verkoper 

het niet en in 75,7% van de verkopen wilde beiden het niet. Het valt dus vooral op dat meestal in 

overeenstemming geen schriftelijk contract werd opgemaakt en dat anders vooral de koper dit wilde.  

Is het al dan niet opstellen van een schriftelijk contract afhankelijk van de prijs van het paard? 

Hiervoor werd een kruistabel opgesteld (Appendix D). De prijs werd opgedeeld in verschillende 

klassen per 25.000 euro. De uitschieter van 1.000.000 euro werd hierom uit de data gehaald 

waardoor de hoogste categorie liep van 225.000-250.000 euro. Er zijn 83 waarnemingen, wat de 

minimum aanbeveling van 50 overtreft. Bij de eerste drie prijsklassen is een zeer lichte stijging in de 

belangrijkheid van het schriftelijk contract waar te nemen naarmate de prijs stijgt. De kwaliteit van het 

model is echter niet goed. Het waarneembare verschil is niet significant zoals uit de Chi-kwadraat test 

af te leiden is (²=0.595). Bovendien is het aantal waarnemingen niet voldoende om de analyse 

correct uit te voeren. 81,3% van de cellen heeft een waarde van minder dan 5 en de minimum 

verwachte frequentie is 0.45. Respectievelijk is de aanbeveling dat dit kleiner is dan 20% en minstens 

één. De analyse moet dus met voorzichtigheid bekeken worden. Er zijn veel te weinig respondenten 

van de hogere prijsklassen om uitspraken te doen. Dit kan in verder onderzoek verder onderzocht 

worden. Het is wel opvallend dat in de achtste prijsklasse (175.000-200.000 euro) geen schriftelijk 

contract opgesteld werd. Zelfs bij een dergelijke waarde werd niets op papier gezet. 

Bij de binnenlandse verkopen werd in 55,8% van het totaal een contract opgesteld en in 44,2% niet. 

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de resultaten uit export. De reden was in 84,8% van de verkopen 

dat zowel koper als verkoper dit niet wilde. In 12,1% van de verkopen wilde de koper het niet en in 
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3% de verkoper. Ook deze resultaten zijn vergelijkbaar, alleen is het aandeel dat beide het wilden 

groter dan bij export en het aandeel dat de koper het niet wilde kleiner.  

In deze steekproeven scoren de Belgische verkopers dus beter dan de Nederlandse wat betreft het 

opstellen van een schriftelijk contract bij verkoop. Uit het onderzoek van Rosie (2016) bleek namelijk 

dat 71% van de verkopers geen verkoopcontract opstelde. Hier zijn echter risico’s aan verbonden. Uit 

datzelfde onderzoek bleek dat in 68% van de verkoper zonder schriftelijk contract dit kwam doordat 

de koper er niet om vroeg. Dit is ook een verschil met mijn enquête bij de Belgische verkopers 

aangezien de grote meerderheid daarbij aangaf geen contract op te stellen omdat zowel koper als 

verkoper dit niet nodig vonden. Wel is het belangrijk te vermelden dat het in dit Nederlands onderzoek 

niet exclusief over export van paarden ging en het mogelijk is dat verkopers eerder geneigd zijn om 

een schriftelijk verkoopcontract op te stellen wanneer het om export gaat, al spreken de resultaten uit 

de steekproef bij Belgische binnenlandse verkoper dit tegen. 

4.3.14 Afkomst koper en land van bestemming paard 

Uit deze steekproef werden de meeste paarden verkocht aan Nederland (29,4%). Op de tweede 

plaats komt Amerika (10,6%) gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (9,4%).  Ook Duitsland en Italië 

(beide 5,9%) en Frankrijk (4,7%) zijn bij de meest populaire landen.  

Op 84 paarden ging 85,7% van de paarden naar het land van de koper, 4,8% van de paarden bleef in 

België en 9,5% van de paarden ging naar een ander EU-land.  

Via een kruistabel (zie Appendix D) werd er getest of de verkoopprijs afhankelijk is van het land van 

herkomst van de koper. De landen werden opgedeeld in de zes werelddelen en de verkoopprijs werd 

opgedeeld in 5 klassen per 50.000 euro, waarbij de uitschieter van 1.000.000 buiten beschouwing 

gelaten werd. Er zijn duidelijke verschillen op te merken. Zo zit de verkoopprijs in Europa voor 92,7% 

in prijsklasse 1, 5,5% in prijsklasse 2 en 1,8% in prijsklasse 3. Bij werelddeel Noord-Amerika zit 

slechts 50% in de eerste prijsklasse, 40% in de tweede en 10% in de vierde. In Azië zit dan weer 75% 

van de paarden in de eerste prijsklasse, 12,5% in de derde en 12,5% in de vijfde. Voor Zuid-Amerika, 

Afrika en Oceanië zijn er respectievelijk slechts drie, twee en één paard opgegeven, uitspraken zijn 

dus zeer moeilijk te maken. Het waarneembare verschil is significant met een betrouwbaarheid van 

99,9% op basis van de Chi-kwadraat test (²=0.000). Beide assumpties voor deze analyse zijn echter 

niet voldaan, waardoor er toch voorzichtig omgesprongen moet worden met deze analyse.  

 

Figuur 8: Overzicht prijsklassen
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4.3.15 Transportkosten 

56% van de paarden werd hoofdzakelijk vervoerd per vrachtwagen, 17,9% per vrachtwagen 

gecombineerd met het vliegtuig, 10,7% per vliegtuig, 9,5% per vrachtwagen en boot, 1,2% enkel per 

boot en 4,8% onbekend. 

De vraag om de kosten van het transport in te geven kon beantwoord worden met een bedrag of met 

het woord “koper” indien de koper instond voor de kosten. Deze vraag werd voor 82 paarden 

beantwoord. In 76% van de verkopen werd de transportkost betaald door de koper. Voor 10% van de 

paarden werd er geen prijs opgegeven. Het andere aandeel van ongeveer 14% van de steekproef 

werd wel ingevuld met een bedrag dat varieerde van 0 tot 10.000 euro. Dit waren de kosten die de 

verkoper betaalde voor het transport. 

Van 82 paarden werd 91,5% alleen verkocht en 8,5% in groep. Van de 7 paarden die in groep 

verkocht werden, werden er 4 per twee verkocht, 1 per 4 en 2 per 7. 

4.4 Determinanten van de verkoopprijs 

4.4.1 Het model 

Het eerste geschatte model bestond uit de leeftijd, het al dan niet hebben van een stamboek, de 

bestemmingen (dressuur, gezelschapsdier, jumping, show, endurance, fokkerij, hunter, mennen en 

westernriding), het potentieel, het geslacht en de afkomst van de koper in werelddelen. De adjusted 

R² voor dit model was goed, namelijk 0.659. Echter konden er niet veel significante uitspraken 

gemaakt worden.  

Voor het tweede model werden enkele bestemmingen samengenomen. Zo werden de minder 

populaire/vertegenwoordigde sportbestemmingen (mennen, westernriding, hunter en endurance) 

samengenomen alsook de bestemming fokkerij en deze werden bij bestemming “andere” gevoegd, 

de referentiegroep. De bestemming dressuur, jumping, show en gezelschapspaard bleven wel apart 

vertegenwoordigd. De adjusted R² steeg tot 0.680. Bij het beoordelen van de kwaliteit van het model, 

bleek uit de correlatietabel dat er een probleem was tussen de variabelen Recreatie (potentieel) en 

Stamboek. Tussen deze variabelen was er een correlatie van -0.738 wat groter is dan de absolute 

correlatie van 0.6 die is toegestaan. Dit is een probleem omdat er dan sprake is van multicollineariteit. 

Eerst probeerde ik het probleem op te lossen door recreatief niveau samen te nemen met competitie 

op laag niveau, maar het probleem bleef bestaan want nu correleerde deze combinatie met 

Stamboek met een waarde van -0.685. Als tweede optie werd de variabele Recreatief verwijderd uit 

het model.  Hierdoor kwam er een foutmelding en werden Stamboek en Gezelschapsdier uit het 

model verwijderd. Bovendien ontstond nu een correlatie van -0.617 tussen de bestemmingen jumping 

en dressuur.  Het weglaten van de variabele stamboek zorgde voor een correlatie van 0.635 tussen 

gezelschapsdier en recreatief. Deze bleek op te lossen door de variabele gezelschapsdier bij 

“andere” te plaatsen. De adjusted R² bedroeg nu 0.689 en er was geen sprake meer van 

multicollineariteit. Uit de tabel “Casewise Diagnostics” bleek dat de case met nummer 17 meer dan 2 

standaardafwijkingen van de regressielijn verwijderd lag. Daarom werd deze uitschieter uit het model 

verwijderd. Belangrijk te melden is dat deze case niet overeenkomt met de uitschieter bij leeftijd, die 

nu geen probleem vormt. Het model dat op deze manier ontstond is het definitieve model en wordt 

beschreven door volgende functie: 

𝐿𝑁 (𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑜𝑝𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠) = 9.556 + 0.001 𝐿 + 0.191 𝐷 + 1.224 𝐽 + 2.108 𝑆 − 2.175 𝑅 −
1.397 𝐶𝐿 − 1.013 𝐶𝑀 − 0.519 𝐶𝑆 − 0.260 𝑀 − 0.248 𝐻 + 2.939 𝑂 + 1.284 𝑁𝐴 +
0.486 𝑍𝐴 − 0.174 𝐴𝑧 − 0.020 𝐴𝑓   

 

(1) 

Met L= Leeftijd, D= Dressuur, J= Jumping, S= Show, R= Recreatief, CL= Competitie Laag, CM= Competitie Midden, CS= 

Competitie Subtop, M= Merrie, H= Hengst, O= Oceanië, NA= Noord-Amerika, ZA= Zuid Amerika, Az = Azië, Af= Afrika. 



  

44 

 

 

Figuur 9: Kenmerken model
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4.4.2 Kwaliteit van het model 

Er zijn geen onderlinge correlaties in het model die groter zijn dan 0.6, er is dus geen sprake van 

multicollineariteit.  

De residuen van het model zijn ongeveer normaal verdeeld zoals te zien op het histogram. Het 

scatterplot van de gestandaardiseerde residuals en de gestandaardiseerde voorspelde waarde 

vormen geen figuur, wat zou wijzen op een abnormaliteit. Voor de zekerheid werd nog een Shapiro-

Wilk en een Kolmogorov-Smirnov test uitgevoerd. Deze waren beide niet significant, wat erop wijst 

dat er geen sprake is van heteroscedasticiteit.  

Verder zijn er ook geen uitschieters meer te bespeuren en is het model zinvol aangezien de ANOVA-

tabel significant is. De adjusted R² is 0.718, wat dus duidt op een verbetering van het model ten 

opzichte van de vorige modellen en de R² bedraagt 0.781. Het model verklaart dus voldoende.  

4.4.3 Interpretatie 

Alle uitspraken worden gemaakt met een minimale betrouwbaarheid van 98,5%. De constante term is 

significant, dit wijst erop dat er buiten het model nog andere variabelen zijn die invloed hebben op de 

verkoopprijs van paarden die geëxporteerd werden. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden 

in toekomstig onderzoek. In dit model heeft de variabele leeftijd geen significant effect. De 

bestemming dressuur heeft ook geen significant effect. De bestemming als jumpingpaard heeft wel 

een significant effect en maakt dat de verkoopprijs met 99,9% betrouwbaarheid 122,4% hoger ligt dan 

de bestemming van de referentiecategorie “Andere”. De bestemming als showpaard zorgt voor een 

verkoopprijs die 210,8% hoger ligt dan de restcategorie met een betrouwbaarheid van 99,4%. 

Over het potentieel tot competitie op laag en subtop niveau kunnen geen significante uitspraken 

gemaakt worden tegenover competitie op het hoogste niveau. Maar wanneer het paard enkel 

potentieel heeft om op recreatief niveau gereden te worden, dan ligt de verkoopprijs met 99,9% 

betrouwbaarheid 217,5% lager dan wanneer het paard potentieel heeft om op het hoogste niveau te 

geraken. Wanneer het paard potentieel heeft om te presteren op midden competitieniveau, dan ligt de 

verkoopprijs 101,3% lager dan bij een paard met potentieel tot het allerhoogste niveau. Het geslacht 

van het paard heeft geen significant effect op de verkoopprijs. De afkomst van de koper heeft enkel 

een significant effect indien deze uit Oceanië komt of uit Noord-Amerika. Ten opzichte van een 

afkomst uit Europa, ligt de verkoopprijs voor paarden die geëxporteerd worden naar Oceanië 293,9% 

hoger en voor paarden die naar Noord-Amerika geëxporteerd worden 128,4% hoger met 99,9% 

betrouwbaarheid. 
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4.5 Transportmiddelen 

4.5.1 Per land 

De kruistabel (Appendix D) waarbij de landen tegenover de transportmiddelen geplaatst worden, 

vertoont enkele eigenaardigheden. Zo werden enkele paarden die geëxporteerd werden naar 

Nederland vervoerd per vliegtuig en enkele per boot. In Nederland zijn mogelijk enkele plaatsen enkel 

per boot bereikbaar dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat de paarden in 

handen waren van een Belgische verkoper, maar dat ze elders in Europa of de wereld gestald 

werden. Dit werd echter niet bevraagd in de enquête en eigenlijk kunnen er dus geen conclusies 

getrokken worden op basis van deze gegevens. Het verkochte paard kan namelijk steeds vanuit een 

ander land getransporteerd worden. Bovendien werd de vraag mogelijk niet door alle respondenten 

op dezelfde manier ingevuld. Een deel zal de vraag mogelijk beantwoord hebben naargelang het 

hoofdtransportmiddel en anderen hebben alle gebruikte transportmiddelen aangeduid. Dit laatste was 

ook de bedoeling aangezien er meerdere keuzemogelijkheden waren, wat ook in de vragenlijst 

uitdrukkelijk vermeld werd.   

4.6 VTE als gevolg van export 

Aan de professionele handelaars werd gevraagd hoeveel voltijdse equivalenten ze in dienst hebben 

om de zorg van exportpaarden op zich te nemen van verzorging van de paarden tot het administratief 

afhandelen van de zaken. Van 32 verkopers die deze vraag beantwoorden hadden er 11 geen in 

dienst en de rest varieerde van een halftijdse tot 10 VTE.  Minimum zijn er dus geen werknemers in 

dienst en maximum 10 voltijdse. Het gemiddelde bedraagt 1.5 VTE en de mediaan 1 VTE.  

 

Figuur 10: Aantal VTE in dienst ten gevolge van export van paarden
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5 Discussie  

In deze thesis werd de export van paarden in België in kaart gebracht. Dit gebeurde in aantallen en 

bedragen via literatuurstudie, maar daarnaast werden ook bijkomende gegevens verzameld via een 

enquête. Via deze enquête werden de kenmerken van de export van paarden in België onderzocht, 

maar ook die van binnenlands verkochte paarden ter vergelijking. De respons op de enquête was 

lager dan verwacht en zeker uit Wallonië waren er zeer weinig deelnemers. In totaal waren er 

maximum 86 exporteurs en 119 binnenlandse verkopers, gegevens voor 85 importeurs en 85 

binnenlandse kopers en gegevens voor 95 geëxporteerde paarden en 85 binnenlands verkochte 

paarden. Er werd naar een antwoord gezocht op zes deelvragen:  

5.1 Kenmerken van de verkoper 

Vooral Vlaamse verkopers uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen 

en West-Vlaanderen waren vertegenwoordigd in het onderzoek. Dit komt waarschijnlijk door de 

samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Nochtans werden ook enkele Waalse instanties op de 

hoogte gebracht van de enquête en was deze beschikbaar in het Frans. Daarnaast waren er meer 

particulieren vertegenwoordigd dan handelaars. Dus ook particulieren wagen zich er zeker aan om 

paarden te exporteren.  

