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Belang 
Vlaamse 

Paardenhouderij
Economisch,

maatschappelijk 
en sportief

Economisch en maatschappelijk

219.000.000 toegevoegde waarde Vlaamse economie (euro)  
200.000 betrokkenen
 172.428 paarden (Heel België: 243.647)
 30.151 leden VLP
 13.930 leden LRV
 3.550 fulltime arbeidsequivalenten
 1.750 bedrijven
 22 erkende stamboeken (Heel België: 35)

2 springpaardenstamboeken 
aan de absolute wereldtop
 • Een springpaard gefokt binnen BWP of Z heeft 
 meer kans om een wereldpaard te worden dan de paarden 

gefokt in eender welk ander stamboek.

• Vlaamse hengst Darco beste springpaardenvererver ooit

• Vlaamse springpaarden gegeerd exportproduct:
 EU, VS, Canada, Mexico, China, Colombia, Uruguay, 
 Argentinië, Chili, Peru, Brazilië, Zuid-Afrika, Indië, Singapore, 

Japan, Taiwan, Midden-Oosten, ...

Arabisch volbloedpaard
• QR Marc wereldkampioen show
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De vzw Vlaamse Confederatie
van het Paard vraagt verdere 
ondersteuning van de paardenhouderij.

Gezien het economisch, sociaal en maatschappelijk belang 
van de paardensector dient deze sector verder ondersteund 
te worden:
A. Erkenning van de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) 
 in zijn geheel als coördinerend orgaan 
 Verder uitbouwen en dynamiseren van de vzw Vlaams Paarden-

loket en voorzien van een specifiek budgettair artikel
B. Uitvoeren en permanent actualiseren van het Vlaams plattelands-

beleidsplan en het Vlaams actieplan voor de paardenhouderij 
C. Aanpassingen gevraagd in het beleid voor specifieke thema’s:

1. Ruimtelijke ordening: Duidelijke normen om 
 de paardenhouderij een plaats in het platteland te geven
2. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk  

voor paarden
3. Heropleving van de paardenwedrennen
4. Dierenwelzijn in functie van het paard en het gebruik ervan
5. Toepassingsgebied van de pachtwet uitbreiden 
 tot professionele paardenhouderijen met landbouwactiviteit
6. Promotie van sportpaarden in het buitenland
7. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding
8. Wegwerken concurrentiële benadeling inzake fiscaliteit 
 en BTW
9. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer
10. Professioneel uitgewerkte hippotherapie als vaste meerwaarde 

in de welzijns- en gezondheidszorg 

Sportief

Olympische Spelen
Jumping
 • 5 medailles voor Belgische paarden
 • + 24% van finalepaarden Belgisch gefokt
 • Bronzen team gecoacht door Vlaming

Para-Equestrian
 • 2 gouden medailles op Paralympics

Wereldkampioenschappen
Jumping
 • 2 opeenvolgende wereldkampioenen
 • + 25% van finalepaarden Vlaams gefokt
 • Alle 4 finalisten bijgestaan door Vlaming

Para-Equestrian
 • Zilver op wereldkampioenschappen

Reining
 • Beste reiningruiter ter wereld is een Vlaming
 • Zilver op wereldkampioenschappen voor reiningteam

Endurance
 • Zilver op wereldkampioenschappen voor juniorteam



 
 
 
De paardenhouderij is onmiskenbaar een “nieuwe economische 
drager” op het platteland, die inkomsten en economische 
bedrijvigheid genereert en ook een belangrijke maatschappelijke 
en sociale rol vervult (zie toelichting: Economisch, maatschappelijk 
en sportief belang van de paardensector). 
 
Nu de paardensector van overheidswege meer en meer erkenning 
krijgt, dringt de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard er bij alle 
politieke partijen op aan verder te gaan op de ingeslagen weg en de 
reeds genomen initiatieven ten voordele van de paardensector te 
bestendigen en verder uit te bouwen. 
 
De overheid kan en mag niet afzijdig blijven. Niet enkel gezien de 
economische meerwaarde die de paardenhouderij voor de 
Belgische economie vertegenwoordigt, maar zeker ook als gevolg 
van het maatschappelijk en sociaal belang. De paardenhouderij 
moet een volwaardige plaats krijgen in het landschap en dit in 
harmonie met de andere maatschappelijke actoren. 
 
Regelgeving komt meer en meer op Europees niveau tot stand. 
Vandaar het belang van aanwezigheid van België in de Commissie 
Landbouw van het Europees Parlement. 
 
De sector wenst zich economisch stabiel, ecologisch, duurzaam en 
sociaal rechtvaardig te kunnen ontwikkelen. 
 
Om dit te realiseren vraagt de vzw Vlaamse Confederatie van het 
Paard de hiernavolgende acties te nemen: 

A. Erkenning van de vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard (VCP) in zijn 
geheel als coördinerend orgaan | Verder 
uitbouwen en dynamiseren van het 
Vlaams Paardenloket | Voorzien van een 
specifiek budgettair artikel.  

 
De Vlaamse paardensector heeft een drieledige structuur: 

 Fokkerij: de erkende fokverenigingen 
 Gebruikers: VLP, LRV en de Federatie voor 

Paardenwedrennen, met als overkoepeling de Vlaamse 
Hippische Sportbond (VHS) 

 Beroepen en opleidingen. 
 
Vanuit deze drie subsectoren wordt de algemene vergadering van 
de vzw Vlaamse Confederatie van het paard gevormd, dewelke 
tegelijkertijd ook de algemene vergadering van de vzw Vlaams 
Paardenloket is. 
 
De taak van de VCP is de belangen van de sector van de 
paardachtigen in het algemeen te behartigen, o.a. door het 
verzekeren van een officiële sectoriële vertegenwoordiging ten 
opzichte van de overheid. Telkens regelgeving wordt uitgewerkt die 
de paardensector aanbelangt, dient dat in overleg met de 
Confederatie te gebeuren. Teneinde deze taak ten volle te kunnen 
uitvoeren, dient een gepaste financiële ondersteuning te worden 
voorzien.  
 
Het Vlaams Paardenloket werd opgericht als: 

- contact- en aanspreekpunt voor elke paardenhouder, waar 
iedereen die actief is binnen de sector terecht kan en verder 
kan geholpen worden met zijn individuele problemen of 
zorgen. 

1. Voorstellen vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard 
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- voor de overheid en de sector de partner bij uitstek om 
te onderzoeken of thema’s of problemen al dan niet een 
vertaling in de regelgeving moeten krijgen, om dossiers 
voor te bereiden, om projectvoorstellen te maken, om 
studies uit te voeren, om aan gegevensverzameling te doen, 
om analyses van situaties en voorvallen uit te voeren… 
Wanneer het loket bij de uitvoering van zijn opdracht te 
maken krijgt met problemen die hun oorsprong vinden in 
onduidelijke procedures, gebrekkige regelgeving, 
inadequate toepassingen,… dan dient het dit te signaleren 
aan de VCP zodat binnen de VCP hierover een standpunt 
kan bepaald worden. 

- kennis- en documentatiecentrum. 
 
Op federaal niveau vormt de vzw Belgische Confederatie van het 
Paard (BCP) de nationale koepelorganisatie van de paardensector, 
met twee regionale vleugels: de Vlaamse Confederatie van het 
Paard (VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval 
(CWBC), die elk op hun beurt drie sub-sectoren hebben: fokkerij 
(stamboeken), gebruikers (sport- en recreatieorganisaties) en 
opleidingen en beroepen. Aldus overkoepelt de BCP de volledige 
Belgische paardensector. Recent werd de Confederatie nauw 
betrokken bij o.a. de identificatie van alle paardachtigen op 
Belgisch grondgebied, voedselketeninformatie, transport, aanpak 
besmettelijke ziekten, dierenwelzijn, afsluiten van een 
handelsprotocol met China, …  
 
Het is dan ook van groot belang dat naast de kostprijs voor 
verplichte identificatie ook middelen gegenereerd worden die 
aangewend kunnen worden voor de algemene werking van de 
Confederatie en in het bijzonder voor uitgaven in het algemeen 
belang van de sector. 
 
Enkel door de paardensector te betrekken bij de totstandkoming 
van regelgeving,  kan gekomen worden tot gefundeerde en door de 
sector gedragen normering. Er wordt op aangedrongen deze 

positieve samenwerking in de toekomst verder door te trekken. Het 
project verplichte identificatie bewijst dat de sector niet alleen 
bereid, maar ook in staat is, zijn volle verantwoordelijkheid te 
nemen.  
 
Naast het regionaal en federaal niveau is ook het Europees niveau 
van groot belang voor de paardensector. Identificatie en registratie 
van paardachtigen en voedselveiligheid zijn maar enkele 
voorbeelden van materies waarvoor de regelgeving op Europees 
niveau tot stand komt.  
De paardensector hoopt dan ook op een vertegenwoordiger uit 
Vlaanderen in de comissie landbouw van het Europees parlement.  
 
 

B. Uitvoeren en permanent actualiseren van 
het Vlaams plattelandsbeleidsplan en het 
Vlaams actieplan voor de paardenhouderij 
dat werd uitgewerkt in het kader van de 
Vlaamse dialoogdagen 

 
De overheid schat de paardensector meer en meer naar waarde. De 
reeds genomen initiatieven ten voordele van de paardensector 
dienen te worden uitgevoerd, bestendigd en verder uitgebouwd. In 
dit kader past ook het uitvoeren van het actieprogramma van het 
Vlaams plattelandsbeleidsplan voor de periode 2013-2015. 
 
Voor de uitwerking van het zeer ambitieuze en geactualiseerde 
Actieplan paardenhouderij, werd een voorname rol weggelegd voor 
het Vlaams Paardenloket, dat hiertoe niet alleen bij de opstart, 
maar ook voor de komende jaren substantiële financiële 
ondersteuning zal moeten krijgen vanwege de overheid. Thans zijn 
er werkingsmiddelen voorzien op een bestaand budgettair artikel 
van plattelandsontwikkeling, beheerd door de VLM. Er is geen 
dotatie voorzien. Ideaal en na te streven is op zo kort mogelijke 
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De paardenhouderij is onmiskenbaar een “nieuwe economische 
drager” op het platteland, die inkomsten en economische 
bedrijvigheid genereert en ook een belangrijke maatschappelijke 
en sociale rol vervult (zie toelichting: Economisch, maatschappelijk 
en sportief belang van de paardensector). 
 
Nu de paardensector van overheidswege meer en meer erkenning 
krijgt, dringt de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard er bij alle 
politieke partijen op aan verder te gaan op de ingeslagen weg en de 
reeds genomen initiatieven ten voordele van de paardensector te 
bestendigen en verder uit te bouwen. 
 
De overheid kan en mag niet afzijdig blijven. Niet enkel gezien de 
economische meerwaarde die de paardenhouderij voor de 
Belgische economie vertegenwoordigt, maar zeker ook als gevolg 
van het maatschappelijk en sociaal belang. De paardenhouderij 
moet een volwaardige plaats krijgen in het landschap en dit in 
harmonie met de andere maatschappelijke actoren. 
 
Regelgeving komt meer en meer op Europees niveau tot stand. 
Vandaar het belang van aanwezigheid van België in de Commissie 
Landbouw van het Europees Parlement. 
 
De sector wenst zich economisch stabiel, ecologisch, duurzaam en 
sociaal rechtvaardig te kunnen ontwikkelen. 
 
Om dit te realiseren vraagt de vzw Vlaamse Confederatie van het 
Paard de hiernavolgende acties te nemen: 

A. Erkenning van de vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard (VCP) in zijn 
geheel als coördinerend orgaan | Verder 
uitbouwen en dynamiseren van het 
Vlaams Paardenloket | Voorzien van een 
specifiek budgettair artikel.  

 
De Vlaamse paardensector heeft een drieledige structuur: 

 Fokkerij: de erkende fokverenigingen 
 Gebruikers: VLP, LRV en de Federatie voor 

Paardenwedrennen, met als overkoepeling de Vlaamse 
Hippische Sportbond (VHS) 

 Beroepen en opleidingen. 
 
Vanuit deze drie subsectoren wordt de algemene vergadering van 
de vzw Vlaamse Confederatie van het paard gevormd, dewelke 
tegelijkertijd ook de algemene vergadering van de vzw Vlaams 
Paardenloket is. 
 
De taak van de VCP is de belangen van de sector van de 
paardachtigen in het algemeen te behartigen, o.a. door het 
verzekeren van een officiële sectoriële vertegenwoordiging ten 
opzichte van de overheid. Telkens regelgeving wordt uitgewerkt die 
de paardensector aanbelangt, dient dat in overleg met de 
Confederatie te gebeuren. Teneinde deze taak ten volle te kunnen 
uitvoeren, dient een gepaste financiële ondersteuning te worden 
voorzien.  
 
Het Vlaams Paardenloket werd opgericht als: 

- contact- en aanspreekpunt voor elke paardenhouder, waar 
iedereen die actief is binnen de sector terecht kan en verder 
kan geholpen worden met zijn individuele problemen of 
zorgen. 

1. Voorstellen vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard 



termijn een specifiek budgettair artikel te voorzien voor het 
Paardenloket, teneinde naar de toekomst toe zekerheid te bieden 
voor de verdere uitbouw en ondersteuning van de paardensector.  
In de toelichting (zie verder) wordt het geactualiseerd Vlaams 
Actieplan voor de paardenhouderij opgenomen, met een stand van 
zaken en opgave van uit te voeren acties. 
 

 

C. Aandacht gevraagd van het beleid voor 
specifieke thema’s 

 
De paardensector wenst zich ecologisch duurzaam, economisch 
stabiel en sociaal rechtvaardig te ontwikkelen. 
 
Daartoe dient bijzondere aandacht besteed aan zeer diverse 
regelgeving dewelke inhoudelijk verder wordt toegelicht: 
 

1. Ruimtelijke ordening: Duidelijke normen om de 
paardenhouderij een plaats in het platteland te 
geven 

2. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk 
voor paarden 

3. Heropleving van de paardenwedrennen 
4. Dierenwelzijn in functie van het paard en het 

gebruik ervan 
5. Toepassingsgebied van de pachtwet uitbreiden tot 

professionele paardenhouderijen met 
landbouwactiviteit 

6. Promotie van sportpaarden in het buitenland 
7. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding 
8. Wegwerken concurrentiële benadeling inzake 

fiscaliteit en BTW 
9. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer 
10. Professioneel uitgewerkte hippotherapie als vaste 

meerwaarde in de welzijns- en gezondheidszorg. 
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De specificiteit van het paard brengt mee dat tal van regionale en 
federale beleidsdomeinen relevant zijn voor de paardensector: 
fokkerij, sport, dierenwelzijn, voedselveiligheid, toerisme, 
transport, verkeer, fiscaliteit, … 
 
Het gaat hem niet alleen om het paard zelf, maar ook om het 
gebruik dat ervan gemaakt wordt, de interactie tussen paard, mens 
en maatschappij. 
 
De paardensector heeft zich georganiseerd en gestructureerd in de 
vorm van de Vlaamse en Belgische Confederatie van het paard, 
vanuit drie subsectoren: fokkerij, gebruikers en beroepen en 
opleidingen. 
 
Een  in 2008 in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerde 
studie over het economisch belang van de paardenhouderij  
bewees dat de paardensector in Vlaanderen wel degelijk een grote 
economische  relevantie heeft. U kan deze studie raadplegen op 
www.vlaamspaardenloket.be.  
Met 200.000 betrokken personen, 150.000 paarden en meer dan 
3.550 fulltime arbeidsequivalenten tewerkgesteld in maar liefst 

1.750 bedrijven, realiseerde de sector een toegevoegde waarde van 
219 miljoen euro voor de Vlaamse economie.  
Recenter nog, in 2010, werd de waarde van de paardenhouderij ook 
op Europees niveau duidelijk aangetoond. Volgens cijfers van het 
European Horse Network realiseert de Europese paardensector 
immers een economische bijdrage van meer dan 100 miljard euro 
per jaar en vertoont deze een jaarlijkse groei van meer dan 5%. De 
sector creëert bovendien 400.000 voltijdse banen in de EU 
(www.europeanhorsenetwork.eu - 2010). 
 
Niet alleen op economisch, maar ook op sportief vlak heeft de 
paardensector zijn waarde bewezen. Het volstaat te verwijzen naar 
de 5 Olympische medailles die in de discipline jumping te Londen 
behaald werden met bij ons gefokte paarden. 
 
Tenslotte heeft de paardensector een zeer belangrijk 
maatschappelijk belang, met een alsmaar groeiend aantal 
gebruikers. 
 
Sedert 2008 is de het aantal betrokken personen bij de hippische 
sector nog verder toegenomen. Het ledenaantal van de VLP is van 
21.020 in 2008 gestegen naar 30.151 in 2012. Met daarnaast ook nog 
13.930  leden bij LRV is het duidelijk dat het verenigingsleven in de 
paardensector zeer belangrijk is. Dus naast de topsport wordt ook 
zwaar ingezet op de basissport. Via Bloso worden deze 
gebruikersverenigingen substantieel ondersteund.  
 
Ook het aantal geregistreerde paarden is gestegen naar 243.647 in 
België, waarvan 172.428 in Vlaanderen. 
 
Deze resultaten zijn natuurlijk de verdienste van een groot aantal 
zeer diverse organisaties, betrokkenen en ook liefhebbers, maar 
vallen vanzelfsprekend voor een groot deel toe te schrijven aan de 
inspanningen van de ondernemers in de paardensector. 
 

2. Situering: Economisch, 
maatschappelijk en sportief 
belang van de 
paardensector in 
Vlaanderen en daarbuiten 
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termijn een specifiek budgettair artikel te voorzien voor het 
Paardenloket, teneinde naar de toekomst toe zekerheid te bieden 
voor de verdere uitbouw en ondersteuning van de paardensector.  
In de toelichting (zie verder) wordt het geactualiseerd Vlaams 
Actieplan voor de paardenhouderij opgenomen, met een stand van 
zaken en opgave van uit te voeren acties. 
 

 

C. Aandacht gevraagd van het beleid voor 
specifieke thema’s 

 
De paardensector wenst zich ecologisch duurzaam, economisch 
stabiel en sociaal rechtvaardig te ontwikkelen. 
 
Daartoe dient bijzondere aandacht besteed aan zeer diverse 
regelgeving dewelke inhoudelijk verder wordt toegelicht: 
 

1. Ruimtelijke ordening: Duidelijke normen om de 
paardenhouderij een plaats in het platteland te 
geven 

2. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk 
voor paarden 

3. Heropleving van de paardenwedrennen 
4. Dierenwelzijn in functie van het paard en het 

gebruik ervan 
5. Toepassingsgebied van de pachtwet uitbreiden tot 

professionele paardenhouderijen met 
landbouwactiviteit 

6. Promotie van sportpaarden in het buitenland 
7. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding 
8. Wegwerken concurrentiële benadeling inzake 

fiscaliteit en BTW 
9. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer 
10. Professioneel uitgewerkte hippotherapie als vaste 

meerwaarde in de welzijns- en gezondheidszorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De sector heeft veel zelf in handen genomen. Het toevertrouwen 
door de overheid van het beheer van de centrale gegevensbank 
waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied dienen te 
worden geïdentificeerd en geregistreerd vormt een stevige basis 
gefundeerd op auto-financiering. Van hieruit konden projecten 
opgenomen worden van algemeen belang: onthaal sanitaire 
delegatie uit China in functie van handelsprotocol, Horse Rescue, 
bevestiging statuut van België als vrij van Afrikaanse paardenpest, 
… 
 
Vanuit de overheid werden diverse maatregelen getroffen ten 
gunste van de paardensector en dit met succes, voor een belangrijk 
deel ook dankzij de eigen dynamiek van de sector. Hieronder krijgt 
u een overzicht van enkele belangrijke recente prestaties.  
 
 

A. Jumpingpaarden bovenaan de WBFSH-
ranglijsten 

 

Stamboeken 
 

Vlaanderen heeft 2 aparte stamboeken voor springpaarden: Het 
Belgisch Warmbloedpaard (BWP) en Studbook Zangersheide (Z). In 
de officiële “World Breeding Federation for Sporthorses  (WBFSH) 
World Ranking List” voor jumpingstamboeken staan BWP en 
Zangersheide al jaren mee aan de top. Begin 2013 stond BWP zelfs 
op de eerste plaats in de ranking. Fokkerij en sport gaan hier hand 
in hand met uitstekende resultaten tot gevolg.  
 
Wanneer rekening gehouden wordt met het aantal geregistreerde 
paarden per stamboek, staan onze Vlaamse 
springpaardenstamboeken zelfs helemaal bovenaan te pronken. 
Vlaanderen is geen grote regio. Daarom worden er minder paarden 
in deze stamboeken ingeschreven dan in die van de grote landen. 

Het is dus een enorme prestatie dat beide stamboeken, met hun 
relatief kleine aantal ingeschreven paarden, al jaren bovenaan de 
rankings vertoeven. De stamboeken die hoger genoteerd staan, zijn 
allemaal groter van omvang. Moest in de opmaak van de rankings 
rekening gehouden worden met het aantal ingeschreven paarden, 
dan zouden BWP  en Z zondermeer helemaal bovenaan staan. Met 
andere woorden: Een paard gefokt in Vlaanderen heeft meer kans 
om een wereldpaard te worden dan de paarden gefokt in eender 
welk ander stamboek.  
 
Momenteel staat BWP op de tweede en Z op de elfde plaats (cijfers 
oktober 2013). De rankings zijn echter onderhevig aan 
schommelingen. In april 2013 stond BWP immers nog op de eerste 
plaats en naar alle waarschijnlijkheid zal het stamboek deze 
positie in de toekomst opnieuw in gaan nemen. Er werd gewerkt 
aan een nadere samenwerking tussen de Vlaamse 
sportpaardenstamboeken BWP en Studbook Zangersheide, onder 
meer om de promotie van onze Vlaamse sportpaarden nog te 
verbeteren en onze toppositie inzake springpaarden op wereldvlak 
te verzekeren, doch het cultuurverschil tussen de twee stamboeken 
staat een fusie in de weg . 
 
 
Sportpaarden 
 
In de WBFSH-ranglijst voor jumpingpaarden (oktober 2013) staan 
maar liefst drie Vlaamse paarden in de top tien (30%).  
 
De Vlaamse merrie Cella vinden we terug op de derde positie. Zij 
dankt deze plaats onder andere aan haar zilveren medaile op de 
Europese kampioenschappen. 
 
De in Vlaanderen gefokte Cylana (BWP) staat op de achtste plaats 
van de ranglijst. In augustus bezette ze zelfs nog de tweede positie. 
Haar Amerikaanse ruiter is de amper 19-jarige Reed Kessler. Zij 
bracht het paard in 2012 uit op de Olympische Spelen in Londen en 
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was daarmee als 18-jarige de jongste jumpingruiter in de 
geschiedenis om aan de Spelen deel te nemen.  
 
Eén plaatsje verder in de ranking vinden we London (BWP). Hij 
behaalde twee zilveren medailles op de Olympische Spelen en 
stond dat jaar helemaal bovenaan de WBFSH-ranglijst. Zijn vader, 
Nabab De Rêve, is eveneens een Vlaams paard.  
 
 

Hengsten 
 
BWP heeft jarenlang de WBFSH-rankings voor jumpinghengsten 
gedomineerd. Gedurende vijf jaar (van 2007 tot en met 2011) stond 
de legendarische BWP-dekhengst Darco onafgebroken op nummer 
één in de dekhengstenranking van de World Breeding Federation 
for Sporthorses (WBFSH). Geen enkele andere hengst deed hem dat 
ooit voor. Hierdoor is Darco zonder enige twijfel “de beste hengst 
aller tijden”. Momenteel, ondertussen 7 jaar na zijn dood in 2006, 
staat hij nog steeds op de derde plaats. 
 
Ook Nabab De Rêve, de vader van het zilveren Olympische paard 
London en het paard van de wereldkampioen Philippe Le Jeune, 
verschijnt al meer dan vijf jaar bij de beste hengsten in deze lijst.  

 
 

B. Vlaamse jumpingpaarden rapen medailles 
en domineren wereldranglijsten 

 
 

Olympische Spelen 2012 
 
Onze Belgische jumpingpaarden haalden op de Olympische Spelen 
te Londen maar liefst 5 medailles. Eurocommerce London (ex-
Carember De Muze | Nabab De Rêve x Chin Chin | BWP) behaalde 

met zijn ruiter Gerco Schröder twee zilveren medailles: Eén in de 
individuele competitie en één in de landenprijs. Het succes van de 
Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen valt dus toe te 
schrijven aan een Vlaams paard. London werd gefokt door Joris De 
Brabander uit Sint-Niklaas, de eigenaar van wereldkampioen Vigo 
d’Arsouilles. Tijdens de laatste dag van de individuele competitie 
kwam nog één van zijn fokproducten aan de start. De vorige 
Olympische kampioen Eric Lamaze stelde zijn vertrouwen immers 
in Derly Chin De Muze (For Pleasure x Nabab De Rêve | BWP).  
 
Het bronzen Saoedi-Arabische team, bevatte zelfs twee Vlaamse 
paarden: Bayard Van De Villa Theresia (Kashmir Van Schuttershof 
x Camus | BWP) bereden door Ramzy Al Durhami en Davos (ex-
Candiago Z | Carthago x Pericles | Z) onder het zadel van Prins 
Abdullah Al Saud. Dit team werd trouwens gecoacht door een Belg: 
voormalig Olympisch medaillewinnaar Stanny Van Paesschen.  
 
Tijdens de laatste competitiedag van de Olympische jumping 
kwamen de 37 beste paarden aan de start. Maar liefst 9 van hen 
werden in België gefokt (24,3%): 

 Bayard Van De Villa Therasia | BWP | Ramzy Al Duhami | 
Saoudi-Arabië 

 Bufero Van Het Panishof | BWP | Dirk Demeersman | België 
 Cadjanine Z | Z | Gregory Whatelet | België 
 Davos (ex-Candiago Z) | Z | Prins Abdullah Al Saud | Saoudi-

Arabië 
 Derly Chin De Muze | BWP | Eric Lamaze | Canada 
 Eurocommerce London (ex-Carambar De Muze) | BWP | 

Gerco Schröder | Nederland 
 Hello Sanctos | SBS | Scott Brash | Groot-Brittannië 
 Rahmanshof’s Bogeno | SBS | Alvaro Affonso De Miranda 

Neto | Brazilië 
 Valentina Van’t Heike | BWP | Jos Lansink | België 
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De sector heeft veel zelf in handen genomen. Het toevertrouwen 
door de overheid van het beheer van de centrale gegevensbank 
waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied dienen te 
worden geïdentificeerd en geregistreerd vormt een stevige basis 
gefundeerd op auto-financiering. Van hieruit konden projecten 
opgenomen worden van algemeen belang: onthaal sanitaire 
delegatie uit China in functie van handelsprotocol, Horse Rescue, 
bevestiging statuut van België als vrij van Afrikaanse paardenpest, 
… 
 
Vanuit de overheid werden diverse maatregelen getroffen ten 
gunste van de paardensector en dit met succes, voor een belangrijk 
deel ook dankzij de eigen dynamiek van de sector. Hieronder krijgt 
u een overzicht van enkele belangrijke recente prestaties.  
 
 

A. Jumpingpaarden bovenaan de WBFSH-
ranglijsten 

 

Stamboeken 
 

Vlaanderen heeft 2 aparte stamboeken voor springpaarden: Het 
Belgisch Warmbloedpaard (BWP) en Studbook Zangersheide (Z). In 
de officiële “World Breeding Federation for Sporthorses  (WBFSH) 
World Ranking List” voor jumpingstamboeken staan BWP en 
Zangersheide al jaren mee aan de top. Begin 2013 stond BWP zelfs 
op de eerste plaats in de ranking. Fokkerij en sport gaan hier hand 
in hand met uitstekende resultaten tot gevolg.  
 
Wanneer rekening gehouden wordt met het aantal geregistreerde 
paarden per stamboek, staan onze Vlaamse 
springpaardenstamboeken zelfs helemaal bovenaan te pronken. 
Vlaanderen is geen grote regio. Daarom worden er minder paarden 
in deze stamboeken ingeschreven dan in die van de grote landen. 

Het is dus een enorme prestatie dat beide stamboeken, met hun 
relatief kleine aantal ingeschreven paarden, al jaren bovenaan de 
rankings vertoeven. De stamboeken die hoger genoteerd staan, zijn 
allemaal groter van omvang. Moest in de opmaak van de rankings 
rekening gehouden worden met het aantal ingeschreven paarden, 
dan zouden BWP  en Z zondermeer helemaal bovenaan staan. Met 
andere woorden: Een paard gefokt in Vlaanderen heeft meer kans 
om een wereldpaard te worden dan de paarden gefokt in eender 
welk ander stamboek.  
 
Momenteel staat BWP op de tweede en Z op de elfde plaats (cijfers 
oktober 2013). De rankings zijn echter onderhevig aan 
schommelingen. In april 2013 stond BWP immers nog op de eerste 
plaats en naar alle waarschijnlijkheid zal het stamboek deze 
positie in de toekomst opnieuw in gaan nemen. Er werd gewerkt 
aan een nadere samenwerking tussen de Vlaamse 
sportpaardenstamboeken BWP en Studbook Zangersheide, onder 
meer om de promotie van onze Vlaamse sportpaarden nog te 
verbeteren en onze toppositie inzake springpaarden op wereldvlak 
te verzekeren, doch het cultuurverschil tussen de twee stamboeken 
staat een fusie in de weg . 
 
 
Sportpaarden 
 
In de WBFSH-ranglijst voor jumpingpaarden (oktober 2013) staan 
maar liefst drie Vlaamse paarden in de top tien (30%).  
 
De Vlaamse merrie Cella vinden we terug op de derde positie. Zij 
dankt deze plaats onder andere aan haar zilveren medaile op de 
Europese kampioenschappen. 
 
De in Vlaanderen gefokte Cylana (BWP) staat op de achtste plaats 
van de ranglijst. In augustus bezette ze zelfs nog de tweede positie. 
Haar Amerikaanse ruiter is de amper 19-jarige Reed Kessler. Zij 
bracht het paard in 2012 uit op de Olympische Spelen in Londen en 



Laatste wereldkampioenschappen: Kentucky 2010 
 
De recentste wereldkampioenschappen werden gewonnen door de 
Vlaming Philippe Le Jeune. Hij behaalde zijn overwinning met het 
Belgische paard Vigo d’ Arsouilles een zoon van de Vlaamse hengst 
Nabab De Rêve.  
 
Van de 121 deelnemende paarden aan het wereldkampioenschap 
jumping  in Kentucky in 2010, waren er maar liefst 23 BWP- en 8 
Zangersheidepaarden geregistreerd. Meer dan 1 op 4 paarden 
hadden daar dus een Vlaamse achtergrond. 
 
 
Europese kampioenschappen 2013 
 
Op de Europese kampioenschappen in Denemarken haalde Ben 
Maher met Cella (BWP | Centoia Van’t Roosakker) het zilver binnen.  
 
 

Longines Wereldranglijst 
 

Brits publiekslieveling Ben Maher staat sinds 31 augustus 2013 op 
de eerste plaats van de wereldranglijst jumping. Hij dankt deze 
positie onder andere aan de fantastische resultaten die hij in de 
zomer van 2013 neerzette met zijn Vlaamse merrie Cella (BWP).  
 