De meeste verkopers die antwoordden zouden de koper altijd op de hoogte brengen van mogelijke 

gebreken en zijn dus goed op de hoogte van de informatieplicht bij verkoop. De 28% dat slechts soms 

de koper op de hoogte zou brengen, vindt het misschien slechts nodig wanneer het om belangrijke 

gebreken gaat. Denk maar aan een paard met stofallergie dat aangepast voedsel moet krijgen of een 

paard met een trauma dat in bepaalde situaties levensgevaarlijk kan worden. Kleinere gebreken als 

stalgebreken of zomerschurft worden misschien niet vermeld. Al is dit zeker aan te raden, de koper 

kan namelijk een ontbinding van de koop of een terugbetaling eisen indien er sprake is van verborgen 

problemen.
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Een keurmerk voor handelaars zou ervoor zorgen dat een handelaar die aan bepaalde eisen voldoet 

een keurmerk krijgt, zodat klanten een zicht hebben op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een 

verkoper. Bijna 60% van de verkopers was voorstander van zo’n keurmerk, slechts 21% was tegen 

en de overige 20% was er noch voor noch tegen. Er is dus zeker een draagvlak voor dergelijk 

keurmerk. Bij de binnenlandse verkopers was slechts 8,4% er ronduit tegen en ongeveer 66% pro.  

Iets meer dan 50% van de professionele exporteurs geeft aan dat de inkomsten uit export minder dan 

20% bedragen ten opzichte van de totale inkomsten uit de verkoop van paarden. Veel verkopers 

spitsen zich waarschijnlijk dus niet enkel toe op export, maar halen daarnaast meer dan de helft van 

hun inkomsten uit binnenlandse verkoop.  

Indien het paard gekeurd wordt door de dierenarts van de koper, kan deze hier later niets tegen 

inbrengen omtrent mogelijke samenspanningen en dergelijke. Opvallend is dat bijna 30% van de 

verkopers denkt dat dit helemaal niet uitmaakt. Uiteraard zou het geen invloed mogen hebben, maar 

wat in het geval dat de dierenarts van de verkoper een gebrek over het hoofd zag? Wie gaat dan 

bewijzen dat dit niet opgezet spel was? Of de dierenarts van de verkoper of de dierenarts van de 

koper de keuring doet, heeft dus wel een effect op de bewijskracht van de keuring. Ongeveer 40% 

van de verkopers is zich daarvan bewust.  
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5.2 Kenmerken van de koper 

Ongeveer 40% van de kopers was professioneel actief en 50% particulier. In vergelijking met de 

studie in het binnenland waar slechts 18% professioneel actief was, waren er dus veel meer 

professionele handelaars bij de kopers. Al moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat bij 

de binnenlandse verkopers 95% particulier was en dat dit eventueel een effect kan hebben. Al blijft 

het aandeel van professionele handelaars wel opvallend groot bij export. Dit kan te verklaren zijn door 

het feit dat vooral degelijke kwaliteitspaarden met een navenante prijs geëxporteerd worden.  

5.3 Kenmerken van de uitgevoerde paarden 

Vooral paarden en E-pony’s werden geëxporteerd volgens deze studie. In België worden beide types 

vaak samengevoegd tot het type paard. Ondanks de diversiteit aan paardenrassen, is het opvallend 

dat vooral sportpaarden zoals het BWP (40 paarden), het KWPN (12 paarden) of het SBS (4 

paarden) geëxporteerd werden. Dit zijn erg gewilde en succesvolle paardenrassen in de 

paardensportwereld. Onze Belgische trots, het BWP, was het populairste ras. Het paardenras staat 

dan ook bekend in de sportwereld als een toppaard, wat waarschijnlijk meespeelt in de populariteit 

van het ras in het buitenland. Ook kunnen verdragen die opgesteld werden tussen de handelende 

landen meespelen, hierin kan namelijk afgesproken worden dat er enkel kwaliteitspaarden verhandeld 

zullen worden. Zo mogen bijvoorbeeld naar China enkel volbloeden en sportpaarden geëxporteerd 

worden.
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Zangersheide paarden waren minder vertegenwoordigd in de steekproef (3 paarden) ondanks hun 

groeiende populariteit. Mogelijk werden deze paarden foutief ingegeven als BWP. 

In meer dan 90% van de verkopen hadden de paarden een stamboek. Ook bij de binnenlandse 

paarden was een stamboek belangrijk, maar daar lag het percentage veertien procentpunten lager. 

Mogelijk is het hebben van een stamboek voor export extra belangrijk. 

Bij de bestemming van het paard was niet elke post even goed vertegenwoordigd. Ondanks dat er in 

België een redelijk aantal paarden voor de slacht geëxporteerd wordt, werd hier geen enkel paard 

ingegeven. De manier waarop de enquête gevoerd werd is waarschijnlijk de oorzaak hiertoe. Een 

handelaar die slachtpaarden uitvoert, gaat zich mogelijk niet bezighouden met het invullen van een 

lange en gedetailleerde vragenlijst over de paarden. De kenmerken die bevraagd werden, zijn dan 

ook niet van belang voor een handelaar van slachtpaarden, die vooral geïnteresseerd is in het 

gewicht en voedselgezondheid van een paard.  

De bestemming als gezelschapsdier vond ik toch enigszins opvallend. De paarden met deze 

bestemming werden echter enkel naar Nederland geëxporteerd. De barrière voor verkoop tussen 

Vlaanderen en Nederland is vaak erg laag, er zijn geen taalbarrières en de afstand tussen beide is 

niet groot. Daarom is het perfect mogelijk dat paarden ook gewoon als gezelschapsdier worden 

uitgevoerd.  

De populairste bestemming was jumping, met een aandeel van meer dan de helft van de paarden. De 

tweede post was dressuur met een aandeel van bijna 20%. Jumping is een populaire sport in België 

en het BWP is hiervoor erg gewild, alsook voor dressuur. Het is dus niet erg verwonderlijk dat deze 

twee bestemmingen bovenaan staan, wat tevens ook het geval is voor binnenlandse verkoop. 

Bij het stadium van africhting zijn opvallende verschillen waar te nemen tussen de gegevens over 

export en de gegevens over binnenlandse verkoop. Maar liefst 70% van de paarden die geëxporteerd 

werden, waren klaar voor competitie. De overige 30% was niet beleerd of gewoon zadelmak. De 
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overgrote meerderheid was dus hoger opgeleid, wat we zeker ook terugzien in het niveau van 

wedstrijd. Zo konden de meeste paarden bij verkoop al uitgebracht worden op midden en 

subtopniveau, wat al een zeer hoog niveau is, en enkele paarden op het hoogste niveau. Bovendien 

hadden de meeste paarden een potentieel voor competitie op subtop niveau, namelijk 44%. 15% van 

de paarden had zelfs het potentieel om op het hoogste niveau te presteren, in de absolute top van de 

paardensport, dit zijnde Grand Prix en olympisch niveau, Europese kampioenschappen en 

wereldkampioenschappen.  

Bij de binnenlands verkochte paarden liggen deze cijfers enigszins anders. Daar was de verhouding 

tussen competitie niveau en het niveau van niet afgericht tot en met zadelmak ongeveer vijftig-vijftig. 

Het niveau van competitie lag ook lager, waarbij meer dan de helft van de paarden slechts klaar was 

om uitgebracht te worden op recreatief tot laag competitief niveau, een 30% op midden niveau en 

maar iets meer dan 10% op subtop niveau. Bovendien was geen enkel paard klaar voor het hoogste 

niveau. De paarden die geëxporteerd werden, waren dus hoger opgeleid dan de paarden die 

binnenlands verkocht werden. Ook het potentieel van deze laatste groep paarden lag lager. Meer dan 

de helft van de paarden had enkel het potentieel om recreatief gebruikt te worden (40%) of om uit te 

brengen op laag niveau (19%), 30% op midden niveau en ongeveer 12% op subtopniveau. Het 

allerhoogste niveau was niet vertegenwoordigd in de steekproef. Dit kan erop wijzen dat voor de 

binnenlandse verkoop deze groep minder belangrijk is in het totaal van de verkopen. Bij export zijn de 

hoog opgeleide paarden wel een zeer belangrijke groep, aangezien België hiervoor bekend staat. Het 

is ook aan te nemen dat kopers uit verdere landen al de moeite gaan doen om een paard te 

importeren voor recreatieve doeleinden, maar wel voor hoog opgeleide kwaliteitspaarden. 

Er werden vooral merries en ruinen geëxporteerd en verkocht in het binnenland. Mogelijk is dit een 

weergave van de werkelijke verhoudingen tussen hengsten, merries en ruinen in geheel België.  Op 

basis van 330.000 paarden was er een verhouding van 54% vrouwelijke dieren en 46% mannelijke 

dieren, waarvan ongeveer de helft gecastreerd werd. Mogelijk zijn er meer ruinen dan aangegeven, 

aangezien het ruinen bij paarden die niet deelnemen aan wedstrijden of keuringen waarschijnlijk 

meestal niet gemeld wordt. Het feit dat er minder mannelijke paarden zijn dan vrouwelijke, kan 

doordat een percentage hengstenveulens niet werd geïdentificeerd bij geboorte. Met de huidige 

wetgeving zou dit de laatste tien jaren uitdovend zijn.
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De mediane leeftijd van de verkochte paarden bedraagt zeven jaar, dit is niet verwonderlijk de leeftijd 

waarop paarden hun basisopleiding meestal achter de rug hebben en ongeveer volgroeid zijn. Het 

potentieel van een paard is op dat moment erg duidelijk. Hierin is er weinig verschil met de 

binnenlandse verkoop, waar de mediaan op acht jaar staat. 

Iets minder dan de helft van de geëxporteerde paarden werd door de verkoper zelf gefokt, het andere 

deel werd aangekocht. Paarden waren gemiddeld 5.35 jaar oud en de mediaan bedroeg vijf. Het is 

dus niet zo dat de meeste paarden aangekocht werden als veulen. Bij de binnenlands verkochte 

paarden, werd 75% aangekocht en slechts 25% zelf gefokt. De professionele handelaars waren in 

deze groep echter ondervertegenwoordigd, wat een mogelijke verklaring is voor dit opvallend verschil. 

Het merendeel van de paarden die geëxporteerd werden, werd veterinair gekeurd voor verkoop. Bij 

de binnenlandse verkoop lag dit aandeel veel lager en werd net iets minder dan de helft van de 

paarden niet gekeurd. Ook dit is mogelijk een gevolg van het feit dat er meer particulieren deze 

vragenlijst beantwoordden. Een andere verklaring kan zijn dat het feit dat het bij de geëxporteerde 

paarden gaat om paarden met meer potentieel en dat de verkoopprijzen voor geëxporteerde paarden 

ook hoger liggen, zoals te lezen is onder onderstaande titel. Bovendien wil de importeur waarschijnlijk 

zeker zijn dat het paard perfect in orde is, alvorens het te laten overkomen en de transportkosten te 

betalen. Indien het geïmporteerde paard gezondheidsproblemen zou hebben die de verkoper niet 
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vermeld heeft, zou het uiteraard veel duurder zijn om het paard terug te sturen naar de verkoper. Wat 

nog een verklaring is, is dat voor sommige transportmiddelen en landen een veterinaire keuring 

verplicht is. Zo moet een paard dat per vliegtuig vervoerd zal worden, sowieso al door een dierenarts 

onderzocht worden. Al wordt er bij de keuring bij verkoop ook op andere zaken gelet. 

Iets meer dan 70% van de paarden werd gekeurd door de dierenarts van de koper. Ofwel reisde de 

dierenarts van de koper dus af naar België, ofwel werd er voor een Belgische dierenarts geopteerd, 

ofwel werd het paard pas na transport gekeurd. Verder onderzoek naar de gebruiken hierrond kan 

interessant zijn.  

Voor de verkoopprijs werd geopteerd voor een open vraag waarbij de respondenten een schatting 

konden opgeven van de verkoopprijs. Dit kan zeker een oorzaak zijn voor het afhaken van enkele 

respondenten, bovendien weigerden enkele personen, die erna wel verder gingen met de vragenlijst, 

een verkoopprijs op te geven. Deze reactie was te verwachten en er kan ook niet met zekerheid 

gezegd worden dat de verkoopprijzen die wel opgegeven werden, de correcte prijzen zijn. Toch werd 

er gekozen voor een open vraag omdat de prijzen enorm variëren. Uit deze steekproef alleen al 

varieerde het bedrag van 100 euro tot 1.000.000 euro. Indien deze bedragen in prijsklassen bevraagd 

zouden worden, zou veel belangrijke informatie verloren gegaan zijn. Met een mediaan van 12.500 

euro ligt de verkoopprijs van geëxporteerde paarden veel hoger dan die van de binnenlandse verkoop 

waar de mediaan slecht 3.000 euro bedraagt. Er is dus een duidelijk verschil te merken. Dit hangt 

uiteraard samen met het niveau en het potentieel van de paarden. Ongeveer drie kwart van de 

binnenlandse kopers betaalde maximum 7.000 euro voor het paard, bij de exportpaarden betaalde 

slechts 30% maximum dit bedrag.  

In totaal werd er op 85 paarden ongeveer 3,5 miljoen euro verdiend. Het bedrag evenredig verdeeld 

over het aantal paarden levert een bedrag op van iets meer dan 40.000 euro, dit is het dubbele van 

het bedrag aangegeven in het begin van de thesis. Indien de uitschieter van 1 miljoen euro er 

uitgehaald wordt, komt het nog neer op 30.000 euro per paard, wat nog steeds 10.000 euro hoger ligt 

dan de verkoopprijs op basis van officiële cijfers. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat ofwel de 

steekproef uitzonderlijk veel dure paarden bevat of dat de officieel opgegeven verkoopprijzen niet 

overeenkomen met het werkelijk verkregen bedrag. De slachtpaarden vielen buiten beschouwing van 

deze steekproef, dit is dus een mogelijke uitleg voor het hoger liggen van de prijzen, aangezien het 

aandeel van slachtpaarden in het totaal aantal geëxporteerde paarden erg hoog ligt. De totale waarde 

voor enkel deze paarden bedraagt 1,3 miljoen euro over 1.407 paarden.  

Indien de gemiddelde waarde van de populatie aan geëxporteerde paarden werkelijk 40.000 euro zou 

bedragen, dan zou de export in 2015 een werkelijke waarde gehad hebben van ongeveer 170 miljoen 

euro in plaats van 85 miljoen euro. Indien de paarden gemiddeld een waarde zouden hebben van 

30.000 euro zou de totale exportwaarde ongeveer 128 miljoen euro bedragen. 

Indien de waarde van slachtpaarden meegenomen wordt in de berekening, komt de totale waarde op 

ongeveer 86,6 miljoen euro (indien 30.000 euro per paard) of 115 miljoen euro (indien 40.000 euro 

per paard). Hierbij kan men dan wel de vraag stellen of het aantal niet-slachtpaarden even correct 

aangegeven is als het aantal slachtpaarden. Deze laatste groep moet namelijk verplicht bepaalde 

gezondheidscertificaten kunnen afleveren.    

Dit is een zeer interessant onderwerp om verder te onderzoeken want indien deze cijfers min of meer 

een correcte representatie zijn van de populatie, wordt de export van paarden mogelijk enorm 

onderschat. Een andere mogelijkheid is dat er vanuit Wallonië een groot aantal paarden van lage 

waarde geëxporteerd worden. Om dit met zekerheid uit te sluiten, zal een gelijkaardig onderzoek in 

Wallonië moeten gebeuren. 

35% van de exportverkopen verliep met betaling van BTW, het ging hier vooral om de professionele 

handelaars die uiteraard verplicht zijn met BTW te werken. Bij de binnenlandse verkoop lag dit 

percentage lager, waarschijnlijk omdat hier vooral particuliere verkopers antwoordden.    
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Het opstellen van een schriftelijk contract bij verkoop is zeer belangrijk. In iets meer dan de helft van 

de exportverkopen en ook bij de binnenlandse verkopen werd een schriftelijk contract opgesteld. De 

voornaamste reden waarvoor het niet gebeurde was dat beide partijen het niet nodig vonden, de 

tweede reden was dat de koper het niet wilde. Nochtans is het opstellen van een schriftelijk contract 

ook en misschien zelfs vooral bij export zeer belangrijk. Om te onderzoeken of het opstellen van een 

contract samenhangt met de verkoopprijs, waren er te weinig gegevens, zeker in de hoogste 

prijsklassen. Dit kan een interessant onderwerp zijn voor verder onderzoek. Het feit of het al dan niet 

opstellen van een schriftelijk contract samenhangt met de verkoopprijs, zou bevraagd kunnen 

worden. Alsook de voornaamste redenen waarom de partijen geen contract wensen op te stellen. 

De top vijf landen waaraan de opgegeven paarden verkocht werden waren in aflopende volgorde: 

Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië (op dezelfde plaats) en 

Frankrijk. 

Vergeleken met de officiële cijfers verkregen van Flanders Investment & Trade (2017), is te zien dat 

de top vijf landen waartoe de meeste paarden geëxporteerd worden in 2015 gevormd wordt door de 

Verenigde Staten, Frankrijk, Japan, Brazilië en Zwitserland. We zien dus dat onder andere buurland 

Nederland niet in de top vijf staat terwijl dit land net wel op de eerste plaats staat in deze steekproef. 

Mogelijk is er toevallig een grote respons geweest van verkopers die aan Nederland verkochten of is 

er veel export naar o.a. Nederland dat niet aangegeven wordt. Hier werd ook al door Samborski 

(2016) naar verwezen. Er wordt namelijk vermoed dat door de opengestelde grenzen in Europa niet 

alle export aangegeven wordt. 

Er werd een poging gedaan om een verband na te gaan tussen de klasse van verkoopprijs en het 

land van de koper. Echter waren er te weinig gegevens om zekere uitspraken te kunnen maken. Dit is 

een zeer interessant onderwerp voor verder onderzoek. Een onderzoek dat zich enkel toespitst op de 

verkoopprijs, waarbij deze eventueel in klassen opgevraagd wordt, en in mindere mate met de 

kenmerken die hiervoor onbelangrijk zijn, is aan te raden. Op die manier zullen minder mensen 

afhaken door de duur van de enquête en kunnen mogelijk meer significante uitspraken gemaakt 

worden. 

De meeste paarden gingen naar het land van herkomst van de koper en werden dus fysiek 

geëxporteerd, bij 5% van de paarden werd enkel de eigendom geëxporteerd en bleef het paard in 

België en bij de andere 10% ging het paard naar een ander EU-land. 

In drie kwart van de verkopen werden de transportkosten betaald door de koper. De kosten die door 

de verkoper betaald werden liepen van 50 tot 10.000 euro. Deze vraag werd echter slechts door 

enkelen beantwoord, dus de reële kosten kunnen zeker verschillen. Om een overzicht te maken van 

de richtkosten voor het transport van paarden, kan verder onderzoek aangewezen zijn. Dit topic tot op 

het bot uitzoeken, valt buiten de mogelijkheden van deze thesis, gezien de beperkte tijd voorhanden. 

Daarom is verder onderzoek zeker aangewezen. Het transport van paarden heeft namelijk ook een 

invloed op de economie van het land. De kosten van transport per paard zijn waarschijnlijk 

verschillend naargelang de bestemming, de veiligheid, de extra aangeboden services, het aantal 

paarden dat er vervoerd wordt en natuurlijk het gekozen vervoersmiddel. 

5.4 Determinanten van de verkoopprijs 

De significante determinanten van de verkoopprijs van door Vlaamse verkopers geëxporteerde 

paarden zijn: 

 De bestemming als jumpingpaard en als showpaard ten opzichte met de restcategorie 

 Het potentieel als recreatiepaard of als competitiepaard van het midden niveau ten opzichte 

van het potentieel als competitie paard van het hoogste niveau 

 De afkomst van de koper wanneer deze uit Oceanië of uit Noord-Amerika komt ten opzichte 

van een koper afkomstig uit Europa 
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De restcategorie bij de bestemming van het paard werd gevormd door endurance, fokkerij, hunter, 

mennen, westernriding en de categorie “andere” die mensen konden aanduiden indien de 

bestemming van hun paard niet in de lijst stond. Achteraf was er ook daar beter een optie gegeven 

dat de respondent de werkelijke bestemming dan zelf kon ingeven. Nu is het niet duidelijk wat de 

bestemming dan wel was en of de persoon niet gewoon over de mogelijkheden gelezen had. De 

verwachting dat een sportpaard een hogere verkoopprijs zou kunnen opbrengen wordt voldaan voor 

de bestemming jumping. De prijs zou dan 122% hoger liggen dan bij de restcategorie.  

De prijs van een showpaard ligt 211% hoger dan de prijs van de restcategorie. Belangrijk te 

vermelden is dat er maar twee showpaarden in de steekproef zaten waarvan de eerste een 

verkoopprijs had van 1.000.000 euro en de tweede een verkoopprijs van 25.000 euro. Het gaat om 

Arabische paarden van topklasse die verkocht werden aan kopers uit het Midden-Oosten. De 

bestemming van het paard heeft dus zeker een invloed op de verkoopprijs. Dit kan mogelijk 

verschillen van land tot land. De prijs van Amerikaans geëxporteerde paarden kan bijvoorbeeld hoger 

liggen wanneer het gaat om westerngerichte paarden, aangezien ze daar gespecialiseerde rassen 

hebben voor deze sport.  

De verkoopprijs voor een recreatiepaard ligt ongeveer 218% lager dan dat van een competitiepaard 

van het hoogste niveau. Een paard dat op midden niveau kan presteren heeft ook een verkoopprijs 

dat 101% lager ligt dan op het hoogste niveau. Het potentiële niveau van het paard is dus 

vanzelfsprekend belangrijk. 

Belangrijk om te vermelden is dat er maar twee kopers afkomstig waren uit Oceanië, beide uit 

Australië, waarvan één een paard kocht aan 150.000 euro en één een paard aan 250.000 euro. Beide 

paarden zitten dus in de hogere prijsklasse. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkoopprijs voor 

een paard waarbij de koper uit Oceanië komt 294% hoger zou liggen dan bij koper uit Europa. Voor 

Noord-Amerika is dit 128% hoger dan uit Europa. De verwachtingen dat wanneer de koper van het 

paard van verder weg komt en dus van buiten Europa, de prijs ook hoger ligt, zou correct kunnen zijn. 

Over alle andere elementen, kan geen significante uitspraak gemaakt worden. Mogelijk is de 

steekproef hiervoor te klein. De geëxporteerde paarden hebben een enorme diversiteit aan 

kenmerken, voor betere resultaten zou dus een grotere steekproef genomen moeten worden. 

Mogelijk kan dit bereikt worden door een kortere enquête te maken en zich niet te beperken tot 

paarden geëxporteerd in 2016, wat hier wel het geval was. 

5.5 Transportmiddelen 

De populairste transportmiddelen waren vrachtwagen en vliegtuig. Er werden echter ook paarden 

vervoerd per boot. Van de trein werd geen enkele vermelding gemaakt, wat niet verwonderlijk is, daar 

o.a. West-Europa geen dieren meer per spoor vervoerd mogen worden.  

Het probleem bij het beantwoorden van deze vraag, was dat er eigenlijk geen uitspraken gemaakt 

kunnen worden over welke transportmiddelen het meest gebruikt werden voor welke landen. Er werd 

in de enquête namelijk niet bevraagd van waar het paard geëxporteerd werd. Een Belgische verkoper 

kan zijn paard even goed aan de andere kant van de wereld hebben staan en wanneer deze dan naar 

bijvoorbeeld Nederland getransporteerd moet worden, kan dit met het vliegtuig gebeuren. Bij verdere 

interesse in dit deel van het onderzoek, moet dit beter bevraagd worden bij toekomstig onderzoek. 

5.6 VTE 

Een belangrijk aspect van het economisch belang van de export van paarden in België is het aantal 

voltijdse equivalenten die hierdoor tewerkgesteld worden bij professionele handelaars. Vanwege het 

kleine aantal respondenten kan ik hierover geen sluitende uitspraken maken. Het is misschien een 

interessant onderwerp op zich om verder te onderzoeken met een aparte enquête, maar in het kader 
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van deze masterproef kon dit niet meer aan bod komen. Op 32 professionele verkopers had ongeveer 

een derde geen extra mensen in dienst en de rest varieerde van een halftijdse VTE tot 10 VTE. In 

totaal waren op deze 32 handelaars 46 VTE in dienst specifiek voor de export. Indien dit voor de hele 

populatie exporterende handelaars in dezelfde lijn zou liggen, dan kan dit zeker een economisch 

belang hebben.  

Uiteraard kon deze enquête enkel polsen naar de VTE die in dienst zijn bij professionele handelaars. 

Daarnaast moeten deze paarden ook getransporteerd worden, wat voor werkgelegenheid in de 

transportsector kan zorgen. Zo zijn er gespecialiseerde bedrijven die specifiek het internationaal 

transporteren van paarden als service aanbieden. Daarnaast zijn er ook makelaars die als 

tussenpersoon optreden bij de verkoop van de paarden. Ook deze ondernemingen profiteren mee 

van de stijging in de export en stellen werknemers te werk.  
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6 Conclusie 

De verschillende bijvragen werden zowel bij resultaten als bij de discussie reeds behandeld. In dit 

hoofdstuk zal geconcludeerd worden wat nu het economisch belang van de export van paarden in 

België is. 

De paardensector en de exportsector zijn in het algemeen booming business en zijn zowel in Europa 

als in België een bron van inkomsten en werkgelegenheid. In België is 1/6 van alle jobs rechtstreeks 

of onrechtstreeks afhankelijk van export. Vooral Vlaanderen draagt deze export en is verantwoordelijk 

voor ongeveer 80% van de totale Belgische export. Vlaanderen is ook koploper in de paardensector 

en bezit 70% van het totaal aantal paarden in België. De export van paarden kan in het bijzonder voor 

Vlaanderen dus erg belangrijk zijn. 

Het aandeel van de export van paarden in België ten opzichte van de totale export is zeer beperkt 

maar het belang van België wordt duidelijk aan het aandeel in de totale export van paarden en 

paardenvlees in Europa, waar het een aandeel heeft van 11%. De cijfers liegen er niet om, er is over 

de voorbije jaren heen een stijging waar te nemen in de export van paarden. Van over heel de wereld 

zijn kopers geïnteresseerd in de Belgische kwaliteitspaarden. Het gaat hier hoofdzakelijk om 

sportpaarden van een hoog niveau, wat ook naar boven komt in de gevoerde enquête. Dit levert niet 

alleen inkomsten voor de verkopers van deze paarden, maar evenzeer voor transportbedrijven, 

expediteurs en andere leveranciers van services. Aangezien transport de tweede belangrijkste 

exportservice van België is, kan de stijgende paardenexport ook hier voor extra inkomsten en jobs 

zorgen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van paarden zouden dus kunnen mee 

profiteren van de stijgende export.  

De waarde van de paardenexport in België is hoogstwaarschijnlijk zwaar onderschat. Eerst en vooral 

worden niet alle paarden die geëxporteerd worden door een particuliere verkoper aangegeven. 

Internetsites maken het erg gemakkelijk om paarden te verkopen alsook om internationale contacten 

te leggen. Daarnaast bleek uit de enquête dat 85 geëxporteerde paarden (hoofdzakelijk uit 

Vlaanderen) samen een exportwaarde van 3.5 miljoen euro hadden. Indien dit een goede 

representatie is van de werkelijkheid en voor geheel België, wilt dit zeggen dat de officiële cijfers de 

waarde sterk onderschatten. Het werkelijke cijfer zou dan maar liefst 50-100% (afhankelijk van de 

berekening met of zonder uitschieter van 1 miljoen euro) hoger liggen dan de officiële cijfers. Tel 

daarbij dat er onder de radar ook nog een deel paarden geëxporteerd wordt en dan kan men toch van 

een zware onderschatting spreken. Al moet men hier natuurlijk rekening houden met het feit dat de 

slachtpaarden, ondanks de grote aantallen, niet vertegenwoordigd waren in de steekproef. Dit zou de 

inkomsten uit de steekproef naar beneden kunnen halen.   

In de Vlaamse paardensector zijn in totaal een 2.700 VTE in dienst. Uit mijn enquête bleek dat op 32 

verkopers 46 VTE tewerkgesteld worden, indien deze lijn zich zo voor heel de populatie zou 

doortrekken, zorgt de export van paarden dus voor veel extra werkgelegenheid. Dit zijn dan enkel de 

bij verkopers tewerkgestelde VTE, daarnaast kan de paardenexport ook bij transportbedrijven en 

expediteurs voor jobs zorgen.  

De export van paarden in Vlaanderen en België heeft dus zeker een economische waarde, maar een 

waarde die heel moeilijk in kaart te brengen is en mogelijk zeer zwaar onderschat wordt.  
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7 Tekortkomingen 

Doorheen de thesis worden enkele tekortkomingen aan het onderzoek vermeld, onder dit hoofdstuk 

worden de belangrijkste tekortkomingen nogmaals vermeld zodat deze fouten bij verder onderzoek 

vermeden kunnen worden. 

Ten eerste gaat het om een onbekende populatie met enorme diversiteit. Het aantal respondenten 

voor de enquête was eerder beperkt, waardoor de steekproef mogelijk geen correcte weergave is van 

de populatie. Er zijn waarschijnlijk vele exporterende verkopers die meerdere paarden verhandeld 

hebben, maar slechts tijd hebben om één paard in te geven. Het was dus erg moeilijk om een grote 

steekproef te bekomen, daar de enquête ook nog eens erg gedetailleerd ingevuld diende te worden. 

Desondanks ben ik best tevreden dat er vele mensen toch de tijd en moeite genomen hebben om de 

enquêtes in te vullen. 

Daarnaast is de Waalse kant van het onderwerp niet onderzocht, daar de respons uit Wallonië te 

beperkt was. De kenmerken die besproken worden, komen dus bijna uitsluitend van Vlaamse 

respondenten. Misschien kan een Waalse student/onderzoeker een vergelijkend onderzoek voeren. 