 
Grote Prijs van Spruce Meadows - Calgary 
 
De GP van Spruce Meadows (Calgary) staat, samen met de GP van 
Aken, aangeschreven als de meest prestigieuze jumpingwedstrijd 
ter wereld. De twee laatste edities werden gewonnen door onze 
landgenoten Olivier Philippaerts – met Cabrio van de Heffinck in 
2012 – en Pieter Devos – met Candy (BWP – V. Nabab de Rêve) in 
2013. 

C. De beste jumpingruiters en -trainers in de 
wereld 

 
Vlaanderen is al bijna 8 jaar doorlopend wereldkampioen in de 
jumpingsport (vierjaarlijks evenement).  

 2010: Philippe Le Jeune, zetelend wereldkampioen, 
behaalde zijn overwinning met de BWP-hengst Vigo 
‘d Arsouilles.  

 2006: Ook zijn voorganger, Jos Lansink, is een Belg.  
 2002: Op het wereldkampioenschap van 2002 in Jerez 

de la Frontera haalde het Belgische team de bronzen 
medaille. Toen bereed Philippe Le Jeune de Vlaamse 
hengst Nabab De Rêve (BWP), vader van Vigo 
d’Arsouilles. 

Het hoeft dus geen betoog dat onze ruiters niet moeten onderdoen 
voor onze paarden.  
 
Gezien er in onze regio zo veel succesvolle ruiters zijn die zich op 
het hoogste niveau kunnen meten, en de plaatsen op 
internationale wedstrijden beperkt zijn, focust een groot deel van 
hen zich ook op training van andere ruiters en het africhten van 
jonge, onervaren paarden. Onze paarden en ruiters worden dus 
optimaal opgeleid.  
 
Het aantal kwalitatieve wedstrijden in onze regio is verbluffend. 
Deze bieden paarden, ruiters en buitenlanders die hier komen 
trainen de ideale gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen.  
 
Bovenstaande vaststellingen lokten al heel wat buitenlandse 
ruiters en zelfs teams naar Vlaanderen omwille van de 
hoogstaande omkadering die we hen kunnen bieden:  

 Het bronzen Saoedi-Arabische team van de 
Olympische Spelen in 2012 werd gecoacht door een 
Belg: voormalig Olympisch medaillewinnaar Stanny 
Van Paesschen. Saoedi-Arabië legde zich nog niet 
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erg lang geleden toe op de jumpingsport. Met behulp 
van de beste paard en de beste trainers leidde 
Vlaanderen het Saoudi-Arabische team in korte tijd 
naar Olympisch succes.  

 In 2010 kroonde de Vlaming Philippe Le Jeune zich 
tot wereldkampioen. Het zilver was voor Abdullah Al 
Sharbatly uit Saoedi-Arabië en het brons ging naar 
Olympisch kampioen Eric Lamaze uit Canada. De 
Braziliaan Rodrigo Pessoa eindigde net buiten de 
medailles. Opmerkelijk is dat deze vier ruiters 
allemaal het grootste deel van het jaar op Belgisch 
grondgebied verblijven. Op het voorterrein lieten ze 
zich ook allen bijstaan door een Belg: Philippe 
Lejeune door Dirk Demeersman, Rodrigo Pessoa door 
Jos Kumps, Eric Lamaze door Gilbert Deroock en 
Abdullah Al Sharbatly door Stanny Van Paesschen. 
Om maar te zeggen dat onze paardenexpertise wel 
degelijk wereldwijd gewaardeerd wordt en voor één 
keer het gras nergens groener is dan bij ons. 

 
 

D. Gezonde sportpaarden 
 
Onze beide sportpaardenstamboeken, BWP en Zangersheide, 
leggen zowel hun goedgekeurde hengsten als hun gelabelde 
merries enorm strenge gezondheidseisen op. Op deze manier kan 
niet alleen de gezondheid van hun nakomelingen maar ook die van 
alle geregistreerde paarden geoptimaliseerd worden.  
Vlaanderen beschikt over een van de beste faculteiten in de 
diergeneeskunde ter wereld (UGent). De faculteit werkt bovendien 
nauw samen met de stamboeken en met de andere organisaties in 
de paardensector. 

 
 

E. Vlaamse jumpingpaarden wereldwijd steeds 
meer gegeerd 

 
Ook de internationale paardenhandel doet het nog steeds erg 
goed. Al meer dan 20 jaar lang transporteert het Vlaamse bedrijf 
European Horse Services (EHS) paarden naar maar liefst 108 
bestemmingen buiten de Europese Unie en verzorgt het daarbij ook 
de voorgeschreven quarantainemaatregelen. In 1992 werden 
jaarlijks ‘amper’ een 300-tal paarden uitgevoerd. Dit liep echter 
snel op naar 1.107 stuks in 2008, 2.186 in 2010 en 2.886 in 2012.   
 
Gezien de paardensport wereldwijd steeds meer aan populariteit 
wint, en onze ‘Vlaamse’ paarden momenteel verschillende 
internationale rankings aanvoeren, ligt  het in de lijn der 
verwachtingen dat dit aantal ook de komende jaren verder zal 
stijgen.  
 
Waar vroeger de export vooral gericht was naar Europese lidstaten 
en de Verenigde Staten, Canada en Mexico, is er de laatste jaren 
een grote interesse van ‘nieuwe’ landen in onze paarden.  Zo werd, 
na jaren onderhandelen, met China een handelsprotocol 
ondertekend en zullen weldra de eerste Vlaamse paarden officieel 
op Chinees grondgebied aankomen. Vlaanderen heeft de voorbije 
jaren alles in het werk gesteld om het handelsprotocol met China 
te kunnen afsluiten. Hierover werd ook regelmatig naar de 
Vlaamse paardenhouders gecommuniceerd. Daardoor is de 
interesse voor China steeds meer gegroeid en willen de Vlaamse 
fokkers en handelaars dit land en haar paardensector graag beter 
leren kennen. Het Chinaverhaal leeft in de sector en onze 
paardenhouders staan enthousiast klaar om goede relaties op te 
bouwen.  
 
Daarnaast is Zuid-Amerika in volle expansie en vinden onze 
paarden geregeld kopers in Colombia, Uruguay, Argentinië, Chili en 
Peru.  Opmerkelijk is dat vorig jaar meer dan 300 paarden vanuit 
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Laatste wereldkampioenschappen: Kentucky 2010 
 
De recentste wereldkampioenschappen werden gewonnen door de 
Vlaming Philippe Le Jeune. Hij behaalde zijn overwinning met het 
Belgische paard Vigo d’ Arsouilles een zoon van de Vlaamse hengst 
Nabab De Rêve.  
 
Van de 121 deelnemende paarden aan het wereldkampioenschap 
jumping  in Kentucky in 2010, waren er maar liefst 23 BWP- en 8 
Zangersheidepaarden geregistreerd. Meer dan 1 op 4 paarden 
hadden daar dus een Vlaamse achtergrond. 
 
 
Europese kampioenschappen 2013 
 
Op de Europese kampioenschappen in Denemarken haalde Ben 
Maher met Cella (BWP | Centoia Van’t Roosakker) het zilver binnen.  
 
 

Longines Wereldranglijst 
 

Brits publiekslieveling Ben Maher staat sinds 31 augustus 2013 op 
de eerste plaats van de wereldranglijst jumping. Hij dankt deze 
positie onder andere aan de fantastische resultaten die hij in de 
zomer van 2013 neerzette met zijn Vlaamse merrie Cella (BWP).  
 
 
Grote Prijs van Spruce Meadows - Calgary 
 
De GP van Spruce Meadows (Calgary) staat, samen met de GP van 
Aken, aangeschreven als de meest prestigieuze jumpingwedstrijd 
ter wereld. De twee laatste edities werden gewonnen door onze 
landgenoten Olivier Philippaerts – met Cabrio van de Heffinck in 
2012 – en Pieter Devos – met Candy (BWP – V. Nabab de Rêve) in 
2013. 

C. De beste jumpingruiters en -trainers in de 
wereld 

 
Vlaanderen is al bijna 8 jaar doorlopend wereldkampioen in de 
jumpingsport (vierjaarlijks evenement).  

 2010: Philippe Le Jeune, zetelend wereldkampioen, 
behaalde zijn overwinning met de BWP-hengst Vigo 
‘d Arsouilles.  

 2006: Ook zijn voorganger, Jos Lansink, is een Belg.  
 2002: Op het wereldkampioenschap van 2002 in Jerez 

de la Frontera haalde het Belgische team de bronzen 
medaille. Toen bereed Philippe Le Jeune de Vlaamse 
hengst Nabab De Rêve (BWP), vader van Vigo 
d’Arsouilles. 

Het hoeft dus geen betoog dat onze ruiters niet moeten onderdoen 
voor onze paarden.  
 
Gezien er in onze regio zo veel succesvolle ruiters zijn die zich op 
het hoogste niveau kunnen meten, en de plaatsen op 
internationale wedstrijden beperkt zijn, focust een groot deel van 
hen zich ook op training van andere ruiters en het africhten van 
jonge, onervaren paarden. Onze paarden en ruiters worden dus 
optimaal opgeleid.  
 
Het aantal kwalitatieve wedstrijden in onze regio is verbluffend. 
Deze bieden paarden, ruiters en buitenlanders die hier komen 
trainen de ideale gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen.  
 
Bovenstaande vaststellingen lokten al heel wat buitenlandse 
ruiters en zelfs teams naar Vlaanderen omwille van de 
hoogstaande omkadering die we hen kunnen bieden:  

 Het bronzen Saoedi-Arabische team van de 
Olympische Spelen in 2012 werd gecoacht door een 
Belg: voormalig Olympisch medaillewinnaar Stanny 
Van Paesschen. Saoedi-Arabië legde zich nog niet 



Vlaanderen naar Brazilië vertrokken. Brazilië, dat drijft op een 
economische “boom” werd daarmee, na de Verenigde Staten, onze 
grootste afnemer buiten Europa.  Ook naar Zuid-Afrika, Indië, 
Singapore, Japan, Taiwan en natuurlijk het Midden-Oosten worden 
steeds meer paarden geëxporteerd. 
 
 

F. Het Belgisch Trekpaard: Cultuurhistorisch 
levend erfgoed met een nieuwe toekomst 

 
Tussen de twee wereldoorlogen was het Belgisch Trekpaard ons 
voornaamste exportproduct, belangrijker dan kolen en staal 
samen. Het trok letterlijk en figuurlijk de economie. Veel know how 
inzake paardenfokkerij en –handel gaat hierop terug. 

 
Dankzij de door de Vlaamse overheid in 2012 heringevoerde 
veulenpremie is het aantal in Vlaanderen ingeschreven veulens in 
2012 significant gestegen, van 531 in 2011 naar 567 in 2012. Zeer 
belangrijk is dat de in vrije val dalende tendens werd doorbroken 
en dat deze nieuwe opwaardse trend de volgende jaren 
doorgetrokken wordt. Hou daarbij in het achterhoofd dat er 
jaarlijks minimaal 1.000 veulens nodig zijn om een ras in stand te 
houden.  
 
Het in stand houden van dit levend cultuurhistorisch erfgoed is een 
belangrijke taak. Vooral gezien er zich voortdurend nieuwe 
opportuniteiten aandienen voor het gebruik van het trekpaard als 
trekkracht voor steden en gemeenten, in natuuurgebied, de 
biolandbouw, de bosbouw en als men- en rijpaard in de recreatie. 
Ook in het toerisme heeft het Trekpaard een rol te spelen. Denk 
maar aan de met Belgische Trekpaarden werkende garnaalvissers 
die bij Unesco genomineerd zijn als werelderfgoed. 
 
 

G. Arabisch volbloedpaard: “Prijsbeest” op 
endurancewedstrijden en shows 

 
Ook wat betreft het Arabisch volbloedpaard speelt België en in het 
bijzonder Vlaanderen een voortrekkersrol. 
 
Het Arabisch volbloedpaard is het oudste raszuiver gefokt paard 
dat een onbetwisbare invloed heeft op de fokkerij van alle paarden 
over de hele wereld.  Bijna elk paardenras of –type heeft 
voorouders die Arabisch bloed voeren.  Het Arabisch volbloedpaard 
is vooral gekend omwille van zijn groot uithoudingsvermogen,  zijn 
elegantie en charisma. 

 
Het succesverhaal van het Arabisch volbloedpaard in België begon 
in 1975 met enkele paarden en fokkers.  In 2013 zijn er in het 
Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 10.000 geregistreerde 
Arabische volbloeden en een 5.000 kruisingsproducten. Het aantal 
fokkers is gestegen tot 1.000.  

 
Voor het derde jaar op rij werden in 2012 meer Arabische paarden 
verkocht dan er gefokt werden in België.  Vooral de export naar 
onze buurlanden maar ook naar het Midden-Oosten zit sedert 2000 
erg in de lift.  Dit is voor een groot deel te danken aan de vele 
professionals (gerenommeerde fokkers op wereldniveau en 
internationale trainingscentra) in België en gespecialiseerde 
dierenartsen, managers en trainers die stoeterijen (met fok- en 
trainingsprogramma’s) hebben opgezet voor sjeiks in het Midden-
Oosten. 
 
Het palmares van Belgisch gefokte paarden is indrukwekkend 
zowel in de show als in de endurance. 

 
Wat betreft de shows, vermelden we alleen de allergrootste 
successen vanaf 2007: 
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 Belgische paarden wonnen de All Nations Cup in Aachen in 
2007, 2009 en 2012 

 Belgische paarden werden Europees kampioen in 2007, 2010 
en 2011. 

 Nijem Ibn Eternity VI werd wereldkampioen in 2008.  
 Bess Fa’Izah werd wereldkampioen in 2010. 
 QR Marc werd wereldkampioen in 2012. 

 
Het Belgisch palmares in de endurance is indrukwekkend:   

 Belgische paarden hebben sedert 2000 meer dan 100 
medailles behaald op de wereld- en Europese 
kampioenschappen, de Young horses kampioenschappen, 
de CEIO – Nations cup en de World Cup Veterans 

 Belgische paarden eindigden bijna altijd in de top 10, zowel 
individueel als in team, en maken van België ook een 
topland in deze discipline. 

 
 

H. Reining 
 
In  de  discipline reining is de beste ruiter in de wereld, Bernard 
Fonck, een Vlaming. Het reiningteam met B. Fonck, A. Poels, C. 
Baeck en J. Bogaerts behaalde de zilveren medaille op het voorbije 
wereldkampioenschap. 

 
 

I. Rensector 
 
In de rensector is er sprake van een heropleving met een stijgend 
aantal koersen,  in het bijzonder dankzij het succes van  Oostende 
Koerse, waar vorig jaar de 10 meetings – zowel draf als galop – 
meer dan 50.000 bezoekers trokken en de bezoekersaantallen dit 
jaar nog hoger liggen.  De Vlaamse overheid ondersteunde de 
heropleving van de Wellington renbaan in Oostende ten volle.  

Daarnaast is er het positief effect van het akkoord over een 
terugvloei naar de renverenigingen van een gedeelte van de 
opbrengsten van  de weddenschappen die hier worden ingezet op 
paardenwedrennen in Frankrijk. Hierdoor kon het prijzengeld voor 
de winnende paarden  worden verhoogd.  
De inspanningen van de sector zelf, de samenwerking met de 
Franse PMU en in het bijzonder de weddenschappen in Frankrijk 
op Belgische rennen geven een nieuw elan aan de paardenrennen. 
Het is de bedoeling om daaruit, in overleg met de Vlaamse 
Federatie voor Paardenwedrennen, ook een heropstanding van de 
Belgische fokkerij te laten voortvloeien.   
In het kader van het topsportactieplan van BLOSO loopt er thans 
een project om via VLP te investeren in de Gaverbeekhippodroom 
te Waregem voor onder andere multifunctionele pistes (eventing, 
jumping en dressuur), een paddock en uitbreiding van een 
vluchtoefenpiste.   
 
 

J. Para-Equestrian 
 

Michèle George behaalde met Rainman zilver op het laatste 
wereldkampioenschap in de discipline para-equestrian, onderdeel 
Freestyle graad IV.  Op de laatste Paralympics behaalde ze maar 
liefst twee gouden medailles.  
 
 

K. De Vlaamse paardensector, een succesvolle 
onderneming die kansen moet krijgen 

 
Het project Vlaanderen in Actie heeft als doel om Vlaanderen tegen 
2020 naar de top vijf van Europese regio’s te leiden, een ambitieus 
maar toch realistisch opzet. Onze paardensector staat alvast niet 
enkel aan de Europese maar aan de absolute wereldtop.  
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voorouders die Arabisch bloed voeren.  Het Arabisch volbloedpaard 
is vooral gekend omwille van zijn groot uithoudingsvermogen,  zijn 
elegantie en charisma. 

 
Het succesverhaal van het Arabisch volbloedpaard in België begon 
in 1975 met enkele paarden en fokkers.  In 2013 zijn er in het 
Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 10.000 geregistreerde 
Arabische volbloeden en een 5.000 kruisingsproducten. Het aantal 
fokkers is gestegen tot 1.000.  

 
Voor het derde jaar op rij werden in 2012 meer Arabische paarden 
verkocht dan er gefokt werden in België.  Vooral de export naar 
onze buurlanden maar ook naar het Midden-Oosten zit sedert 2000 
erg in de lift.  Dit is voor een groot deel te danken aan de vele 
professionals (gerenommeerde fokkers op wereldniveau en 
internationale trainingscentra) in België en gespecialiseerde 
dierenartsen, managers en trainers die stoeterijen (met fok- en 
trainingsprogramma’s) hebben opgezet voor sjeiks in het Midden-
Oosten. 
 
Het palmares van Belgisch gefokte paarden is indrukwekkend 
zowel in de show als in de endurance. 

 
Wat betreft de shows, vermelden we alleen de allergrootste 
successen vanaf 2007: 



De successen van de paardensector komen niet uit de lucht vallen 
maar zijn het resultaat van de deskundigheid en het harde werk 
van onze fokkers, stamboeken, ruiters, lesgevers, 
ruitersportfederaties, de faculteit diergeneeskunde (UGent) 
hippische opleidingen en alle beroepsgroepen verbonden aan de 
sector: dierenartsen, hoefsmeden, maneges, pensionstallen, 
hengstenhouders, voederbedrijven,… 
 
Vlaanderen fungeert steeds meer als draaischijf van de 
jumpingwereld. Niet alleen gebeurt een groot deel van de fokkerij 
en de handel in Vlaanderen, ook heel wat buitenlandse ruiters 
verblijven hier omwille van de hoogstaande omkadering die hen 
hier kan geboden worden. 
 
Aan de top komen is één zaak, aan de top blijven is steeds een 
uitdaging. Daarom moet er constant aandacht zijn voor duurzaam 
ondernemen en innovatie. Vlaanderen is steeds een voorloper 
geweest in het aanwenden van de modernste technieken inzake 
fokkerij, met kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie en 
het aanwenden van gekloonde hengsten. Het is van belang dat de 
aandacht voor innovatie blijvend is en er ook de nodige ruimte 
voor gegeven wordt. Enkel door permanente evolutie kan de 
Vlaamse paardenhouderij aan de top blijven staan. 
Ook onze buurlanden zitten namelijk in de “paarden”-lift en ons 
land moet zich als paardennatie blijven ontwikkelen wil het de 
komende jaren aan de wereldtop blijven.  Dit vergt verdere 
investeringen zowel vanuit de overheid als vanuit de privésector en 
de non-profitsector.  Verdere samenwerking tussen de overheid, de 
diverse verenigingen en de privésector is dan ook een absolute 
must. Een gecoördineerde aanpak ter promotie van onze Vlaamse 
sportpaarden zou de kansen tot succes voor de sector vergroten.  
 
Samenwerking tussen stamboeken zou toelaten een nummer één 
positie op wereldvlak te consolideren en ook ruimere 
mogelijkheden bieden om te investeren in nieuwe technieken en 

een betere omkadering naar fokkerij, opleiding van paarden en 
ruiters en vermarkting van onze sportpaarden.  
Een gezamenlijke aanpak zou de Vlaamse overheid de 
opportuniteit bieden dit initiatief in functie van promotie en 
marketing voor onze paarden te ondersteunen. 
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A. Erkenning van de vzw Vlaamse Confederatie 
van het Paard in zijn geheel als 
coördinerend orgaan | Betrekken van de 
Confederatie telkens regelgeving wordt 
uitgewerkt die de paardensector aanbelangt 
| Gepaste financiële ondersteuning  
Verder uitbouwen en dynamiseren van het 
Vlaams Paardenloket | Voorzien van een 
specifiek budgetair artikel. 

 
 
A.1 Enkel een sterke vzw Vlaamse Confederatie 
van het Paard is bij machte de belangen van de 
paardensector maximaal te verdedigen.  
 
De vzw Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) stelt zich tot 
doel de belangen van de sector van de paardachtigen in het 
algemeen te behartigen o.a. door het verzekeren van een officiële 
sectoriële vertegenwoordiging ten opzichte van de overheid. 
Daartoe neemt zij alle initiatieven om opdrachten die te maken 
hebben met de paardensector te coördineren, te bevorderen en/of 
uit te voeren. Dit betreft op Vlaams niveau alle opdrachten die 
verband houden met materies waarvan de bevoegdheden 
overgedragen werden aan het Vlaamse Gewest of de Vlaamse 
Gemeenschap. Voor de materies die niet overgedragen werden aan 

de Vlaamse Gemeenschap, wordt verwezen naar de vzw Belgische 
Confederatie van het Paard (BCP) waarvan VCP deel uitmaakt. 
 
VCP vraagt erkend te worden als officiële vertegenwoordiger van 
de paardensector voor alle materies die verband houden met 
paardenhouderij waarvoor de bevoegdheden overgedragen 
werden aan het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap. Dit 
is in het voordeel van zowel de paardensector als de overheid, 
gezien enkel dan wederzijds geweten is tot wie zich te richten voor 
materies van algemeen belang in verband met de paardensector.  
 
Het principe van de subsidiariteit dient te worden gerespecteerd. 
Elke vereniging uit de paardensector heeft haar autonomie en blijft 
uiteraard vrij haar doelstellingen te verwezenlijken en hiertoe waar 
nodig de bevoegde overheden aan te spreken.  
 
De drie subsectoren, fokkerij, gebruikers en beroepen en opleiding, 
zijn alle drie de som van de verenigingen die er deel van uitmaken 
en kunnen optreden in aangelegenheden die hen gezamenlijk 
aanbelangen. Voor aangelegenheden van algemeen belang kan 
evenwel enkel de Confederatie instaan voor een efficiënte en 
daadkrachtige officiële sectoriële vertegenwoordiging. 
 
Kernidee is dat de paardensector in zijn geheel, dus zowel de 
beroepen en opleiding van de paardensector, als de gebruikers, als 
de fokkerij, behoort tot landbouw, zoals blijkt uit diverse o.a. 
Europese reglementeringen: identificatie, voedselketeninformatie, 
transport, ...  
 
Voor een verdere gestructureerde ontwikkeling van de 
paardensector is het van belang dat VCP een coördinerende rol kan 
vervullen over de subsectoren heen. Het is immers van primordiaal 
belang dat niet alleen de onderliggende verenigingen maar ook het 
geheel van de paardensector goed gestructureerd en georganiseerd 
functioneert. In dit kader heeft VCP een essentiële rol te vervullen, 
dewelke verdient door de overheid te worden ondersteund.  

3. Toelichting voorstellen VCP 
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sportpaarden zou de kansen tot succes voor de sector vergroten.  
 
Samenwerking tussen stamboeken zou toelaten een nummer één 
positie op wereldvlak te consolideren en ook ruimere 
mogelijkheden bieden om te investeren in nieuwe technieken en 

een betere omkadering naar fokkerij, opleiding van paarden en 
ruiters en vermarkting van onze sportpaarden.  
Een gezamenlijke aanpak zou de Vlaamse overheid de 
opportuniteit bieden dit initiatief in functie van promotie en 
marketing voor onze paarden te ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2 Betrekken van de Confederatie telkens 
regelgeving wordt uitgewerkt die de paardensector 
aanbelangt 
 
Zowel in het belang van de overheid als in het belang van de 
paardensector is het fundamenteel dat de Confederatie betrokken 
wordt bij de totstandkoming van alle regelgeving.  Enkel op die 
wijze kan men komen tot weloverwogen en door de sector 
gedragen regelgeving. 
 
Al naar gelang het gaat om regionale, dan wel federale 
bevoegdheden, dient overleg gepleegd te worden met VCP dan wel 
met BCP. 
 
In het verleden werden op die manier positieve resultaten behaald 
betreffende de identificatie van paardachtigen, transport, 
voedselketeninformatie, gezondheidscertificaten, 
verkeersreglementering, paarden op de weide en beschutting, … 
Verdere aandacht wordt gevraagd bij de reglementering van 
besmettelijke ziekten. 
 
 
A.3 Financiële ondersteuning van de vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard 
 
In functie van het uitvoeren van haar doelstellingen vraagt VCP 
financiële ondersteuning: 
 

a. In het bijzonder wordt financiële ondersteuning gevraagd 
voor de coördinerende rol die VCP vervult. 
Zoals hierboven werd aangetoond is deze coördinerende rol 
van primordiaal belang en dienen hiertoe de noodzakelijke 
middelen voorzien te worden. 
 

b. Daarnaast vraagt VCP een verdere uitbouw van de tot nog 
toe uitgekeerde subsidies voor fokkerij. 
 Wetenschappelijk onderzoek ten voordelen van zowel 

gebruikers als fokkerij:  
De wetenschap inzake genetica is recent enorm 
geëvolueerd en dient aangewend te worden voor de 
verdere genetische verbetering van onze 
paardenpopulatie. Bij het rundvee kunnen diverse 
genetische afwijkingen gecontroleerd worden vooraleer 
dekstieren zich voortplanten. Op dit ogenblik wordt 
wetenschappelijk onderzoek bij paarden gedaan 
betreffende de prestatie-index bij sportpaarden, OCD, 
zomereczeem bij warmbloedpaarden en Belgische 
Trekpaarden en Chronisch Progressief Lymfoedeem bij 
het Belgisch Trekpaard. Het zou de paardenfokkerij 
enorm vooruithelpen indien dit wetenschappelijk 
onderzoek voor alle rassen en voor alle mogelijke 
genetische afwijkingen zou kunnen gebeuren. 
Genetische factoren die positief zijn voor de 
prestatiegeschiktheid zouden ook maximaal onderzocht 
moeten worden. Hiertoe wordt gevraagd voldoende 
budgetten te voorzien, dewelke ten goede zouden 
komen voor zowel fokkerij als gebruikers. 

 Gelet op het stijgend economisch en maatschappelijk 
belang dienen de tot nog toe uitgekeerde subsidies voor 
fokkerij verder uitgebouwd te worden:  
Fokkerij vormt de basis van alle paardenhouderij en 
zoals in het meerendeel van de landbouwactiviteiten is 
het de basissector die niet of amper zijn kosten kan 
doorrekenen. Zo komen de kosten van identificatie 
integraal ten laste van de fokker. In Wallonië worden 
van overheidswege aanzienlijke middelen ter 
beschikking gesteld ter betoelaging van paarden die 
deelnemen aan exterieurwedstrijden. In Vlaanderen 
worden hiertoe geen middelen voorzien. Nochtans blijft 
de exterieurmatige selectie van onze paarden een 
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hoeksteen van het selectiebeleid, in tegenstelling tot 
andere nutsdieren waar exterieur geen functionele of 
economische waarde heeft.  
 
 

A.4 Verder uitbouwen en dynamiseren van het 
Vlaams Paardenloket | Voorzien van een specifiek 
budgettair artikel 
 
Voor de uitwerking van het zeer ambitieuze Vlaams actieplan 
paardenhouderij werd een voorname rol weggelegd voor het 
Vlaams Paardenloket, dat hiertoe niet alleen bij de opstart, maar 
ook voor de komende jaren, substantiële financiële ondersteuning 
zal moeten krijgen vanwege de overheid. 
Thans zijn er werkingsmiddelen voorzien op een bestaand 
budgetair artikel van plattelandsontwikkeling, beheerd door de 
VLM. Er is geen dotatie (een som gereserveerd binnen een 
budgetair artikel) voorzien. 
 
Ideaal en na te streven is op zo kort mogelijke termijn een 
specifiek budgettair artikel te voorzien voor het Paardenloket, 
teneinde naar de toekomst toe zekerheid te bieden voor de verdere 
uitbouw en ondersteuning van de paardensector. 
Daarbij dient aanpassing aan de index voorzien te worden van de 
in dit budgetair artikel opgenomen bedragen. 
 
Het Vlaams Paardenloket heeft een 3-ledige functie: 
 

1. “Het moet een contact- of aanspreekpunt zijn waar elke 
paardenhouder of iedereen die actief is binnen de sector bij terecht 
kan en verder op weg kan geholpen worden bij zijn individuele 
problemen of zorgen. Het moet een soort Vlaams aanspreekpunt 
voor de paardensector waar begeleiding en ondersteuning 
sleutelbegrippen zijn. Het loket antwoordt waar kan en/of 

verwijst de aanvrager door naar de juiste persoon, organisatie of 
overheid. 

2. Het moet voor de overheid en de sector de partner bij uitstek zijn 
om, in functie van de behandeling van naar voor gekomen 
thematieken of problemen, die al dan niet een vertaling in 
regelgeving moeten krijgen, dossiers voor te bereiden; 
projectvoorstellen te maken; studies uit te voeren; aan 
gegevensverzameling te doen, analyses uit te voeren van situaties 
en voorvallen ….. Wanneer het loket bij de uitvoering van zijn 
opdracht te maken krijgt met problemen die hun oorzaak vinden 
in onduidelijke procedures, gebrekkige regelgeving, inadequate 
toepassingen, …. dan signaleert het deze problemen aan de VCP 
zodat binnen de VCP hierover een standpunt kan bepaald worden.  

3. Het moet een kenniscentrum en een documentatieloket zijn waar 
men informatie kan vinden over mogelijke raakvlakken waarmee 
de paardenhouderij geconfronteerd wordt. De uitbouw van een 
dergelijke informatieoverdracht kan gebeuren via uitgifte van 
brochures, uitbouw van een website, elektronische nieuwsbrieven, 
studiedagen, beursdeelnames, …” 

Vlaams actieplan voor de paardenhouderij 
 
 

A.5 Waar mogelijk dringt administratieve 
vereenvoudiging zich op.  
 
 

B. Uitvoeren van het actieplan dat werd 
uitgewerkt in het kader van de Vlaamse 
dialoogdagen 

 
Het Vlaams Paardenloket werkt aan de uitvoering en actualisering 
van het actieplan dat aan de hand van de 7 dialoogdagen werd 
uitgewerkt. Tijdens deze dialoogdagen werden enerzijds de 
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pijnpunten van de paardensector blootgelegd en anderzijds de 
mogelijkheden van de paardenhouderij in kaart gebracht. 
 
Verder in dit memorandum vindt u een geactualiseerd actieplan. 
Dit geeft aan dat er reeds zeer veel werk geleverd werd maar dat er 
ook nog zeer veel uit te voeren is. 
 
Hierbij wordt de aandacht gevestigd op een aantal 
aandachtspunten voor de volgende beleidsperiode: 
 

1. Voor gebruikers van paarden is er de vraag dat zij zich 
zouden laten scholen, en instructie en opleidingen 
(theoretisch en praktisch) te geven voor een verantwoorde 
pedagogische  omgang met paarden en voor veilig 
(mede)gebruik van openbare weg, natuur en omgeving 
conform de geldende reglementeringen. 

 
2. Daarom wordt het noodzakelijk geacht dat eenieder die op 

de openbare weg met een paard komt, minimale 
opleidingen en vakbekwaamheid kan voorleggen.  

 
3. Tevens is het niet meer te verantwoorden dat paarden 

(ruiters en koetsen) op de openbare weg momenteel niet 
verplicht BA verzekerd moeten zijn,  voor schade die zij aan 
anderen veroorzaken. Fietsers vallen onder de familiale 
verzekering en vanaf een snorfiets moet een geldig 
verzekeringsbewijs voorgelegd worden. Waarom de 
paardenhouders niet? Dit zou veel leed wegnemen en 
rechtszekerheid voor schadelijders garanderen. 

 
4. Het paard dient, gezien zijn tragere snelheid en het gevaar 

dat gepaard gaat met schrikreacties, als “zwakke 
weggebruiker” gecatalogeerd te worden zodat andere 
weggebruikers meer veiligheid en respect kunnen 
opbrengen.  

 

5. Derhalve dienen de maneges en rijscholen die instaan voor 
scholing, opleiding en instructie een “label/erkenning’ te 
hebben. Hun lesgevers en instructeurs dienen aan 
diplomaeisen voldoen conform de VTS-normen (Vlaamse 
Trainerschool). 

 
6. Er mag geen “wildgroei” van stallen in agrarisch gebied 

ontstaan die na verloop van tijd zich als manege gaan 
vestigen (zonevreemdheid). 

 
7. Voor sportorganisatoren dient de procedure om alle 

vergunningen (lokaal, Agentschap Natuur & Bos, 
gemeentelijk, Vlarem…) voor het organiseren van hippische 
wedstrijden te verkrijgen, vereenvoudigd te worden.  

 
 
 

C. Inhoudelijke toelichting bij aan te passen 
regelgeving 

 
 
C.1  Ruimtelijke ordening: Geef de paardenhouderij 
een plaats in het platteland 

Het grootste deel van de Vlaamse paardenhouderijen, stoeterijen 
en maneges bevindt zich in agrarisch gebied, met als gevolg dat ze 
vaak zonevreemd zijn. Vanuit de Vlaamse regering werd daar 
recent een oplossing voor gegeven via diverse uitvoeringsbesluiten. 
In de toekomst kunnen zo ook maneges of bijvoorbeeld centra voor 
hippotherapie een plaats vinden in landbouwzone. 
 
De meeste van onze paardenhouders combineren verschillende 
activiteiten om hun bedrijf economisch rendabel te houden. Vanuit 
ruimtelijke ordening wordt via deze uitvoeringsbesluiten 
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ondersteuning gegeven, zodat deze groeiende sector zich verder 
kan ontwikkelen. 
 
Die stijgende aandacht voor paarden maakt dat de 
paardenhouderij ook als economische sector een geweldige groei 
kent. Stoeterijen, maneges en paardenpensions rijzen als 
paddestoelen uit de grond. Ook alle afgeleide bedrijvigheden, zoals 
gespecialiseerde dierenartsen, dekstations, hippotherapie, 
africhtstallen e.d. zoeken een plaats in onze maatschappij. Dat 
laatste moet trouwens vaak letterlijk worden genomen. 
 
Gezien de historische band tussen paarden en het platteland 
willen deze bedrijven zich in het landelijk gebied vestigen. Het 
wettelijk kader laat dit slechts in beperkte mate toe. Heel wat 
paardenhouders ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van 
de nodige vergunningen om een zaak op te starten of uit te 
breiden. Zeker als het om maneges gaat, of mengvormen waarbij 
het fokken, trainen van paarden, lesgeven of het stallen van 
paarden wordt gecombineerd. 
Zij krijgen het etiket zonevreemd opgekleefd, omdat zij volgens de 
huidige wetgeving voornamelijk thuishoren in recreatiegebied. 
 
Aan die onduidelijke situaties werd  een eind gemaakt. In het kader 
van de wijziging van het decreet Ruimtelijk Ordening, biedt de 
Vlaamse regering via de bijhorende uitvoeringsbesluiten 
duidelijkheid aan de Vlaamse paardenliefhebbers. Zo wordt het 
besluit van de Vlaamse regering rond ‘functiewijzigingen voor 
gebouwen buiten de geëigende bestemmingszone’ aangepast. Deze 
aanpassing laat alle mengvormen van paardenhouderij toe in 
agrarisch gebied. 
 

Ook de zogenaamde ondergeschikte functies worden nu 
toegelaten. Concreet betekent dit dat de paardenhouder in 
beperkte mate, tot maximaal 100 vierkante meter, een deel van 
zijn gebouwen kan gebruiken voor bijvoorbeeld 

bedrijfsgerelateerde handel, horeca of kantoren. Die functies 
kunnen nu ook worden ondergebracht in een gebouw dat niet 
noodzakelijk moet aansluiten bij het hoofdgebouw, zolang het 
geheel maar één gebouwencomplex vormt.” 

Positief is ook dat op vraag van de sector een oplossing geboden 
werd aan het probleem van de schuilhokken op weiden. Kleine (tot 
20 m²) of verrijdbare schuilhokken in agrarisch gebied zijn intussen 
in principe  vrijgesteld van vergunning. 
Toch blijven er op het terrein problemen, onder andere wat betreft 
de verplichte adviezen van verschillende instanties en de zeer 
ruime inspraak- en beroepsmogelijkheid voor die instanties en 
burgers, hetgeen ondernemen en investeren sterk bemoeilijkt.  
 
De paardensector dringt aan op een meer gecoördineerde 
adviesverlening en duidelijkere en transparantere normen voor 
wat waar kan en wat niet, waarbij de paardensector niet anders 
behandeld mag worden dan andere sectoren. 

 
C.2 Natuurgebied maximaal toegankelijk maken 
voor paarden 
 
Elk jaar raken in Vlaanderen tussen 17 en 40 ruiters en menners 
gewond in het verkeer (cijfers FOD Economie). Er vielen door de 
jaren heen bovendien al heel wat zwaargewonde en zelfs dodelijke 
slachtoffers. Uit een enquête uit 2011 bleek dat het 
onveiligheidsgevoel bij de ruiters en menners erg groot is. Slechts 
18,5% van hen voelt zich veilig tot zeer veilig. Een studie uit 2013 
die zich specifiek op manege- en pensionstalhouders richtte, 
bevestigde dit onveiligheidsgevoel. Zij waren duidelijk niet 
tevreden over de veiligheid op de wegen rondom hun bedrijf. Op 
www.vlaamspaardenloket.be kan u meer informatie vinden over 
deze onderzoeken.  
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pijnpunten van de paardensector blootgelegd en anderzijds de 
mogelijkheden van de paardenhouderij in kaart gebracht. 
 
Verder in dit memorandum vindt u een geactualiseerd actieplan. 
Dit geeft aan dat er reeds zeer veel werk geleverd werd maar dat er 
ook nog zeer veel uit te voeren is. 
 
Hierbij wordt de aandacht gevestigd op een aantal 
aandachtspunten voor de volgende beleidsperiode: 
 

1. Voor gebruikers van paarden is er de vraag dat zij zich 
zouden laten scholen, en instructie en opleidingen 
(theoretisch en praktisch) te geven voor een verantwoorde 
pedagogische  omgang met paarden en voor veilig 
(mede)gebruik van openbare weg, natuur en omgeving 
conform de geldende reglementeringen. 

 
2. Daarom wordt het noodzakelijk geacht dat eenieder die op 

de openbare weg met een paard komt, minimale 
opleidingen en vakbekwaamheid kan voorleggen.  

 
3. Tevens is het niet meer te verantwoorden dat paarden 

(ruiters en koetsen) op de openbare weg momenteel niet 
verplicht BA verzekerd moeten zijn,  voor schade die zij aan 
anderen veroorzaken. Fietsers vallen onder de familiale 
verzekering en vanaf een snorfiets moet een geldig 
verzekeringsbewijs voorgelegd worden. Waarom de 
paardenhouders niet? Dit zou veel leed wegnemen en 
rechtszekerheid voor schadelijders garanderen. 

 
4. Het paard dient, gezien zijn tragere snelheid en het gevaar 

dat gepaard gaat met schrikreacties, als “zwakke 
weggebruiker” gecatalogeerd te worden zodat andere 
weggebruikers meer veiligheid en respect kunnen 
opbrengen.  

 

5. Derhalve dienen de maneges en rijscholen die instaan voor 
scholing, opleiding en instructie een “label/erkenning’ te 
hebben. Hun lesgevers en instructeurs dienen aan 
diplomaeisen voldoen conform de VTS-normen (Vlaamse 
Trainerschool). 

 
6. Er mag geen “wildgroei” van stallen in agrarisch gebied 

ontstaan die na verloop van tijd zich als manege gaan 
vestigen (zonevreemdheid). 

 
7. Voor sportorganisatoren dient de procedure om alle 

vergunningen (lokaal, Agentschap Natuur & Bos, 
gemeentelijk, Vlarem…) voor het organiseren van hippische 
wedstrijden te verkrijgen, vereenvoudigd te worden.  

 
 
 

C. Inhoudelijke toelichting bij aan te passen 
regelgeving 

 
 
C.1  Ruimtelijke ordening: Geef de paardenhouderij 
een plaats in het platteland 

Het grootste deel van de Vlaamse paardenhouderijen, stoeterijen 
en maneges bevindt zich in agrarisch gebied, met als gevolg dat ze 
vaak zonevreemd zijn. Vanuit de Vlaamse regering werd daar 
recent een oplossing voor gegeven via diverse uitvoeringsbesluiten. 
In de toekomst kunnen zo ook maneges of bijvoorbeeld centra voor 
hippotherapie een plaats vinden in landbouwzone. 
 
De meeste van onze paardenhouders combineren verschillende 
activiteiten om hun bedrijf economisch rendabel te houden. Vanuit 
ruimtelijke ordening wordt via deze uitvoeringsbesluiten 



Het aantal recreatieruiters en -menners in Vlaanderen blijft 
“boomen”.  Hoewel zij zo vaak mogelijk voor trage wegen en 
bospaden kiezen, zijn zij meestal genoodzaakt om een deel van 
hun wandeling op drukkere wegen af te leggen. Ruiters en menners 
zullen enkel op drukke wegen rijden indien ze deze niet kunnen 
vermijden, meestal wanneer ze op weg zijn naar een meer rustige 
route. De laatste jaren werd het verkeer op wegen in hun buurt 
steeds drukker. De andere weggebruikers die ze daar tegenkomen 
beseffen steeds minder goed dat paarden gevoelige dieren zijn die 
snel schrikken en dan proberen weg te vluchten. Onderzoek wijst 
uit dat men bijvoorbeeld vaak niet vertraagt en afstand houdt. Dit 
is nochtans verplicht. Nodeloos te vermelden dat dit in het verkeer 
grote gevolgen kan hebben. Hiervoor startte vzw Vlaams 
Paardenloket de campagne “Paard op de baan? Kalm aan!” op.  
 
Ook moesten er heel wat rustige paadjes die gebruikt werden om 
bijvoorbeeld een bos of een wandelroute te bereiken, wijken voor 
bebouwing of verharde wegen. In sommige gebieden werd het dan 
weer verboden om paard te rijden en/of te mennen. Dit is een erg 
spijtige evolutie. Het wordt op die manier erg moeilijk voor ruiters 
en menners om hun aloude hobby te beoefenen en hun paarden zo 
de nodige ontspanning (welzijn) te geven tijdens een rustige 
buitenrit. 
 
De Vlaamse paardensector is dus zeker vragende partij voor het 
uitbreiden van de toegankelijkheid voor ruiters en de 
mogelijkheden voor menners.  
 
Het openstellen van jaagpaden zou een oplossing kunnen bieden 
voor heel wat ruiters en menners die vanuit hun stalling geen 
aansluiting (meer) vinden met bestaande netwerken of rustige 
wegen. Er bestaan heel wat brede, veilige jaagpaden die uitermate 
geschikt zouden zijn voor hippische recreatie. Helaas blijven deze 
verboden terrein. De Vlaamse paardensector heeft hierover al 
uitgebreid onderzoek verricht en ondernam al verschillende 

pogingen om tot toelatingen te komen. Helaas blijkt dit dossier erg 
moeilijk te lopen.  
 
Ruiteren en mennen blijft een aloude vorm van zachte recreatie. 
De sector heeft nood aan toegang tot natuurgebieden omdat de 
openbare wegen geen veilige plaats voor paarden zijn. Bovendien 
komen buitenritten het paardenwelzijn ten goede.  
 
De Vlaamse paardensector zou graag intensief meewerken aan een 
verbeterde communicatie van regels en mogelijkheden in 
natuurgebieden. Hiervoor kan eventueel zelfs een specifieke 
campagne opgestart worden in het verlengde van het reeds 
bestaande project “Hou jezelf in toom” (zie 
www.vlaamspaardenloket.be). Hoewel de overgrote meerderheid 
van de recreatieruiters en –menners reeds grote natuurliefhebbers 
zijn en er binnen de sector reeds veel rond ethiek wordt 
ondernomen, zou deze mogelijke campagne ook meer respect voor 
de natuur, de natuurwerkers en ook de andere 
gebruikersorganisaties te weeg moeten brengen.  
 
Wat betreft de mogelijkheden voor andersvaliden kan eventueel 
gedacht worden aan het inzetten van menners om hen de 
mogelijkheid te geven van de natuur te genieten.  
 
Paarden kunnen een positieve input geven voor de natuur. Daarbij 
halen wij graag het voorbeeld aan van de Hoge Veluwe waar het 
voor ruiters toegelaten is te struinen: Deze toelating werd verleend 
omdat enerzijds op droge zandgronden (waaronder heidegrond 
vaak valt) door paarden de vegetatie vertrapt wordt en het zand 
weer omhoog komt. Dit help de beheerder bij het onderhoud van 
het natuurgebied. Daarnaast bleek dat de paden minder snel stuk 
werden gereden als de paarden vrij rond konden struinen. Indien 
er paden beschikbaar gesteld worden voor enkel ruiters maakt het 
volgens de beheerder ook niet zo veel uit dat er schade aan komt. 
Niemand anders heeft er last van.  
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Het struinen wordt positief geëvalueerd. Er komen niet al te veel 
ruiters waardoor het houdbaar blijft. Daarnaast komen er erg 
weinig klachten binnen over wangedrag. Wel is er enige tegenstand 
van de iets zwakkere recreanten die bang zijn voor de paarden. Het 
is de taak van de ruiters om met een hoffelijk gedrag deze 
mentaliteit om te keren.  
 
In dit kader past ook het promoten van onze bodemstandige 
rassen voor begrazing in natuurgebied, zijnde voor wat de paarden 
betreft onze Belgische Trekpaarden. Daarbij zou ook het gebruik 
gestimuleerd dienen te worden van deze trekpaarden als 
trekkracht, onder andere in gevoelige gebieden. Gecombineerd met 
sociale tewerkstellingsprogramma’s die ook gebruik van 
trekpaarden in steden en gemeenten en in de biolandbouw als 
actieterrein beogen, zou dit een sociaal project vormen waar 
ecologie, economie en het bewaren van cultuurhistorisch levend 
erfgoed samenlopen, met daarbovenop een toeristische 
component. 
 
 
C.3  Werken aan de heropleving van de 
paardenwedrennen. 
 
Wat de paardenwedrennen betreft, werkt de VCP hand in hand  
met de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen (VFP). De 
heropleving van de paardenwedrennen is een gemeenschappelijk 
doel en de beschikkingen over de paardensector zullen ook 
meegenomen worden wat betreft paardenwedrennen in de mate 
dat ze daar van toepassing kunnen zijn. 
  
Er dient invulling gegeven te worden aan de beschikkingen van het 
decreet van 26 maart 2004 houdende regeling van 
herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen en de 
oprichting van de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, het 
verzekeren van de voorziene financiering van de sector, de 

multifunctionele uitbouw van renbanen voor draf en galop, alsook 
het mogelijk maken van de duurzame financiering vanuit de 
weddenschappen op de paardenwedrennen (in België en in het 
buitenland).   
 
Dit laatste moet kunnen bereikt worden door goedkeuring van de 
nieuwe wet over de kansspelen, de desbetreffende besluiten en de 
bijdrage vanuit weddenschappen op alle paardenrennen voor de 
sector aan de hand van de buitenlandse gebruiken.  
 
 
C.4 Dierenwelzijn 
 
De sector wenst in te zetten op dierenwelzijn, gezien in functie 
van het paard en het gebruik ervan, wars van antropomorfisme. 
 
Dierenwelzijn wordt geregionaliseerd. Op dit ogenblik is de 
minister van landbouw bevoegd voor voedselveiligheid (FAVV) en 
de minister van volksgezondheid voor dierenwelzijn. Dit is niet 
bepaald logisch.  
Er wordt voor gepleit dat na de regionalisatie ook de bevoegdheid 
dierenwelzijn onder landbouw zou vallen. Net als voor 
voedselveiligheid ligt de aansprakelijkheid voor dierenwelzijn bij 
degenen die met de dieren omgaan. Indien er op Vlaams niveau 
een Raad voor dierenwelzijn zou worden opgericht, wordt er voor 
gepleit dat vertegenwoordigers van mensen die met dieren omgaan 
daar sterk in vertegenwoordigd zouden zijn.  
 
Ideaal zou zijn samen met de sector te streven naar autoregulering, 
hetgeen in de paardensport trouwens op eigen initiatief van de 
sector prachtige resultaten oplevert. De sector zou hier nauwer 
betrokken moeten worden bij het beleid dat meer gericht zou 
moeten worden op het effectieve welzijn van de dieren, en dit op 
basis van wetenschappelijke gegevens en niet louter op emotionele 
beschouwingen. In dit kader past ons verzoek vertegenwoordigd te 
worden in de raad voor dierenwelzijn. 
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uitgebreid onderzoek verricht en ondernam al verschillende 

pogingen om tot toelatingen te komen. Helaas blijkt dit dossier erg 
moeilijk te lopen.  
 
Ruiteren en mennen blijft een aloude vorm van zachte recreatie. 
De sector heeft nood aan toegang tot natuurgebieden omdat de 
openbare wegen geen veilige plaats voor paarden zijn. Bovendien 
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verbeterde communicatie van regels en mogelijkheden in 
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campagne opgestart worden in het verlengde van het reeds 
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zijn en er binnen de sector reeds veel rond ethiek wordt 
ondernomen, zou deze mogelijke campagne ook meer respect voor 
de natuur, de natuurwerkers en ook de andere 
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Wat betreft de mogelijkheden voor andersvaliden kan eventueel 
gedacht worden aan het inzetten van menners om hen de 
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Paarden kunnen een positieve input geven voor de natuur. Daarbij 
halen wij graag het voorbeeld aan van de Hoge Veluwe waar het 
voor ruiters toegelaten is te struinen: Deze toelating werd verleend 
omdat enerzijds op droge zandgronden (waaronder heidegrond 
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De sector wenst verder betrokken te worden in het bijzonder bij het 
uitwerken van:  

 oplossingen voor verwaarloosde paarden; 
 regulering van paardenasielen; 
 een draaiboek voor het bestrijden van besmettelijke 

paardenziekten. 
 
In dit kader is de sector ten zeerste bekommerd over de 
verspreiding van besmettelijke ziekten. 
 
In functie van dierenwelzijn wordt gevraagd de federale 
reglementering nader te onderzoeken en waar nodig bij te stellen. 
 
Onmiskenbaar doen zich op het terrein wantoestanden voor inzake 
dierenwelzijn, met schrijnende toestanden van paarden die 
creperen van honger en dorst en de meest essentiële verzorging 
ontbreken. 
Vanuit de sector is daar een grote bekommernis voor en een 
daadwerkelijke wil dat hieraan verholpen wordt.  Zo werd de 
“Stichting voor paarden in nood” opgericht en wordt er vanuit de 
sector ook een actieve bijdrage geleverd voor het optimaliseren van 
de werking van erkende asielen. De inspectie dierenwelzijn wordt 
in haar werking gehinderd door een tekort aan opvangmogelijkheid 
voor in beslag genomen verwaarloosde paarden. 
 
In functie van rechtszekerheid, duidelijkheid en afdwingbaarheid is 
het van groot belang te beschikken over algemeen geldende 
rechtsregels: een algemene kaderwetgeving. 
Zo niet dreigt het gevaar van al te casuïstische regels. Voor elk 
geval gelden er specifieke regels. Dat is moeilijk toepasbaar, leidt 
tot tegenstrijdigheden, onbillijkheden en afkeer van de burger voor 
het recht, dat al te ingewikkeld wordt. 
 
Dit geldt voor alle rechtsregels en in het bijzonder ook voor 
dierenwelzijn. Specifiek voor dierenwelzijn blijken er op het terrein 
problemen met de toepassing van de procedure voor inbeslagname 

van dieren. Een recente wetswijziging bemoeilijkt de 
samenwerking met justitie. In overleg met binnenlandse zaken 
(politie), justitie (parket, gerecht) en dierenwelzijn, zou moeten 
gewerkt worden aan een wetswijziging teneinde een goede 
samenwerking tussen politie, justitie en inspectie dierenwelzijn 
mogelijk te maken. 
 
In functie van dierenwelzijn is het belangrijk kennis te hebben van 
de reële noden van een paard en zich te behoeden voor 
antropomorfisme. Het paard beschikt bv. over zijn eigen 
temperatuurregeling, waarbij het zowel tegen grote warmte maar 
nog meer tegen koude zichzelf kan beschermen. Al te vaak wordt 
er aan voorbijgegaan dat de comfortzone van een paard absoluut 
niet overeenstemt met deze van de mens. Daarom verwijzen wij 
naar de uiteenzetting van professor Piet Deprez op de website van 
het Vlaams Paardenloket (www.vlaamspaardenloket.be).  
 
Adviezen naar de inspectie dierenwelzijn, bv.  wat betreft paarden 
op de weide en de noodzaak van beschutting, zijn nuttig,  zowel 
voor de paardenhouders als voor de inspectie dierenwelzijn, maar 
moeten ruimte laten om elk  geval te bekijken in functie van de 
concrete omstandigheden. “Het” paard bestaat immers niet: in 
functie van o.a. ras, leeftijd en conditie hebben ze zeer 
uiteenlopende noden aan beschutting. De bestaande 
reglementering inzake dierenwelzijn biedt een kader waarbinnen 
concrete problemen in concreto kunnen behandeld worden, in de 
mate van het mogelijke door overleg en informatieverstrekking en 
waar nodig repressief. Op basis van de Wet op het Dierenwelzijn 
kan wel degelijk – zo nodig repressief - opgetreden worden tegen 
wantoestanden op het terrein. Detailregelgeving is 
contraproductief voor het dierenwelzijn gezien ze zou uitsluiten 
dat op het terrein rekening gehouden wordt met concrete 
omstandigheden: al dan niet aanwezigheid van natuurlijke 
beschutting, gezondheidstoestand van het paard, voedingstoestand 
van het paard, staat van de vacht van het paard, ras, geslacht, 
leeftijd, gestalte, al dan niet drachtig of zogend,  concrete 
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weersgesteldheid, … Dit laat zich niet in detailregels vastleggen. 
Essentieel is dat een paard “gemaakt” is om buiten te lopen in ons 
al bij al “gematigd” klimaat.   
 
De bedoeling van wetgeving zou moeten zijn een algemeen kader 
te scheppen en dit gebaseerd op grondige (in dit geval ook 
wetenschappelijke) kennis van het te bereiken doel. De(r)gelijke 
wetgeving doorstaat de tand des tijds.   Juist gezien de specifieke 
noden van paarden zou bv. een opstalplicht voor paarden vanaf 
een bepaalde datum totaal contraproductief zijn voor het 
dierenwelzijn.  
 
Vanuit het Vlaams Paardenloket  wordt de paardensector 
geïnformeerd op gebied van huisvesting, voeding, 
gezondheidszorg, … , dit via de website maar ook via 
nieuwsbrieven, brochures en tijdschriften. Informeren en 
responsabiliseren is te verkiezen boven al te detailistische-, 
casuistische- of gelegenheidsregelgeving en “regulitis”waarin de 
burger thans reeds verdrinkt en dewelke voor de overheid 
problematisch te controleren is, laat staan te handhaven. Het lijkt 
ons niet opportuun in deze tijd waarin men actie neemt tot 
administratieve vereenvoudiging tegen de stroom in te gaan varen. 
 
Voor controles is het van belang dat deze gebeuren door de 
bevoegde instanties die door de overheid aangesteld zijn om te 
waken over het dierenwelzijn. 
 

 Het is in de eerste plaats de eigenaar die moet instaan voor 
het welzijn van zijn dieren. Hij heeft er alle belang bij zijn 
dieren goed te verzorgen en een degelijke beschutting te 
bieden en ze goed te verzorgen en te voeden. Indien men 
mogelijke wantoestanden op gebied van dierenwelzijn 
vaststelt is het in de eerste plaats de eigenaar die men 
hierop kan aanspreken. Mogelijk berust de veronderstelde 
verwaarlozing op een vergissing. Zo zijn klachten bekend 
over de slechte gezondheidstoestand van paarden, die 

nader bekeken zeer goed verzorgd werden maar wel al een 
meer dan gezegende leeftijd bereikt hadden. 

 Indien er werkelijk problemen rijzen, is het aan de overheid 
om tussen te komen en zo nodig op de treden. Het is dan 
ook bij de bevoegde overheidsdiensten dat men terecht kan 
en moet voor klachten over dierenverwaarlozing: 
De inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu beschikt over bevoegd gespecialiseerd personeel 
om in te grijpen wanneer het dierenwelzijn in het gedrang 
zou komen. Deze personen zijn ideaal geplaatst om te 
oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan 
opgelost worden 

 Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) heeft bevoegd en gekwalificeerd 
personeel.  

 Indien een eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen kan ook 
de lokale politie ingrijpen. 

 
 
C.5 Pacht 
 
Tot op heden wordt niet aanvaard dat de pachtwet van toepassing 
zou kunnen zijn voor exploitaties met paarden (tenzij het 
trekpaarden betreft). 
 
De pachtwet is van toepassing op de huur of het vruchtgebruik 
voor bepaalde duur, van onroerende goederen, die hetzij vanaf de 
ingenottreding, hetzij krachtens een overeenkomst, hoofdzakelijk 
gebruikt worden in een landbouwbedrijf, zijnde de bedrijfsmatige 
exploitatie van onroerende goederen met het oog op het 
voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd 
zijn voor de verkoop. 
 
Een vaste rechtspraak oordeelt in België dat enkel een fokkerij van 
trekpaarden onder het toepassingsgebied van de pachtwet kan 
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De sector wenst verder betrokken te worden in het bijzonder bij het 
uitwerken van:  

 oplossingen voor verwaarloosde paarden; 
 regulering van paardenasielen; 
 een draaiboek voor het bestrijden van besmettelijke 

paardenziekten. 
 
In dit kader is de sector ten zeerste bekommerd over de 
verspreiding van besmettelijke ziekten. 
 
In functie van dierenwelzijn wordt gevraagd de federale 
reglementering nader te onderzoeken en waar nodig bij te stellen. 
 
Onmiskenbaar doen zich op het terrein wantoestanden voor inzake 
dierenwelzijn, met schrijnende toestanden van paarden die 
creperen van honger en dorst en de meest essentiële verzorging 
ontbreken. 
Vanuit de sector is daar een grote bekommernis voor en een 
daadwerkelijke wil dat hieraan verholpen wordt.  Zo werd de 
“Stichting voor paarden in nood” opgericht en wordt er vanuit de 
sector ook een actieve bijdrage geleverd voor het optimaliseren van 
de werking van erkende asielen. De inspectie dierenwelzijn wordt 
in haar werking gehinderd door een tekort aan opvangmogelijkheid 
voor in beslag genomen verwaarloosde paarden. 
 
In functie van rechtszekerheid, duidelijkheid en afdwingbaarheid is 
het van groot belang te beschikken over algemeen geldende 
rechtsregels: een algemene kaderwetgeving. 
Zo niet dreigt het gevaar van al te casuïstische regels. Voor elk 
geval gelden er specifieke regels. Dat is moeilijk toepasbaar, leidt 
tot tegenstrijdigheden, onbillijkheden en afkeer van de burger voor 
het recht, dat al te ingewikkeld wordt. 
 
Dit geldt voor alle rechtsregels en in het bijzonder ook voor 
dierenwelzijn. Specifiek voor dierenwelzijn blijken er op het terrein 
problemen met de toepassing van de procedure voor inbeslagname 

van dieren. Een recente wetswijziging bemoeilijkt de 
samenwerking met justitie. In overleg met binnenlandse zaken 
(politie), justitie (parket, gerecht) en dierenwelzijn, zou moeten 
gewerkt worden aan een wetswijziging teneinde een goede 
samenwerking tussen politie, justitie en inspectie dierenwelzijn 
mogelijk te maken. 
 
In functie van dierenwelzijn is het belangrijk kennis te hebben van 
de reële noden van een paard en zich te behoeden voor 
antropomorfisme. Het paard beschikt bv. over zijn eigen 
temperatuurregeling, waarbij het zowel tegen grote warmte maar 
nog meer tegen koude zichzelf kan beschermen. Al te vaak wordt 
er aan voorbijgegaan dat de comfortzone van een paard absoluut 
niet overeenstemt met deze van de mens. Daarom verwijzen wij 
naar de uiteenzetting van professor Piet Deprez op de website van 
het Vlaams Paardenloket (www.vlaamspaardenloket.be).  
 
Adviezen naar de inspectie dierenwelzijn, bv.  wat betreft paarden 
op de weide en de noodzaak van beschutting, zijn nuttig,  zowel 
voor de paardenhouders als voor de inspectie dierenwelzijn, maar 
moeten ruimte laten om elk  geval te bekijken in functie van de 
concrete omstandigheden. “Het” paard bestaat immers niet: in 
functie van o.a. ras, leeftijd en conditie hebben ze zeer 
uiteenlopende noden aan beschutting. De bestaande 
reglementering inzake dierenwelzijn biedt een kader waarbinnen 
concrete problemen in concreto kunnen behandeld worden, in de 
mate van het mogelijke door overleg en informatieverstrekking en 
waar nodig repressief. Op basis van de Wet op het Dierenwelzijn 
kan wel degelijk – zo nodig repressief - opgetreden worden tegen 
wantoestanden op het terrein. Detailregelgeving is 
contraproductief voor het dierenwelzijn gezien ze zou uitsluiten 
dat op het terrein rekening gehouden wordt met concrete 
omstandigheden: al dan niet aanwezigheid van natuurlijke 
beschutting, gezondheidstoestand van het paard, voedingstoestand 
van het paard, staat van de vacht van het paard, ras, geslacht, 
leeftijd, gestalte, al dan niet drachtig of zogend,  concrete 



vallen, gezien enkel trekpaarden verondersteld worden tot de 
landbouw te behoren. 
Vraag is of de rechtspraak gronden heeft om ipso facto te stellen 
dat fokkerijen of houderijen van (niet trek-) paarden niet 
beschouwd kunnen worden als landbouwbedrijf of dat die paarden 
geen landbouwproduct zouden zijn . 
 
Dit standpunt is achterhaald en zou moeten worden herzien, 
desgevallend wetgevend. Ook fokkers en houders van andere 
paarden zouden landpachtovereenkomsten moeten kunnen 
afsluiten, mits zij voldoen aan de vereiste bedrijfsmatige 
exploitatie van onroerende goederen. Het moet dus om 
grondgebonden exploitaties gaan en het moeten bovendien 
bedrijfsmatige exploitaties zijn, dus exploitaties die gericht zijn op 
het maken van winst, ongeacht of dit in hoofd- dan wel in 
nevenberoep is. Elke hobbymatige activiteit is in ieder geval 
uitgesloten. Minimaal zou door middel van boekhouding en fiscale 
bescheiden aangetoond moeten kunnen worden dat er effectief 
winstoogmerk is. Vereist is ook dat de productie bestemd is voor de 
verkoop. De productie moet marktgericht zijn: fokken van veulens 
voor de verkoop of opleiden van paarden om ze dan met een 
meerwaarde te kunnen verkopen beantwoordt aan die vereiste. 
 