Ik heb namelijk veel hulp gehad aan de steun van Vlaamse kanalen zoals onder andere de contacten 

van PaardenPunt Vlaanderen, de facebookpagina van Hippo TV, een vermelding op de website van 

Belgische Confederatie van het Paard en een vermelding op Galop.be. Mogelijk kan een Waalse 

student gemakkelijker dezelfde contacten leggen bij Waalse organisaties. 

Verder konden er nog enkele dingen anders in de enquête. Er waren zeker respondenten bij die, 

ondanks de anonimiteit, geen antwoord wilden geven op de vraag naar de verkoopprijs. Dit kan in 

verder onderzoek mogelijk verholpen worden door te werken met klassen. Al zullen de klassen dan 

ofwel erg ruim ingegeven moeten worden waarbij veel informatie verloren gaat, ofwel klein, waardoor 

er een ellelange lijst aan klassen zal ingevoerd moeten worden. De verkoopprijs in dit onderzoek liep 

namelijk van enkele honderden euro’s tot een miljoen.  

Een ander probleem aan de enquête was dat gevraagd werd of er het voorbije jaar (2016) een paard 

geëxporteerd werd door de verkoper. Dit beperkte mogelijk het aantal respondenten ook. Mogelijk 

hadden er meerdere respondenten geweest indien het om een periode ging van meerdere jaren. 

Ten laatste werd er geen tegenonderzoek gedaan bij de kopers van de paarden. Dit kan ook 

interessant zijn voor volgend onderzoek, maar de mogelijkheden binnen deze thesis waren hiervoor 

te beperkt. Er kan dan gewerkt worden met enquêtes die gevoerd worden in andere landen. Deze 

kunnen dan verdeeld worden door officiële instanties uit de paardensector in die landen.  
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8 Aanbevelingen 

Na de opgedane kennis bij het schrijven van deze thesis, zou ik graag enkele aanbevelingen 

formuleren.  

Ten eerste is het belangrijk om te wijzen op de groeiende omvang van export van paarden in België. 

Ook particulieren houden zich hiermee bezig, dus het is belangrijk dat er voldoende informatie 

aanwezig is om deze mensen te informeren over het papierwerk en eventueel door te verwijzen naar 

ondernemingen die zich professioneel bezig houden met de export van paarden. 

Ten tweede zouden alle eigenaars het moeten aangeven wanneer hun paard verkocht wordt aan het 

buitenland en dus van locatie veranderd. In principe zou dit nu ook al moeten gebeuren in België via 

het verplichte mutatieformulier of elektronisch via het BCP platform, maar in praktijk wordt dit, zeker 

bij verkoop binnen Europa, niet altijd gedaan. Misschien kunnen ook dierenartsen erop toezien dat dit 

werkelijk gebeurt. 

Het BTW tarief omtrent paardenhandel zou in elke lidstaat van de Europese Unie gelijk moeten zijn. 

Een hoger tarief dan de omliggende buurlanden kan een concurrentieel nadeel zijn voor Belgische 

handelaren. 

Idealiter zou bij alle verkooptransacties omtrent paarden een schriftelijk contract opgesteld worden. 

Dit gebeurt zoals af te leiden is uit dit onderzoek nog steeds te weinig. Daarom is het aan te raden de 

paardensector nogmaals en blijvend attent te maken op de gevaren van het werken zonder contract. 

Ook indien de transactie in volle vertrouwen en met enkel goede bedoelingen gebeurt, kunnen er zich 

later onvoorziene problemen voordoen. Indien in het contract alles omschreven wordt, zijn deze 

conflicten makkelijker op te lossen. Hier is de oude volkswijsheid “Goede afspraken maken goede 

vrienden” zeker toe te passen. 

Ook werd het belang van de bewijskracht indien de dierenarts van de koper het paard controleerde, 

onderschat. De verkoper ervan bewust maken dat het paard het beste gecontroleerd wordt door een 

dierenarts die de koper kiest is aan te raden. Ook  de koper zou zich ervan bewust moeten zijn dat 

deze het paard altijd zelf nogmaals moet laten keuren door een eigen dierenarts om er zeker van te 

zijn dat er geen sprake is van bedrog.  

Best komt er een instantie die het Belgisch Warmbloed Paard en andere kwaliteitssportpaarden van 

Belgische bodem, overal gaat promoten. Voor Nederland heeft een gelijkaardige organisatie voor het 

promoten van het KWPN in het buitenland goede resultaten bereikt. Het promoten van het BWP op 

wedstrijden en buitenlandse missies kan de export nog doen stijgen. Voor moeilijk te betreden 

markten kan het nuttig zijn om verkoopkantoren op te zetten die de Belgische sportpaarden promoten 

en tussenpersoon zijn bij de verkoop van de paarden. 

Indien Brucargo wil mee profiteren van de groeiende export en van het transport voor 

wedstrijdpaarden, zou het de infrastructuur en services omtrent deze diensten moeten uitbreiden. 

Buurlanden zouden momenteel beter mee-evolueren (verder onderzoek is aangeraden) met de 

huidige vraag.    
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Appendix A: Export-en importgegevens met betrekking tot paarden  

Exportgegevens pure-bred breeding horses in waarde en aantallen: 

 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Unit : Euro thousand

Importers
Exported value in 

2012

Exported value in 

2013

Exported value in 

2014

Exported value in 

2015
World 18.570 16.610 21.182 19.309

Germany 379 1.479 4.218 2.634

Ireland 556 1.376 1.382 1.996

Saudi Arabia 12 170 5 1.979

Netherlands 3.091 949 1.280 1.938

Switzerland 1.133 3.910 2.003 1.605

Spain 0 0 302 1.489

Czech Republic 0 0 0 1.310

United Kingdom 4.281 1.883 886 1.305

United States of America 315 257 2.550 1.150

France 3.497 4.461 2.373 887

Sweden 353 428 229 589

Norway 0 0 0 442

Finland 0 0 0 411

Italy 1.201 82 871 409

Denmark 954 411 2.555 396

Egypt 5 0 0 214

United Arab Emirates 0 0 0 107

Portugal 281 276 29 87

Israel 43 56 29 65

Brazil 194 250 0 60

Hungary 0 0 49 51

Latvia 0 0 0 51

Luxembourg 486 68 0 38

Qatar 0 0 0 33

Libya, State of 0 0 0 23

Bahrain 0 0 0 19

Argentina 0 0 0 14

Morocco 9 0 0 7

Ukraine 92 0 0 0

Canada 1.530 0 0 0

Chile 0 27 1.173 0

Croatia 0 0 68 0

Greece 0 473 194 0

Japan 30 0 0 0

Jordan 0 0 11 0

Lebanon 0 0 8 0

Mexico 93 0 0 0

Poland 0 0 861 0

Romania 0 42 87 0

Slovenia 0 0 16 0

South Africa 32 0 0 0

Turkey 0 14 0 0

List of importing markets for a product exported by Belgium 

Product: 010121 Pure-bred breeding horses
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Exportgegevens live horses (exclusief pure-bred for breeding) in waarde en aantallen: 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

The quantities shown in light green are estimated by UNSD. For further information, please refer to the UNSD explanatory note.

2012 2013 2014 2015

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

World 208 103 322 481

Saudi Arabia 1 3 3 136

Germany 23 7 20 64

Netherlands 12 5 183 44

Czech Republic 0 0 0 33

Ireland 3 7 16 27

Switzerland 27 8 20 27

United Kingdom 15 9 10 22

United Arab Emirates 0 0 0 20

Qatar 0 0 0 14

Denmark 2 1 3 13

France 36 29 13 11

Sweden 3 2 4 11

Finland 0 0 0 10

Italy 14 3 8 8

Spain 0 0 2 8

Norway 0 0 0 6

Egypt 2 0 0 5

Bahrain 0 0 0 4

Morocco 2 0 0 4

Portugal 1 1 2 3

Israel 5 6 3 2

Latvia 0 0 0 2

Libya, State of 0 0 0 1

Brazil 21 1 0 1

Hungary 0 0 2 1

Luxembourg 5 1 0 1

United States of America 18 3 3 1

Ukraine 5 0 0 0

Argentina 0 0 0 0

Canada 5 0 0 0

Chile 0 10 3 0

Croatia 0 0 11 0

Greece 0 4 1 0

Japan 1 0 0 0

Jordan 0 0 2 0

Lebanon 0 0 4 0

Mexico 1 0 0 0

Poland 0 0 3 0

Romania 0 1 4 0

Slovenia 0 0 2 0

South Africa 6 0 0 0

Turkey 0 2 0 0

List of importing markets for a product exported by Belgium 

Product: 010121 Pure-bred breeding horses

Importers
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Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Unit : Euro thousand

Importers
Exported value in 

2012

Exported value in 

2013

Exported value in 

2014

Exported value in 

2015

World 38.797 62.723 63.224 65.002

United States of America 11.489 20.194 23.218 33.535

Japan 4.704 7.668 5.927 5.628

Brazil 5.171 6.673 4.548 3.545

Switzerland 813 3.357 763 3.059

Canada 2.111 1.859 3.769 2.974

Sweden 551 1.580 1.447 2.038

China 0 168 393 1.806

Egypt 328 1.044 981 1.417

Ireland 0 549 934 984

France 5.238 3.477 3.200 943

Colombia 415 1.309 1.087 878

United Arab Emirates 3 307 666 862

Chile 197 348 324 852

South Africa 313 1.034 1.621 723

Israel 208 207 518 691

Mexico 1.229 2.658 1.347 596

Greece 0 263 650 580

Korea, Republic of 179 335 439 486

Peru 104 416 287 357

Netherlands 88 496 260 312

Ukraine 0 15 0 300

Bahrain 0 16 98 292

Ecuador 61 386 381 278

Germany 194 899 150 242

United Kingdom 1.266 792 4.900 228

Norway 89 681 80 206

Morocco 290 150 241 185

Libya, State of 810 1.524 866 177

Saudi Arabia 204 2.302 920 169

Turkey 8 227 16 104

Argentina 12 62 187 100

Luxembourg 0 2 0 89

Bolivia, Plurinational State of 0 5 0 79

Qatar 0 11 0 76

Lebanon 0 0 0 68

Denmark 20 71 12 36

Venezuela, Bolivarian Republic of 0 0 8 35

Jordan 2 0 0 28

Serbia 0 12 0 18

Kuwait 25 17 41 11

Congo, Democratic Republic of the 0 17 11 8

Georgia 0 0 0 5

Kenya 0 0 0 1

Algeria 0 8 0 0

Azerbaijan 0 0 1 0

Australia 0 0 120 0

Austria 0 29 0 0

Botswana 0 130 0 0

Bulgaria 34 0 0 0

Costa Rica 0 0 98 0

Czech Republic 0 0 512 0

Iran, Islamic Republic of 0 0 28 0

Italy 68 151 557 0

Malaysia 0 0 55 0

Malta 0 0 19 0

Oman 0 21 0 0

Pakistan 0 0 8 0

Panama 0 232 2 0

Portugal 510 89 161 0

Romania 0 0 67 0

Singapore 0 80 0 0

Slovenia 0 28 0 0

Spain 2.062 614 1.307 0

Uruguay 0 212 0 0

List of importing markets for a product exported by Belgium 

Product: 010129 Live horses (excluding pure-bred for breeding)
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Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

The quantities shown in light green are estimated by UNSD. For further information, please refer to the UNSD explanatory note.

2012 2013 2014 2015

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

Exported quantity, 

Units

World 3.767 5.125 3.975 2.799

United States of America 266 467 547 1.199

France 2.315 2.488 1.916 307

Japan 102 168 122 197

Brazil 164 216 113 131

Switzerland 30 78 41 108

Egypt 42 78 84 92

Canada 34 85 82 91

China 0 15 28 78

Germany 75 53 18 72

Morocco 102 79 95 65

Israel 20 14 40 51

South Africa 20 52 78 48

United Arab Emirates 1 15 29 43

Libya, State of 290 512 297 38

Colombia 22 49 41 38

Chile 18 21 12 36

Mexico 34 51 20 35

Netherlands 37 281 46 23

Sweden 3 7 6 18

Bahrain 0 3 19 16

Norway 5 18 11 13

Saudi Arabia 15 17 41 13

Argentina 3 4 8 11

Ecuador 11 15 21 11

Peru 6 14 11 11

Korea, Republic of 13 24 7 8

Ireland 0 5 15 7

United Kingdom 15 14 15 7

Lebanon 0 0 0 6

Bolivia, Plurinational State of 0 2 0 4

Jordan 2 0 0 4

Turkey 4 24 39 4

Qatar 0 3 0 3

Denmark 40 28 20 2

Georgia 0 0 0 2

Greece 0 2 2 2

Venezuela, Bolivarian Republic of 0 0 1 2

Congo, Democratic Republic of the 0 3 2 1

Ukraine 0 1 0 1

Kenya 0 0 0 1

Luxembourg 0 3 0 1

Serbia 0 4 0 1

Algeria 0 62 0 0

Azerbaijan 0 0 1 0

Australia 0 0 1 0

Austria 0 8 0 0

Botswana 0 1 0 0

Bulgaria 1 0 0 0

Costa Rica 0 0 3 0

Czech Republic 0 0 2 0

Iran, Islamic Republic of 0 0 2 0

Italy 6 3 6 0

Kuwait 3 3 4 0

Malaysia 0 0 1 0

Malta 0 0 42 0

Oman 0 4 0 0

Pakistan 0 0 1 0

Panama 0 2 1 0

Portugal 8 3 3 0

Romania 0 0 1 0

Singapore 0 1 0 0

Slovenia 0 4 0 0

Spain 60 118 80 0

Uruguay 0 3 0 0

List of importing markets for a product exported by Belgium 

Product: 010129 Live horses (excluding pure-bred for breeding)

Importers
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Importgegevens pure-bred breeding horses in waarde en aantallen: 

 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Unit : Euro thousand

Exporters
Imported value in 

2012

Imported value in 

2013

Imported value in 

2014

Imported value in 

2015
World 15.865 15.304 14.519 9.169

Netherlands 3.640 5.026 2.571 2.619

Germany 2.983 3.490 3.143 2.532

France 2.207 2.262 3.196 1.213

Italy 119 861 574 895

United Kingdom 6.002 2.057 1.328 740

Ireland 271 183 344 558

Spain 13 143 552 262

Hungary 0 0 21 160

Switzerland 15 323 282 94

Portugal 0 0 473 63

Saudi Arabia 0 0 17 32

Poland 0 53 339 1

Austria 0 0 158 0

Cyprus 0 0 421 0

Czech Republic 23 0 26 0

Denmark 32 160 0 0

Finland 0 0 16 0

Greece 0 0 295 0

Iceland 546 8 0 0

Lithuania 2 0 0 0

Luxembourg 0 440 581 0

Norway 5 101 0 0

Russian Federation 9 0 0 0

Slovakia 0 105 0 0

Sweden 0 79 181 0

United States of America 0 11 0 0

List of supplying markets for a product imported by Belgium 

Product: 010121 Pure-bred breeding horses
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Importgegevens voor live horses (exclusief pure-bred for breeding) in waard en aantallen: 

 

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

The quantities shown in light green are estimated by UNSD. For further information, please refer to the UNSD explanatory note.