Een argument voor dit pleidooi is dat ook in de traditionele 
landbouw gewassen geproduceerd worden voor een ander doel dan 
de voedselketen, met name de bio-energie. 
 
Belangrijke nuance is dat de recente rechtspraak zeer sterk de 
nadruk legt op de vereiste wilsovereenstemming opdat de 
Pachtwet van toepassing zou zijn . Met andere woorden: de 
toepasselijkheid van de pachtwet vereist dat de eigenaar effectief 
zijn toestemming moet hebben gegeven om een overeenkomst af 
te sluiten die onder het toepassingsgebied van de pachtwet zou 
vallen. Dit kan aan de eigenaar niet eenzijdig opgedrongen worden. 
 

Een mogelijke toepasselijkheid van de pachtwet voor de 
paardensector zou de paardensector op gelijke voet stellen met de 
traditionele landbouw. Anderzijds zou dit ook meebrengen dat 
eigenaars die nu onder geen beding grond willen verhuren aan 
traditionele landbouwers maar wel aan mensen met paarden, zich 
ook argwanender zouden opstellen tegen paardenmensen. In de 
huidige situatie voelen ze zich vrij met paardenmensen 
huurovereenkomsten af te sluiten waarbij zij toch zelf op redelijke 
termijn opzegging kunnen geven en ook vrij de huurprijs kunnen 
overeenkomen. 
 
Opgemerkt kan worden, dat in Nederland de paardensector 
geenszins uitgesloten is van het toepassingsgebied van de 
Pachtwet. 
 
 
C.6 Promotie van sportpaarden 
 
Zoals u eerder in dit document kon lezen (situering), vormen de in 
Vlaanderen gefokte paarden een belangrijk exportproduct. 
Vanuit de verschillende administraties dient de export van 
paarden ondersteund te worden.  
 
FIT en het Agentschap Ondernemen spelen hierbij een belangrijke 
rol, maar ook het faciliteren van de aanwezigheid van buitenlandse 
ruiters en sporttechnische begeleiders in België is van groot belang. 
 
Daarnaast is het fundamenteel dat de sector in gesloten slagorde 
de buitenlandse markten verkent. 
 
Ook het afsluiten van handelsprotocollen voor de export van 
levende paarden, vormt een actiepunt. Het afsluiten van het 
handelsprotocol met China is hierbij een goed voorbeeld. Met de 
diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) werd geruime tijd gewerkt aan het afsluiten 
van een handelsprotocol met China, waarbij vanuit Vlaanderen 
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hiertoe belangrijke ondersteuning geboden werd aan de bevoegde 
federale overheid. 
 
Op 14.5.2012 werd een dialoogdag georganiseerd rond de promotie 
van Vlaamse sportpaarden, waarop onder andere een oplijsting 
werd gegeven van alle steunmogelijkheden die er vanuit de 
Vlaamse overheid geboden worden (zie 
www.vlaamspaardenloket.be).  
 
Mits een gezamenlijke, vanuit de sector gedragen aanpak, zou de 
ondersteuning vanuit FIT, het Agentschap Ondernemen en VLAM, 
geoptimaliseerd kunnen worden. Er wordt gevraagd dat de 
Vlaamse overheid daar de nodige financiële ondersteuning bij 
voorziet. 
 
 
C.7 Optimaliseren vorming en opleiding 
 
De sector  is zeer bekommerd om de kwaliteit van de hippische 
opleidingen. Via de databank “Het ABC van de hippische opleidingen”, 
wordt een overzicht gegeven van de beschikbare erkende 
opleidingen in Vlaanderen.  
 
De in Vlaanderen verstrekte opleidingen zijn zeker nog voor 
verbetering vatbaar, doch de resultaten die onze paarden en ruiters 
behaalden en het feit dat tal van buitenlandse ruiters zich juist bij 
ons vestigen, zich door Belgen laten begeleiden en werken met zeer 
veel bij ons gefokte en opgeleide paarden, laat toch toe te stellen 
dat we nu reeds een zeer hoog niveau halen. 
 
Ook de basiswerking  van de gebruikersverenigingen VLP, LRV en 
VVR dewelke is gebaseerd op zeer veel belangeloze inzet met een 
goede omkadering, verdient verdere ondersteuning. 
 
Wat betreft vorming en opleiding wordt verwezen naar acties 2 en 
3 van het geactualiseerd actieplan (zie verder) betreffende het 

bijsturen van bestaande opleidingen, de nood om bepaalde 
aangeboden opleidingen te officialiseren, het opstellen van 
duidelijke eindtermen voor de paardenhumaniora’s, de 
vrijstellingen in het kader van VLIF-steun en het actualiseren en 
opstellen van beroepsprofielen. 
  
 
C.8 Fiscaliteit - BTW 
 
Er wordt aangedrongen op het wegwerken van oneerlijke 
concurrentie ingevolge het nog steeds toepassen van een verlaagd 
BTW-tarief voor de paardensector in  verschillende EU-lidstaten en 
dat niettegenstaande een uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie. In België werd in tegenstelling tot in diverse EU-lidstaten, 
waaronder al onze buurlanden, geen verlaagd BTW-tarief toegepast 
voor de paardensector.  
 
Intussen heeft het Europees Hof van Justitie te Straatsburg deze 
landen veroordeeld wegens het onterecht hanteren van het 
verlaagd BTW-tarief.  
 
Niettegenstaande deze uitspraak wordt in deze landen evenwel 
gedraald met het zich conformeren aan de beslissing van het Hof.  
 
Aldus genieten deze landen dankzij het bij hen toegepaste verlaagd 
BTW-tarief nog steeds een enorm concurrentieel voordeel. In alle 
gevallen waar BTW niet gerecupereerd kan worden lijdt dit tot een 
aanzienlijke meerkost voor Belgische producenten, los van het feit 
dat het onterecht toepassen van het verlaagd tarief resulteert in 
een verminderde kostprijs.  
 
Er wordt dan ook op aangedrongen dat de EU de uitspraak van het 
Hof zou laten uitvoeren teneinde het concurrentieel nadeel voor 
België weg te werken. 
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Opgemerkt kan worden, dat in Nederland de paardensector 
geenszins uitgesloten is van het toepassingsgebied van de 
Pachtwet. 
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Zoals u eerder in dit document kon lezen (situering), vormen de in 
Vlaanderen gefokte paarden een belangrijk exportproduct. 
Vanuit de verschillende administraties dient de export van 
paarden ondersteund te worden.  
 
FIT en het Agentschap Ondernemen spelen hierbij een belangrijke 
rol, maar ook het faciliteren van de aanwezigheid van buitenlandse 
ruiters en sporttechnische begeleiders in België is van groot belang. 
 
Daarnaast is het fundamenteel dat de sector in gesloten slagorde 
de buitenlandse markten verkent. 
 
Ook het afsluiten van handelsprotocollen voor de export van 
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van een handelsprotocol met China, waarbij vanuit Vlaanderen 



C.9 Verkeer 
  
Het paard in het verkeer heeft een zeer eigen plaats. In het 
bijzonder gezien paarden, van nature “vlucht-“dieren zijn en in 
geen geval gelijkgesteld kunnen worden met mechanische of 
gemotoriseerde vervoermiddelen, dringen zich een aantal 
wijzigingen in de reglementering op dewelke in de toelichting 
nader besproken worden. 
 
Binnen de sector werd een gedragswijzer voor ruiter en paard en 
een sensibliseringscampagne gericht op het brede publiek 
uitgewerkt. Daarnaast werd in het kader van de herziening van de 
Wegcode door de BCP een uitvoerig dossier overgemaakt met 
aandachtspunten en suggesties. 
 
Actieplan 
 
1. Uitwerken gedragscode 

Hierbij wordt aandacht gegeven aan de ongeschreven 
regelgeving inzake ruiterij en mennen die voortvloeit uit de 
traditie. Deze regels, in zekere zin van etikette, werden 
gecodificeerd om te komen tot een gedragswijze, te volgen door 
een sensibliseringscampagne om te komen tot een zekere auto-
normering, in  de eerste plaats in functie van veiligheid. 
Dit vormde de basis voor de  

 
2. Aan te brengen verbetering aan de regelgeving  

Opgelet: Er is geen vraag naar meer regelgeving, wel naar 
verbeteringen voor de sector. 
o De reglementering voor paarden op de weg is zeer 

versnipperd: In wegcode voorzien van een apart hoofdstuk 
ruiterij-menners  

o Tegenstrijdigheid wegcode tegenover decreet: Paard en 
ruiter worden beschouwd als voertuig. Dit is fout en vormt 
een probleem. Bossen zijn enkel toegankelijk voor 
voetgangers. Deze interpretatie is in strijd met de wegcode 

(hogere norm). Dit valt op te lossen met een omzendbrief. 
Het decreet kan niet strenger zijn dan de wegcode. 

o Verschillende reglementering voor het rijden in bossen: Op 
elkaar af te stemmen 
Bosdecreet versus omzendbrief Vlaamse Gemeenschap 
(Tessenderloo): enkel wandelaars vs. menner; verschillend 
met Wallonië 

 Vlaanderen: Bossen enkel voor voetgangers 
 Wallonië: Paarden toegelaten maar mogen weg niet 

verlaten 
 Brussel 

Bv: Stelt problemen bij een wandeling in het Zoniënwoud 
o Verplichting uiterst rechts te houden: Te versoepelen 
o Rijbewijzen/ruiter- en menbrevet: Autoregulering en 

harmonisatie gevraagd 
o Leeftijden: 

 Ruiters: Vanaf 14 jaar alleen, vanaf 12 jaar vergezeld 
door iemand van 21 jaar 

 Gespannen: Vanaf 16 jaar – geen rijbewijs vereist 
o Toegankelijkheid landwegen: 

 Problematiek openstellen buurtwegen (zie atlas der 
buurtwegen) 

 Provinciale bevoegdheid 
 Verantwoordelijkheid lokale besturen (art. 135 

Gemeentewet: toegankelijkheid wegen + onderhoud) 
Bijzondere aandacht vragen aan lokale besturen. 
Eerste fase: openstellen bestaande infrastructuur  

o Belading voertuigen: Aanpassen kg. (technische evolutie: 
trekkend voertuig 3.500 kg = 2 paarden op trekker, terwijl 
voertuigen gemaakt zijn voor 4.500 kg) 

 Aanhangwagens 
 Uitrusting koetsen – remmen: Traditievoertuigen 
 Trekhaak 

o Mest op de weg: Problematiek lokale reglementering – 
strafwetboek – wegcode 1975 - art. 10 en 11 GW: 
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discriminerende maatregel tegenover ander (gemotoriseerd) 
vervoer: voorrang van de hogere norm 

o Verzekering: (Uitgebreide) familiale is niet verplicht 
o Aanrijdingsformulier tegenstelbaar maken: Laten erkennen 

door Unie van verzekeringsmaatschappijen. 
 
 

 
C.10 Professioneel uitgewerkte hippotherapie 
vormt een verrijking in de welzijns- en 
gezondheidszorg en moet daar een plaats krijgen. 
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“De paardenhouderij in Vlaanderen is aan een sterke opmars bezig. Op 
het Vlaamse platteland zien we dan ook meer en meer paarden. Naar 
schatting telt Vlaanderen er vandaag zo’n 150.000. 
Ook het aantal Vlamingen dat zich dag in dag uit bezig houdt met 
paarden, groeit jaar na jaar. 
Deze groei is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, waarmee het 
beleid rekening moet houden. We kunnen er immers van uitgaan dat 
dergelijke ontwikkeling niet zonder impact blijft op het hele 
plattelandsgebeuren. 
De overheid kan en mag niet aan de kant blijven staan, niet enkel omwille 
van de economische meerwaarde die de paardenhouderij voor de Vlaamse 
economie vertegenwoordigt, zeker ook omwille van het maatschappelijk en 
sociaal belang. De paardenhouderij moet dan ook een volwaardige plaats 
krijgen in het Vlaamse landschap en dit in harmonie met de andere 
maatschappelijke actoren. 
 
Voor het beleid was de paardenhouderij een onontgonnen terrein. Daarom 
heb ik vanuit mijn bevoegdheid voor plattelandsbeleid in 2008 het 
initiatief genomen om, samen met de sector, te overleggen over hoe we 
met deze ontwikkelingen dienen om te gaan alsook over welke 
opportuniteiten deze ontwikkelingen bieden. 

Aan de hand van 7 dialoogdagen werden de pijnpunten blootgelegd maar 
werden eveneens de mogelijkheden van de paardenhouderij in kaart 
gebracht. 
Het waren keer op keer boeiende en interessante gesprekken. Niet minder 
dan 150 mensen die op de één of andere manier een raakvlak hebben met 
de paardenhouderij, hebben hieraan deelgenomen. 
 
In samenspraak met alle gesprekspartners werden de knelpunten 
geïnventariseerd en werd naar oplossingen gezocht. 
Deze aanzet tot oplossingen werd samengebracht in het actieplan dat hier 
voorligt. Dit actieplan moet er toe bijdragen dat de paardenhouderij als 
nieuwe economische drager op het platteland de nodige kansen en 
stimulansen krijgt. 
 
Ik ben er alvast van overtuigd dat het actieplan een belangrijk 
meerjarenplan is dat de nodige zuurstof zal bieden aan de Vlaamse 
paardenhouderij opdat deze zich ook tijdens de volgende jaren duurzaam 
zou kunnen ontwikkelen.” 
 

(Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering , Vlaams 
Actieplan voor de Paardenhouderij , Woord vooraf)  

 
 
De oprichting van vzw Vlaams Paardenloket was één van de 
actiepunten binnen het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij 
waarvan minister-president Kris Peeters de ontstaansgeschiedenis 
schetst in voorgaande tekst.  Naast de invulling van de drie 
doelstellingspijlers voert het loket ook verschillende punten van 
het plan uit. Dit document zet ze op een rijtje, geeft een stand van 
zaken, actualiseert de in het actiepan weerhouden acties en voegt 
ook acties toe. 
 
 

4. Geactualiseerd Vlaams 
Actieplan voor de 
Paardenhouderij (Stand van 
zaken september 2013 )  
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A.  Actie 1 – punt 1: Formuleren en updaten 
van begrippen uit de paardenwereld 

 
 
 
“Er bestaan heel wat begrippen in de paardenwereld die niet altijd door 
iedereen op eenzelfde en eenduidige manier worden geïnterpreteerd. 
Gezien de enorme diversiteit binnen de sector zijn er,  zeker wat de 
verschijningsvormen betreft, heel wat mogelijkheden: paardenfokkerij, 
paardenhouderij, manege, stoeterij, pensionstal, hengstenhouderij, 
paardenmelkerij,… 
Daarnaast worden heel wat van deze activiteiten ook nog eens 
gecombineerd binnen één en hetzelfde bedrijf. Op het vlak van ruimtelijke 
ordening kan dat voor de nodige problemen zorgen. Want wat hoort 
bijvoorbeeld thuis binnen welke bestemming. Daarom is het essentieel dat 
deze begrippen duidelijk gedefinieerd worden. 
Ook andere termen uit de paardenwereld zoals afspanning, hippotherapie, 
ruiterpaden, jaagpaden,… worden vaak uiteenlopend gehanteerd. 
Om goede regelgeving te maken, is het van groot belang dat iedereen 
eenzelfde terminologie hanteert.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
Vzw Vlaams Paardenloket stelde al snel vast dat er enerzijds een 
enorme diversiteit bestaat aan begrippen gerelateerd aan de 
paardenhouderij. Verschillende termen overlappen gedeeltelijk qua 
betekenis: 
 
Voorbeeld 

- Stoeterij – Hengstenhouderij 
- Hippo therapie – Horse Related Therapy – Equitherapie, … 

 
Anderzijds geven verschillende organisaties een andere invulling 
aan hetzelfde begrip:  

Voorbeeld 
- Een landbouwer wordt soms beschreven als iemand die 

onder andere een bepaald arbeidsinkomen verwerft door 
het uitvoeren van landbouwactiviteiten. Andere 
organisaties bestempelen iedereen die landbouwgronden 
bezit als een landbouwer (los van zijn of haar professionele 
activiteiten).  
 

Tenslotte bestaan er ook termen die doelbewust niet gedefinieerd 
worden om speelruimte toe te laten. 
 
 
Voorbeeld 

- Para-agrarische activiteiten zijn werkzaamheden die niet echt 
als pure landbouw beschouwd worden maar er wel zeer 
sterk bij aanleunen. Tot dusver geen verwarring. Als men 
echter concreet wil weten welke activiteiten eronder vallen 
zal men bij uiteenlopende organisaties een verschillend 
antwoord krijgen.  

 
In 2009 maakte vzw Vlaams Paardenloket een breed overzicht van 
hippische begrippen en hun uiteenlopende invullingen.  In 2010 
werd vervolgens een oplijsting van de verschillende bedrijfstypes 
binnen de paardensector opgesteld. Deze verwerkte de Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling in een vernieuwd 
beoordelingskader voor bouwaanvragen in landbouwzone en in 
een brochure rond dit thema.  In datzelfde jaar zette het Vlaams 
Paardenloket tijdens een overleg met de subsector beroepen en 
opleidingen ook de beroepen in de Vlaamse paardensector op een 
rijtje.  
In 2012 werd het Vlaams Paardenloket als expert betrokken bij het 
opstellen van competentfiches door de Sociaal Economische Raad 
van Vlaanderen (SERV – zie verder). Hierbij werd getracht deze 
fiches zo sterk mogelijk in lijn te brengen met de lijst van eerder 
opgestelde definities. Ook bij de opstelling van de 
beroepskwalificatiedossiers van het Agentschap voor Kwaliteit in 
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“De paardenhouderij in Vlaanderen is aan een sterke opmars bezig. Op 
het Vlaamse platteland zien we dan ook meer en meer paarden. Naar 
schatting telt Vlaanderen er vandaag zo’n 150.000. 
Ook het aantal Vlamingen dat zich dag in dag uit bezig houdt met 
paarden, groeit jaar na jaar. 
Deze groei is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, waarmee het 
beleid rekening moet houden. We kunnen er immers van uitgaan dat 
dergelijke ontwikkeling niet zonder impact blijft op het hele 
plattelandsgebeuren. 
De overheid kan en mag niet aan de kant blijven staan, niet enkel omwille 
van de economische meerwaarde die de paardenhouderij voor de Vlaamse 
economie vertegenwoordigt, zeker ook omwille van het maatschappelijk en 
sociaal belang. De paardenhouderij moet dan ook een volwaardige plaats 
krijgen in het Vlaamse landschap en dit in harmonie met de andere 
maatschappelijke actoren. 
 
Voor het beleid was de paardenhouderij een onontgonnen terrein. Daarom 
heb ik vanuit mijn bevoegdheid voor plattelandsbeleid in 2008 het 
initiatief genomen om, samen met de sector, te overleggen over hoe we 
met deze ontwikkelingen dienen om te gaan alsook over welke 
opportuniteiten deze ontwikkelingen bieden. 

Aan de hand van 7 dialoogdagen werden de pijnpunten blootgelegd maar 
werden eveneens de mogelijkheden van de paardenhouderij in kaart 
gebracht. 
Het waren keer op keer boeiende en interessante gesprekken. Niet minder 
dan 150 mensen die op de één of andere manier een raakvlak hebben met 
de paardenhouderij, hebben hieraan deelgenomen. 
 
In samenspraak met alle gesprekspartners werden de knelpunten 
geïnventariseerd en werd naar oplossingen gezocht. 
Deze aanzet tot oplossingen werd samengebracht in het actieplan dat hier 
voorligt. Dit actieplan moet er toe bijdragen dat de paardenhouderij als 
nieuwe economische drager op het platteland de nodige kansen en 
stimulansen krijgt. 
 
Ik ben er alvast van overtuigd dat het actieplan een belangrijk 
meerjarenplan is dat de nodige zuurstof zal bieden aan de Vlaamse 
paardenhouderij opdat deze zich ook tijdens de volgende jaren duurzaam 
zou kunnen ontwikkelen.” 
 

(Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering , Vlaams 
Actieplan voor de Paardenhouderij , Woord vooraf)  

 
 
De oprichting van vzw Vlaams Paardenloket was één van de 
actiepunten binnen het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij 
waarvan minister-president Kris Peeters de ontstaansgeschiedenis 
schetst in voorgaande tekst.  Naast de invulling van de drie 
doelstellingspijlers voert het loket ook verschillende punten van 
het plan uit. Dit document zet ze op een rijtje, geeft een stand van 
zaken, actualiseert de in het actiepan weerhouden acties en voegt 
ook acties toe. 
 
 

4. Geactualiseerd Vlaams 
Actieplan voor de 
Paardenhouderij (Stand van 
zaken september 2013 )  



Vorming en Onderwijs (AKOV – zie verder) verstrekte het Vlaams 
Paardenloket in 2012 en 2013 een helpende hand. De op te stellen 
fiches zullen zo eveneens in lijn liggen met de vastgestelde 
begrippen- en beroepenlijsten.  
Dit actiepunt werd voornamelijk uitgevoerd in 2009 en 2010. In de 
jaren daarna kwam het er dan ook op neer om deze definities en 
oplijstingen zo goed mogelijk uit te dragen naar de buitenwereld. 
Zo publiceert het loket regelmatig teksten over waarin de 
termen/definities naar voren komen. Ook bij de ontwikkeling van 
een kwaliteitslabel voor paardenhouderijen worden de definities 
aangehouden.  
 
 

B. Actie 1 – punt 2: Opmaak van “wie is wie” 
in de paardenwereld 

 
 
 
“Naast tal van diverse begrippen zijn er, gezien de grote diversiteit binnen 
de sector, ook heel wat verschillende actoren betrokken bij het 
paardengebeuren. Er zijn de diverse organisaties die het paard, de 
paardenhouder of de ruiter/menner als focus hebben (de stamboeken, de 
sportfederaties,…), maar er zijn ook diverse overheidsdiensten die 
maatregelen nemen die impact hebben op de paardenhouderij. 
Kortom, om te weten welke diensten en organisaties betrokken zijn bij het 
paardengebeuren, is het noodzakelijk dat hiervan een duidelijk overzicht 
wordt gemaakt: de ‘wie is wie’ van de paardenwereld, met andere 
woorden.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
In het kader van de “7 dialoogdagen over de paardenhouderij”  
verzamelde het kabinet van de Vlaamse Minister van 
Plattelandsontwikkeling een indrukwekkende  lijst van 

organisaties betrokken bij de Vlaamse Paardenwereld. Vzw Vlaams 
Paardenloket ving in 2009 aan met dit actiepunt door de niet-
commerciële actoren binnen deze lijst te verzamelen op 
www.vlaamspaardenloket.be. Ze plaatste de links naar deze 
organisaties overzichtelijk online, vulde de oplijsting gaandeweg 
verder aan en hield de informatie tot nu toe constant up-to-date.  
In 2013 zal werk gemaakt worden van een vernieuwde website. Het 
“Wie is wie in de Vlaamse Paardenwereld” zal daarbij een 
belangrijke rol spelen.  
 
In 2010 werd een schematisch overzicht van de verschillende 
organen vertegenwoordigd binnen de Vlaamse Confederatie van 
het Paard uitgewerkt en online geplaatst. Daarnaast ontwierp vzw 
Vlaams Paardenloket een uitgebreide presentatie rond de structuur 
van de Vlaamse Paardensector. Deze werd  eveneens online 
geplaatst en door de jaren heen toegelicht in het kader van de B-
cursus paardenhouderij en op verschillende evenementen – 
waaronder de Vlaamse Sectordag Paarden 2010.  
Hiernaast werkt vzw Vlaams Paardenloket constant aan de 
uitbreiding van haar contactendatabases. Het loket beschikt 
momenteel over de contactgegevens van meer dan 15.000 actoren 
in de paardenhouderij en de betrokken overheden 
(paardenhouders, liefhebbers, journalisten, parlementsleden, 
overheidsadministratie, dierenartsen, gemeenten, provincies, 
opleidingen, …). De gegevens werden vooral verworven via 
binnenkomende vragen en inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Het 
Paardenloket ging daarnaast ook actief op zoek naar gegevens:  
 

 In 2010 werd zeer intensief gewerkt aan de oplijsting 
van relevante contactpersonen bij de gemeenten en 
provincies. 

 In 2011 volgden de manegehouders, de opleidingen, de 
dierenartsen en de lokale politie.   

 In 2012 werd de lijst van manegehouders sterk 
uitgebreid en aangevuld met de pensionstalhouders. 
Voor de opstelling van een beroepskwalificatiedossier 
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riep het loket via haar nieuwsbrief op om gegevens van 
zadel- en gareelmakers door te sturen. Voorlopig telt 
deze lijst een 50-tal personen.  

 In 2013 werd de lijst van contactpersonen bij gemeenten 
en provincies grondig geüpdatet. De lijst van zadel- en 
gareelmakers werd bijgevuld met extra informatie over 
de contactpersonen en omwille van enkele initiatieven 
naar de maneges en pensionstallen werd deze lijst ook 
sterk uitgebreid, geüpdatet en gedetailleerd. In 2013 
maakte het paardenloket ook een zo volledig mogelijke 
oplijsting van logies die gericht zijn op ruiters en 
menners. De logies in de lijst werden daarnaast 
gecontacteerd om hun gegevens te verifiëren en deel te 
nemen aan een enquête waarvan de resultaten online 
gezet zullen worden.  
 

De contactenlijsten zijn niet openbaar.  
 
Momenteel vernieuwt het Vlaams Paardenloket haar website. De 
pagina “links” krijgt een grondige facelift en wordt uitgebreid. Er 
komen ook meer toelichtingen over de diverse omkaderende 
organisaties in de sector op te staan. Daarnaast zal in 2014 
waarschijnlijk een databank van maneges en pensionstallen online 
komen met informatie over het aanbod van deze bedrijven. Omdat 
er  nog geen overzicht van logies voor ruiters en menners bestaat 
en hier toch wel vraag naar is, valt het te overwegen om dit ook 
voor deze ondernemingen te doen.  
  
 
 
 
 
 
 
 

C. Actie 2 – punt 1 tot 3:  Bestaande 
opleidingen bijsturen 

 
 
 
“Vlaanderen staat aan de wereldtop op het vlak van onderwijs. Ook de 
hippische opleidingen getuigen van kwaliteit. Als gevolg van de groei van 
de paardenhouderij in Vlaanderen, is de voorbije jaren een ruim aanbod 
aan hippische opleidingen uitgebouwd. Bovendien is dit aanbod heel 
divers: over 5 departementen heen staan niet minder dan 16 instituten in 
voor vorming en opleiding, gaande van opleidingen gericht op de 
recreatieve of sportieve ruiter, tot opleidingen die gericht zijn op de 
uitoefening van een beroepsactiviteit. Vaak echter is er interactie tussen 
beide en is het sportieve in het beroepsmatige geïncorporeerd. 
De resultaten van deze ontwikkeling zijn niet uitgebleven. Vlaanderen telt 
tal van topruiters die zijn gegroeid vanuit de sportfederaties, ook de 
Vlaamse fokkers zijn van een enorm hoog niveau,... 
 En alhoewel de sector zelf de voorbije jaren al heel wat knelpunten op het 
vlak van opleiding en vorming heeft aangepakt, blijven er vandaag 
niettemin nog een aantal knelpunten bestaan die om een oplossing vragen. 
Een knelpunt dat tijdens de dialoogdagen werd gesignaleerd, is dat binnen 
bestaande opleidingen de leerinhouden, naargelang de aanbieder van de 
opleiding, soms verschillend zijn. 
We zien ook dat de paardenhouderij een sector is die voortdurend 
evolueert. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe opleidingen. Om de 
tewerkstellingskansen te optimaliseren – zeker bij een groeiend aanbod 
van diploma’s – is het, zowel voor de werkgever als voor de werknemer, 
noodzakelijk dat de titulatuur van de afgeleverde diploma’s overal in 
Vlaanderen eenduidig en uniform is.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
De actiepunten binnen actie 2 werden aanvankelijk niet 
toegewezen aan vzw Vlaams Paardenloket. Het loket heeft binnen 
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Vorming en Onderwijs (AKOV – zie verder) verstrekte het Vlaams 
Paardenloket in 2012 en 2013 een helpende hand. De op te stellen 
fiches zullen zo eveneens in lijn liggen met de vastgestelde 
begrippen- en beroepenlijsten.  
Dit actiepunt werd voornamelijk uitgevoerd in 2009 en 2010. In de 
jaren daarna kwam het er dan ook op neer om deze definities en 
oplijstingen zo goed mogelijk uit te dragen naar de buitenwereld. 
Zo publiceert het loket regelmatig teksten over waarin de 
termen/definities naar voren komen. Ook bij de ontwikkeling van 
een kwaliteitslabel voor paardenhouderijen worden de definities 
aangehouden.  
 
 

B. Actie 1 – punt 2: Opmaak van “wie is wie” 
in de paardenwereld 

 
 
 
“Naast tal van diverse begrippen zijn er, gezien de grote diversiteit binnen 
de sector, ook heel wat verschillende actoren betrokken bij het 
paardengebeuren. Er zijn de diverse organisaties die het paard, de 
paardenhouder of de ruiter/menner als focus hebben (de stamboeken, de 
sportfederaties,…), maar er zijn ook diverse overheidsdiensten die 
maatregelen nemen die impact hebben op de paardenhouderij. 
Kortom, om te weten welke diensten en organisaties betrokken zijn bij het 
paardengebeuren, is het noodzakelijk dat hiervan een duidelijk overzicht 
wordt gemaakt: de ‘wie is wie’ van de paardenwereld, met andere 
woorden.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
In het kader van de “7 dialoogdagen over de paardenhouderij”  
verzamelde het kabinet van de Vlaamse Minister van 
Plattelandsontwikkeling een indrukwekkende  lijst van 

organisaties betrokken bij de Vlaamse Paardenwereld. Vzw Vlaams 
Paardenloket ving in 2009 aan met dit actiepunt door de niet-
commerciële actoren binnen deze lijst te verzamelen op 
www.vlaamspaardenloket.be. Ze plaatste de links naar deze 
organisaties overzichtelijk online, vulde de oplijsting gaandeweg 
verder aan en hield de informatie tot nu toe constant up-to-date.  
In 2013 zal werk gemaakt worden van een vernieuwde website. Het 
“Wie is wie in de Vlaamse Paardenwereld” zal daarbij een 
belangrijke rol spelen.  
 
In 2010 werd een schematisch overzicht van de verschillende 
organen vertegenwoordigd binnen de Vlaamse Confederatie van 
het Paard uitgewerkt en online geplaatst. Daarnaast ontwierp vzw 
Vlaams Paardenloket een uitgebreide presentatie rond de structuur 
van de Vlaamse Paardensector. Deze werd  eveneens online 
geplaatst en door de jaren heen toegelicht in het kader van de B-
cursus paardenhouderij en op verschillende evenementen – 
waaronder de Vlaamse Sectordag Paarden 2010.  
Hiernaast werkt vzw Vlaams Paardenloket constant aan de 
uitbreiding van haar contactendatabases. Het loket beschikt 
momenteel over de contactgegevens van meer dan 15.000 actoren 
in de paardenhouderij en de betrokken overheden 
(paardenhouders, liefhebbers, journalisten, parlementsleden, 
overheidsadministratie, dierenartsen, gemeenten, provincies, 
opleidingen, …). De gegevens werden vooral verworven via 
binnenkomende vragen en inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Het 
Paardenloket ging daarnaast ook actief op zoek naar gegevens:  
 

 In 2010 werd zeer intensief gewerkt aan de oplijsting 
van relevante contactpersonen bij de gemeenten en 
provincies. 

 In 2011 volgden de manegehouders, de opleidingen, de 
dierenartsen en de lokale politie.   

 In 2012 werd de lijst van manegehouders sterk 
uitgebreid en aangevuld met de pensionstalhouders. 
Voor de opstelling van een beroepskwalificatiedossier 



deze thematiek in 2010 echter heel wat werk verricht. Binnen actie 
2 vallen drie actiepunten: 

 Federaties bekijken of er voor bepaalde aangeboden 
opleidingen nood is om deze te officialiseren 

 Nagaan en evalueren van vrijstellingen in het kader van 
VLIF-steun 

 Opstellen van duidelijke eindtermen voor het secundair 
onderwijs (paardenhumaniora’s) en deze blijvend 
binnen het landbouwonderwijs situeren 
 

Op 3 februari 2010 ging op initiatief van de Vlaamse Liga 
Paardensport een vergadering door rond actie 2 en 3 van het 
Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. Tijdens deze 
vergadering werd duidelijk welke knelpunten het snelst aangepakt 
dienden te worden en nam vzw Vlaams Paardenloket enkele 
concrete projecten op zich.  
Het Vlaams Paardenloket spendeerde vanaf toen heel wat 
aandacht aan de opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen. 
Gezien er tijdens die periode nieuwe regelgeving en werksystemen 
ontwikkeld werden, kon er pas sinds 2012 echt concrete 
vooruitgang geboekt worden. Kortweg besloot men de opstelling 
van profielen aan twee overheidorganisaties over te laten. De 
Sociaal Economische Raad Van Vlaanderen (SERV) zou voortaan 
Competenfiches voor beroepengroepen opstellen en het Agentschap 
voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV) zou op basis van de 
geldende Competentfiches zogenaamde 
beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) voor specifieke beroepen gaan 
aanmaken. Alle erkende opleidingen zullen in de toekomst aan de 
relevante BKD’s moeten voldoen (zie verder voor meer info). De 
paardenhouderij is één van de eerste sectoren waarvoor de nieuwe 
BKD’s worden aangemaakt. Deze pioniersrol is vooral te danken 
aan de vele contacten die gelegd werden en het voorbereidende 
werk dat uitgevoerd werd tijdens de jaren 2010 en 2011.  
 
Meer info hierover vindt u in het vervolg van deze tekst.  
 

Federaties bekijken of er voor bepaalde 
aangeboden opleidingen nood is om deze te 
officialiseren 
 
Opleidingen kunnen in de toekomst slechts erkend worden als ze 
volledig voldoen aan een zogenaamd beroepskwalificatiedossier 
(BKD). Deze dossiers vatten samen over welke competentie iemand 
die een welbepaald beroep uitoefent (bijvoorbeeld manegehouder, 
pensionstalhouder of hoefsmid) moet beschikken. Uiteindelijk zal 
dit moeten resulteren in de mogelijkheid tot een geobjectiveerde 
kwaliteitsbeoordeling van opleidingen en beroepen.  
BKD’s zijn gebaseerd op bredere Competentfiches die gedurende 
2011 en 2012 uitgewerkt werden door de SERV. In 2012 werd het 
Vlaams Paardenloket als expert betrokken bij de beoordeling van 
enkele Competentfiches die betrekking hadden op de 
paardenhouderij (zie verder). Daarnaast werkte het loket als 
hoofdindiener mee aan de opstelling van verschillende BKD’s voor 
de paardenhouderij. Voor elk beroep in de paardensector waarvoor 
een erkende opleiding zou moeten bestaan dient dus in de 
volgende jaren een BKD opgesteld te worden. Hiervoor is veel 
samenwerking vereist met de beroepsvertegenwoordigers binnen 
de sector en de betrokken opleidingen. In samenspraak met de 
subsector beroepen en opleidingen werd besloten om aan te 
vangen met een BKD voor manegehouders en een BKD voor 
pensionstalhouders.  Door een intensieve samenwerking met de 
betrokken sectororganen en opleidingen lagen eind 2012 al twee 
vrij volledige dossiers op tafel. Vanwege een discussie tussen 
AKOV, Synta en Boerenbond rond de 
ondernemerschapscompetenties die in de landbouw-BKD’s moeten 
opgenomen worden, liggen deze dossiers momenteel stil. Het 
Vlaams Paardenloket heeft niet de mogelijkheid zich in deze 
discussie te mengen of de dossiers alsnog door te duwen. 
Bovendien verkiest het loket ook op te wachten op de uitkomst van 
de discussie om verder te gaan, gezien dit de dossiers ten goede 
kan komen. Wel, houdt het Vlaams Paardenloket zich zo goed 
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mogelijk op de hoogte door regelmatig contact op te nemen met de 
betrokken personen.  
Hiernaast werd reeds voorbereidend werk verricht rond mogelijke 
dossiers voor onder andere zadel- en gareelmakers, topruiters, 
hippisch managers, trainers, initiators en instructeurs. Doch, 
gezien de huidige impasse, liggen deze BKD’s ook even stil.  
 
 
Opstellen van duidelijke eindtermen voor het 
secundair onderwijs (paardenhumaniora’s) en deze 
blijvend binnen het landbouwonderwijs situeren 
 
De paardenhumaniora’s vinden het vooral erg belangrijk dat de 
opleidingen met gelijkaardige of identieke titulaturen met elkaar 
vergeleken en op elkaar afgestemd worden. Hiertoe moeten de 
profielen van deze opleidingen aangepast worden. Het is echter zo 
dat deze opleidingsprofielen sowieso in regel gesteld moeten 
worden met het nieuwe Decreet betreffende de Kwalificatiestructuur. 
Dit betekent in concreto dat ze gaan moeten voldoen aan één of 
meerdere relevante BKD’s (zie hierboven). Hierdoor zullen de 
paardenhumaniora’s, waarvoor natuurlijk dezelfde BKD’s zullen 
gelden, sowieso beter op elkaar afgestemd worden.  Indien nadien 
blijkt dat er nog steeds problemen rijzen kunnen bijkomende 
initiatieven genomen worden om de opleidingen beter op elkaar af 
te stemmen en duidelijkere eindtermen op te stellen.  
 
 
Vrijstellingen in het kader van VLIF-steun voor 
enkele welbepaalde Syntra-opleidingen 
 
Mensen die een opleiding tot manegehouder, instructeur of 
paardenfokker hebben genoten bij Syntra verwerven meer kennis 
over paardenhouderij dan aangeboden wordt in de B-module van 
het installatieattest. Daarom  vraagt Syntra dat cursisten 
automatisch vrijgesteld worden van het volgen van module 2.  

Indien mogelijk zou het uiteraard mooi zijn mocht een cursist die 
gedurende de opleiding reeds onder de vorm van een 
stageovereenkomst (zijnde een veelvoud van het aantal uur stage 
die in de Landbouwopleiding wordt voorzien) de nodige 
praktijkervaring bij een patroon verwierf, ook van de stagemodule 
kunnen vrijgesteld worden. De resterende module rond het 
bedrijfseconomisch luik, is zo specifiek opgebouwd en ingevuld dat 
de oud-cursisten van Syntra die zeker moeten volgen.  
Deze thematiek werd besproken op een overleg tussen VLIF en vzw 
Vlaams Paardenloket dat plaatsvond op 13 september 2010.  
Over dit onderwerp vond reeds overleg plaats tussen ADLO en de 
naschoolse vorming. Blijkbaar kwam er nog nooit een aanvraag van 
een subsidiekandidaat binnen voor het erkennen van een 
Syntracursus binnen de paardenhouderij. Toch is het zo dat er 
Syntra-opleidingen worden aanvaard in andere sectoren (bv. 
tuinbouw) en ook voor opleidingen tot dierenarts komen wel 
regelmatig aanvragen binnen.  
Kortweg stelt VLIF dat indien cursisten een goed gedocumenteerde 
aanvraag indienen er een grote kans bestaat dat de minister deze 
aanvaardt. Een erkenning die niet meer case tot case gebeurt maar 
algemeen geldt voor de bepaalde opleidingen zal erg moeilijk te 
bereiken zijn aangezien dat politiek gevoelig  ligt. De momenteel 
erkende cursussen vallen onder de naschoolse landbouwvorming 
(ADLO) en Syntra niet. Wat er aan bod moet komen in de 
opleidingen ligt vast en het is de bevoegdheid van ADLO om dat na 
te kijken. De administratie ziet niet goed in hoe ze dat zouden 
moeten aanpakken als de cursussen van Syntra aanvaard worden.  
Syntra werd hierover ingelicht. In de toekomst kunnen de op te 
stellen beroepskwalificatiedossiers van AKOV en de 
erkenningsvoorwaarden die eraan vasthangen eventueel hier een 
rol in gaan spelen. 
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deze thematiek in 2010 echter heel wat werk verricht. Binnen actie 
2 vallen drie actiepunten: 

 Federaties bekijken of er voor bepaalde aangeboden 
opleidingen nood is om deze te officialiseren 

 Nagaan en evalueren van vrijstellingen in het kader van 
VLIF-steun 

 Opstellen van duidelijke eindtermen voor het secundair 
onderwijs (paardenhumaniora’s) en deze blijvend 
binnen het landbouwonderwijs situeren 
 

Op 3 februari 2010 ging op initiatief van de Vlaamse Liga 
Paardensport een vergadering door rond actie 2 en 3 van het 
Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. Tijdens deze 
vergadering werd duidelijk welke knelpunten het snelst aangepakt 
dienden te worden en nam vzw Vlaams Paardenloket enkele 
concrete projecten op zich.  
Het Vlaams Paardenloket spendeerde vanaf toen heel wat 
aandacht aan de opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen. 
Gezien er tijdens die periode nieuwe regelgeving en werksystemen 
ontwikkeld werden, kon er pas sinds 2012 echt concrete 
vooruitgang geboekt worden. Kortweg besloot men de opstelling 
van profielen aan twee overheidorganisaties over te laten. De 
Sociaal Economische Raad Van Vlaanderen (SERV) zou voortaan 
Competenfiches voor beroepengroepen opstellen en het Agentschap 
voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV) zou op basis van de 
geldende Competentfiches zogenaamde 
beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) voor specifieke beroepen gaan 
aanmaken. Alle erkende opleidingen zullen in de toekomst aan de 
relevante BKD’s moeten voldoen (zie verder voor meer info). De 
paardenhouderij is één van de eerste sectoren waarvoor de nieuwe 
BKD’s worden aangemaakt. Deze pioniersrol is vooral te danken 
aan de vele contacten die gelegd werden en het voorbereidende 
werk dat uitgevoerd werd tijdens de jaren 2010 en 2011.  
 
Meer info hierover vindt u in het vervolg van deze tekst.  
 

Federaties bekijken of er voor bepaalde 
aangeboden opleidingen nood is om deze te 
officialiseren 
 
Opleidingen kunnen in de toekomst slechts erkend worden als ze 
volledig voldoen aan een zogenaamd beroepskwalificatiedossier 
(BKD). Deze dossiers vatten samen over welke competentie iemand 
die een welbepaald beroep uitoefent (bijvoorbeeld manegehouder, 
pensionstalhouder of hoefsmid) moet beschikken. Uiteindelijk zal 
dit moeten resulteren in de mogelijkheid tot een geobjectiveerde 
kwaliteitsbeoordeling van opleidingen en beroepen.  
BKD’s zijn gebaseerd op bredere Competentfiches die gedurende 
2011 en 2012 uitgewerkt werden door de SERV. In 2012 werd het 
Vlaams Paardenloket als expert betrokken bij de beoordeling van 
enkele Competentfiches die betrekking hadden op de 
paardenhouderij (zie verder). Daarnaast werkte het loket als 
hoofdindiener mee aan de opstelling van verschillende BKD’s voor 
de paardenhouderij. Voor elk beroep in de paardensector waarvoor 
een erkende opleiding zou moeten bestaan dient dus in de 
volgende jaren een BKD opgesteld te worden. Hiervoor is veel 
samenwerking vereist met de beroepsvertegenwoordigers binnen 
de sector en de betrokken opleidingen. In samenspraak met de 
subsector beroepen en opleidingen werd besloten om aan te 
vangen met een BKD voor manegehouders en een BKD voor 
pensionstalhouders.  Door een intensieve samenwerking met de 
betrokken sectororganen en opleidingen lagen eind 2012 al twee 
vrij volledige dossiers op tafel. Vanwege een discussie tussen 
AKOV, Synta en Boerenbond rond de 
ondernemerschapscompetenties die in de landbouw-BKD’s moeten 
opgenomen worden, liggen deze dossiers momenteel stil. Het 
Vlaams Paardenloket heeft niet de mogelijkheid zich in deze 
discussie te mengen of de dossiers alsnog door te duwen. 
Bovendien verkiest het loket ook op te wachten op de uitkomst van 
de discussie om verder te gaan, gezien dit de dossiers ten goede 
kan komen. Wel, houdt het Vlaams Paardenloket zich zo goed 



D. Actie 3 – punt 1 tot 2:  Actualiseren en 
opstellen van nieuwe beroepsprofielen 
m.b.t. de paardenhouderij 

 
 
 
“Als gevolg van de verdere ontwikkeling van de paardenhouderij is het 
belangrijk dat bestaande beroepen binnen de paardenhouderij worden 
afgestemd op deze evolutie. Daarom is het essentieel dat bestaande 
beroepsprofielen worden geactualiseerd. Daarnaast ontstaat ook de vraag 
naar nieuwe beroepsactiviteiten. De sector stelde tijdens de dialoogdag 
voor om na te gaan wat er vandaag nog ontbreekt aan opleidingsaanbod 
en wie de beste opleidingsverstrekker is in functie van de beoogde 
doelstellingen. Verder stelt de sector het belang voorop van een duidelijke 
en uniforme titulatuur voor (nieuwe) opleidingen.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
Niet alle actiepunten binnen actie 3 werden aanvankelijk 
toegewezen aan vzw Vlaams Paardenloket. Het loket heeft op beide 
punten tijdens 2010 echter heel wat werk verricht. Binnen actie 3 
vallen twee actiepunten: 

 Actualiseren en opstellen van nieuwe beroepsprofielen met 
betrekking tot de paardenhouderij 

 Verbeteren van het onderwijsaanbod met betrekking tot 
recreatieve en toeristische aspecten 
 

Op 3 februari 2010 ging op initiatief van de Vlaamse Liga 
Paardensport een vergadering door rond actie 2 en 3 van het 
Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. Na deze vergadering 
werd besloten dat vzw Vlaams Paardenloket deze gehele actie op 
zich zou nemen.  
 

Actualiseren en opstellen van nieuwe 
beroepsprofielen met betrekking tot de 
paardenhouderij 
 
Toen het Vlaams Paardenloket zich in 2010 ging concentreren op 
de uitwerking van profielen voor de verschillende beroepen en 
opleidingen in de sector onderging het toen bestaande systeem 
heel wat veranderingen.  
In navolging va Europese regelgeving werd in Vlaanderen het 
nieuwe Decreet betreffende de Kwalificatiestructuur opgesteld. Dit 
hield onder andere in dat de werking rond beroeps- en 
opleidingsprofielen drastisch diende te veranderen.  
De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen die vroeger instond 
voor de opstelling van beroepsprofielen besloot rond die periode 
om op een totaal andere manier te gaan werken. In plaats van 
beroepsprofielen op te stellen op vraag van de verantwoordelijke 
organisaties ging de SERV zogenaamde Competenfiches opstellen 
voor alle beroepen op de Vlaamse markt. Elke fiche zou voor een 
aantal beroepen onder andere oplijsten wat men moet kennen en 
kunnen. Deze werkwijze is  gebaseerd op het ROME III- systeem 
van de Franse overheid. Alle Franse fiches zouden in samenspraak 
met de betrokken sectororganen vertaald worden naar de Vlaamse 
situatie en door iedereen geraadpleegd kunnen worden in een 
databank (COMPETENT).  Alle beroepen dienden ondergebracht te 
worden in de bestaande Franse profielen. Nieuwe fiches aanmaken 
was niet de bedoeling.  
 
Vzw Vlaams Paardenloket maakte in 2010 een lijst over van alle 
Franse ROME-fiches die betrekking hadden op de paardensector en 
deelde mee aan welke de paardensector zeker mee zou moeten 
werken. Deze lijst werd bekeken door de SERV maar de voortgang 
van dit proces liep heel wat vertraging op. De Competentfiches 
moesten om in lijn te blijven met de Europese regelgeving 
gekoppeld worden aan op één enkel beroep afgebakende profielen 
die binnen de onderwijsadministratie opgesteld zouden moeten 
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worden. Die onderwijsdocumenten zouden vervolgens gebruikt 
worden om opleidingen al dan niet officieel te erkennen.  
Onderwijs verwachtte dat SERV haar beroepsprofielen sterk zou 
afstemmen op de bepalingen van het decreet maar  dit bleek niet 
het geval. Men verwachtte dat binnen elke fiche competenties 
opgesomd zouden worden waaraan de beoefenaar moet voldoen 
en dat deze onderverdeeld zouden worden in verschillende 
niveaus. Deze niveaus moesten overeenkomen met 
opleidingsniveaus (bv master, secundair onderwijs, geen diploma). 
De beroepsprofielen van de SERV beperken zich echter tot het 
beschrijven van competenties maar delen ze niet op in 
verschillende niveaus. Hierdoor lag dit project in 2010 een tijdje 
stil.  
In 2011 vond een nieuw overleg plaats tussen vzw Vlaams 
Paardenloket en de SERV. Hieruit bleek dat De SERV snel zou 
aanvangen met de opstelling van de Competenfiches. Om hieraan 
expertise te kunnen verlenen zou het Paardenloket aangeduid 
moeten worden door één van de interprofessionele sociale partners 
van de SERV (UNIZO, contactpersoon Nele Muys; Boerenbond 
contactpersoon An Van Den Borre;  VOKA etc.).  
 
De subsector beroepen en opleidingen richtte vervolgens een 
schrijven naar de VCP om aan te vragen dat: 

 de opstelling van beroeps- en opleidingsprofielen 
uitbesteedt zou worden aan vzw Vlaams Paardenloket 

 een medewerker van het Vlaams Paardenloket als 
specialist aangeduid zou worden voor de beoordeling 
van SERV-profielen  

 
Vervolgens vertrok er vanuit de subsector beroepen en opleidingen 
in samenspraak met het Paardenloket een schrijven naar de sociale 
partners van de SERV (Boerenbond, Unizo, VOKA,…). Daarin werd 
gevraagd of zij ervoor konden  zorgen dat de paardensector kan 
bijdragen tot de uitwerking van enkele welbepaalde 
beroepsprofielen zij hiervoor de medewerker van het Paardenloket 
als specialist konden afvaardigen. Dankzij  de positieve reactie van 

zowel Boerenbond als VOKA kon het Vlaams Paardenloket eindelijk 
haar medewerking verlenen. Helaas werd de timing nogmaals 
achteruit geschoven 
 
In 2012 lukte het uiteindelijk om expertise te verlenen bij de 
opstelling van volgende Competentfiches:  

 A140301: Medewerker in de veehouderij, 
paardenhouderij en viskweek 

 A140701: Vee- en paardenhouder 
 A150201: Hoef- en klauwverzorger 

 
Voor de opstelling van Competenfiche “Hoef- en klauwverzorger” 
verkreeg het Paardenloket veel hulp van de vertegenwoordigers 
van de hoefsmederijsector, de Faculteit Diergeneeskunde van de 
UGent en de betrokken opleidingen. Er werden verschillende 
vergaderingen belegd en de SERV hield rekening met een groot deel 
van de opmerkingen.  
Voor de beoordeling van de andere twee fiches sprak het 
Paardenloket de leden van de Vlaamse Confederatie van het Paard 
aan. Helaas bleek de SERV niet in de mogelijkheid om een groot 
aantal essentiële problemen met de fiches op te lossen. Ondanks 
de vele opmerkingen die open bleven staan werden de fiches toch 
gevalideerd.  
Ondertussen had de onderwijsadministratie ook hun werkwijze op 
punt gesteld. Het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en 
Vorming (AKOV) zou op basis van de geldende Competentfiches 
zogenaamde beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) voor specifieke 
beroepen gaan aanmaken. Na verschillende contacten in het 
verleden sprak AKOV het Vlaams Paardenloket in 2012 aan voor de 
opstelling van beroepscompetentieprofielen binnen de hippische 
wereld. Binnen enige tijd zullen opleidingen enkel erkend kunnen 
worden als ze volledig voldoen aan deze BKD’s. Daarnaast zijn ze 
belangrijke bronnen voor bijvoorbeeld werkgevers en VDAB. De 
paardenhouderij is één van de eerste sectoren waarvoor BKD’s 
werden ontwikkeld. Deze pioniersrol is vooral te danken aan de 
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D. Actie 3 – punt 1 tot 2:  Actualiseren en 
opstellen van nieuwe beroepsprofielen 
m.b.t. de paardenhouderij 

 
 
 
“Als gevolg van de verdere ontwikkeling van de paardenhouderij is het 
belangrijk dat bestaande beroepen binnen de paardenhouderij worden 
afgestemd op deze evolutie. Daarom is het essentieel dat bestaande 
beroepsprofielen worden geactualiseerd. Daarnaast ontstaat ook de vraag 
naar nieuwe beroepsactiviteiten. De sector stelde tijdens de dialoogdag 
voor om na te gaan wat er vandaag nog ontbreekt aan opleidingsaanbod 
en wie de beste opleidingsverstrekker is in functie van de beoogde 
doelstellingen. Verder stelt de sector het belang voorop van een duidelijke 
en uniforme titulatuur voor (nieuwe) opleidingen.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
Niet alle actiepunten binnen actie 3 werden aanvankelijk 
toegewezen aan vzw Vlaams Paardenloket. Het loket heeft op beide 
punten tijdens 2010 echter heel wat werk verricht. Binnen actie 3 
vallen twee actiepunten: 

 Actualiseren en opstellen van nieuwe beroepsprofielen met 
betrekking tot de paardenhouderij 

 Verbeteren van het onderwijsaanbod met betrekking tot 
recreatieve en toeristische aspecten 
 

Op 3 februari 2010 ging op initiatief van de Vlaamse Liga 
Paardensport een vergadering door rond actie 2 en 3 van het 
Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. Na deze vergadering 
werd besloten dat vzw Vlaams Paardenloket deze gehele actie op 
zich zou nemen.  
 

Actualiseren en opstellen van nieuwe 
beroepsprofielen met betrekking tot de 
paardenhouderij 
 
Toen het Vlaams Paardenloket zich in 2010 ging concentreren op 
de uitwerking van profielen voor de verschillende beroepen en 
opleidingen in de sector onderging het toen bestaande systeem 
heel wat veranderingen.  
In navolging va Europese regelgeving werd in Vlaanderen het 
nieuwe Decreet betreffende de Kwalificatiestructuur opgesteld. Dit 
hield onder andere in dat de werking rond beroeps- en 
opleidingsprofielen drastisch diende te veranderen.  
De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen die vroeger instond 
voor de opstelling van beroepsprofielen besloot rond die periode 
om op een totaal andere manier te gaan werken. In plaats van 
beroepsprofielen op te stellen op vraag van de verantwoordelijke 
organisaties ging de SERV zogenaamde Competenfiches opstellen 
voor alle beroepen op de Vlaamse markt. Elke fiche zou voor een 
aantal beroepen onder andere oplijsten wat men moet kennen en 
kunnen. Deze werkwijze is  gebaseerd op het ROME III- systeem 
van de Franse overheid. Alle Franse fiches zouden in samenspraak 
met de betrokken sectororganen vertaald worden naar de Vlaamse 
situatie en door iedereen geraadpleegd kunnen worden in een 
databank (COMPETENT).  Alle beroepen dienden ondergebracht te 
worden in de bestaande Franse profielen. Nieuwe fiches aanmaken 
was niet de bedoeling.  
 
Vzw Vlaams Paardenloket maakte in 2010 een lijst over van alle 
Franse ROME-fiches die betrekking hadden op de paardensector en 
deelde mee aan welke de paardensector zeker mee zou moeten 
werken. Deze lijst werd bekeken door de SERV maar de voortgang 
van dit proces liep heel wat vertraging op. De Competentfiches 
moesten om in lijn te blijven met de Europese regelgeving 
gekoppeld worden aan op één enkel beroep afgebakende profielen 
die binnen de onderwijsadministratie opgesteld zouden moeten 



vele contacten die gelegd werden en het voorbereidende werk dat 
uitgevoerd werd tijdens de jaren 2010 en 2011.  
De sector koos ervoor om aan te vangen met de BKD’s voor 
manegehouders en pensionstalhouders. Ze werden gebaseerd 
volgende bredere Competentfiches:  

 G140301 Verantwoordelijke sport-, recreatieve of 
toeristische accommodatie (m/v) (6 juni 2012) 

 A140701 : Vee- en paardenhouder (m/v) (18 december 2012) 
 
De opstelling gebeurde tijdens herhaaldelijke uitgebreide 
vergaderingen bij AKOV waarop vzw Vlaams Paardenloket, LRV, 
VLP en Navema aanwezig waren. De voortgang werd verschillende 
malen teruggekoppeld naar een grotere groep VCP-leden. Eind 2012 
ligt een quasi voltooide versie van beide dossiers op tafel. Vanwege 
een discussie tussen AKOV, Synta en Boerenbond rond de 
ondernemerschapscompetenties die in de landbouw-BKD’s moeten 
opgenomen worden, liggen deze dossiers momenteel echter stil. 
Het Vlaams Paardenloket heeft niet de mogelijkheid zich in deze 
discussie te mengen of de dossiers alsnog door te duwen. 
Bovendien verkiest het loket ook op te wachten op de uitkomst van 
de discussie om verder te gaan, gezien dit de dossiers ten goede 
kan komen. Wel, houdt het Vlaams Paardenloket zich zo goed 
mogelijk op de hoogte door regelmatig contact op te nemen met de 
betrokken personen. 
 
In 2012 en 2013 werd reeds voorbereidend werk verricht rond 
volgende beroepskwalificatiedossiers:  

 Zadel- en gareelmaker 
 Hoefsmid 
 Topruiter 
 Initiator 
 Instructeur 
 Trainer B 
 Trainer A 

Doch, gezien de huidige impasse, liggen deze BKD’s ook even stil. 
 

Verbeteren van het onderwijsaanbod met 
betrekking tot recreatieve en toeristische aspecten 
 
Deze thematiek hangt sterk samen met de het actiepunt Overleg 
met toeristische diensten in functie van het vastleggen van ruiterroutes. 
Vzw Vlaams Paardenloket ondernam al talrijke acties in verband 
met toerisme en besloot dan ook om eerst een grondige kennis van 
deze subsector en haar actoren te verwerven. Aangezien er nog 
veel verbeterpunten bestaan met betrekking tot ruitertoerisme 
tracht het loket een samenwerking van de verschillende 
organisaties te stimuleren en positief bij te dragen tot de evolutie 
van dit werkgebied. Via al deze activiteiten verwerft vzw Vlaams 
Paardenloket veel expertise om de het onderwijsaanbod met 
betrekking tot recreatieve en toeristische aspecten te verbeteren.  
Wanneer het project rond de aanpassing van de 
opleidingsprofielen weer opgepikt wordt, zal ook met dit actiepunt 
rekening gehouden worden. In de opstelling van de BKD’s in 
samenwerking met AKOV zal dan ook dit aspect steeds in 
overweging genomen worden. In het voorstel tot BKD voor de 
manegehouder werden reeds enkele competenties opgenomen die 
verwijzen naar het aanwenden en uitbouwen van het toeristisch 
en recreatief potentieel van de manege.  
 
 

E. Actie 4 – punt 1: Inventariseren en ruimer 
verspreiden van bestaande brochures 

 
 
 
“Vandaag bestaan reeds heel wat brochures. Het is van het grootste 
belang dit totaal informatiepakket op een zo ruim mogelijke schaal te 
verspreiden. Het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling (ADLO), heeft voor diverse diersoorten een reeks 
zeer informatieve brochures opgesteld, zo ook over de paarden. Uit de 
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dialoogdagen is echter gebleken dat deze brochures onvoldoende gekend 
zijn. Volgende brochures zijn beschikbaar: 
• Voeding van paarden 
• Paarden gezond houden 
• Huisvesting van paarden 
• Grasland voor paarden 
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft een 
brochure gemaakt rond het thema “Veiligheid in de paardenhouderij”. In 
het buitenland (o.a. Nederland) zijn naast allerlei studies, ook brochures 
beschikbaar over hoe een paardenhouderij zich op een duurzame en 
goedkope manier kan integreren in natuur- en landschapsontwikkeling. 
Dit kan door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen zoals bijv. de 
aanleg en het beheer van heggen, van singels en kleine 
landschapselementen. Ook de paardensector zelf bleef de voorbije jaren 
niet bij de pakken zitten. Titels als ‘Paardrijden – ruiterbrevetten’, ‘Het 
ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen’, ‘Keiveilig paardrijden’ 
zijn slechts een beperkte greep uit het ruime aanbod aan publicaties van 
en over de hippische sector. Gezien de evolutie van de sector, is het 
noodzakelijk in de toekomst ook nieuwe onderwerpen uit te diepen en de 
informatie op een verstaanbare manier bij de doelgroep over te brengen.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
 
Inventariseren en ruimer verspreiden van 
bestaande brochures 
 
Bij de lancering van www.vlaamspaardenloket.be stonden reeds 
alle relevante brochures van de Vlaamse Overheid op de website.  
Statistieken wijzen uit dat ze veelvuldig gedownload worden. 
Dankzij een efficiënt trefwoordensysteem werden zij in 2010 ook 
gemakkelijk te vinden via Google. Daarnaast beschikt vzw Vlaams 
Paardenloket over hardcopy exemplaren die opgestuurd worden 

naar geïnteresseerden. Op beurzen liggen de documenten ter 
inzage op de stand en kunnen bezoekers een exemplaar bestellen.  
In 2012 werden herdrukte brochures op de website geplaatst, op 
stock genomen en verspreid: 

 Grasland voor paarden 
 Paarden gezond houden 
 Voeding van paarden 
 Veiligheid in de paardensector 

 
Momenteel vernieuwd het Vlaams Paardenloket haar website. Ook 
deze brochures krijgen daarop een prominente plaats.  
 
 
Opstellen van informatieve brochures 
 
Alle brochures waarnaar expliciet gevraagd werd in het actieplan 
werden reeds gecreëerd, gepromoot en beschikbaar gesteld voor 
een groot publiek. Aangezien er nog geen nieuwe wegcode werd 
goedgekeurd is de gevraagde brochure rond dit thema de enige die 
voorlopig ontbreekt. Op de website kunnen geïnteresseerden 
echter uitgebreide info vinden in de vorm van presentaties, 
nieuwsberichten, FAQ’s en subwebsites.  
 
Vzw Vlaams Paardenloket heeft door de jaren heen zelf heel wat 
bijkomende brochures opgesteld en gedrukt. Deze worden 
bovendien gebundeld met diverse tijdschriften, opgestuurd naar de 
bevoegde overheidsinstanties en gemeenten en/of door de 
verschillende hippische organisaties aan hun leden bezorgd.   
 