2012 2013 2014 2015

Imported quantity, 

Units

Imported quantity, 

Units

Imported quantity, 

Units

Imported quantity, 

Units

World 206 1.259 448 213

Netherlands 47 54 44 65

Germany 13 1.090 170 46

Switzerland 9 18 36 42

France 41 49 110 15

United Kingdom 18 12 10 15

Ireland 3 4 11 8

Spain 2 2 34 6

Italy 3 12 12 5

Saudi Arabia 0 0 4 5

Hungary 0 0 1 4

Portugal 0 0 1 2

Austria 0 0 1 0

Cyprus 0 0 1 0

Czech Republic 1 0 1 0

Denmark 1 5 0 0

Finland 0 0 1 0

Greece 0 0 2 0

Iceland 58 3 0 0

Lithuania 1 0 0 0

Luxembourg 0 2 2 0

Norway 2 2 0 0

Poland 0 1 3 0

Russian Federation 7 0 0 0

Slovakia 0 2 0 0

Sweden 0 1 4 0

United States of America 0 2 0 0

List of supplying markets for a product imported by Belgium 

Product: 010121 Pure-bred breeding horses

Exporters
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Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Unit : Euro thousand

Exporters
Imported value in 

2012

Imported value in 

2013

Imported value in 

2014

Imported value in 

2015
World 17.315 15.904 17.427 15.987

United Kingdom 1.518 1.925 6.149 5.234

Ireland 117 84 169 4.359

France 5.605 3.110 3.078 2.097

Iceland 22 897 843 1.108

Netherlands 4.752 5.292 4.311 908

Germany 1.575 1.762 1.007 559

Switzerland 40 143 190 544

Cyprus 0 0 0 376

Denmark 790 568 546 245

Sweden 168 855 0 159

United Arab Emirates 0 5 0 106

United States of America 60 50 68 67

Israel 57 17 131 59

Norway 171 10 16 50

Spain 2.246 272 379 39

Saudi Arabia 0 5 5 19

Brazil 8 0 0 14

Canada 5 10 0 11

Italy 19 456 235 11

Bulgaria 0 0 0 6

Luxembourg 135 211 35 5

Europe Othr. Nes 0 2 10 5

Jordan 0 0 8 3

Turkey 0 66 0 3

Morocco 4 6 12 1

Ukraine 4 0 0 0

Czech Republic 0 31 38 0

Finland 0 21 16 0

Greece 0 0 105 0

Hungary 0 0 37 0

Mauritius 0 0 11 0

Poland 0 23 26 0

Portugal 9 74 0 0

Serbia 10 4 0 0

List of supplying markets for a product imported by Belgium 

Product: 010129 Live horses (excluding pure-bred for breeding)
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Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

The quantities shown in light green are estimated by UNSD. For further information, please refer to the UNSD explanatory note.

2012 2013 2014 2015

Imported quantity, 

Tons

Imported quantity, 

Tons

Imported quantity, 

Tons

Imported quantity, 

Tons

World 1.239 1.175 1.002 805

United Kingdom 109 142 353 264

Ireland 8 6 10 219

France 401 230 177 106

Iceland 2 66 48 56

Netherlands 340 391 248 46

Germany 113 130 58 28

Switzerland 3 11 11 27

Cyprus 0 0 0 19

Denmark 56 42 31 12

Sweden 12 63 0 8

United Arab Emirates 0 0 0 5

Israel 4 1 8 3

United States of America 4 4 4 3

Norway 12 1 1 2

Spain 161 20 22 2

Brazil 1 0 0 1

Canada 0 1 0 1

Italy 1 34 14 1

Saudi Arabia 0 0 0 1

Europe Othr. Nes 0 0 1 0

Ukraine 0 0 0 0

Bulgaria 0 0 0 0

Czech Republic 0 2 2 0

Finland 0 2 1 0

Greece 0 0 6 0

Hungary 0 0 2 0

Jordan 0 0 0 0

Luxembourg 10 16 2 0

Mauritius 0 0 1 0

Morocco 0 0 1 0

Poland 0 2 2 0

Portugal 1 5 0 0

Serbia 1 0 0 0

Turkey 0 5 0 0

List of supplying markets for a product imported by Belgium 

Product: 010129 Live horses (excluding pure-bred for breeding)

Exporters
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Appendix B:Vragen van de enquête met antwoordmogelijkheden 

Vragenlijst voor export met antwoordmogelijkheden en codering. De vragen die niet enkel op export 

betrekking hebben, werden ook aan de binnenlandse verkopers gesteld.  

Opening: Volgende enquête maakt deel uit van een thesisonderzoek naar de verkoop van paarden in België, in 

samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen. Het onderwerp betreft de export van paarden in België, maar ook 

binnenlandse verkopers kunnen deze vragenlijst invullen.  De vragenlijst verloopt volledig anoniem. Er zal 

nergens naar uw naam of contactgegevens gevraagd worden. 

Q1 Bent u professioneel bezig met het verhandelen van paarden of bent u particulier?  

 Particulier (1) 

 Professioneel (2) 

Q2 Bent u Vlaams of Waals?  

 Vlaams (1) 

 Waals (2) 

Q3 U opereert vanuit provincie ...  

 Antwerpen (1) 

 Henegouwen (2) 

 Limburg (3) 

 Luik (4) 

 Luxemburg (5) 

 Namen (6) 

 Oost-Vlaanderen (7) 

 Vlaams-Brabant (8) 

 Waals-Brabant (9) 

 West-Vlaanderen (10) 

Q5 Zou u de koper ook op de hoogte brengen van eventuele minder goede eigenschappen/gebreken van een 

paard? B 

 Altijd (1) 

 Soms (2) 

 Nooit (3) 

Q6 Bent u een voorstander van een keurmerk voor handelaars? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 Ik weet het niet (3) 

Q7 Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenlandse koper?  

 Ja (2) 

 Neen (1) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q8 Wat is het aandeel van export in uw totale inkomsten uit verkoop van paarden? 

 0-10% (1) 

 10-20% (2) 

 20-30% (3) 

 30-40% (4) 
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 40-50% (5) 

 50-60% (6) 

 60-70% (7) 

 70-80% (8) 

 80-90% (9) 

 90-100% (10) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

And Bent u een particuliere of professionele handelaar? Professioneel Is Selected 

Q9 Hoeveel voltijdse equivalenten heeft u in dienst om de zorg van exportpaarden op zich te nemen? Van 

verzorging paarden tot het administratief afhandelen van de zaken. (In cijfers, mag een kommagetal zijn: bv. 1,5 

of bv. 0) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q1 Gelieve volgende vragen in te vullen voor het laatste paard dat u in het voorbije jaar (2016) verkocht hebt 

aan een buitenlandse eigenaar. U krijgt de mogelijkheid dit voor 1-5 paarden in te vullen (waarbij u begint bij het 

laatste, daarna het voorlaatste, enz.).Kenmerken paard 1:Wat is het type?  

 "a"-pony (kleiner dan 109 cm) (1) 

 A-pony (1.09-117 cm) (2) 

 B-pony (117-127 cm) (3) 

 C-pony (127-137 cm) (4) 

 D-pony (137-148 cm) (5) 

 Zou een E-pony zijn (148 - 157 cm) (6) 

 Paard (Vanaf 157 cm) (7) 

 Ezel (8) 

 Zebra (9) 

 Muildier (10) 

 Muilezel (11) 

If Zebra Is Selected, Then Skip To Wat was de bestemming van het paard? 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q2 Wat is het ras van het paard?  

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q3 Heeft het paard een stamboek?  

 Ja (1) 

 Neen (2) 

If Neen Is Selected, Then Skip To Wat was de bestemming van het paard? 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q4 Selecteer het stamboek van het paard. (Indien niet in de lijst, gelieve optie "Andere" te kiezen onderaan de 

lijst).  

 Association Belge des Eleveurs de Chevaux Lusitaniens (1) 

 Association Belge du Cheval Barbe asbl (2) 

 Association Wallonne du Cheval de Trait Belge asbl (3) 

 Aweda a.s.b.l. (4) 

 Belgian Appaloosa a.s.b.l. (5) 

 Belgian Connemara Pony Association (6) 



  

68 

 Belgian Franches-Montagnes Association (7) 

 Belgian Highland Pony Society vzw (8) 

 Belgian New Forest Pony Studbook vzw (9) 

 Belgian Quarter Horse Association vzw (10) 

 Belgisch Arabisch Paardenstamboek vzw (11) 

 Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw (12) 

 Belgisch Mérens Stamboek vzw (13) 

 Belgisch Stamboek van de Lipizzaner vzw (14) 

 Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw (15) 

 Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw (16) 

 Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw (17) 

 Belgisch Stud-Book van de Shetland Pony vzw (18) 

 Belgisch Tinker Stamboek vzw (19) 

 Belgisch Warmbloedpaard vzw (20) 

 Belgisch Welsh Pony Stamboek vzw (21) 

 Belgische Ezel Vrienden vzw (22) 

 Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw (23) 

 Belgische Haflinger Vereniging vzw (24) 

 Belgische Jockey Club vzw (25) 

 Cheval de Sport Belge (sBs) (26) 

 Cheval de Trait Ardennais (27) 

 Europees Arabo Friezen Stamboek vzw (28) 

 Féderation National Belge du Cheval de Pure Race Espagnole asbl (29) 

 Hannoveraner Verband (30) 

 Het Vlaams Paard vzw (31) 

 Holsteiner Verband (32) 

 Irish Cob Sociëty België vzw (33) 

 Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard vzw (34) 

 Koudbloed Koepel vzw (35) 

 KWPN (36) 

 Oldenburger Pferdezuchtverband E.V. (37) 

 Royal Belgian Palomino asbl (38) 

 Stamboek het Dressuurpaard (39) 

 Studbook Zangersheide vzw (40) 

 Studbook Belge du Fjording vzw (41) 

 Studbook Belge du Mérens asbl (42) 

 Studbook BEV (43) 

 Studbook Selle Français (ANSF) (44) 

 Trakehner Stamboek (45) 

 Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw (46) 

 Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw (47) 

 Andere (48) 
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Answer If Selecteer het stamboek van het paard. (Indien niet in de lijst, gelieve optie "Andere" te kiezen... Andere 

Is Selected And Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een 

buitenland... Ja Is Selected 

E1Q5 Geef de officiële naam van het stamboek van het paard: 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... 

Ja Is Selected 

E1Q6 Wat was de bestemming van het paard? 

 Drafsport (1) 

 Dressuur (2) 

 Endurance (3) 

 Eventing (4) 

 Fokkerij (5) 

 Gezelschapsdier (6) 

 Hunter (7) 

 Jumping (8) 

 Mennen (9) 

 Polo (10) 

 Rensport: Galop (11) 

 Show (12) 

 Slacht (13) 

 Trekpaard (14) 

 Westernriding (15) 

 andere (16) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q7 Wat was het stadium van africhting? 

 Niet afgericht (1) 

 Zadelmak (2) 

 Klaar voor competitie (3) 

Answer If Wat was het stadium van africhting? Klaar voor competitie Is Selected And Hebt u het voorbije jaar (2016) één of 

meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q8 Welk niveau van competitie? 

 Recreatief / Laag (1) 

 Midden (bv. 1m20-1m30 springen bij paarden, Klasse  M) (2) 

 Subtop (bv. 1m40-1m50 springen bij paarden, Klasse Z, PSG dressuur) (3) 

 Hoogste (bv. 1m60 springen voor paarden en 1m35 voor pony's, Grand Prix dressuur, EK, WK, Olympisch) (4) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q9 Wat is het potentieel van het paard? 

 Recreatief (1) 

 Competitie op laag niveau (2) 

 Competitie op midden niveau (bv. 1m20-1m30 springen bij paarden, Klasse M) (3) 

 Competitie op subtop niveau (bv. 1m40-1m50 springen bij paarden, Klasse Z, PSG dressuur) (4) 

 Competitie op hoogste niveau (bv. 1m60 springen voor paarden, 1m35 voor pony's, Grand Prix dressuur, EK, WK, 

Olympisch) (5) 
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Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q227 Wat is het geslacht van het paard? 

 Merrie (1) 

 Hengst (2) 

 Ruin (3) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q10 Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop? 

 Jonger dan 1 jaar (1) 

 1 (2) 

 2 (3) 

 … 

 Ouder dan 30 (32) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q228 Heeft u het paard zelf gefokt? 

 Ja (1) 

 Neen, ik heb het paard aangekocht (2) 

If Ja Is Selected, Then Skip To Werd het paard veterinair gekeurd voo... 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q229 Hoe oud was het paard toen u het kocht? (gelieve de eenheid erbij te schrijven: bv. 7 maanden of bv. 2 

jaar) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q230 Aan welke prijs heeft u het paard gekocht? (bedrag in euro) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q11 Werd het paard veterinair gekeurd toen u het verkocht? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

If Neen Is Selected, Then Skip To Wat was de verkoopprijs? (Bedrag in E... 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q12 Door welke dierenarts gebeurde dit? 

 Dierenarts koper (1) 

 Dierenarts verkoper (2) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q10 Het paard blijkt gezondheidsproblemen te hebben die niet uit de veterinaire keuring naar voor kwamen. 

Denkt u dat het in dit geval belang heeft dat het paard door de dierenarts van de koper gekeurd werd? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q13 Wat was de verkoopprijs? (Bedrag in Euro: bv. 10000) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q14 Gebeurde de verkoop met BTW of zonder? 

 BTW (1) 

 zonder BTW (2) 
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Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q15 Werd er een schriftelijk contract opgesteld bij verkoop? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

If Ja Is Selected, Then Skip To Aan wie werd het paard verkocht? Inwo... 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q16 Om welke reden niet? 

 Koper wilde dit niet. (1) 

 Verkoper wilde dit niet. (2) 

 Beiden wilden dit niet. (3) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q17 Aan wie werd het paard verkocht? De koper was afkomstig van... (Indien niet in de lijst, gelieve optie 

"Andere" te kiezen onderaan de lijst). 

 Albanië (1) 

 Amerika (2) 

 Argentinië (3) 

 Bosnië en Herzegovina (4) 

 Brazilië (5) 

 Bulgarije (6) 

 Canada (7) 

 China (8) 

 Cyprus (9) 

 Denemarken (10) 

 Duitsland (11) 

 Egypte (12) 

 Estland (13) 

 Finland (14) 

 Frankrijk (15) 

 Griekenland (16) 

 Hongarije (17) 

 Ierland (18) 

 Italië (19) 

 Kosovo (20) 

 Kroatië (21) 

 Letland (22) 

 Litouwen (23) 

 Luxemburg (24) 

 Macedonië (25) 

 Malta (26) 

 Marokko (27) 

 Mexico (28) 

 Montenegro (29) 
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 Nederland (30) 

 Noorwegen (31) 

 Oostenrijk (32) 

 Polen (33) 

 Portugal (34) 

 Qatar (35) 

 Roemenië (36) 

 Rusland (37) 

 Saoudi-Arabië (38) 

 Servië (39) 

 Slovenië (40) 

 Slowakije (41) 

 Spanje (42) 

 Tsjechië (43) 

 Turkijke (44) 

 Verenigd Koninkrijk (45) 

 Zuid-Afrika (46) 

 Zweden (47) 

 Andere (48) 

Answer If Aan wie werd het paard verkocht? De koper was afkomstig van... (Indien niet in de lijst, gelieve... Andere Is Selected 

And Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q18 Van welk land was de koper dan wel afkomstig? 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q19 Wat gebeurde er met het paard? 