Sommige documenten zijn enkel digitaal te verkrijgen.  Het is 
immers zowel ecologisch als financieel niet te verantwoorden om 
alles te laten drukken. 
 
Een overzicht  van de brochures uitgegeven in 2009, 2010 en 2011 
vindt u in de jaarverslagen. In 2012 kwamen van de hand van de 
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vele contacten die gelegd werden en het voorbereidende werk dat 
uitgevoerd werd tijdens de jaren 2010 en 2011.  
De sector koos ervoor om aan te vangen met de BKD’s voor 
manegehouders en pensionstalhouders. Ze werden gebaseerd 
volgende bredere Competentfiches:  

 G140301 Verantwoordelijke sport-, recreatieve of 
toeristische accommodatie (m/v) (6 juni 2012) 

 A140701 : Vee- en paardenhouder (m/v) (18 december 2012) 
 
De opstelling gebeurde tijdens herhaaldelijke uitgebreide 
vergaderingen bij AKOV waarop vzw Vlaams Paardenloket, LRV, 
VLP en Navema aanwezig waren. De voortgang werd verschillende 
malen teruggekoppeld naar een grotere groep VCP-leden. Eind 2012 
ligt een quasi voltooide versie van beide dossiers op tafel. Vanwege 
een discussie tussen AKOV, Synta en Boerenbond rond de 
ondernemerschapscompetenties die in de landbouw-BKD’s moeten 
opgenomen worden, liggen deze dossiers momenteel echter stil. 
Het Vlaams Paardenloket heeft niet de mogelijkheid zich in deze 
discussie te mengen of de dossiers alsnog door te duwen. 
Bovendien verkiest het loket ook op te wachten op de uitkomst van 
de discussie om verder te gaan, gezien dit de dossiers ten goede 
kan komen. Wel, houdt het Vlaams Paardenloket zich zo goed 
mogelijk op de hoogte door regelmatig contact op te nemen met de 
betrokken personen. 
 
In 2012 en 2013 werd reeds voorbereidend werk verricht rond 
volgende beroepskwalificatiedossiers:  

 Zadel- en gareelmaker 
 Hoefsmid 
 Topruiter 
 Initiator 
 Instructeur 
 Trainer B 
 Trainer A 

Doch, gezien de huidige impasse, liggen deze BKD’s ook even stil. 
 

Verbeteren van het onderwijsaanbod met 
betrekking tot recreatieve en toeristische aspecten 
 
Deze thematiek hangt sterk samen met de het actiepunt Overleg 
met toeristische diensten in functie van het vastleggen van ruiterroutes. 
Vzw Vlaams Paardenloket ondernam al talrijke acties in verband 
met toerisme en besloot dan ook om eerst een grondige kennis van 
deze subsector en haar actoren te verwerven. Aangezien er nog 
veel verbeterpunten bestaan met betrekking tot ruitertoerisme 
tracht het loket een samenwerking van de verschillende 
organisaties te stimuleren en positief bij te dragen tot de evolutie 
van dit werkgebied. Via al deze activiteiten verwerft vzw Vlaams 
Paardenloket veel expertise om de het onderwijsaanbod met 
betrekking tot recreatieve en toeristische aspecten te verbeteren.  
Wanneer het project rond de aanpassing van de 
opleidingsprofielen weer opgepikt wordt, zal ook met dit actiepunt 
rekening gehouden worden. In de opstelling van de BKD’s in 
samenwerking met AKOV zal dan ook dit aspect steeds in 
overweging genomen worden. In het voorstel tot BKD voor de 
manegehouder werden reeds enkele competenties opgenomen die 
verwijzen naar het aanwenden en uitbouwen van het toeristisch 
en recreatief potentieel van de manege.  
 
 

E. Actie 4 – punt 1: Inventariseren en ruimer 
verspreiden van bestaande brochures 

 
 
 
“Vandaag bestaan reeds heel wat brochures. Het is van het grootste 
belang dit totaal informatiepakket op een zo ruim mogelijke schaal te 
verspreiden. Het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling (ADLO), heeft voor diverse diersoorten een reeks 
zeer informatieve brochures opgesteld, zo ook over de paarden. Uit de 



vzw Vlaams Paardenloket onder andere de volgende nieuwe 
digitale brochures: 

 Het online ABC van de hippische opleidingen 
 Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust  

 
Een brochure over de verkeersreglementering rond paardrijden en 
mennen is reeds langer gepland doch werd nog niet gerealiseerd 
ingevolge de tot heden niet doorgevoerde aanpassingen aan de 
Wegcode. Begin 2013 lanceerde het Vlaams Paardenloket wel een 
kort dossier rond zichtbaarheid op de openbare weg.  
 
Aan de website werden ook een aantal extern opgestelde brochures 
toegevoegd. Vaak verleende het Vlaams Paardenloket haar actieve 
medewerking aan deze documenten:  

 Giftige planten, struiken en bomen – Dossier Hilde Nelis 
(UGent) 

 Paarden passend integreren in het Limburgse landschap 
 Nieuwe regels rond de opslag van vaste dierlijke mest op 

landbouwgrond 
 … 

 
 

F. Actie 5 – punt 2: Vlaamse Paardenhouderij 
meer en beter promoten bij evenementen 
en buitenlandse handelsmissies 

 
 
 
Daarnaast is het ook van essentieel belang dat de internationaal geroemde 
kwaliteit van de Vlaamse kennis inzake fokken en opleiden van paarden, 
ook in het buitenland ruim wordt verspreid. Vlaanderen staat op dit vlak 
immers aan de wereldtop. Zo voerde in 2008 de Vlaamse tophengst 
“Darco” opnieuw de World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH) 

aan als de absolute nummer 1 (met ondertussen reeds 53 nakomelingen 
op de lijst). 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
 
Beurzen, evenementen en buitenlandse 
handelsmissies.  
 
Elk jaar neemt het Vlaams Paardenloket deel aan verschillende 
beurzen. Het loket organiseert ook zelf tal van evenementen en 
verleent haar medewerking aan verschillende externe events. 
Hierover leest u meer in de vorige hoofdstukken.  
In de voorbije jaren ondersteunde het Vlaams Paardenloket 
verschillende buitenlandse handelsmissies naar onder andere 
China en Brazilië. Na de handelsmissie naar China in 2010 bleef dit 
land in 2011 op de voorpagina van het Vlaams Paardenloket staan. 
Zo ondersteunde het Paardenloket de Belgische Confederatie van 
het Paard bij het verder uitwerken van het handelsprotocol en de 
ontvangst van een Chinese sanitaire delegatie in dit kader. 
Daarnaast besprak het Vlaams Paardenloket met FIT en de 
paardenhandelaren de mogelijkheden tot het inrichten van een 
tweede handelsmissie. In 2012 werd het dossier rond het 
handelsprotocol met China verder opgevolgd.  
Op 14 april 2011 ontving vzw Vlaams Paardenloket een delegatie 
Braziliaanse investeerders. Zij werden in detail ingelicht over de 
Vlaamse sportpaardenhouderij en rondgeleid op het bedrijf van 
Joris De Brabander.  
In 2012 bezocht het Vlaams Paardenloket een beurs in Lyon waarop 
de Vlaamse paardenhouderij in de toekomst mogelijks gepromoot 
zou kunnen worden en bekijkt men de mogelijkheden om als 
sector aanwezig te zijn op de aankomende Wereldruiterspelen in 
Normandië.  
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Internationale promotie van Vlaamse 
Sportpaarden 
 
Op vraag van minister-president Kris Peeters stelde het Vlaams 
Paardenloket een nota op betreffende het project “Internationale 
promotie van Vlaamse sportpaarden – naar een centrale marketing 
van BWP & Z-paarden”.  Dit uitgebreide dossier omvatte: 

 Een situatieschets van het economische en sportieve 
belang van de Vlaamse springpaarden 

 Een verslag van de bespreking tussen minister-
president Kris Peeters en dhr. Leon Melchior 
(Studbook Zangersheide) die de aanleiding was van 
dit project 

 De resultaten van een bevraging  van het BWP-
stamboek en haar handelaars 

 Het verslag van een bespreking met het Studbook 
Zangersheide 

 Een voorstel van plan van aanpak 
 Een voorstel van stappenplan 
 De uit te werken actiepunten 
 Een financieringsvoorstel 
 … 

 
Nadien werd de nota uitvoerig besproken door alle betrokken 
partijen op het kabinet van minister-president Kris Peeters.  
Aansluitend volgde over dit onderwerp een dialoogdag waaruit 
verschillende verder uit te voeren acties voortvloeien, met daarbij 
in het bijzonder een gemeenschappelijke internationale promotie 
van Vlaamse Sportpaarden, ondersteund door de hiertoe bevoegde 
Vlaamse overheidsdiensten en ééndrachtig gedragen door de 
sector. Daarbij dringen verschillende acties zich op.   
Het Vlaams Paardenloket kan hier haar rol als tussenpersoon voor 
de sector naar de overheid waarmaken en helpen bij de uitwerking 
van een optimale structuur om de sector eendrachtig gebruik te 
laten maken van de geboden mogelijkheden.  

 Selectie van de meest interessante te benaderen landen 
 Uitbouw van een minstens 4-talige Website 
 Uitwerken van promotiemateriaal  
 Aanwenden van belangrijke hippische activiteiten 

(Olympische Spelen) als promotie- en marketinginstrument 
 Aanwezigheid op buitenlandse beurzen en hippische 

evenementen 
 Ontvangst en uitnodigen van buitenlandse delegaties – 

belangrijke hippische activiteiten  als vitrine voor de 
Vlaamse fokkerij 

 Deelname of organisatie aan buitenlandse handelsmissies 
 Ondersteuning van veilingen 
 Interactie met de media en het bedrijfsleven 
 Bevorderen van de herkenbaarheid en traceerbaarheid van 

BWP & Z-paarden 
 Verbeteren van het genetisch potentieel van de gefokte 

paarden 
 Maatregelen ter verbetering van het opleidingsniveau van 

Vlaamse sportpaarden 
 Wegwerken van Concurrentievervalsing ingevolge 

Toepassing van het Verlaagd btw-tarief  
 Faciliteren van de Aanwezigheid van Buitenlandse Ruiters  

en Sporttechnische Begeleiders in Vlaanderen 
 Activeren van het afsluiten van Handelsprotocols 
 Verbeteren van de juridische context bij de verkoop van 

paarden (Wet van 1 september 2004  betreffende de 
bescherming van consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen – contractuele voorwaarden 

 Belang van EORI  nummers en de registratie in EORI  
database voor  een correcte douaneaangifte  

 Duidelijkheid scheppen op het terrein bij het afleveren van 
gezondheidscertificaten  

 Beter bekend maken en aanwenden van beschikbare 
steunmogelijkheden via Flanders Investment & Trade en 
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vzw Vlaams Paardenloket onder andere de volgende nieuwe 
digitale brochures: 

 Het online ABC van de hippische opleidingen 
 Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust  

 
Een brochure over de verkeersreglementering rond paardrijden en 
mennen is reeds langer gepland doch werd nog niet gerealiseerd 
ingevolge de tot heden niet doorgevoerde aanpassingen aan de 
Wegcode. Begin 2013 lanceerde het Vlaams Paardenloket wel een 
kort dossier rond zichtbaarheid op de openbare weg.  
 
Aan de website werden ook een aantal extern opgestelde brochures 
toegevoegd. Vaak verleende het Vlaams Paardenloket haar actieve 
medewerking aan deze documenten:  

 Giftige planten, struiken en bomen – Dossier Hilde Nelis 
(UGent) 

 Paarden passend integreren in het Limburgse landschap 
 Nieuwe regels rond de opslag van vaste dierlijke mest op 

landbouwgrond 
 … 

 
 

F. Actie 5 – punt 2: Vlaamse Paardenhouderij 
meer en beter promoten bij evenementen 
en buitenlandse handelsmissies 

 
 
 
Daarnaast is het ook van essentieel belang dat de internationaal geroemde 
kwaliteit van de Vlaamse kennis inzake fokken en opleiden van paarden, 
ook in het buitenland ruim wordt verspreid. Vlaanderen staat op dit vlak 
immers aan de wereldtop. Zo voerde in 2008 de Vlaamse tophengst 
“Darco” opnieuw de World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH) 

aan als de absolute nummer 1 (met ondertussen reeds 53 nakomelingen 
op de lijst). 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
 
Beurzen, evenementen en buitenlandse 
handelsmissies.  
 
Elk jaar neemt het Vlaams Paardenloket deel aan verschillende 
beurzen. Het loket organiseert ook zelf tal van evenementen en 
verleent haar medewerking aan verschillende externe events. 
Hierover leest u meer in de vorige hoofdstukken.  
In de voorbije jaren ondersteunde het Vlaams Paardenloket 
verschillende buitenlandse handelsmissies naar onder andere 
China en Brazilië. Na de handelsmissie naar China in 2010 bleef dit 
land in 2011 op de voorpagina van het Vlaams Paardenloket staan. 
Zo ondersteunde het Paardenloket de Belgische Confederatie van 
het Paard bij het verder uitwerken van het handelsprotocol en de 
ontvangst van een Chinese sanitaire delegatie in dit kader. 
Daarnaast besprak het Vlaams Paardenloket met FIT en de 
paardenhandelaren de mogelijkheden tot het inrichten van een 
tweede handelsmissie. In 2012 werd het dossier rond het 
handelsprotocol met China verder opgevolgd.  
Op 14 april 2011 ontving vzw Vlaams Paardenloket een delegatie 
Braziliaanse investeerders. Zij werden in detail ingelicht over de 
Vlaamse sportpaardenhouderij en rondgeleid op het bedrijf van 
Joris De Brabander.  
In 2012 bezocht het Vlaams Paardenloket een beurs in Lyon waarop 
de Vlaamse paardenhouderij in de toekomst mogelijks gepromoot 
zou kunnen worden en bekijkt men de mogelijkheden om als 
sector aanwezig te zijn op de aankomende Wereldruiterspelen in 
Normandië.  
 



het Agentschap Ondernemen, Enterprise Europe Network 
Vlaanderen,  VLAM en ADLO. 

 
In mei 2012 vond een dialoogdag plaats rond dit thema. Een 
uitgebreid verslag van deze succesvolle bijeenkomst vindt u in het 
hoofdstuk “Evenementen” van dit jaarverslag.  
Kort daarna begon het Vlaams Paardenloket op vraag van minister-
president Kris Peeters te bemiddelen tussen de 
sportpaardenstamboeken BWP en Zangersheide in functie van een 
nadere samenwerking. Dit wordt als onontbeerlijk beschouwd om 
tot een globale promotie van Belgische sportpaarden te komen. In 
afwachting daarvan worden individuele acties reeds ondersteund 
door FIT. Deze bemiddeling is nog steeds lopende.  
Op 16 april 2013 werd het handelsprotocol met China voor de 
export van levende paarden ondertekend. Dit is het resultaat van 
lang voorbereidend werk, met de verenigde krachten van het 
FAVV, minister-president Peeters die actief meewerkte aan de 
totstandkoming, het Vlaams Paardenloket dat onder meer 
tussenkwam bij een handelsmissie naar China, BCP dat het onthaal 
van een sanitaire delegatie uit China op zich nam en 
voogdijminister Laruelle.  Dit protocol biedt alvast nieuwe 
mogelijkheden voor de promotie van Vlaamse sportpaarden. 
Enkele maanden later organiseerde het Vlaams Paardenloket een 
persconferentie rond ondernemen in de paardensector waarop ook 
een Chinese delegatie aanwezig was.  
Daarnaast verleende het Vlaams Paardenloket wederom haar 
medewerking aan een handelsmissie naar China van de Vlaamse 
minister-president. Er werd een gedetailleerd dossier opgesteld 
met “speaking points” rond de meerwaarde van de Vlaamse 
springpaarden.  
 
 

G. Actie 6 – punt 1: Inventariseren en 
communiceren van 
subsidiemogelijkheden 

 
 
 
“Vandaag bestaan er op diverse niveaus heel wat mogelijkheden met 
betrekking tot subsidies en fondsen die de paardenhouderij moeten helpen 
ondersteunen. 
Zo is er bijvoorbeeld het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), 
professionelen kunnen ook een tussenkomst aanvragen bij het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF); verder is er ook het instrument van de 
beheerovereenkomsten waarop ook paardenhouders beroep kunnen 
doen,… En er zijn nog tal van andere mogelijkheden die vandaag nog 
onvoldoende gekend zijn in de paardenwereld. 
Daarom is het belangrijk dat er wordt onderzocht welke mogelijkheden er 
bestaan inzake (financiële) ondersteuning. Deze mogelijkheden dienen 
geïnventariseerd en gecommuniceerd te worden.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
Tijdens haar eerste werkingsjaren werkte vzw Vlaams 
Paardenloket aan een zo uitgebreid mogelijk overzicht van 
steunmogelijkheden waar de paardenwereld mogelijks beroep op 
kon doen. De klemtoon lag daarbij op maatregelen van de overheid 
maar ook private instellingen kunnen bondig aan bod komen.  
 
Dit overzicht werd vertaald in een document opgedeeld in 9 
hoofdstukken:  

1. Definities en organisaties 
2. Duurzame paardenhouderij op het platteland 
3. Landbouw 
4. Landschap, natuur en milieu 
5. Welzijn, gezondheid en samenleving  
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6. Sport  
7. Toerisme   
8. Erfgoed  
9. Diverse  

 
De meeste hoofdstukken staan nog steeds online en worden 
regelmatig bijgewerkt. Van de resterende thema’s bestaat geen 
kant en klaar overzicht maar vzw Vlaams Paardenloket kan 
hierover uiteraard wel tekst en uitleg verschaffen.  
Gezien subsidies voortdurend aangepast worden, verdwijnen,… 
werd besloten om dit volledige overzicht niet meer up to date te 
houden en dit op de website duidelijk aan te geven. De 
belangrijkste steunmaatregelen zoals de beheersovereenkomsten 
met VLM en de VLIF-steun worden wel regelmatig aangepast.  
 
In 2013 bij de vernieuwing van de website zal ook het gedeelte 
omtrent subsidies een drastische verandering ondergaan.  
 
 

H. Actie 7 – punt 1, 2 en 3 Overleg inzake 
(toeristische en recreatieve) infrastructuur 

 
 
 
“De explosieve groei van het aantal ruiters dat zich wil ontspannen, heeft 
geleid tot een toenemende vraag naar routestructuren, zeker omdat de 
mogelijkheden door het huidige intense verkeer, beperkt zijn. De 
recreatieve ruiter wenst op een ontspannen manier paard te kunnen rijden 
op veilige, goed berijdbare en bereikbare paden en hij wil 
keuzemogelijkheden hebben in lengte en soort route. Hij opteert voor 
routes die liefst zo dicht mogelijk aansluiten en bereikbaar zijn vanaf de 
eigen stalling of manege en die met elkaar verbonden zijn in een netwerk. 
In de praktijk blijkt echter dat vele bestaande routestructuren niet of 
onvoldoende rekening houden met de wensen van de sector. Het (plots en 
zonder overleg) afsluiten van wegen door bossen, het verbod tot betreden 

van jaagpaden en trekwegen, plots opduikende geasfalteerde wegen 
zonder verder alternatief, verbodstekens voor menners of ruiters, te smalle 
doorgangen door hekken voor koetsen,… het is slechts een greep uit de 
vele knelpunten waar de ruiter of menner op het terrein mee 
geconfronteerd wordt. Dit kan verholpen worden door de sector mee te 
betrekken bij de uitbouw en ontwikkeling van ruiterpaden. 
Wie zorgt voor het onderhoud en de (mede)financiering bij aanleg, wat 
met betrekking tot de multifunctionaliteit van de ruiterroutes, hoe is het 
gesteld met de ontsluiting? Het zijn slechts enkele vragen die aan bod 
moeten komen bij de ontwikkeling van ruiterpaden. Een gezamenlijke 
aanpak waarbij alle actoren worden betrokken, draagt automatisch bij tot 
minder conflicten op het terrein. Ook het gebruik van privé-gronden door 
ruiters en menners zorgt soms voor problemen. Sommige private 
eigenaars weigeren plots een verdere doorgang op hun gronden, wat 
uiteraard voor de betrokken ruiter of menner allesbehalve aangenaam is. 
Anderzijds hebben eigenaars natuurlijk ook hun rechten om hun privé-
eigendom al dan niet open te stellen voor derden. Om ook op dit vlak 
misverstanden en problemen te vermijden, kan een modelovereenkomst 
uitgewerkt worden waarin de privé-eigenaar onder strikte voorwaarden 
aan ruiters en menners een toelating geeft tot doorgang. 
Tijdens de dialoogdagen kwam ook de site Groenendaal aan bod. De sector 
pleit voor het behoud van deze site. Er is intussen initiatief genomen om 
een vzw (genaamd Recreatieve Site Groenendaal) op te richten met als 
doel van Groenendaal een recreatieve en toeristische site te maken, waar 
de paardensector een belangrijke rol blijft spelen, ingekaderd in een 
totaalproject voor natuur en bos.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
 

De Vlaamse provincies 
 
Het aantal recreatieruiters en –menners kende de laatste jaren een 
explosieve groei. Tegelijkertijd werden onze openbare wegen 
alsmaar drukker. Paarden vallen niet altijd goed te combineren met 
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het Agentschap Ondernemen, Enterprise Europe Network 
Vlaanderen,  VLAM en ADLO. 

 
In mei 2012 vond een dialoogdag plaats rond dit thema. Een 
uitgebreid verslag van deze succesvolle bijeenkomst vindt u in het 
hoofdstuk “Evenementen” van dit jaarverslag.  
Kort daarna begon het Vlaams Paardenloket op vraag van minister-
president Kris Peeters te bemiddelen tussen de 
sportpaardenstamboeken BWP en Zangersheide in functie van een 
nadere samenwerking. Dit wordt als onontbeerlijk beschouwd om 
tot een globale promotie van Belgische sportpaarden te komen. In 
afwachting daarvan worden individuele acties reeds ondersteund 
door FIT. Deze bemiddeling is nog steeds lopende.  
Op 16 april 2013 werd het handelsprotocol met China voor de 
export van levende paarden ondertekend. Dit is het resultaat van 
lang voorbereidend werk, met de verenigde krachten van het 
FAVV, minister-president Peeters die actief meewerkte aan de 
totstandkoming, het Vlaams Paardenloket dat onder meer 
tussenkwam bij een handelsmissie naar China, BCP dat het onthaal 
van een sanitaire delegatie uit China op zich nam en 
voogdijminister Laruelle.  Dit protocol biedt alvast nieuwe 
mogelijkheden voor de promotie van Vlaamse sportpaarden. 
Enkele maanden later organiseerde het Vlaams Paardenloket een 
persconferentie rond ondernemen in de paardensector waarop ook 
een Chinese delegatie aanwezig was.  
Daarnaast verleende het Vlaams Paardenloket wederom haar 
medewerking aan een handelsmissie naar China van de Vlaamse 
minister-president. Er werd een gedetailleerd dossier opgesteld 
met “speaking points” rond de meerwaarde van de Vlaamse 
springpaarden.  
 
 

G. Actie 6 – punt 1: Inventariseren en 
communiceren van 
subsidiemogelijkheden 

 
 
 
“Vandaag bestaan er op diverse niveaus heel wat mogelijkheden met 
betrekking tot subsidies en fondsen die de paardenhouderij moeten helpen 
ondersteunen. 
Zo is er bijvoorbeeld het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), 
professionelen kunnen ook een tussenkomst aanvragen bij het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF); verder is er ook het instrument van de 
beheerovereenkomsten waarop ook paardenhouders beroep kunnen 
doen,… En er zijn nog tal van andere mogelijkheden die vandaag nog 
onvoldoende gekend zijn in de paardenwereld. 
Daarom is het belangrijk dat er wordt onderzocht welke mogelijkheden er 
bestaan inzake (financiële) ondersteuning. Deze mogelijkheden dienen 
geïnventariseerd en gecommuniceerd te worden.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
Tijdens haar eerste werkingsjaren werkte vzw Vlaams 
Paardenloket aan een zo uitgebreid mogelijk overzicht van 
steunmogelijkheden waar de paardenwereld mogelijks beroep op 
kon doen. De klemtoon lag daarbij op maatregelen van de overheid 
maar ook private instellingen kunnen bondig aan bod komen.  
 
Dit overzicht werd vertaald in een document opgedeeld in 9 
hoofdstukken:  

1. Definities en organisaties 
2. Duurzame paardenhouderij op het platteland 
3. Landbouw 
4. Landschap, natuur en milieu 
5. Welzijn, gezondheid en samenleving  



intens verkeer. Daarom steeg de vraag naar routestructuren waar 
ruiters en menners op een veilige manier van hun vrije tijd kunnen 
genieten. Maar ook andere types van plattelandsrecreatie, zoals 
mountainbiking en fiets- en wandeltochten zitten in de lift.  
Verrassend veel organisaties, zowel binnen de paardensector als 
uit de andere recreatiedomeinen, trachten de uitbouw van een 
netwerk aan trage wegen te stimuleren. Helaas werken zij vaak 
naast elkaar waardoor het moeilijk wordt om een duurzame, 
afgestemde structuur te ontwikkelen. Sinds haar oprichting 
stimuleert het Vlaams Paardenloket zowel de paardensector als 
alle andere gebruikersgroepen om samen te werken.  
In dit kader nam het loket deel aan vergaderingen rond de uitbouw 
van netwerken en dit vooral in Vlaams-Brabant, in Oost-
Vlaanderen, in Antwerpen en aan de Kust. Limburg, Vlaams-
Brabant en Antwerpen staan reeds erg ver met deze materie. In 
2011 werden in die provincies verschillende nieuwe routes 
geopend, websites gepubliceerd rond hippisch toerisme, studies 
uitgevoerd, …  
In 2012 en 2013 werd via de provinciale toeristische diensten en de 
provinciale commissie sport en natuur van Oost-Vlaanderen verder 
geijverd voor bijkomende men- en ruiterroutes.  
Dit jaar werkte het Vlaams Paardenloket intensief mee aan de 
promotie van het nieuwe Campinianetwerk in de Noorderkempen, 
spoorde ze ruiters en menners aan om hun mening te geven over 
recreatie en ecologie in het Zuid-Dijleland, en plaatste ze promotie 
en een enquête rond het Vlaams-Brabantse paardentoerisme 
online.  
Op de vernieuwde website wordt ruimte voorzien voor elke 
provincie om haar hippische troeven uit te spelen.  
 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos 
 
Vzw Vlaams Paardenloket was nauw betrokken bij het 
Peerdsbosdossier (november 2010). ANB wou de toegang tot de 
paden van het Peerdsbos verbieden voor ruiters en het traject  

omvormen tot een parcours voor mountainbikers.  Men ging er van 
uit dat er niet veel ruiters op de route kwamen maar dit bleek een 
misvatting. Na een door Vlaams minister-president Kris Peeters 
zelf voorgezeten overleg tussen het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), de recreatieve ruitervereniging LRV-VVR en vzw Vlaams 
Paardenloket werd besloten dat de paden toegankelijk blijven voor 
ruiters. Uit dit overleg kwam de conclusie vzw Vlaams 
Paardenloket steeds te betrekken bij projecten van ANB  die te 
maken hebben met ruiter- en mentoerisme.  In 2011 werd hiervoor 
een afsprakenkader opgesteld: 
 

 
Afsprakenkader tussen het Vlaams Paardenloket vzw en het 
Agentschap voor Natuur en Bos 
 
 “Gezien de groeiende vraag vanuit de hippische sector naar meer 
en kwaliteitsvolle mogelijkheden voor hippische recreatie in 
natuurgebieden, hebben het agentschap en het 
Vlaams Paardenloket volgende afspraken gemaakt: 

 Het agentschap engageert zich om het Vlaams 
Paardenloket als centraal aanspreekpunt te erkennen in het 
kader van geplande wijzigingen (uitstippelen, verleggen of 
afbouwen) aan ruiter- en menroutes voor de hippische 
recreatie in domeinen van het agentschap;  

 Het Vlaams Paardenloket vzw engageert zich om de 
gevraagde inbreng van het agentschap te coördineren en 
hiervoor de benodigde terugkoppeling bij de diverse 
geledingen van de hippische recreatieve sector te voorzien;  

 Het agentschap houdt bij de uitwerking van plaatselijke 
ruiter- en menroutes rekening met bestaande netwerken en 
tracht maximaal aansluiting te creëren;  

 Het Vlaams Paardenloket vzw besteedt in zijn 
communicatie naar recreatieve ruiters en menners de 
nodige aandacht voor het behoud van de natuur en het 
respect voor medegebruikers.” 
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In 2012 werkte het Vlaams Paardenloket rond verschillende 
dossiers samen met ANB. De oefenrenbaan in Groenendaal werd 
gerestaureerd en, eveneens in Groenendaal, werd een Bed & 
Breakfast geopend.  Ook rond de ruiter- en menroutes in het 
Meerdaalwoud en Heverleebos, en rond de recreatie met paarden 
in het domein de Merode werd nuttig werk verricht.  
In 2013 was het Vlaams Paardenloket bij diverse projecten 
betrokken. Ook het Peerdsbosdossier werd weer besproken. 
Daarnaast bood het Vlaams Paardenloket intensieve ondersteuning 
aan een ruitertocht die ANB in het Meerdaalwoud organiseerde. De 
B&B in Groenendaal werd in 2013 afgewerkt. Het Vlaams 
Paardenloket gaf geregeld advies over bijvoorbeeld de 
paardvriendelijkheid van de weide op dit domein. Daarnaast hielp 
het loket bij de zoektocht naar een uitbater door de info online te 
plaatsen en interessante contactadressen door te geven.  
 