 Paard ging naar land koper (1) 

 Paard bleef in België (2) 

 Paard ging naar een ander EU-land (3) 

If Paard bleef in België Is Selected, Then Skip To De koper was 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q20 Welke transportmiddelen werden er gebruikt? (U kan meerdere opties aanduiden)  

 Vrachtwagen (1) 

 Boot (2) 

 Vliegtuig (3) 

 Trein (4) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q21 Wat waren de kosten van het transport? (In Euro, bv. 10000) 

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q22 De koper was 

 Professioneel (1) 

 Particulier (2) 

 Onbekend (3) 
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Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q23 Het paard werd 

 Alleen verkocht (1) 

 In groep verkocht (2) 

Answer If Het paard werd In groep verkocht Is Selected And Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht 

vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

E1Q24 Hoeveel paarden werden er tegelijk verkocht? (In cijfers: bv. 5)  

Answer If Hebt u het voorbije jaar (2016) één of meerdere paarden verkocht vanuit België aan een buitenland... Ja Is Selected 

Q10 Wenst u de kenmerken van een tweede paard in te geven? (U krijgt de mogelijkheid om nog 1-4 paarden in 

te geven. Hierna is de vragenlijst afgelopen.) 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

If Neen Is Selected, Then Skip To End of Survey 
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Appendix C: Interview met Bart Verdeyen, verantwoordelijke voor de inspectie 

post voor levende dieren op de luchthaven bij Swissport 

De vragenlijst werd via mail doorgestuurd en beantwoord. Vragen die niet beantwoord werden, zijn 

voor de duidelijkheid uit deze bijlage gefilterd. 

 Welke landen zijn de voornaamste bestemmingen?  

Saoedi Arabië  

 Wordt er ook naar Europese landen gevlogen?  

Europees transport is enkel via vrachtwagen 

 Is er een bepaalde minimum afstand tussen vertrekpunt en bestemming vooraleer het vervoer 

van een paard per vliegtuig mogelijk is?  

Nee 

 Heeft u een idee hoeveel paarden er per jaar getransporteerd worden op Brucargo?  

+ - 500 paarden 

 Is er een evolutie qua aantallen te merken tijdens de laatste jaren (stijging of daling)?   

Eerder een daling, omdat de omliggende landen een betere infrastructuur voorhanden 

hebben, kiezen de klanten voor een betere service. 

 Hoe lang op voorhand moet een paard aanwezig zijn?  

4 uur  

 Wat gebeurt er in de inspectiepost voor levende dieren?   

Paarden die komen van buiten Europa moeten een controle doorstaan, door een dierenarts 

van FAVV. 

 Worden er op voorhand kalmeermiddelen toegediend? 

Indien niet nodig worden er geen middelen gebruikt. 

 Kan het dier geweigerd worden? En op basis van welke elementen wordt deze beslissing 

gemaakt?  

Dit kan door een blessure / niet handelbaar en een gevaar voor tijdens vlucht vormen. 

 Is er een minimumleeftijd bij het vervoer per vliegtuig van paarden? Of mogen ook veulens 

vervoerd worden? 

Er is sowieso een minimum leeftijd. 

 Wordt het paard voor de vlucht gecontroleerd door een dierenarts? 

Ja de controle zal gebeuren op de plaats van vertrek. 

 Gebeurt dit door een vaste dierenarts of door de dierenarts van de eigenaar? 

Door een vaste dierenarts van de eigenaar deze zal de vrachtwagen sealen, verzegeling mag 

pas eraf gehaald worden bij aankomst op Brucargo.  

 Is er een maximale transporttijd? Hoeveel uur bedraagt deze? 

Geen idee 

 Wat is de maximale hoeveelheid paarden per vliegtuig?  

+ - 50 paarden  

 Met hoeveel zitten de paarden in een container / box?  

Max 3  

 Is er een verschil in procedure wanneer het om zeer waardevolle paarden gaat?  

Nee 

 Wie begeleidt het paard tijdens de vlucht?  

Er is altijd een groom die meevliegt met de paarden. 

 Moet een paard bij aankomst op bestemming in quarantaine? Geldt dit voor alle landen?  

Dit is afhankelijk van land tot land. 

 Volgt er een controle van het paard na de vlucht? 

Ja 

  



  

75 

Appendix D: SPSS-output 

Beschrijvende statistieken export: 

Gelieve volgende vragen in te vullen voor het laatste paard dat u in het voorbije jaar (2016) 

verkocht hebt aan een buitenlandse eigenaar. U krijgt de mogelijkheid dit voor 1-5 paarden in 

te vullen (waarbij u begint bij het laatste, daarna het voorlaatste, enz.).Kenmerken paard 1:Wat 

is het type? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "a"-pony (kleiner dan 109 

cm) 
1 1,1 1,1 1,1 

A-pony (1.09-117 cm) 1 1,1 1,1 2,1 

B-pony (117-127 cm) 2 2,1 2,1 4,2 

C-pony (127-137 cm) 1 1,1 1,1 5,3 

D-pony (137-148 cm) 6 6,3 6,3 11,6 

Zou een E-pony zijn (148 - 

157 cm) 
8 8,4 8,4 20,0 

Paard (Vanaf 157 cm) 76 80,0 80,0 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Wat is het ras van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid AES 1 1,1 1,1 1,1 

Andalusiër 1 1,1 1,1 2,1 

Arabier 2 2,1 2,1 4,2 

Arabische volbloed 1 1,1 1,1 5,3 

Arabische Volbloed 2 2,1 2,1 7,4 

Belgisch Trekpaard 2 2,1 2,1 9,5 

Belgische Rijpony 1 1,1 1,1 10,5 

BWP 40 42,1 42,1 52,6 

Deense Warmbloed 1 1,1 1,1 53,7 

Duits Sportpaard 1 1,1 1,1 54,7 

Fjord 1 1,1 1,1 55,8 

Fries 2 2,1 2,1 57,9 

Hannoveraan 1 1,1 1,1 58,9 

Holsteiner 1 1,1 1,1 60,0 

IJslands paard 1 1,1 1,1 61,1 

Kruising 3 3,2 3,2 64,2 
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KWPN 12 12,6 12,6 76,8 

Mini Paard 1 1,1 1,1 77,9 

New Forest 2 2,1 2,1 80,0 

Oldenburger 3 3,2 3,2 83,2 

Palomino 1 1,1 1,1 84,2 

Quarter 4 4,2 4,2 88,4 

SBS 4 4,2 4,2 92,6 

Volbloed 1 1,1 1,1 93,7 

Warmbloed 1 1,1 1,1 94,7 

Welsh 2 2,1 2,1 96,8 

Zangersheide 3 3,2 3,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Heeft het paard een stamboek? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 87 91,6 91,6 91,6 

Neen 8 8,4 8,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Selecteer het stamboek van het paard. (Indien niet in de lijst, gelieve optie "Andere" te kiezen 

onderaan de lijst). 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belgian Quarter Horse 

Association vzw 
1 1,1 1,1 1,1 

Belgisch Arabisch 

Paardenstamboek vzw 
4 4,2 4,6 5,7 

Belgisch 

Fjordenpaardenstamboek vzw 
1 1,1 1,1 6,9 

Belgisch Stamboek van het 

Friese Paard vzw 
1 1,1 1,1 8,0 

Belgisch Stamboek voor 

IJslandse Paarden vzw 
1 1,1 1,1 9,2 

Belgisch Warmbloedpaard vzw 40 42,1 46,0 55,2 

Belgisch Welsh Pony Stamboek 

vzw 
2 2,1 2,3 57,5 

Cheval de Sport Belge (sBs) 5 5,3 5,7 63,2 
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Féderation National Belge du 

Cheval de Pure Race 

Espagnole asbl 

1 1,1 1,1 64,4 

Hannoveraner Verband 1 1,1 1,1 65,5 

Holsteiner Verband 1 1,1 1,1 66,7 

Koninklijke Maatschappij het 

Belgisch Trekpaard vzw 
1 1,1 1,1 67,8 

KWPN 12 12,6 13,8 81,6 

Oldenburger 

Pferdezuchtverband E.V. 
3 3,2 3,4 85,1 

Studbook Zangersheide vzw 5 5,3 5,7 90,8 

Vlaamse Fokkers van het 

Belgisch Trekpaard vzw 
1 1,1 1,1 92,0 

Andere 7 7,4 8,0 100,0 

Total 87 91,6 100,0  

Missin

g 

System 
8 8,4   

Total 95 100,0   

 

Geef de officiële naam van het stamboek van het paard: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  88 92,6 92,6 92,6 

Anglo European Studbook 1 1,1 1,1 93,7 

AQHA 1 1,1 1,1 94,7 

Danish warmblood 1 1,1 1,1 95,8 

New forest pony 1 1,1 1,1 96,8 

NMPS minipaardjes 

stamboek van NL 
1 1,1 1,1 97,9 

Saudi Arabian Stud Book 1 1,1 1,1 98,9 

Welsh stamboek pony's 1 1,1 1,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Wat was de bestemming van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dressuur 16 16,8 16,8 16,8 

Endurance 1 1,1 1,1 17,9 

Eventing 1 1,1 1,1 18,9 
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Fokkerij 2 2,1 2,1 21,1 

Gezelschapsdier 5 5,3 5,3 26,3 

Hunter 4 4,2 4,2 30,5 

Jumping 52 54,7 54,7 85,3 

Mennen 3 3,2 3,2 88,4 

Show 3 3,2 3,2 91,6 

Westernriding 2 2,1 2,1 93,7 

andere 6 6,3 6,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Wat was het stadium van africhting? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Niet afgericht 16 16,8 16,8 16,8 

Zadelmak 12 12,6 12,6 29,5 

Klaar voor competitie 67 70,5 70,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Welk niveau van competitie? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Recreatief / Laag 11 11,6 16,4 16,4 

Midden (bv. 1m20-1m30 

springen bij paarden, Klasse  

M) 

28 29,5 41,8 58,2 

Subtop (bv. 1m40-1m50 

springen bij paarden, Klasse 

Z, PSG dressuur) 

24 25,3 35,8 94,0 

Hoogste (bv. 1m60 springen 

voor paarden en 1m35 voor 

pony's, Grand Prix dressuur, 

EK, WK, Olympisch) 

4 4,2 6,0 100,0 

Total 67 70,5 100,0  

Missing System 28 29,5   

Total 95 100,0   

 

Wat is het potentieel van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Recreatief 12 12,9 12,9 12,9 

Competitie op laag niveau 6 6,5 6,5 19,4 

Competitie op midden 

niveau (bv. 1m20-1m30 

springen bij paarden, Klasse 

M) 

21 22,6 22,6 41,9 

Competitie op subtop niveau 

(bv. 1m40-1m50 springen bij 

paarden, Klasse Z, PSG 

dressuur) 

41 44,1 44,1 86,0 

Competitie op hoogste 

niveau (bv. 1m60 springen 

voor paarden, 1m35 voor 

pony's, Grand Prix dressuur, 

EK, WK, Olympisch) 

13 14,0 14,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Wat is het geslacht van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Merrie 41 44,1 44,1 44,1 

Hengst 15 16,1 16,1 60,2 

Ruin 37 39,8 39,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jonger dan 1 jaar 10 10,9 10,9 10,9 

2 5 5,4 5,4 16,3 

3 9 9,8 9,8 26,1 

4 2 2,2 2,2 28,3 

5 9 9,8 9,8 38,0 

6 12 13,0 13,0 51,1 

7 12 13,0 13,0 64,1 

8 10 10,9 10,9 75,0 

9 9 9,8 9,8 84,8 

10 5 5,4 5,4 90,2 

11 2 2,2 2,2 92,4 

12 2 2,2 2,2 94,6 
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13 1 1,1 1,1 95,7 

14 2 2,2 2,2 97,8 

18 1 1,1 1,1 98,9 

22 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Statistics 

Wat was de leeftijd van het paard 

bij verkoop?   

N Valid 92 

Missing 0 

Mean 7,35 

Median 7,00 

Minimum 1 

Maximum 23 

 

Heeft u het paard zelf gefokt? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 41 44,6 44,6 44,6 

Neen, ik heb het paard 

aangekocht 
51 55,4 55,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Hoe oud was het paard toen u het kocht? (gelieve de eenheid erbij te schrijven: 

bv. 7 maanden of bv. 2 jaar) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  41 44,6 44,6 44,6 

<1 jaar 7 7,6 7,6 52,2 

1 jaar 3 3,3 3,3 55,4 

10 jaar 4 4,3 4,3 59,8 

11 jaar 1 1,1 1,1 60,9 
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12 jaar 2 2,2 2,2 63,0 

14 jaar 1 1,1 1,1 64,1 

16 jaar 1 1,1 1,1 65,2 

2 jaar 5 5,4 5,4 70,7 

3 jaar 2 2,2 2,2 72,8 

4 jaar 3 3,3 3,3 76,1 

5 jaar 10 10,9 10,9 87,0 

6 jaar 5 5,4 5,4 92,4 

7 jaar 2 2,2 2,2 94,6 

8 jaar 2 2,2 2,2 96,7 

9 jaar 2 2,2 2,2 98,9 

Onbekend 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Aan welke prijs heeft u het paard gekocht? (bedrag in euro) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  41 44,6 44,6 44,6 

100 1 1,1 1,1 45,7 

10000 2 2,2 2,2 47,8 

100000 1 1,1 1,1 48,9 

1100 1 1,1 1,1 50,0 

1200 1 1,1 1,1 51,1 

12000 2 2,2 2,2 53,3 

13000 1 1,1 1,1 54,3 

1500 2 2,2 2,2 56,5 

16000 1 1,1 1,1 57,6 

18000 1 1,1 1,1 58,7 

20000 1 1,1 1,1 59,8 

22500 1 1,1 1,1 60,9 

2500 1 1,1 1,1 62,0 

25000 2 2,2 2,2 64,1 

3000 3 3,3 3,3 67,4 

30000 2 2,2 2,2 69,6 

3250 1 1,1 1,1 70,7 

3500 2 2,2 2,2 72,8 

400 1 1,1 1,1 73,9 

4000 2 2,2 2,2 76,1 

450 1 1,1 1,1 77,2 
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45000 1 1,1 1,1 78,3 

50 1 1,1 1,1 79,3 

5000 1 1,1 1,1 80,4 

500000 1 1,1 1,1 81,5 

600 2 2,2 2,2 83,7 

60000 2 2,2 2,2 85,9 

7000 1 1,1 1,1 87,0 

750 1 1,1 1,1 88,0 

8000 1 1,1 1,1 89,1 

8500 1 1,1 1,1 90,2 

9000 2 2,2 2,2 92,4 

Niet opgegeven 7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

Statistics 

Aan welke prijs heeft u het paard 

gekocht? (bedrag in euro)   

N Valid 44 

Missing 0 

Mean 24840,91 

Median 7500,00 

Minimum 50 

Maximum 500000 

Werd het paard veterinair gekeurd toen u het verkocht? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 75 84,3 84,3 84,3 

 
Neen 14 15,7 15,7 100,0 

 
Total 89 100,0 100,0  

Door welke dierenarts gebeurde dit? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dierenarts koper 53 59,6 70,7 70,7 

 
Dierenarts verkoper 22 24,7 29,3 100,0 

 
Total 75 84,3 100,0  

Missing System 14 15,7   

Total 
89 100,0   

Statistics 
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Geef aan hoeveel de verkoopprijs 

bij benadering bedroeg. (Bedrag in 

Euro: bv. 10000)   

N Valid 84 

Missing 0 

Mean 41841,67 

Median 12500,00 

Minimum 100 

Maximum 1000000 

Geef aan hoeveel de verkoopprijs bij benadering bedroeg. (Bedrag in Euro: bv. 

10000) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100 1 1,2 1,2 1,2 

600 1 1,2 1,2 2,4 

750 2 2,4 2,4 4,8 

950 1 1,2 1,2 6,0 

1000 2 2,4 2,4 8,3 

1200 1 1,2 1,2 9,5 

1400 1 1,2 1,2 10,7 

1500 1 1,2 1,2 11,9 

2000 2 2,4 2,4 14,3 

2500 1 1,2 1,2 15,5 

2700 1 1,2 1,2 16,7 

3000 3 3,6 3,6 20,2 

3250 1 1,2 1,2 21,4 

4000 3 3,6 3,6 25,0 

5000 2 2,4 2,4 27,4 

6000 2 2,4 2,4 29,8 

7000 2 2,4 2,4 32,1 

7500 1 1,2 1,2 33,3 

8000 1 1,2 1,2 34,5 

8500 2 2,4 2,4 36,9 

9000 1 1,2 1,2 38,1 

9500 1 1,2 1,2 39,3 

10000 4 4,8 4,8 44,0 

11000 2 2,4 2,4 46,4 

12000 2 2,4 2,4 48,8 

12500 2 2,4 2,4 51,2 
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15000 6 7,1 7,1 58,3 

18000 1 1,2 1,2 59,5 

20000 5 6,0 6,0 65,5 

24000 1 1,2 1,2 66,7 

25000 3 3,6 3,6 70,2 

30000 3 3,6 3,6 73,8 

35000 2 2,4 2,4 76,2 

40000 3 3,6 3,6 79,8 

45000 1 1,2 1,2 81,0 

50000 2 2,4 2,4 83,3 

60000 1 1,2 1,2 84,5 

62000 1 1,2 1,2 85,7 

65000 1 1,2 1,2 86,9 

70000 1 1,2 1,2 88,1 

75000 1 1,2 1,2 89,3 

100000 2 2,4 2,4 91,7 

115000 1 1,2 1,2 92,9 

145000 1 1,2 1,2 94,0 

150000 2 2,4 2,4 96,4 

200000 1 1,2 1,2 97,6 

250000 1 1,2 1,2 98,8 

1000000 1 1,2 1,2 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Gebeurde de verkoop met BTW of zonder? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BTW 31 35,2 35,2 35,2 

zonder BTW 57 64,8 64,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

Werd er een schriftelijk contract opgesteld bij verkoop? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 50 56,8 56,8 56,8 

Neen 38 43,2 43,2 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Om welke reden niet? 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Koper wilde dit niet. 8 9,1 21,6 21,6 

Verkoper wilde dit niet. 1 1,1 2,7 24,3 

Beiden wilden dit niet. 28 31,8 75,7 100,0 

Total 37 42,0 100,0  

Missing System 51 58,0   

Total 88 100,0   

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Amerika 9 10,6 10,6 10,6 

Brazilië 1 1,2 1,2 11,8 

Canada 1 1,2 1,2 12,9 

China 2 2,4 2,4 15,3 

Denemarken 2 2,4 2,4 17,6 

Duitsland 5 5,9 5,9 23,5 

Finland 1 1,2 1,2 24,7 

Frankrijk 4 4,7 4,7 29,4 

Ierland 2 2,4 2,4 31,8 

Italië 5 5,9 5,9 37,6 

Luxemburg 1 1,2 1,2 38,8 

Marokko 1 1,2 1,2 40,0 

Mexico 1 1,2 1,2 41,2 

Nederland 25 29,4 29,4 70,6 

Rusland 1 1,2 1,2 71,8 

Saoudi-Arabië 2 2,4 2,4 74,1 

Spanje 1 1,2 1,2 75,3 

Verenigd 

Koninkrijk 
8 9,4 9,4 84,7 

Zweden 2 2,4 2,4 87,1 

Andere 11 12,9 12,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Van welk land was de koper dan wel afkomstig? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  74 87,1 87,1 87,1 

Australië 2 2,4 2,4 89,4 

Colombia 1 1,2 1,2 90,6 

India 1 1,2 1,2 91,8 
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Iran 2 2,4 2,4 94,1 

Jordanië 1 1,2 1,2 95,3 

Onbekend 1 1,2 1,2 96,5 

Venezuela 1 1,2 1,2 97,6 

Zimbabwe 1 1,2 1,2 98,8 

Zwitserland 1 1,2 1,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Wat gebeurde er met het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Paard ging naar land koper 72 85,7 85,7 85,7 

Paard bleef in België 4 4,8 4,8 90,5 

Paard ging naar een ander 

EU-land 
8 9,5 9,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Welke transportmiddelen werden er gebruikt? (U kan meerdere opties aanduiden) 

Vrachtwagen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 16,7 16,7 16,7 

Vrachtwagen 70 83,3 83,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

 

Welke transportmiddelen werden er gebruikt? (U kan meerdere opties 

aanduiden) Boot 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 75 89,3 89,3 89,3 

Boot 9 10,7 10,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

 

Welke transportmiddelen werden er gebruikt? (U kan meerdere opties 

aanduiden) Vliegtuig 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 60 71,4 71,4 71,4 

Vliegtuig 24 28,6 28,6 100,0 
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Total 84 100,0 100,0  

 

 

Welke transportmiddelen werden er gebruikt? (U kan meerdere opties 

aanduiden) Trein 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 84 100,0 100,0 100,0 

 

 

Transport 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid b 1 1,2 1,2 1,2 

Niets 4 4,8 4,8 6,0 

v 47 56,0 56,0 61,9 

v+b 8 9,5 9,5 71,4 

v+vl 15 17,9 17,9 89,3 

vl 9 10,7 10,7 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koper was 

Wat waren de kosten van het transport? (In Euro, bv. 10000) Indien de koper zorgde 

voor het transport, gelieve dan "Koper" in te geven. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,4 2,4 2,4 

100 1 1,2 1,2 3,7 

1000 1 1,2 1,2 4,9 

10000 1 1,2 1,2 6,1 

200 1 1,2 1,2 7,3 

50 1 1,2 1,2 8,5 

500 1 1,2 1,2 9,8 

6500 2 2,4 2,4 12,2 

7000 1 1,2 1,2 13,4 

8000 1 1,2 1,2 14,6 

Koper 62 75,6 75,6 90,2 

Niet opgegeven 8 9,8 9,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Professioneel 36 43,9 43,9 43,9 

Particulier 41 50,0 50,0 93,9 

Onbekend 5 6,1 6,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Het paard werd 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alleen verkocht 75 91,5 91,5 91,5 

In groep verkocht 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Hoeveel paarden werden er tegelijk verkocht? (In cijfers: bv. 5) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  75 91,5 91,5 91,5 

2 4 4,9 4,9 96,3 

4 1 1,2 1,2 97,6 

7 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

Beschrijvende statistieken binnenlandse verkoop: 

Bent u professioneel bezig met het verhandelen van paarden of bent u particulier? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Particulier 113 95,0 95,0 95,0 

Professioneel 6 5,0 5,0 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

Bent u Vlaams of Waals? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Vlaams 117 98,3 98,3 98,3 

Waals 2 1,7 1,7 100,0 

Total 119 100,0 100,0  
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U opereert vanuit provincie ... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Antwerpen 28 23,5 23,5 23,5 

Henegouwen 2 1,7 1,7 25,2 

Limburg 17 14,3 14,3 39,5 

Oost-Vlaanderen 26 21,8 21,8 61,3 

Vlaams-Brabant 17 14,3 14,3 75,6 

Waals-Brabant 1 ,8 ,8 76,5 

West-Vlaanderen 28 23,5 23,5 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Zou u de koper ook op de hoogte brengen van eventuele minder goede 

eigenschappen/gebreken van een paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Altijd 84 70,6 70,6 70,6 

Soms 34 28,6 28,6 99,2 

Nooit 1 ,8 ,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Bent u een voorstander van een keurmerk voor handelaars? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 78 65,5 65,5 65,5 

Neen 10 8,4 8,4 73,9 

Ik weet het niet 31 26,1 26,1 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Het paard blijkt gezondheidsproblemen te hebben die niet uit de veterinaire 

keuring naar voor kwamen. Denkt u dat het in dit geval belang heeft dat het 

paard door de dierenarts van de koper gekeurd werd? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 25 69,4 69,4 69,4 

Neen 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Gelieve volgende vragen in te vullen voor het laatste paard dat u in het voorbije jaar (2016) 

verkocht hebt aan een binnenlandse eigenaar. U krijgt de mogelijkheid dit voor 1-5 paarden in 

te vullen (waarbij u begint bij het laatste, daarna het voorlaatste, enz.).Kenmerken paard 1:Wat 

is het type? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid "a"-pony (kleiner dan 109 

cm) 
6 7,1 7,1 7,1 

A-pony (1.09-117 cm) 4 4,7 4,7 11,8 

D-pony (137-148 cm) 9 10,6 10,6 22,4 

Zou een E-pony zijn (148 - 

157 cm) 
14 16,5 16,5 38,8 

Paard (Vanaf 157 cm) 52 61,2 61,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Wat is het ras van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid AMHA - BMP 1 1,2 1,2 1,2 

Andalusiër 5 5,9 5,9 7,1 

Arabier 2 2,4 2,4 9,4 

Arabische Volbloed 1 1,2 1,2 10,6 

Arabo Fries 1 1,2 1,2 11,8 

Belgisch Trekpaard 3 3,5 3,5 15,3 

BWP 24 28,2 28,2 43,5 

Camargue 1 1,2 1,2 44,7 

Draver 2 2,4 2,4 47,1 

Fries 3 3,5 3,5 50,6 

Haflinger 2 2,4 2,4 52,9 

Hannoveraan 2 2,4 2,4 55,3 

Kruising 6 7,1 7,1 62,4 

KWPN 6 7,1 7,1 69,4 

Merens 1 1,2 1,2 70,6 

New Forest 3 3,5 3,5 74,1 

Paint Horse 1 1,2 1,2 75,3 

Rijpony 1 1,2 1,2 76,5 

Selle Français 1 1,2 1,2 77,6 

Shetlander 6 7,1 7,1 84,7 

Springpony 1 1,2 1,2 85,9 
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Tennessee Walking Horse 1 1,2 1,2 87,1 

Tinker 3 3,5 3,5 90,6 

Warmbloed 2 2,4 2,4 92,9 

Welsh 2 2,4 2,4 95,3 

Zangersheide 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Heeft het paard een stamboek? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 66 77,6 77,6 77,6 

Neen 19 22,4 22,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Wat was de bestemming van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dressuur 19 22,4 22,4 22,4 

Endurance 1 1,2 1,2 23,5 

Fokkerij 5 5,9 5,9 29,4 

Gezelschapsdier 14 16,5 16,5 45,9 

Jumping 28 32,9 32,9 78,8 

Mennen 3 3,5 3,5 82,4 

Slacht 3 3,5 3,5 85,9 

Trekpaard 1 1,2 1,2 87,1 

andere 11 12,9 12,9 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Wat was het stadium van africhting? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Niet afgericht 20 23,5 23,5 23,5 

Zadelmak 22 25,9 25,9 49,4 

Klaar voor competitie 43 50,6 50,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Welk niveau van competitie? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Recreatief / Laag 24 28,2 55,8 55,8 
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Midden (bv. 1m20-1m30 

springen bij paarden, Klasse 

M) 

14 16,5 32,6 88,4 

Subtop (bv. 1m40-1m50 

springen bij paarden, Klasse 

Z, PSG dressuur) 

5 5,9 11,6 100,0 

Total 43 50,6 100,0  

Missing System 42 49,4   

Total 85 100,0   

 

Wat is het potentieel van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Recreatief 34 40,0 40,0 40,0 

Competitie op laag niveau 16 18,8 18,8 58,8 

Competitie op midden 

niveau (bv. 1m20-1m30 

springen bij paarden, Klasse 

M) 

25 29,4 29,4 88,2 

Competitie op subtop niveau 

(bv. 1m40-1m50 springen bij 

paarden, Klasse Z, PSG 

dressuur) 

10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Wat is het geslacht van het paard? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Merrie 39 45,9 45,9 45,9 

Hengst 8 9,4 9,4 55,3 

Ruin 38 44,7 44,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Wat was de leeftijd van het paard 

bij verkoop?   

N Valid 88 

Missing 0 

Mean 8,25 

Median 8,00 
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Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 3,4 3,4 3,4 

1 3 3,4 3,4 6,8 

2 3 3,4 3,4 10,2 

3 4 4,5 4,5 14,8 

4 6 6,8 6,8 21,6 

5 4 4,5 4,5 26,1 

6 7 8,0 8,0 34,1 

7 7 8,0 8,0 42,0 

8 11 12,5 12,5 54,5 

9 10 11,4 11,4 65,9 

10 9 10,2 10,2 76,1 

11 1 1,1 1,1 77,3 

12 5 5,7 5,7 83,0 

13 4 4,5 4,5 87,5 

15 6 6,8 6,8 94,3 

16 1 1,1 1,1 95,5 

17 1 1,1 1,1 96,6 

18 1 1,1 1,1 97,7 

19 2 2,3 2,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Heeft u het paard zelf gefokt? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 21 24,7 24,7 24,7 

Neen, ik heb het paard 

aangekocht 
64 75,3 75,3 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

Werd het paard veterinair gekeurd toen u het verkocht? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 41 48,2 48,8 48,8 

Neen 43 50,6 51,2 100,0 

Total 84 98,8 100,0  

Missing System 1 1,2   
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Total 85 100,0   

 

Door welke dierenarts gebeurde dit? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dierenarts koper 26 30,6 65,0 65,0 

Dierenarts verkoper 14 16,5 35,0 100,0 

Total 40 47,1 100,0  

Missing System 45 52,9   

Total 85 100,0   

 

 

Statistics 

Wat was de verkoopprijs? (Bedrag 

in Euro: bv. 10000)   

N Valid 77 

Missing 10 

Mean 6778,57 

Median 3000,00 

Minimum 100 

Maximum 140000 

 

Wat was de verkoopprijs? (Bedrag in Euro: bv. 10000) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100 1 1,1 1,3 1,3 

250 2 2,3 2,6 3,9 

300 1 1,1 1,3 5,2 

400 1 1,1 1,3 6,5 

450 1 1,1 1,3 7,8 

500 4 4,6 5,2 13,0 

600 2 2,3 2,6 15,6 

750 1 1,1 1,3 16,9 

800 1 1,1 1,3 18,2 

900 2 2,3 2,6 20,8 

1000 2 2,3 2,6 23,4 

1200 2 2,3 2,6 26,0 

1300 1 1,1 1,3 27,3 

1350 1 1,1 1,3 28,6 

1500 3 3,4 3,9 32,5 
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1800 2 2,3 2,6 35,1 

1900 1 1,1 1,3 36,4 

2000 2 2,3 2,6 39,0 

2400 1 1,1 1,3 40,3 

2500 5 5,7 6,5 46,8 

2750 1 1,1 1,3 48,1 

2800 1 1,1 1,3 49,4 

3000 1 1,1 1,3 50,6 

3500 3 3,4 3,9 54,5 

4000 3 3,4 3,9 58,4 

5000 7 8,0 9,1 67,5 

5500 3 3,4 3,9 71,4 

5600 1 1,1 1,3 72,7 

6800 1 1,1 1,3 74,0 

7000 1 1,1 1,3 75,3 

7250 1 1,1 1,3 76,6 

7500 2 2,3 2,6 79,2 

8000 3 3,4 3,9 83,1 

8500 3 3,4 3,9 87,0 

9000 3 3,4 3,9 90,9 

10000 2 2,3 2,6 93,5 

15000 1 1,1 1,3 94,8 

17000 1 1,1 1,3 96,1 

40000 1 1,1 1,3 97,4 

45000 1 1,1 1,3 98,7 

140000 1 1,1 1,3 100,0 

Total 77 88,5 100,0  

Missing System 10 11,5   

Total 87 100,0   

 

Gebeurde de verkoop met BTW of zonder? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BTW 15 17,6 19,2 19,2 

zonder BTW 63 74,1 80,8 100,0 

Total 78 91,8 100,0  

Missing System 7 8,2   

Total 85 100,0   
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Werd er een schriftelijk contract opgesteld bij verkoop? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 43 50,6 55,8 55,8 

Neen 34 40,0 44,2 100,0 

Total 77 90,6 100,0  

Missing System 8 9,4   

Total 85 100,0   

 

Om welke reden niet? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Koper wilde dit niet. 4 4,7 12,1 12,1 

Verkoper wilde dit niet. 1 1,2 3,0 15,2 

Beiden wilden dit niet. 28 32,9 84,8 100,0 

Total 33 38,8 100,0  

Missing System 52 61,2   

Total 85 100,0   

 

De koper was 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Professioneel 14 16,5 18,4 18,4 

Particulier 56 65,9 73,7 92,1 

Onbekend 6 7,1 7,9 100,0 

Total 76 89,4 100,0  

Missing System 9 10,6   

Total 85 100,0   
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Regressie-modellen 

 Boxplots en QQ-plot Verkoopprijs en LN(verkoopprijs) 
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 Model met bestemmingen niet samengenomen 

 

 

 Model met bestemmingen samengenomen 

 

 

Hierbij was er een correlatie-probleem: Recreatief en stamboek: -0.738 correlatie. 