 
Jaagpaden: NV Waterwegen en Zeekaneel en de 
NV De Scheepvaart 
 
Jaagpaden lenen zich vaak erg goed voor hippisch toerisme. Tot nu 
toe zijn ze meestal verboden terrein voor ruiters en menners, maar 
hier komt verandering in.  
In 2011 pleegde het Vlaams Paardenloket een zeer constructief 
overleg met de NV Waterwegen en Zeekaneel en de NV De 
Scheepvaart rond het gebruik van jaagpaden voor 
paardenrecreatie. Daar werd besloten dat vzw Vlaams 
Paardenloket concrete voorstellen zal verzamelen voor het 
openstellen van jaagpaden voor ruiters en menners.  
Jaagpaden zijn gelegen langs kanalen of rivieren. Vroeger werden 
ze gebruikt om schepen vooruit te trekken (ook jagen genoemd). 
Schepen moesten gejaagd worden indien de wind niet gunstig was. 
Er bestonden ook trekschuiten die altijd gejaagd moesten worden. 
Het voorttrekken gebeurde meestal door de schipper en zijn familie 
maar iedereen kent natuurlijk het beeld van de krachtige Belgische 

Trekpaarden die vrachtschepen verder slepen over het kanaal. Ook 
nu nog kan je een jaagpad gemakkelijk herkennen. Je zal zelden 
bomen of obstakels tussen het pad en de waterloop aantreffen. Die 
zouden immers het touw tussen de boot en de trekkers of het 
paard gehinderd hebben. Sommige jaagpaden werden in de loop 
der jaren verhard waardoor ze een grote aantrekkingskracht 
uitoefenen op fietsers en wandelaars. 
Jaagpaden langs waterwegen zijn toegankelijk voor voetgangers- 
en fietsverkeer, met uitzondering van trajecten die omwille van 
werken of omwille van de exploitatie van een waterweg niet in 
aanmerking komen. Paardrijden of mennen is niet toegelaten op 
een jaagpad tenzij hier uitdrukkelijk toelating voor verleend wordt. 
Om die toelating te verkrijgen zal het Vlaams Paardenloket geval 
per geval een dossier opmaken en indienen. 
In september 2011 riep het Vlaams Paardenloket iedereen op om 
jaagpaden die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
paardenrecreatie aan haar te melden. Hierop werd massaal 
gereageerd. Meer dan honderd verschillende meldingen werden 
opgelijst en geschematiseerd. In 2012 werd beoogt op het terrein 
resultaten te boeken, doch de toegankelijkheidsregeling staat dit in 
de weg. Mits akkoord van alle betrokkenen zouden nochtans meer 
jaagpaden opengesteld moeten kunnen worden.  
Hiertoe dient men een aantal criteria te respecteren:  

 De verharde jaagpaden langs de waterwegen komen niet in 
aanmerking;  

 Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn;  
 De algemene toestand van de kanaaloevers;  
 De mogelijke erosie van de kanaaloevers – Hierbij zal ook 

onderzocht worden of de voorgestelde zones van de 
kanalen in ophoging gelegen zijn;  

 De toegang voor ruiter en paard moet op een veilige wijze 
kunnen gebeuren;  

 Er kan geen conflict optreden met andere (toegelaten) 
gebruikers van de jaagpaden of kanaalbermen;  

 Eventuele specifieke lokale omstandigheden.  
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 “Gezien de groeiende vraag vanuit de hippische sector naar meer 
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Paardenloket als centraal aanspreekpunt te erkennen in het 
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recreatie in domeinen van het agentschap;  
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In 2012 werd in dit kader bij personen die jaagpaden gemeld 
hadden verder navraag gedaan naar de oevers en de mogelijke 
verbindingen met bestaande ruiter- en menwegen.  
De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) liet wel opmerken dat de 
werken voor het uitbouwen van ruiterpaden niet door haar kunnen 
worden bekostigd. Bij nieuwe infrastructuren of bij structurele 
aanpassingen aan de waterweg door W&Z kan wel bekeken 
worden of ruiterpaden kunnen geïntegreerd worden in het project. 
In 2013 werden de ingezonden voorstellen stuk per stuk bekeken. 
Men tracht om binnenkort overleg te plegen met de 
regioverantwoordelijken.  
 
 

I. Actie 8: Overleg inzake 
stedenbouwkundige vergunningen 

 
 
 
“De planologische bestemming van een paardenhouderij met haar 
inherent verbonden aanhorigheden, moet in de ruimtelijke ordening 
uitgeklaard worden. Er zijn weliswaar reeds een aantal mogelijkheden 
voorzien (zoals de Ministeriële Omzendbrieven van respectievelijk 8 juli 
1997 en 25 januari 2002) die kansen bieden voor een aantal initiatieven, 
maar de sector kaart tijdens de dialoogdagen aan dat er op vandaag nog 
te veel onduidelijkheid is en dat de interpretatieruimte voor de 
verschillende (adviesverlenende) instanties en overheden te groot is. Soms 
wordt ten onrechte een ontwikkeling geweigerd of juist toegestaan. Het 
inventariseren van de problemen door het uitwerken van een visie, het 
geven van criteria en het definiëren van verschillende bedrijfstypen en 
voorzieningen, kan reeds een grote bijdrage leveren voor een 
uniformisering van het beleid en de uitvoering ervan. 
Tevens pleit de sector voor een vereenvoudiging van de milieuwetgeving. 
In het ontwerpbesluit omtrent de doorvoering van technische actualisering 
van de titels I en II van het Vlaamse Reglement betreffende de 
Milieuvergunning (VLAREM), goedgekeurd door de Vlaamse regering op 

19 september 2008, is reeds een belangrijke aanpassing voorzien. Zo 
wordt de organisator van een ruitertornooi onder bepaalde voorwaarden, 
vrijgesteld van vergunningsplicht. De sector pleit voor een verdere 
vereenvoudiging, zeker voor die zaken waarmee de sector wordt 
geconfronteerd, maar die eigenlijk niet voor hem bedoeld zijn.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
In 2010 werd samen met het kabinet van minister-president Kris 
Peeters zeer regelmatig overleg gepleegd met de Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling, in functie van het verfijnen en 
bijstellen van het door ADLO gehanteerde beoordelingskader voor 
bouwaanvragen gerelateerd aan paarden. Dit overleg resulteerde in 
een effectief aangepast en verfijnd beoordelingskader dat werd 
voorgesteld op de door de vzw Vlaams Paardenloket op 25 
november 2010 georganiseerde sectordag. In dit beoordelingskader 
worden tevens duidelijke definities gegeven voor diverse 
activiteiten met paarden. 
Voor bouwaanvragen in landbouwzone dient de Afdeling 
Duurzame LandbouwOntwikkeling een (niet-bindend) advies te 
verlenen. De omzendbrief van 26 januari 2002 voorziet in de 
mogelijkheid bouwvergunningen af te leveren in landbouwzone 
voor paardenhouderijen met minstens tien paarden, waarbij de 
hoofdactiviteit bestaat uit het fokken en/of houden van paarden en 
eventueel bijkomend uit het africhten, opleiden en/of verhandelen 
ervan. Afhankelijk van de omvang van de paardenhouderij is dit 
inclusief een aantal aanhorigheden zoals bergingen voor voeder, 
materieel en onderhoud, de manege, binnen- en buitenpiste, een 
tredmolen, een groom, verhardingen en afsluitingen, enzovoort. 
Ook ondergeschikte nevenactiviteiten zoals het recreatieve 
medegebruik door particulieren, een eenvoudige cafetaria van 
beperkte omvang die uitsluitend voor de gebruikers van de 
paardenhouderij bestemd is en/of een inpandige woonst voor de 
effectieve beheerder of toezichter van de paardenhouderij kunnen 
worden toegelaten. Puur recreatieve activiteiten zoals restaurants, 
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logies, verblijfsaccommodatie, feestzalen, speeltuinen, enzovoort 
zijn uitgesloten. Stallen en andere constructies zijn maar 
toegelaten voor zover de paardenhouderij een in verhouding tot 
het aantal paarden staande voldoende oppervlakte aan loopweiden 
in eigendom of in pacht heeft (zie omzendbrief van 25 januari 2002 
op onze website). 
 
Met het uitwerken en communiceren van het vernieuwd 
beoordelingskader van ADLO komt er meer rechtszekerheid met 
een uniforme advisering door ADLO van alle bouwaanvragen voor 
paardenhouderijen in landbouwzone. Dit was een belangrijk 
knelpunt en blijft een punt van aandacht.  
 
Voor nieuwe inplantingen in landbouwzone moet aangetoond 
worden dat de aanvrager landbouwer is in hoofdberoep, met een 
leefbaar bedrijf, waarvan hij ook het inkomen zal moeten 
aantonen. Voor paardenhouderijen worden als nieuwe inplanting 
in landbouwzone enkel paardenfokkerijen (ook hengstenhouderij), 
paardenmelkerijen en opfokbedrijven aanvaard. Nieuw in het 
vernieuwd beoordelingskader is dat ook africhtingsstallen als 
zuivere landbouwactiviteit wordt aanvaard en dat deze onder 
strikte voorwaarden in aanmerking komen als nieuwe inplanting 
in landbouwzone. Deze activiteiten worden beschouwd als zuivere 
landbouw. Een bedrijf waar de nadruk ligt op handel (kopen en 
onmiddellijk verkopen) van paarden, beantwoordt niet aan deze 
norm. Als nieuwe inplanting in landbouwzone is dit uitgesloten. Bij 
aanpassing van een bestaand gebouw zou het eventueel kunnen, 
doch dit wordt geval per geval bekeken. Wanneer paarden worden 
aangekocht om ze op te leiden of tot een hoger niveau te brengen 
en ze daarna te verkopen, dus geruime tijd na de aankoop, is dat 
geen strikte handelsactiviteit, maar wel een opfokactiviteit en dit 
wordt aanvaard als zuivere landbouwactiviteit (africhtingsstal). 
 
Voor het afleveren van bouwvergunningen in landbouwzone is 
men voor nieuwe inplantingen zeer strikt. Het kan enkel voor: 

 Zuivere agrarische activiteiten in beroepsmatig kader 

 Voorwaarden: 
─ Bedrijfsleider is landbouwer in hoofdberoep 

Beperking tot de voor het bedrijf strikt noodzakelijke 
gebouwen Bedrijf is leefbaar: 

─ VLIF-norm: € 25.700 / VAK 
─ Norm = 20 fokmerries maar geen absolute norm - 

wel aanpasbaar o.w.v. grote variatie. Evaluatie op 
basis van transparante boekhouding en andere 
beoordelingscriteria 

 
Wanneer het niet gaat om een professionele activiteit maar wel om 
liefhebberij zal in landbouwzone in principe geen bouwvergunning 
voor een nieuwe inplanting afgeleverd worden. Belangrijk is dat 
zowel het fokken van paarden als het opfokken, met inbegrip van 
het africhten, thans aanvaard worden als zuivere 
landbouwactiviteiten. 
 
Voor aanpassingen aan bestaande gebouwen, is men soepeler dan 
voor een nieuwe inplanting. Daar kunnen ook aan de landbouw 
verwante activiteiten (bv. paardenpension) aanvaard worden. Zeer 
concrete normen bestaan er hiervoor niet. Er wordt geval per geval 
geoordeeld.  Waar het op aan komt is dat het project geloofwaardig 
overkomt en er geen aanleiding toe is te veronderstellen dat na 
enkele jaren enkel nog de residentiële en/of commerciële 
activiteiten zullen overblijven. 
 
Maneges worden in principe niet aanvaard in landbouwzone, zeker 
niet als nieuwe inplanting. Voor kleinere maneges zijn er wel 
mogelijkheden als functiewijziging van een bestaand vergund 
gebouw in landbouwzone, indien dat in het concrete geval 
verantwoord wordt bevonden. Dit zal in principe enkel slaan op 
kleinere maneges. 
 
De bouwaanvraag moet ingediend worden bij de gemeente en het 
is steeds aangewezen een voorafgaand verkennend gesprek te 
voeren met de administraties die bij de bouwaanvraag zullen 
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worden tevens duidelijke definities gegeven voor diverse 
activiteiten met paarden. 
Voor bouwaanvragen in landbouwzone dient de Afdeling 
Duurzame LandbouwOntwikkeling een (niet-bindend) advies te 
verlenen. De omzendbrief van 26 januari 2002 voorziet in de 
mogelijkheid bouwvergunningen af te leveren in landbouwzone 
voor paardenhouderijen met minstens tien paarden, waarbij de 
hoofdactiviteit bestaat uit het fokken en/of houden van paarden en 
eventueel bijkomend uit het africhten, opleiden en/of verhandelen 
ervan. Afhankelijk van de omvang van de paardenhouderij is dit 
inclusief een aantal aanhorigheden zoals bergingen voor voeder, 
materieel en onderhoud, de manege, binnen- en buitenpiste, een 
tredmolen, een groom, verhardingen en afsluitingen, enzovoort. 
Ook ondergeschikte nevenactiviteiten zoals het recreatieve 
medegebruik door particulieren, een eenvoudige cafetaria van 
beperkte omvang die uitsluitend voor de gebruikers van de 
paardenhouderij bestemd is en/of een inpandige woonst voor de 
effectieve beheerder of toezichter van de paardenhouderij kunnen 
worden toegelaten. Puur recreatieve activiteiten zoals restaurants, 



moeten tussenkomen: dus zeker de bevoegde personen van de 
gemeente en ook de ADLO. 
In dit kader kan nog verwezen worden naar het Besluit van de 
Vlaamse Regering (BVR) van 29 mei 2009 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot 
bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen 
gelegen buiten de geëigende bestemmingszone (B.S. 24.08.2009) en 
het besluit over de toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24.08.2009 en in 
werking sinds 1 september 2009. Belangrijk is  dat dit besluit enkel 
gaat over functiewijzigingen van bestaande, vergunde of vergund 
geachte gebouwen. Verkeerdelijk werd nogal eens de indruk 
gewekt dat het over nieuwbouw kon gaan.  
 
De gecoördineerde tekst trad in werking op 1 september 2009. 
Belangrijk is de nadruk te leggen op het feit dat dit besluit enkel 
gaat over functiewijzigingen van bestaande, vergunde of vergund 
geachte gebouwen. Verkeerdelijk werd nogal eens de indruk 
gewekt dat het over nieuwbouw kon gaan.   
 
Op 16 juli 2010 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is goedgekeurd. Hierin wordt ondermeer 
voorzien dat er in agrarisch gebied in de ruime zin geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is voor een schuilhok voor 
weidedieren. Dit schuilhok moet houten wanden hebben, een 
oppervlakte van ten hoogste 20 vierkante meter, een hoogte van 
maximaal 3 meter en minstens één volledig open zijde. Dit besluit 
treedt in werking op 1 december 2010. 
 
In januari 2011 gaf ADLO een brochure uit: “Paardenhouderij en 
stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied” waarin 
voormeld overleg werd geformaliseerd. Het Vlaams Paardenloket 
stond in 2011 mee in voor de verspreiding van deze brochure via de 
website, digitaal en ook gedrukt wordt deze brochure veelvuldig 
verspreid op de beurzen en op aanvraag. 

 
In 2012 en 2013 steeg het totaal aantal vragen rond deze 
problematiek  die gericht werden aan het Paardenloket in absolute 
cijfers. Op het terrein zijn er nog veel problemen. Vaak betreft het 
de volledigheid van het ingediende dossier. Vanuit het Vlaams 
Paardenloket wordt telkens opnieuw geadviseerd om vooraf 
overleg te plegen met de betrokken overheden teneinde aanvragen 
optimaal te kunnen staven.  
 
 

J. Actie 9: Overleg inzake verplichte 
verzekering 

 
 
 
“De sector gaf tijdens de dialoogdagen aan dat een juiste verzekering 
afsluiten, zowel voor ruiter en menner als voor het paard, enorm 
belangrijk is. Het houden van paarden, het paardrijden op de openbare 
weg, het fokken van paarden,… het zijn allemaal activiteiten die bepaalde 
risico’s inhouden. Het hoeft geen betoog dat iedereen zich tegen deze 
risico’s zo goed als mogelijk moet wapenen. Dit kan enkel door het 
afsluiten van een gepaste verzekering. Voor elk lid van een erkende 
(sport)federatie gebeurt dit automatisch via zijn lidmaatschap, doch voor 
alle anderen is dit enkel op vrijwillige basis. In de praktijk stelt men vast 
dat velen echter niet of onvoldoende verzekerd zijn en de mogelijk zeer 
zware gevolgen hiervan bij een ongeval onvoldoende inschatten. De sector 
pleit daarom zelf – in het belang en ter bescherming van eenieder die met 
paarden begaan is – voor de invoering van een verzekeringsplicht. 
Federatie voor Paardenwedrennen (VFP).” 
 

 (Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 

Vanuit het Vlaams Paardenloket werd een nieuwsbrief verspreid 
die in diverse brochures werd overgenomen om iedereen die 
paarden heeft, of ermee om gaat, te sensibiliseren zich gepast te 
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verzekeren. Plannen om een verplichte verzekering in te stellen 
werden vooralsnog niet weerhouden, evenmin als een verplicht 
rijbewijs voor ruiters en menners.  
 
 

K. Acties 10 en 13: Overleg inzake 
herwaardering paardenrensector en 
regelgeving inzake spelen en 
(sport)weddenschappen 

 
 
 
ACTIE 10 
“De paardenrennen in Vlaanderen zitten in een diepe crisis. De inkomsten 
uit de weddenschappen lopen terug, de sector stapelt de verliezen op 
waardoor organisatoren van paardenkoersen hun prijzengeld moeten 
verlagen. En omdat de paardenrennen nagenoeg niks meer opleveren, 
wordt het steeds minder interessant om renpaarden te fokken. Om deze 
evolutie een halt toe te roepen en te zoeken naar oplossingen, heeft de 
sector zich gegroepeerd in een vzw Vlaamse Federatie voor 
Paardenwedrennen (VFP).” 
 
ACTIE 13 
“Er bestaat vandaag een taks op spelen en weddenschappen. Deze taks is 
gegroeid vanuit de weddenschappen die op de renbanen – via de erkende 
gokmaatschappijen (LADBROKE, PMU, bookmakers...) – georganiseerd 
werden. Op de inleggelden werd aan de basis een taks geheven, zodat de 
winsten uit dit gokken, voor de winnaars niet meer belastbaar zouden 
zijn. Het gaat dus over weddenschappen op de renbanen met paarden. De 
opbrengst hangt af van de gespeelde inzet, van de kans op wie de wedren 
wint en van de gespeelde variabele coëfficiënt die permanent wijzigt naar 
gelang de inzetten. De winst hangt dus van diverse externe factoren af. 
Deze weddenschappen worden georganiseerd door organisaties die van de 
Kansspelcommissie een vergunning hebben gekregen. In sommige regio’s 

zijn belastingcontroleurs werkzaam die VLP-organisatoren van 
paardenwedstrijden (jumping, dressuur, mennen, eventing...) ambtshalve 
taxeren op de inschrijfgelden die sportbeoefenaars forfaitair dienen te 
betalen om hun sport te beoefenen. Deze controleurs vragen ook om een 
waarborg (zoals voorzien in de voorwaarden om weddenschappen te 
mogen organiseren) vooraf te deponeren bij de waarborg- en depositokas. 
Deze invorderingen blijken evenwel zeer lokaal. Ook andere erkende 
sportfederaties die inleggelden vragen voor sportwedstrijden (tennis, 
motorcross, golf, ...) zouden hier amper of niet mee geconfronteerd 
worden. Er bestaan dus grote verschillen en onduidelijkheden. Daarom 
vragen de sportfederaties verduidelijking inzake deze problematiek.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
 
Wat betreft de vraag van de sportfederaties wordt verwezen naar 
de wettelijke autonomie van de Gewestelijke directie. Tevens 
wordt bevestigd dat de uitgeoefende activiteit zich niet situeert in 
de toepassing van art. 44 W.I.G.B. dat specifiek betrekking heeft op 
de belasting op de weddenschappen op paardenwedrennen. Het 
onderzoek zou zich eerder richten op een eventuele belastbaarheid 
als “volksvermakelijkheid” (art.  43 W.I.G.B.). 
In  2010 vond regelmatig overleg plaats over de kansspelwet en de 
belastingen op weddenschappen. 
 
Samen met de kabinetten van de bevoegde ministers Peeters en 
Muyters wordt verder overleg gepleegd teneinde in deze complexe 
problematiek tot een oplossing te komen. 
 
Men ijvert voor een geactiveerde Vlaamse Federatie die 
rechtszekerheid heeft en aldus ook zou bevoegd kunnen zijn voor 
de verdeling in Vlaanderen van eventuele financiële steun aan de 
sector en de coördinatie van alle activiteiten van de sector in 
Vlaanderen. Het blijft de vraag of dit gebeurt door aanpassing van 
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moeten tussenkomen: dus zeker de bevoegde personen van de 
gemeente en ook de ADLO. 
In dit kader kan nog verwezen worden naar het Besluit van de 
Vlaamse Regering (BVR) van 29 mei 2009 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot 
bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen 
gelegen buiten de geëigende bestemmingszone (B.S. 24.08.2009) en 
het besluit over de toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24.08.2009 en in 
werking sinds 1 september 2009. Belangrijk is  dat dit besluit enkel 
gaat over functiewijzigingen van bestaande, vergunde of vergund 
geachte gebouwen. Verkeerdelijk werd nogal eens de indruk 
gewekt dat het over nieuwbouw kon gaan.  
 
De gecoördineerde tekst trad in werking op 1 september 2009. 
Belangrijk is de nadruk te leggen op het feit dat dit besluit enkel 
gaat over functiewijzigingen van bestaande, vergunde of vergund 
geachte gebouwen. Verkeerdelijk werd nogal eens de indruk 
gewekt dat het over nieuwbouw kon gaan.   
 
Op 16 juli 2010 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is goedgekeurd. Hierin wordt ondermeer 
voorzien dat er in agrarisch gebied in de ruime zin geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is voor een schuilhok voor 
weidedieren. Dit schuilhok moet houten wanden hebben, een 
oppervlakte van ten hoogste 20 vierkante meter, een hoogte van 
maximaal 3 meter en minstens één volledig open zijde. Dit besluit 
treedt in werking op 1 december 2010. 
 
In januari 2011 gaf ADLO een brochure uit: “Paardenhouderij en 
stedenbouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied” waarin 
voormeld overleg werd geformaliseerd. Het Vlaams Paardenloket 
stond in 2011 mee in voor de verspreiding van deze brochure via de 
website, digitaal en ook gedrukt wordt deze brochure veelvuldig 
verspreid op de beurzen en op aanvraag. 

 
In 2012 en 2013 steeg het totaal aantal vragen rond deze 
problematiek  die gericht werden aan het Paardenloket in absolute 
cijfers. Op het terrein zijn er nog veel problemen. Vaak betreft het 
de volledigheid van het ingediende dossier. Vanuit het Vlaams 
Paardenloket wordt telkens opnieuw geadviseerd om vooraf 
overleg te plegen met de betrokken overheden teneinde aanvragen 
optimaal te kunnen staven.  
 
 

J. Actie 9: Overleg inzake verplichte 
verzekering 

 
 
 
“De sector gaf tijdens de dialoogdagen aan dat een juiste verzekering 
afsluiten, zowel voor ruiter en menner als voor het paard, enorm 
belangrijk is. Het houden van paarden, het paardrijden op de openbare 
weg, het fokken van paarden,… het zijn allemaal activiteiten die bepaalde 
risico’s inhouden. Het hoeft geen betoog dat iedereen zich tegen deze 
risico’s zo goed als mogelijk moet wapenen. Dit kan enkel door het 
afsluiten van een gepaste verzekering. Voor elk lid van een erkende 
(sport)federatie gebeurt dit automatisch via zijn lidmaatschap, doch voor 
alle anderen is dit enkel op vrijwillige basis. In de praktijk stelt men vast 
dat velen echter niet of onvoldoende verzekerd zijn en de mogelijk zeer 
zware gevolgen hiervan bij een ongeval onvoldoende inschatten. De sector 
pleit daarom zelf – in het belang en ter bescherming van eenieder die met 
paarden begaan is – voor de invoering van een verzekeringsplicht. 
Federatie voor Paardenwedrennen (VFP).” 
 

 (Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 

Vanuit het Vlaams Paardenloket werd een nieuwsbrief verspreid 
die in diverse brochures werd overgenomen om iedereen die 
paarden heeft, of ermee om gaat, te sensibiliseren zich gepast te 



het bestaande of het uitwerken van een nieuw decreet, gepiloteerd 
door Landbouw of Financiën.  
Paardensport hangt af van landbouw zoals ook impliciet bevestigd 
in actie 10 van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. In 
principe valt paardensport onder de bevoegdheid van landbouw: 
 
"§1. Wedstrijden waarbij de kracht, de snelheid en de behendigheid 
van dieren op de proef worden gesteld mogen slechts 
georganiseerd worden met paarden, honden, duiven en andere 
diersoorten aangeduid door de Minister die de landbouw onder zijn 
bevoegdheid heeft.  
 
§2. De Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, kan 
de wedstrijden aanwijzen die in elk geval onder de toepassing van 
§ 1 vallen." 
 
De belastingen op de weddenschappen zijn evenwel een 
aangelegenheid van financiën. De kansspelwet is intussen 
goedgekeurd.  
 
Art 43/2 en 43/4 zijn van belang evenals de reglementeringen over 
de internetspelen. 
 
Art 43/2 §1 °2 is nieuw en laat toe eventueel met de Franse PMU 
een samenwerking aan te gaan. 
 
De taksvoeten op al de types van weddenschappen in 43/2 zijn 
regionaal  vastgelegd behalve de nieuwe in Art 43/2 §1 °2 . 
 
Bijkomend is het decreet DENYS van 2004 onthoofd door het 
toenmalige arbitragehof die al de financiële maatregelen die er in 
voorzien waren en die de sector uit het dal zouden halen heeft 
geschrapt. 
Dit dossier is in 2010 en 2011 duidelijk in positieve zin 
geëvolueerd.. 
 

In 2011 werd grondig overleg gepleegd met de sector van de 
paardenwedrennen, waarvoor via een beheersovereenkomst 
gewerkt werd aan een oplossing. 
 
In 2012 en 2013 werd dit overleg verdergezet, doch, mede ingevolge 
interne verdeeldheid in de sector van de paardenwedrennen, werd 
nog geen finale oplossing gevonden.  
 
In 2013 verleenden het Vlaams Paardenloket en de “Stichting voor 
paarden in nood” hun medewerking aan de Equi Awards, een event 
om de paardenwedrennen meer onder de aandacht te brengen.  
 
 

L. Actie 11: Overleg en sensibilisering met 
FOD Volksgezondheid en landbouw en het 
FAVV 

 
 
 
“Ingevolge de mondiale opwarming van het klimaat is het niet langer 
ondenkbaar dat ook in Vlaanderen paarden geconfronteerd worden met de 
uitbraak van (tropische) paardenziektes. Dergelijke ziektes die tot voor 
tientallen jaren totaal onbekend waren in Europa, verdienen meer en meer 
onze aandacht. Deze ziektes komen steeds dichter bij ons, onder meer als 
gevolg van intenser verkeer en interactie tussen de continenten. Indien een 
dergelijke ziekte uitbreekt, zal het verkeer en de handel in paarden, het 
transport en het gebruik ervan gedurende een bepaalde periode moeten 
worden stilgelegd. Dit zal een zeer groot economisch verlies inhouden.  
Het is van groot belang dat er snel en adequaat kan opgetreden worden. 
Daarom is het cruciaal dat de overheid zo snel mogelijk gepaste 
maatregelen kan nemen bij de uitbraak van dergelijke ziektes.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
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Meldpunt voor besmettelijke ziekten 
 
In nauwe samenwerking met de vzw Belgische Confederatie van 
het Paard (BCP) pleegde vzw Vlaams Paardenloket overleg met 
CODA. Daarnaast werkt het loket via de technische werkgroep 
binnen de BCP, aan een aanspreekpunt bij uitbraak van 
besmettelijke ziekten – Dit in samenspraak met de FOD 
Volksgezondheid en het FAVV. Begin 2013 zal dit meldpunt onder 
de naam “Equi Focus Point Belgium” (EFPB) bekend gemaakt 
worden bij het grote publiek. Ook hieraan zal het Paardenloket 
haar medewerking verlenen.  
In 2013 werden het bestaan van EFBP aangekondigd via een 
nieuwsbrief en een uitgebreide toelichting op de “Infovoormiddag 
Houden en Verzorgen van Paarden”. Daarna werden reeds diverse 
meldingen online geplaatst.  
 
 
Gegevensbank BCP 
 
De centrale gegevensbank, beheerd door de BCP, waarin alle 
paarden op Belgisch grondgebied zijn geregistreerd, vormt een 
belangrijk instrument, waarover men in de andere EU-lidstaten 
niet beschikt. Binnen de technische werkgroep van de BCP heeft 
het Vlaams Paardenloket meegewerkt aan het performanter maken 
van deze gegevensbank in geval van uitbraak van besmettelijke 
ziekten, onder andere door het uitwerken van een aangepast 
mutatiedocument.  
 
In 2012 werd de werking van de gegevensbank fundamenteel 
herdacht, hetgeen in 2013 zal resulteren in een belangrijke 
vereenvoudiging.  
 
 
 
 

Weidedieren 
 
In 2010 werkte vzw Vlaams Paardenloket binnen de werkgroep 
weidedieren aan een advies voor de Raad voor Dierenwelzijn rond 
paarden op de weide. Er werd consensus bereikt over een advies tot 
een beperkte wetgevende ingreep en over een aantal door de 
paardenhouders te respecteren richtlijnen bij het houden van 
paarden op de weide. Deze richtlijnen zijn bedoeld als informatie 
voor de sector, de brede bevolking die niet altijd de kennis heeft 
van de werkelijke behoeften van paarden en tenslotte ook als 
handleiding voor de overheidsdiensten die bevoegd zijn voor de 
controle op het nakomen van de regelgeving inzake dierenwelzijn. 
Na de opstelling van het advies en de richtlijnen communiceerde 
het Vlaams Paardenloket hier meermaals per jaar over via onder 
ander de website en de nieuwsbrief. Deze informatie werd 
veelvuldig overgenomen door de hippische media.  
 
In 2012 verleende vzw Vlaams Paardenloket haar expertise aan een 
doctoraatstudie die in opdracht van de FOD Volksgezondheid – 
Inspectie Dierenwelzijn rond dit thema werd uitgevoerd. Daarnaast 
zocht  het loket via haar nieuwsbrief naar paardeneigenaars die 
hun medewerking wilden verlenen aan de studie. Deze oproep 
genereerde verbluffend veel reacties.  
 
Vanaf 10 januari 2013 moeten paarden op de weide ofwel opgestald 
kunnen worden ofwel beschikken over beschutting (natuurlijk of 
een schuilhok). Het Vlaams Paardenloket stuurde hierover een 
uitgebreide communicatie rond die overgenomen werd door de 
meeste hippische media.  
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het bestaande of het uitwerken van een nieuw decreet, gepiloteerd 
door Landbouw of Financiën.  
Paardensport hangt af van landbouw zoals ook impliciet bevestigd 
in actie 10 van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij. In 
principe valt paardensport onder de bevoegdheid van landbouw: 
 
"§1. Wedstrijden waarbij de kracht, de snelheid en de behendigheid 
van dieren op de proef worden gesteld mogen slechts 
georganiseerd worden met paarden, honden, duiven en andere 
diersoorten aangeduid door de Minister die de landbouw onder zijn 
bevoegdheid heeft.  
 
§2. De Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, kan 
de wedstrijden aanwijzen die in elk geval onder de toepassing van 
§ 1 vallen." 
 
De belastingen op de weddenschappen zijn evenwel een 
aangelegenheid van financiën. De kansspelwet is intussen 
goedgekeurd.  
 
Art 43/2 en 43/4 zijn van belang evenals de reglementeringen over 
de internetspelen. 
 
Art 43/2 §1 °2 is nieuw en laat toe eventueel met de Franse PMU 
een samenwerking aan te gaan. 
 
De taksvoeten op al de types van weddenschappen in 43/2 zijn 
regionaal  vastgelegd behalve de nieuwe in Art 43/2 §1 °2 . 
 
Bijkomend is het decreet DENYS van 2004 onthoofd door het 
toenmalige arbitragehof die al de financiële maatregelen die er in 
voorzien waren en die de sector uit het dal zouden halen heeft 
geschrapt. 
Dit dossier is in 2010 en 2011 duidelijk in positieve zin 
geëvolueerd.. 
 

In 2011 werd grondig overleg gepleegd met de sector van de 
paardenwedrennen, waarvoor via een beheersovereenkomst 
gewerkt werd aan een oplossing. 
 
In 2012 en 2013 werd dit overleg verdergezet, doch, mede ingevolge 
interne verdeeldheid in de sector van de paardenwedrennen, werd 
nog geen finale oplossing gevonden.  
 
In 2013 verleenden het Vlaams Paardenloket en de “Stichting voor 
paarden in nood” hun medewerking aan de Equi Awards, een event 
om de paardenwedrennen meer onder de aandacht te brengen.  
 
 

L. Actie 11: Overleg en sensibilisering met 
FOD Volksgezondheid en landbouw en het 
FAVV 

 
 
 
“Ingevolge de mondiale opwarming van het klimaat is het niet langer 
ondenkbaar dat ook in Vlaanderen paarden geconfronteerd worden met de 
uitbraak van (tropische) paardenziektes. Dergelijke ziektes die tot voor 
tientallen jaren totaal onbekend waren in Europa, verdienen meer en meer 
onze aandacht. Deze ziektes komen steeds dichter bij ons, onder meer als 
gevolg van intenser verkeer en interactie tussen de continenten. Indien een 
dergelijke ziekte uitbreekt, zal het verkeer en de handel in paarden, het 
transport en het gebruik ervan gedurende een bepaalde periode moeten 
worden stilgelegd. Dit zal een zeer groot economisch verlies inhouden.  
Het is van groot belang dat er snel en adequaat kan opgetreden worden. 
Daarom is het cruciaal dat de overheid zo snel mogelijk gepaste 
maatregelen kan nemen bij de uitbraak van dergelijke ziektes.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 



Paardenwelzijn en verbetering van kwaliteit in 
maneges en pensionstallen 
 
Paardenverwaarlozing komt relatief zelden voor, doch elk 
schrijnend geval van dierenverwaarlozing is er één te veel. In 2012 
stond dit thema bovenaan de agenda. Het loket verstuurde 
nieuwsbrieven, organiseerde persconferenties en 
infovoormiddagen, verdeelde de brochure “Vijf geboden bij de  
aankoop van een paard”, stond in voor de dagdagelijkse werking 
van de “Stichting voor paarden in nood”…  Hierover leest u meer in 
de voorgaande hoofdstukken.  
 
In 2011 kwamen er nogal wat klachten binnen betreffende 
paardenverwaarlozing niet alleen in de weide maar ook in 
maneges en pensionstallen. Er werd binnen de sector overleg 
gepleegd in functie van een kwaliteitslabel voor maneges in 
pensionstallen. Voor een kwaliteitsbeoordeling zou beroep gedaan 
moeten kunnen worden op een onafhankelijke beoordelaar, 
aangezien het vanuit het Vlaams Paardenloket en de Vlaamse 
Confederatie van het Paard als problematisch beoordeeld werd 
deze beoordeling door de sector zelf te doen. 
 
In 2012 werkte vzw Vlaams Paardenloket een concept uit voor een 
mogelijk kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen. Dit 
concept is gebaseerd op grondig litteratuuronderzoek, uitgebreide 
enquêtes naar maneges, pensionstallen en hun klanten en 
gesprekken met betrokken organisaties. In 2013 werd op basis van 
dit concept een zeer succesvolle dialoogdag georganiseerd. 
Momenteel werkt het loket aan nieuwe initiatieven die hieruit 
voort kunnen vloeien. 
 
 
 
 
 

M.Actie 12 – Updaten en actualiseren van de 
verkeersregelgeving 

 
 
 
“Heel wat ruiters en menners zijn onvoldoende vertrouwd met de 
regelgeving die specifiek betrekking heeft op het verkeer met rijdieren en 
het vervoer van paarden. Gelukkig komen ongevallen met paard en koets, 
in vergelijking met andere verkeersongevallen, zelden voor. Desondanks 
zijn bij ongevallen de gevolgen soms niet te overzien.  
Daarom is het nuttig dat iedereen op de hoogte is van de 
verkeersreglementering, zowel de ruiters en menners, alsook de andere 
weggebruikers. Doel is de veiligheid van alle weggebruikers maximaal te 
garanderen. 
Vandaag bestaat reeds een “Wegcode voor ruiters en menners – Met 
paard en rijtuig onderweg” waarin de wegcode, de wegverkeerswet, het 
rijbewijs, het vervoer van rijdieren, de reglementering omtrent de 
aanhangwagen en de aansprakelijkheidsproblematiek, zijn opgenomen. 
Dit boek is vanuit een juridisch oogpunt opgesteld.  
Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen voldoende op de hoogte zijn van 
de verkeersreglementering, dient de verkeersregelgeving op een 
toegankelijke manier gecommuniceerd te worden. 
 Daarnaast is het ook nodig een aantal bepalingen in de wetgeving te 
actualiseren. Zo gaat het bijvoorbeeld niet langer op, om met een lampje 
vooraan en een kaars achteraan, met een koets rond te rijden. Toch is men 
vandaag de dag op deze manier nog steeds in orde met de 
verkeerswetgeving. Binnen het huidig drukke verkeer is het noodzakelijk 
dat koetsen gekeurd worden, zij schijfremmen hebben en van een 
elektrische verlichting voorzien zijn. Daarom vraagt de sector dat de 
verkeersreglementering gescreend zou worden voor wat de regelgeving 
met impact op paarden betreft en dat de regelgeving, waar nodig, zou 
aangepast worden aan de noden van vandaag.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
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Het overleg met de bevoegde overheidsdiensten rond de 
actualisering van de verkeersregelgeving is afgerond, doch het blijft 
wachten op de aangekondigde aanpassingen aan de Wegcode.  
Indien de aanpassingen worden doorgevoerd is het de bedoeling 
van het Vlaams Paardenloket om in 2013 een gevulgariseerde 
brochure uit te geven met de basisregels uit de Wegcode voor ruiter 
en menner. Voorlopig is dit echter nog niet gebeurd.  
 
In mei 2013 werden wijzigingen doorgevoerd aan de regels voor 
bijvoorbeeld de MTM en het rijbewijs. Gezien het Vlaams 
Paardenloket ook reeds een dialoogdag rond transport organiseerde 
dient is beschikt het loket dus over heel wat nieuwe info rond dit 
onderwerp. Het is daarom ook de bedoeling om op de vernieuwde 
website een  duidelijk geüpdatet dossier te plaatsen en dit ook een 
prominente plaats te geven.  
 
In het kader van de (verkeers)veiligheid lanceerde vzw Vlaams 
Paardenloket in 2011 de campagnes “Hou  jezelf in toom” en “Paard 
op de baan? Kalm aan!”.  Deze werden in 2012 verder uitgebouwd 
en aangevuld met de campagne “Val op in het verkeer | Goed 
geËQUIpeerd de baan op”.  Hierover leest u gedetailleerde 
informatie in de jaarverslagen.  
In 2013 werd een zeer succesvolle spandoekenactie georganiseerd 
in het kader van de campagne “Paard op de baan? Kalm aan!”. In 
Vlaanderen hangen momenteel een 160-tal spandoeken om de 
andere weggebruikers aan te sporen rekening te houden met 
paarden op de openbare weg. Dit genereerde erg veel media-
aandacht. Ook de reeds bestaande posters en stickers worden 
sindsdien meer dan ooit besteld.   
 
 
 
 
 

N. Actie 14 – Aanpassen kustcodex 
 
 
 
“Paardrijden op het strand is iets waar vele ruiters van dromen. 
Vlaanderen beschikt gelukkig over een kustlijn van bijna 70 kilometer. 
Iedereen is er zich intussen van bewust dat er op bepaalde ogenblikken 
van het jaar (bijv. tijdens de grote vakantie) niet onbeperkt op het strand 
mag gereden worden en iedereen weet intussen ook dat alle verkeer met 
paarden en rijdieren in het ganse duinengebied verboden is en dat er 
steeds zo dicht mogelijk tegen de waterlijn moet gereden worden. 
 
Het vraagt echter al heel wat meer opzoekingswerk om de data te 
achterhalen vanaf dewelke er niet meer mag gereden worden op het 
strand alsook wanneer die regeling precies ingaat. Of hoe zit het met het 
rijden in de daartoe speciaal aangelegde duinpaden? Moeten de paarden 
overal voorzien zijn van een identificatienummer?  
 
De reglementering hierrond is zeker niet uniform over de ganse kustlijn. 
Zij verschilt van kustgemeente tot kustgemeente. Dat heeft voor gevolg 
dat elke ruiter die met zijn of haar paard het strand wil betreden, zich 
vooraf eerst grondig moet informeren bij de respectievelijke gemeente(n), 
wil hij/zij volgens de geldende regels paardrijden en aldus een verbalisatie 
voorkomen. 
 
Een poging om een uniform gemeentelijk reglement (kustcodex) uit te 
werken met de betrokken gemeentebesturen geldig over de ganse kustlijn, 
heeft reeds in het verleden plaatsgevonden. De sector vraagt om het 
overleg terug aan te gaan met als doel een uniforme regelgeving voor de 
ganse Vlaamse kust uit te werken.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
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Paardenwelzijn en verbetering van kwaliteit in 
maneges en pensionstallen 
 
Paardenverwaarlozing komt relatief zelden voor, doch elk 
schrijnend geval van dierenverwaarlozing is er één te veel. In 2012 
stond dit thema bovenaan de agenda. Het loket verstuurde 
nieuwsbrieven, organiseerde persconferenties en 
infovoormiddagen, verdeelde de brochure “Vijf geboden bij de  
aankoop van een paard”, stond in voor de dagdagelijkse werking 
van de “Stichting voor paarden in nood”…  Hierover leest u meer in 
de voorgaande hoofdstukken.  
 
In 2011 kwamen er nogal wat klachten binnen betreffende 
paardenverwaarlozing niet alleen in de weide maar ook in 
maneges en pensionstallen. Er werd binnen de sector overleg 
gepleegd in functie van een kwaliteitslabel voor maneges in 
pensionstallen. Voor een kwaliteitsbeoordeling zou beroep gedaan 
moeten kunnen worden op een onafhankelijke beoordelaar, 
aangezien het vanuit het Vlaams Paardenloket en de Vlaamse 
Confederatie van het Paard als problematisch beoordeeld werd 
deze beoordeling door de sector zelf te doen. 
 
In 2012 werkte vzw Vlaams Paardenloket een concept uit voor een 
mogelijk kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen. Dit 
concept is gebaseerd op grondig litteratuuronderzoek, uitgebreide 
enquêtes naar maneges, pensionstallen en hun klanten en 
gesprekken met betrokken organisaties. In 2013 werd op basis van 
dit concept een zeer succesvolle dialoogdag georganiseerd. 
Momenteel werkt het loket aan nieuwe initiatieven die hieruit 
voort kunnen vloeien. 
 
 
 
 
 

M.Actie 12 – Updaten en actualiseren van de 
verkeersregelgeving 

 
 
 
“Heel wat ruiters en menners zijn onvoldoende vertrouwd met de 
regelgeving die specifiek betrekking heeft op het verkeer met rijdieren en 
het vervoer van paarden. Gelukkig komen ongevallen met paard en koets, 
in vergelijking met andere verkeersongevallen, zelden voor. Desondanks 
zijn bij ongevallen de gevolgen soms niet te overzien.  
Daarom is het nuttig dat iedereen op de hoogte is van de 
verkeersreglementering, zowel de ruiters en menners, alsook de andere 
weggebruikers. Doel is de veiligheid van alle weggebruikers maximaal te 
garanderen. 
Vandaag bestaat reeds een “Wegcode voor ruiters en menners – Met 
paard en rijtuig onderweg” waarin de wegcode, de wegverkeerswet, het 
rijbewijs, het vervoer van rijdieren, de reglementering omtrent de 
aanhangwagen en de aansprakelijkheidsproblematiek, zijn opgenomen. 
Dit boek is vanuit een juridisch oogpunt opgesteld.  
Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen voldoende op de hoogte zijn van 
de verkeersreglementering, dient de verkeersregelgeving op een 
toegankelijke manier gecommuniceerd te worden. 
 Daarnaast is het ook nodig een aantal bepalingen in de wetgeving te 
actualiseren. Zo gaat het bijvoorbeeld niet langer op, om met een lampje 
vooraan en een kaars achteraan, met een koets rond te rijden. Toch is men 
vandaag de dag op deze manier nog steeds in orde met de 
verkeerswetgeving. Binnen het huidig drukke verkeer is het noodzakelijk 
dat koetsen gekeurd worden, zij schijfremmen hebben en van een 
elektrische verlichting voorzien zijn. Daarom vraagt de sector dat de 
verkeersreglementering gescreend zou worden voor wat de regelgeving 
met impact op paarden betreft en dat de regelgeving, waar nodig, zou 
aangepast worden aan de noden van vandaag.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 



Om te kunnen genieten van een deugddoende rit op het strand 
moeten enkele regels in acht genomen worden: Zo dicht mogelijk 
bij de waterlijn rijden, dragen van een identificatieplaat, 
respecteren van verboden zones, periodes en/of tijdstippen,… 
Helaas verschillen deze regels van kustgemeente tot kustgemeente. 
Dat betekent dat iedereen die met een paard het strand wil 
betreden heel wat opzoekingswerk moet verrichten om 
verbalisaties te vermijden. 
 
In het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij (2009) werd 
daarom vooropgesteld om een zogenaamde ‘Kustcodex’ uit te 
werken met een uniforme regelgeving voor de gehele kustlijn. 
Het Vlaams Paardenloket organiseerde daartoe overlegmomenten 
met de verschillende badsteden maar moest helaas vaststellen dat 
ze niet bereid waren om hun regels aan te passen. 
Om toch tegemoet te komen aan de noden van de 
paardenliefhebbers – en alsnog uitvoering te geven aan het 
Actieplan – stelde het Vlaams Paardenloket in 2012 de brochure 
‘Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust’ samen. Deze 
brochure lijst per kustgemeenste alle regels op om het strand met 
een paard te betreden. Natuurlijk worden ook de regels voor de 
duingebieden en het verdere grondgebied van de verschillende 
badplaatsen besproken. Daarnaast krijgt de lezer een overzicht van 
alle men- en ruiterpaden in de verschillende kustgemeenten. 
Op de vernieuwde website zal de brochure een centrale plaats 
krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 

O. Actie 15: Nieuwe maatregel voor de 
paardenhouderij in kader van het PDPO 

 
 
 
“Het PDPO is van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland en 
van de landbouwsector in Vlaanderen. Het omvat maatregelen die de 
landbouwsector en het platteland op economisch, ecologisch en socio-
cultureel vlak moeten versterken. 
Aangezien de paardenhouderij in Vlaanderen als een belangrijke 
economische drager van het platteland wordt beschouwd, zal er een 
initiatief genomen worden om binnen as 3 en as 4 van het PDPO een 
maatregel uit te werken die specifiek is gericht op het stimuleren van de 
paardenhouderij. Jaarlijks worden in de 5 Vlaamse provincies oproepen 
gelanceerd. 
In totaal bedraagt het budget (Europa, Vlaanderen en de provincies 
samen) voor de totale periode van het PDPO II (2007-2013) meer dan 72 
miljoen euro.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
De paardenhouderij valt niet weg te denken uit het Vlaamse 
platteland. De sector kan zeker en vast een mooie meerwaarde 
bieden aan deze omgeving, maar spijtig genoeg lukt dat niet altijd. 
Ook de overheid gelooft dat paarden de verdere ontwikkeling van 
het platteland duurzaam kunnen ondersteunen. Dit is niet altijd 
even gemakkelijk omdat hippische projecten vaak op een hoge 
financiële muur botsen of een negatief effect hebben op het 
uitzicht van het landschap. In 2010 werden daarom twee 
belangrijke steunmaatregelen in het leven geroepen die de 
paardenhouderij willen stimuleren en er zo voor trachten te zorgen 
dat het Vlaamse platteland verder duurzaam evolueert:  
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A. Ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe 
economische drager op het platteland  

B. De verhoging van de omgevingskwaliteit via 
sensibiliserende en informatieve acties rond 
paardenhouderij  

 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de financiële 
aspecten van deze subsidies en koppelt de vooruitgang en andere 
belangrijke informatie terug naar Vlaanderen en Europa. De steun 
moet aangevraagd worden via de provincies. Het is niet continu 
mogelijk om kandidaturen in de dienen maar enkel wanneer de 
provincie een oproep lanceert om dit te doen. VLM leverde in 2010 
informatie aan omtrent enkele nieuwe PDPO-maatregelen. Deze 
werden verwerkt in het dossier “Overheidssteun in de Vlaamse 
Paardensector” en gepubliceerd op de website.  
 
Via de website en als antwoord op desbetreffende vragen wordt 
deze informatie verspreid. 
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Om te kunnen genieten van een deugddoende rit op het strand 
moeten enkele regels in acht genomen worden: Zo dicht mogelijk 
bij de waterlijn rijden, dragen van een identificatieplaat, 
respecteren van verboden zones, periodes en/of tijdstippen,… 
Helaas verschillen deze regels van kustgemeente tot kustgemeente. 
Dat betekent dat iedereen die met een paard het strand wil 
betreden heel wat opzoekingswerk moet verrichten om 
verbalisaties te vermijden. 
 
In het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij (2009) werd 
daarom vooropgesteld om een zogenaamde ‘Kustcodex’ uit te 
werken met een uniforme regelgeving voor de gehele kustlijn. 
Het Vlaams Paardenloket organiseerde daartoe overlegmomenten 
met de verschillende badsteden maar moest helaas vaststellen dat 
ze niet bereid waren om hun regels aan te passen. 
Om toch tegemoet te komen aan de noden van de 
paardenliefhebbers – en alsnog uitvoering te geven aan het 
Actieplan – stelde het Vlaams Paardenloket in 2012 de brochure 
‘Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse Kust’ samen. Deze 
brochure lijst per kustgemeenste alle regels op om het strand met 
een paard te betreden. Natuurlijk worden ook de regels voor de 
duingebieden en het verdere grondgebied van de verschillende 
badplaatsen besproken. Daarnaast krijgt de lezer een overzicht van 
alle men- en ruiterpaden in de verschillende kustgemeenten. 
Op de vernieuwde website zal de brochure een centrale plaats 
krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 

O. Actie 15: Nieuwe maatregel voor de 
paardenhouderij in kader van het PDPO 

 
 
 
“Het PDPO is van groot belang voor de leefbaarheid van het platteland en 
van de landbouwsector in Vlaanderen. Het omvat maatregelen die de 
landbouwsector en het platteland op economisch, ecologisch en socio-
cultureel vlak moeten versterken. 
Aangezien de paardenhouderij in Vlaanderen als een belangrijke 
economische drager van het platteland wordt beschouwd, zal er een 
initiatief genomen worden om binnen as 3 en as 4 van het PDPO een 
maatregel uit te werken die specifiek is gericht op het stimuleren van de 
paardenhouderij. Jaarlijks worden in de 5 Vlaamse provincies oproepen 
gelanceerd. 
In totaal bedraagt het budget (Europa, Vlaanderen en de provincies 
samen) voor de totale periode van het PDPO II (2007-2013) meer dan 72 
miljoen euro.” 
 

(Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, 2009) 
 
 
De paardenhouderij valt niet weg te denken uit het Vlaamse 
platteland. De sector kan zeker en vast een mooie meerwaarde 
bieden aan deze omgeving, maar spijtig genoeg lukt dat niet altijd. 
Ook de overheid gelooft dat paarden de verdere ontwikkeling van 
het platteland duurzaam kunnen ondersteunen. Dit is niet altijd 
even gemakkelijk omdat hippische projecten vaak op een hoge 
financiële muur botsen of een negatief effect hebben op het 
uitzicht van het landschap. In 2010 werden daarom twee 
belangrijke steunmaatregelen in het leven geroepen die de 
paardenhouderij willen stimuleren en er zo voor trachten te zorgen 
dat het Vlaamse platteland verder duurzaam evolueert:  
 



 
 
 
 
Het Vlaams actieplan paardenhouderij kadert in het Vlaams 
Plaatelandsbeleidsplan 2013-2015. De tekst van het 
actieprogramma van het Vlaams plattelandsbeleidsplan voor de 
periode 2013 – 2015 kan worden gedownload op de IPO-website. 
 
Voor volgende acties wordt het Vlaams Paardenloket als trekker of 
betrokkene vermeld in het actieprogramma: 

 G.1.3   In de periode 2013 – 2015 zal het Vlaams 
Paardenloket verder bijdragen tot een optimale integratie 
van de paardenhouderij in het landschappelijk kader, met 
aanbevelingen voor overdekte infrastructuur, trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten in open lucht, afrastering, weides en 
aanvullende constructies. Hierbij zal gestreefd worden naar 
een optimale samenwerking met bestaande initiatieven 
voor landschapszorg, zoals de beheersovereenkomsten van 
VLM en erfbeplantingsplannen, landschapsbedrijfsplannen 
en omgevingsadvies en landschapstoets op niveau van 
provincie en gemeente. 

 I.3.1   Het Vlaamse paardenloket voert in de periode 2013 – 
2015 het geactualiseerde Vlaams Actieplan voor de 
Paardenhouderij uit. Dit meerjarenplan zal de Vlaamse 
paardenhouderij de nodige zuurstof bieden om zich verder 
duurzaam te kunnen ontwikkelen. 

 J.1.2   Het Vlaams Paardenloket organiseert overleg inzake 
toeristische en recreatieve infrastructuur in het kader van 
het geactualiseerde Vlaams Actieplan voor de 
paardenhouderij 2013 - 2015.  

 
Per september 2013 kan de volgende stand van zaken voorgelegd 
worden: 
 
 

A. G.1.3   In de periode 2013 – 2015 zal het 
Vlaams Paardenloket verder bijdragen tot 
een optimale integratie van de 
paardenhouderij in het landschappelijk 
kader, met aanbevelingen voor overdekte 
infrastructuur, trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten in open lucht, 
afrastering, weides en aanvullende 
constructies. Hierbij zal gestreefd worden 
naar een optimale samenwerking met 
bestaande initiatieven voor 
landschapszorg, zoals de 
beheersovereenkomsten van VLM en 
erfbeplantingsplannen, 
landschapsbedrijfsplannen en 
omgevingsadvies en landschapstoets op 
niveau van provincie en gemeente. 

 
Het Vlaams Paardenloket neemt de problematiek van de 
landschappelijk inkadering van de paardenhouderij verder op. 

5. Vlaams 
Plattelandsbeleidsplan 
2013- 2015 
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Daarbij kan in de eerste plaats verwezen worden naar haar 
samenwerking met de provincie Limburg.  Het initiatief van de 
provincie Limburg “ruimte voor paarden, paard in landschap” 
 resulteerde in een zeer knappe en wetenschappelijk onderbouwde 
brochure “paard in landschap”. De ontwerpers daarvan waren de 
Directie Ruimte, afdeling Ruimtelijke Ordening, dienst ruimtelijke 
planning en beleid en de Studiegroep Omgeving cvba. Het Vlaams 
Paardenloket heeft daar actief aan meegewerkt en er werd in 
Meeuwen-Gruitrode ook een zeer interessante studiedag aan 
gewijd.  Op de website www.vlaamspaardenloket.be staat een link 
naar de hieruit voortgevloeide brochure "Paard in landschap. 
Daarnaast heeft het Paardenloket ook een nieuwsbrief over dit 
onderwerp verspreid die overgenomen werd door verschillende 
hippische media. De provincie Limburg staat er voor open deze 
brochure (waar nodig licht aangepast) te laten verspreiden in de 
andere provincies. 
 
Daarnaast schenkt het Vlaams ¨Paardenloket op haar website ook 
uitgebreid aandacht aan de beheersovereenkomsten met VLM met 
onder andere subsidiemogelijkheden voor streekeigen hagen en 
het onderhouden van kleine landschapselementen. Er werd een 
zeer uitgebreid dossier online geplaatst met verschillende 
subsidiemogelijkheden voor ingrepen die ten goede komen van het 
landschap, de natuur en het milieu. De beheersovereenkomsten 
worden daarbij het nadrukkelijkst naar voren geschoven.  
 
Het loket verspreide hierrond ook nieuwsberichten die 
overgenomen werden door andere hippische media. Daarnaast 
wordt in nieuwsbrieven rond weideboer ook bijvoorbeeld aandacht 
geschonken aan de beheersovereenkomst voor het aanplanten van 
hagen.  Hierover werden  reeds meermaals nieuwsbrieven 
verstuurd. 
 
Ook rond de PDPO-steunmaatregelen “Ontwikkeling van de 
paardenhouderij als nieuwe economische dragen op het 
platteland” en “De verhoging van de omgevingskwaliteit via 

sensibiliserende en informatieve acties” die landschappelijke 
integratie als doel stellen, werd een brochure opgesteld, online 
geplaatst en via een nieuwsbrief gecommuniceerd.  
 
Tenslotte laat het Vlaams Paardenloket niet na om haar contacten 
te informeren over diverse andere aspecten van landschappelijke 
integratie. Hierbij een overzicht van enkele verwante links op de 
website. Meestal werd deze info ook aan de hand van een 
nieuwsbrief verspreid. Deze berichten worden op hun beurt zeer 
vaak overgenomen door diverse hippische media:  

 Brochure rond weideafsluitingen  
 Brochure rond de inplanting van omheiningen  
 FAQ: Welke haag kan ik best rond mijn weide plaatsen 
 Nieuwsbericht: Nieuw op onze website: DOSSIER 

WEIDEAFLUITINGEN:  
 Nieuwsbericht: Veilige afsluiting voor paarden vrijgesteld 

van vergunning:  
 Nieuwsbericht: Paarden passend integreren in het 

Limburgse landschap:  
 Nieuwsbericht: NIEUW! Forum Boer en Natuur:  
 … 

 
Op de website van het Vlaams Paardenloket dewelke thans 
vernieuwd wordt,  zal verwezen worden verwezen naar de 
provinciale tuin- en landschapsarchitecten, dewelke ter 
beschikking staan voor advies in concrete dossiers. 
Er wordt overwogen een overleg “biodiversiteit, paardenhouderij en 
landschappelijke inkadering” te organiseren met 
vertegenwoordigers van VLM, CVN, ANB, Natuurpunt, de tuin- en 
 landschapsarchitecten van de provincies  en vertegenwoordigers 
van de paardensector, waarbij ook aandacht kan gegeven worden 
aan het probleem van de uitbreiding van Jacobskruiskruid. Dit 
overleg en de communicatie erover  zou er kunnen toe bijdragen de 
bestaande mogelijkheden met onder andere de provinciale tuin- en 
landschapsarchitecten beter aan te wenden, zonder dat daartoe 
veel bijkomende budgetten moeten aangesproken worden. 
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Het Vlaams actieplan paardenhouderij kadert in het Vlaams 
Plaatelandsbeleidsplan 2013-2015. De tekst van het 
actieprogramma van het Vlaams plattelandsbeleidsplan voor de 
periode 2013 – 2015 kan worden gedownload op de IPO-website. 
 
Voor volgende acties wordt het Vlaams Paardenloket als trekker of 
betrokkene vermeld in het actieprogramma: 

 G.1.3   In de periode 2013 – 2015 zal het Vlaams 
Paardenloket verder bijdragen tot een optimale integratie 
van de paardenhouderij in het landschappelijk kader, met 
aanbevelingen voor overdekte infrastructuur, trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten in open lucht, afrastering, weides en 
aanvullende constructies. Hierbij zal gestreefd worden naar 
een optimale samenwerking met bestaande initiatieven 
voor landschapszorg, zoals de beheersovereenkomsten van 
VLM en erfbeplantingsplannen, landschapsbedrijfsplannen 
en omgevingsadvies en landschapstoets op niveau van 
provincie en gemeente. 

 I.3.1   Het Vlaamse paardenloket voert in de periode 2013 – 
2015 het geactualiseerde Vlaams Actieplan voor de 
Paardenhouderij uit. Dit meerjarenplan zal de Vlaamse 
paardenhouderij de nodige zuurstof bieden om zich verder 
duurzaam te kunnen ontwikkelen. 

 J.1.2   Het Vlaams Paardenloket organiseert overleg inzake 
toeristische en recreatieve infrastructuur in het kader van 
het geactualiseerde Vlaams Actieplan voor de 
paardenhouderij 2013 - 2015.  

 
Per september 2013 kan de volgende stand van zaken voorgelegd 
worden: 
 
 

A. G.1.3   In de periode 2013 – 2015 zal het 
Vlaams Paardenloket verder bijdragen tot 
een optimale integratie van de 
paardenhouderij in het landschappelijk 
kader, met aanbevelingen voor overdekte 
infrastructuur, trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten in open lucht, 
afrastering, weides en aanvullende 
constructies. Hierbij zal gestreefd worden 
naar een optimale samenwerking met 
bestaande initiatieven voor 
landschapszorg, zoals de 
beheersovereenkomsten van VLM en 
erfbeplantingsplannen, 
landschapsbedrijfsplannen en 
omgevingsadvies en landschapstoets op 
niveau van provincie en gemeente. 

 
Het Vlaams Paardenloket neemt de problematiek van de 
landschappelijk inkadering van de paardenhouderij verder op. 

5. Vlaams 
Plattelandsbeleidsplan 
2013- 2015 



 

B. I.3.1   Het Vlaamse paardenloket voert in 
de periode 2013 – 2015 het 
geactualiseerde Vlaams Actieplan voor de 
Paardenhouderij uit. Dit meerjarenplan 
zal de Vlaamse paardenhouderij de 
nodige zuurstof bieden om zich verder 
duurzaam te kunnen ontwikkelen. 

 
Zie geactualiseerd actieplan met stand van zaken uitvoering (zie 
punt 5). 
 
 

C. J.1.2   Het Vlaams Paardenloket 
organiseert overleg inzake toeristische en 
recreatieve infrastructuur in het kader van 
het geactualiseerde Vlaams Actieplan voor 
de paardenhouderij 2013 - 2015. Zo zal 
het Vlaams Paardenloket o.a. concrete 
dossiers indienen bij de 
waterwegbeheerders om bepaalde 
jaagpaden langs kanalen of rivieren open 
te stellen voor paardenrecreatie. 

 
Zie geactualiseerd actieplan met stand van zaken uitvoering (zie 
punt 5). 
 
 

D. Diverse 
 
Voor meer informatie over de bijdrage die het Vlaams Paardenloket 
aan het Plattelandsbeleidsplan levert, willen wij u uitnodigen om 
de jaarverslagen van deze organisatie door te nemen. Deze kan u 
raadplegen via de website van het Vlaams Paardenloket:  
 
Daarnaast plaatst het Vlaams Paardenloket ook heel wat info rond 
de werking van VLM online. Er wordt regelmatig gevraagd om deze 
te updaten indien nodig zodat de info opnieuw via een bericht 
wordt verspreid. Enkele voorbeelden:  

 Mestmanagement met behulp van de mestbank 
 Het paard in de VLM-plattelandsontwikkeling - Presentatie 

Frank Stubbe - Vlaamse Sectordag Paarden 2010 
 Mestdecreet - Brochure  
 Milieuvergunningen - Brochure 
 Een landbouwer mest laten voeren op uw weiland 
 Mestopslag op de kopakker 
 VLM organiseert internationale conferentie Green Work(s)!  
 Nieuwe regels voor de opslag van vaste dierlijke mest op 

landbouwgrond 
 Optimale bemesting van de paardenweide: Meer, gezonder 

en smakelijker gras voor uw paarden  
 Het e-loket Landbouw en Visserij biedt tal van digitale 

mogelijkheden  
 Ik bezit een stuk weiland van minder dan 2 ha, dat ik 

gebruik als weiland voor mijn paard (1 paard) en ik wil aan 
een landbouwer toestaan om mest uit te voeren op dit 
perceel. Wat moet ik doen? 

 … 
 
Het is onontbeerlijk voor de duurzame ontwikkeling van de 
paardenhouderij in Vlaanderen dat deze acties ook na 2015 verder 
gezet worden en dat de overheid de daartoe noodzakelijke 
ondersteuning biedt.  
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Het volledig memorandum vindt u terug op: 

www.vlacopaard.be en www.vlaamspaardenloket.be

Meer informatie: vzw Vlaamse Confederatie van het Paard

info@vlacopaard.be