 Model met correlatie-probleem aangepakt door combinatie van recreatief niveau met 

laag niveau: RecreaLaag 
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Nog steeds een correlatie: -0,685 tussen RecreaLaag en DummyStamboek. 

 Model met bestemmingen samen, correlatie aangepakt door Recreatief eruit te halen. 

Warnings 

For models with dependent variable LNprijs, the following variables are constants or have missing correlations: DummyStamboek, Gezelschapsdier. They 

will be deleted from the analysis. 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

LNprijs 9,9411 1,19873 63 

Wat was de leeftijd 

van het paard bij 

verkoop? 

7,30 3,329 63 

DummyStamboek 1,0000 ,00000 63 

Dressuur ,2222 ,41908 63 

Gezelschapsdier ,0000 ,00000 63 

Jumping ,5714 ,49885 63 

Show ,0317 ,17673 63 

CompetitieLaag ,0159 ,12599 63 

CompetitieMidden ,2540 ,43878 63 

CompetitieSubtop ,6032 ,49317 63 

Merrie ,4127 ,49627 63 

Hengst ,1429 ,35274 63 

Oceanië ,0317 ,17673 63 

NoordAm ,1746 ,38268 63 

ZuidAm ,0635 ,24580 63 

Azië ,0952 ,29590 63 

Afrika ,0317 ,17673 63 

 

Model Summary
b
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,801
a
 ,641 ,537 ,81576 

a. Predictors: (Constant), Afrika, Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop?, Show, ZuidAm, Oceanië, 

CompetitieLaag, NoordAm, Hengst, CompetitieMidden, Azië, Jumping, Merrie, Dressuur, 

CompetitieSubtop 

b. Dependent Variable: LNprijs 

 
Correlatie jumping en dressuur: -0.617 

 Correlatie aangepakt door stamboek weg te laten en Recreatief erin 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LNprijs 9,6667 1,41764 70 

Wat was de leeftijd van het 

paard bij verkoop? 
7,27 3,647 70 

Dressuur ,2143 ,41329 70 

Gezelschapsdier ,0429 ,20400 70 

Jumping ,5143 ,50340 70 

Show ,0286 ,16780 70 

Recreatief ,1000 ,30217 70 

CompetitieLaag ,0143 ,11952 70 

CompetitieMidden ,2286 ,42294 70 

CompetitieSubtop ,5429 ,50176 70 

Merrie ,4571 ,50176 70 

Hengst ,1286 ,33714 70 

Oceanië ,0286 ,16780 70 

NoordAm ,1571 ,36656 70 

ZuidAm ,0571 ,23379 70 

Azië ,0857 ,28196 70 

Afrika ,0286 ,16780 70 

0.635 correlatie tussen gezelschapsdier en recreatief. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,870
a
 ,757 ,683 ,79772 

a. Predictors: (Constant), Afrika, Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop?, Show, ZuidAm, Recreatief, 

Oceanië, CompetitieLaag, NoordAm, Hengst, Azië, CompetitieMidden, Dressuur, Merrie, Gezelschapsdier, 

Jumping, CompetitieSubtop b. Dependent Variable: LNprijs 

 

 Oplossing: Gezelschapsdier bij “andere” 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LNprijs 9,6667 1,41764 70 

Wat was de leeftijd van het 

paard bij verkoop? 
7,27 3,647 70 

Dressuur ,2143 ,41329 70 

Jumping ,5143 ,50340 70 

Show ,0286 ,16780 70 

Recreatief ,1000 ,30217 70 

CompetitieLaag ,0143 ,11952 70 

CompetitieMidden ,2286 ,42294 70 

CompetitieSubtop ,5429 ,50176 70 

Merrie ,4571 ,50176 70 

Hengst ,1286 ,33714 70 

Oceanië ,0286 ,16780 70 

NoordAm ,1571 ,36656 70 

ZuidAm ,0571 ,23379 70 

Azië ,0857 ,28196 70 

Afrika ,0286 ,16780 70 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,870
a
 ,757 ,689 ,79034 

a. Predictors: (Constant), Afrika, Wat was de leeftijd van het paard bij 

verkoop?, Show, ZuidAm, Recreatief, Oceanië, CompetitieLaag, 

NoordAm, Hengst, Azië, CompetitieMidden, Dressuur, Merrie, Jumping, 

CompetitieSubtop 

b. Dependent Variable: LNprijs 

Casewise Diagnostics
a
 

Case Number Std. Residual LNprijs Predicted Value Residual 

17 -2,145 9,62 11,3114 -1,69556 

a. Dependent Variable: LNprijs 
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 Model met uitschieter eruit, bestemmingen samengenomen en Gezelschapsdier bij 

andere 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LNprijs 9,6674 1,42801 69 

Wat was de leeftijd van het paard bij verkoop? 7,25 3,668 69 

Dressuur ,2174 ,41549 69 

Jumping ,5072 ,50361 69 

Show ,0290 ,16899 69 

Recreatief ,1014 ,30413 69 

CompetitieLaag ,0145 ,12039 69 

CompetitieMidden ,2319 ,42513 69 

CompetitieSubtop ,5362 ,50234 69 

Merrie ,4638 ,50234 69 

Hengst ,1304 ,33925 69 

Oceanië ,0290 ,16899 69 

NoordAm ,1449 ,35461 69 

ZuidAm ,0580 ,23540 69 

Azië ,0870 ,28384 69 

Afrika ,0290 ,16899 69 
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Andere statistieken: 

 Kruistabel schriftelijk contract en vkp 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Werd er een schriftelijk contract opgesteld bij 

verkoop? * PrijsInterval 
83 100,0% 0 0,0% 83 100,0% 

 

Werd er een schriftelijk contract opgesteld bij verkoop? * PrijsInterval Crosstabulation 

 

PrijsInterval 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 

Werd er een schriftelijk contract 

opgesteld bij verkoop? 

Ja Count 31 6 3 1 1 3 0 1 46 

% within 

PrijsInterval 
52,5% 54,5% 60,0% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 55,4% 

Neen Count 28 5 2 1 0 0 1 0 37 

% within 

PrijsInterval 
47,5% 45,5% 40,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 44,6% 

Total Count 59 11 5 2 1 3 1 1 83 

% within 

PrijsInterval 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,533
a
 7 ,595 

Likelihood Ratio 7,785 7 ,352 

Linear-by-Linear Association 1,334 1 ,248 

N of Valid Cases 83   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

Symmetric Measures 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,258 ,595 

Cramer's V ,258 ,595 

N of Valid Cases 83  

 
 Kruistabel prijsklasse, werelddeel 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VKPklasse * Werelddeel 79 100,0% 0 0,0% 79 100,0% 

 

VKPklasse * Werelddeel Crosstabulation 

 

Werelddeel T

o

t

a

l 

Noord-

Amerika 

Zuid-

Amerika Azië Europa Afrika Oceanië 

VKPklasse 1,00 Count 
5 2 6 51 2 0 

6

6 

% within Werelddeel 

50,0% 66,7% 75,0% 92,7% 100,0% 0,0% 

8

3

,

5

% 

2,00 Count 4 0 0 3 0 0 7 

% within Werelddeel 

40,0% 0,0% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 

8

,

9

% 
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3,00 Count 0 1 1 1 0 1 4 

% within Werelddeel 

0,0% 33,3% 12,5% 1,8% 0,0% 100,0% 

5

,

1

% 

4,00 Count 1 0 0 0 0 0 1 

% within Werelddeel 

10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1

,

3

% 

5,00 Count 0 0 1 0 0 0 1 

% within Werelddeel 

0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

1

,

3

% 

Total Count 
10 3 8 55 2 1 

7

9 

% within Werelddeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1

0

0

,

0

% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 56,815
a
 20 ,000 

Likelihood Ratio 31,380 20 ,050 

Linear-by-Linear Association 4,894 1 ,027 

N of Valid Cases 79   

a. 27 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

Symmetric Measures 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,848 ,000 

Cramer's V ,424 ,000 

N of Valid Cases 79  

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VKPklasse * Werelddeel 73 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 

 



  

110 

VKPklasse * Werelddeel Crosstabulation 

 

Werelddeel 

Total Noord-Amerika Azië Europa 

VKPklasse 1,00 Count 5 6 51 62 

% within Werelddeel 50,0% 75,0% 92,7% 84,9% 

2,00 Count 4 0 3 7 

% within Werelddeel 40,0% 0,0% 5,5% 9,6% 

3,00 Count 0 1 1 2 

% within Werelddeel 0,0% 12,5% 1,8% 2,7% 

4,00 Count 1 0 0 1 

% within Werelddeel 10,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

5,00 Count 0 1 0 1 

% within Werelddeel 0,0% 12,5% 0,0% 1,4% 

Total Count 10 8 55 73 

% within Werelddeel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,967
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 20,821 8 ,008 

Linear-by-Linear Association 8,045 1 ,005 

N of Valid Cases 73   

a. 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,651 ,000 

Cramer's V ,461 ,000 

N of Valid Cases 73  
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 Transportmiddelen 

 

 Welke rassen naar welke landen? 

 

 Vergelijking binnenland en export voor leeftijd 

Group Statistics 

 
BofE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Wat was de leeftijd van het 

paard bij verkoop? 

Binnenland 88 8,25 4,452 ,475 

Export 92 7,35 3,976 ,415 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Wat was de leeftijd 

van het paard bij 

verkoop? 

Equal 

variance

s 

assumed 

1,476 ,226 1,435 178 ,153 ,902 ,629 -,338 2,143 
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Equal 

variance

s not 

assumed 

  1,432 173,722 ,154 ,902 ,630 -,342 2,146 

 
 Kruistabel professioneel/particulier en keurmerk voor handelaars 

Binnenland 

Bent u een voorstander van een keurmerk voor handelaars? * Bent u professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of bent u particulier? Crosstabulation 

 

Bent u professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of bent u 

particulier? 

Total Particulier Professioneel 

Bent u een 

voorstander 

van een 

keurmerk voor 

handelaars? 

Ja Count 76 2 78 

% within Bent u 

professioneel bezig 

met het verhandelen 

van paarden of bent u 

particulier? 

67,3% 33,3% 65,5% 

Neen Count 10 0 10 

% within Bent u 

professioneel bezig 

met het verhandelen 

van paarden of bent u 

particulier? 

8,8% 0,0% 8,4% 

Ik weet het niet Count 27 4 31 

% within Bent u 

professioneel bezig 

met het verhandelen 

van paarden of bent u 

particulier? 

23,9% 66,7% 26,1% 

Total Count 113 6 119 

% within Bent u 

professioneel bezig 

met het verhandelen 

van paarden of bent u 

particulier? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,533
a
 2 ,063 

Likelihood Ratio 5,096 2 ,078 
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Linear-by-Linear Association 4,373 1 ,037 

N of Valid Cases 119   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

 
  



  

114 

Export 

 

Bent u een voorstander van een keurmerk voor handelaars? * Bent u professioneel bezig met het verhandelen van 

paarden of bent u particulier? Crosstabulation 

 

Bent u professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of bent u 

particulier? 

Total Particulier Professioneel 

Bent u een voorstander 

van een keurmerk voor 

handelaars? 

Ja Count 30 21 51 

% within Bent u 

professioneel bezig met 

het verhandelen van 

paarden of bent u 

particulier? 

57,7% 61,8% 59,3% 

Neen Count 11 7 18 

% within Bent u 

professioneel bezig met 

het verhandelen van 

paarden of bent u 

particulier? 

21,2% 20,6% 20,9% 

Ik weet het 

niet 

Count 11 6 17 

% within Bent u 

professioneel bezig met 

het verhandelen van 

paarden of bent u 

particulier? 

21,2% 17,6% 19,8% 

Total Count 52 34 86 

% within Bent u 

professioneel bezig met 

het verhandelen van 

paarden of bent u 

particulier? 

100,0% 100,0% 100,0% 

                                       Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,189
a
 2 ,910 

Likelihood Ratio ,190 2 ,909 

Linear-by-Linear Association ,184 1 ,668 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,72. 
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Symmetric Measures 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,047 ,910 

Cramer's V ,047 ,910 

N of Valid Cases 86  

 Kruistabel export btw en professioneel 

Gebeurde de verkoop met BTW of zonder? * Bent u professioneel bezig met het verhandelen van 

paarden of bent u particulier? Crosstabulation 

 

Bent u professioneel bezig 

met het verhandelen van 

paarden of bent u particulier? 

Total Particulier Professioneel 

Gebeurde de verkoop met 

BTW of zonder? 

BTW Count 8 14 22 

% within Bent u 

professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of 

bent u particulier? 

17,8% 51,9% 30,6% 

zond

er 

BTW 

Count 37 13 50 

% within Bent u 

professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of 

bent u particulier? 

82,2% 48,1% 69,4% 

Total Count 45 27 72 

% within Bent u 

professioneel bezig met het 

verhandelen van paarden of 

bent u particulier? 

100,0% 100,0% 100,0% 

                                                                    Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 9,233
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 7,697 1 ,006   

Likelihood Ratio 9,118 1 ,003   

Fisher's Exact Test    ,004 ,003 

Linear-by-Linear Association 9,105 1 ,003   

N of Valid Cases 72     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,25. b. Computed only for a 2x2 

table 
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Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi -,358 ,002 

Cramer's V ,358 ,002 

N of Valid Cases 72  

 


