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Inleiding 

 

1. Algemene schets sector paardenhouderij en afbakening in kader van dit 
onderzoek 

 

De sector paardenhouderij omvat vele verschillende thematieken, vele organisaties en complexe 

regelgeving. 

 

Wat betreft de thematieken zijn onder meer sport, recreatie, fokkerij, handel en diergeneeskunde aan 

de orde. 

 

Op organisatorisch vlak is de sector onderverdeeld in 3 functionele pijlers ('beroepen en opleidingen’, 

‘fokkerij’ en ‘gebruikers’) die overkoepeld worden door  de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP). 

In elke pijler zijn meerdere erkende organisaties actief, wat resulteert in een veelheid van organisaties 

actief binnen de sector  (figuur 0.1) (vzw Vlaams Paardenloket, 2014b). 

 

Wat betreft regelgeving is de situatie binnen de sector niet steeds duidelijk en vrij complex. Dit ten 

eerste omdat verschillende aspecten van paardenhouderij vaak onder de verantwoordelijkheid van 

andere overheidsorganen vallen , waardoor soms internationale (o.a. betreffende grensoverschrijdend 

transport), soms federale (o.a. aangaande nationaal transport, verzamelen en verhandelen), soms 

gewestelijke (o.a. dierenwelzijn, bosbeheer, ruimtelijke ordening), of plaatselijke (o.a. reglementering 

inzake wegcode en politiereglementen) regelgeving van toepassing is. Bovendien is er weinig 

regelgeving specifiek voor paardenhouderij (of specifieke takken daarvan). 
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Figuur 0.1 organisaties vertegenwoordigd binnen de Vlaamse Paardensector 
Bron: vzw Vlaams Paardenloket (2014b) 

 

Gezien deze veelheid aan thematieken, organisaties en regelgeving, dringt een duidelijk afbakening 

van het onderzoeksonderwerp ‘paardenhouderij’ zich op teneinde het mogelijk te maken  om één of 

meerdere thematieken binnen een bepaalde regio, en hun verband met veiligheid, diepgaand te 

bestuderen. 

 

Een eerste afbakening van de thematiek wordt gemaakt op geografisch vlak. Gezien deze studie de 

steun geniet van vzw Vlaams Paardenloket en de resultaten bij voorkeur aanwendbaar moeten zijn 

voor hun werking binnen Vlaanderen, wordt het onderzoeksdomein beperkt tot Vlaanderen. In de loop 

van de studie zullen wel (internationale) vergelijkingen aan bod komen waar dit mogelijk en relevant 

is. 
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Ten tweede dringt een duidelijke functionele omkadering zich op. Het bespreken van de 3 pijlers ( 

beroepen en opleidingen, fokkerij, gebruikers) zou te omvangrijk worden in het kader van deze 

masterproef. 

Er wordt gekozen verder te werken binnen de sector ‘gebruik’ om verscheidene redenen. Ten eerste 

omdat hieronder alle gebruiksorganisaties terug te vinden zijn, vertegenwoordigd door 2 grote 

federaties namelijk Landelijke Rijverenigingen (LRV) en de Vlaamse Liga Paardensport (VLP). Zowel VLP 

en LRV houden gegevens bij omtrent ongevalsaangiftes van hun leden en kunnen dus mogelijks nuttige 

informatie aanleveren. Ten tweede is de subsector ‘gebruik’ een sociaal-maatschappelijk zeer 

relevante sector. Niet alleen omwille van de circa 1200 arbeidsplaatsen (voltijds equivalent) die deze 

sector creëert, maar ook omdat in deze sector organisaties en bedrijven zijn opgenomen die 

paardensportbeoefenaars verenigen (maneges, ruiterverenigingen,…) (Policy Research Corporation, 

2008). 

Binnen deze subsector ‘gebruik’ komen verder verscheidene activiteiten terug (federaties & 

verenigingen, maneges en pensionstallen, landbouwbedrijven met paardachtigen,...; figuur 0.2).  Het 

huidige onderzoek wordt beperkt tot dat van veiligheid op maneges en pensionstallen. Dit omdat dit 

type ondernemingen economisch relevant is en ze, omwille van het feit dat ze met een cliënteel 

werken, een publiek component van veiligheid raken (vzw Vlaams Paardenloket, 2014a). 

 

In wat volgt zullen de begrippen manege en pensionstal als volgt gedefinieerd worden: 

 

- “Op een manege wordt les gegeven aan derden met paarden in eigendom van de 

manegehouder. Een manege onderscheidt zich van een paardenpension/pensionstal/privéstal 

omwille van het publieke karakter.” (vzw Vlaams Paardenloket, 2014a, p. 1) 

- “ een paardenpension/pensionstal/privéstal is een bedrijf dat paarden van derden stalt, al 

dan niet met inbegrip van het aanbieden van verzorging (voeding, poetsen, beweging,…) en 

rijfaciliteiten. Een paardenpension/pensionstal/privéstal onderscheidt zich van een manege 

omwille van het privékarakter. Het bedrijf is enkel toegankelijk voor de eigenaars van de 

gestalde paarden en de door hen aangestelde derden” (vzw Vlaams Paardenloket, 2014a, p. 

2) 

 

Deze definities worden aangereikt door vzw Vlaams Paardenloket en worden in het verder onderzoek 

gevolgd gezien ze als correct en volledig voorkomen. Bovendien worden zo de resultaten uit deze 

studie eenvoudiger vergelijkbaar en toepasbaar voor vzw Vlaams Paardenloket. 
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Figuur 0.2 Sectoren en subsectoren in de Vlaamse Paardensector 
Bron: Policy Reasearch Corporation (2008, p. 8) 

 

Meestal is er echter geen sprake van ‘zuivere’ maneges of pensionstallen, maar is er sprake van 

‘gemengde bedrijven’. Bijvoorbeeld hebben maneges ook een aantal paarden in pension staan of 

hebben pensioneigenaars enkele paarden waarmee ze les geven. Ook worden manege- en 

pensionactiviteiten vaak gecombineerd met andere takken van de paardenhouderij, zoals fokkerij of 

handelsstal. 

 

In wat volgt, worden alle bedrijven die hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als nevenactiviteit manege en/of 

pensionstal zijn, meegenomen in de besprekingen en analyse. In het vervolg van deze tekst zullen de 

begrippen ‘manege’ en ‘pensionstal’ gebruikt worden, ook wanneer het gemengde bedrijven betreft. 

 

2. Het belang van veiligheid op maneges en pensionstallen. 

 

De ‘paardenhouderij’ is een sector die rekening moet houden met tal van veiligheidsrisico’s. 

In de paardenhouderij werkt men niet alleen met levende dieren wat specifieke risico’s met zich 

meebrengt (paarden kunnen bijten, trappen en onverwachts reageren), er is ook sprake van  

omvangrijke infrastructuren die aan de nodige veiligheidsvereisten, voor mens en dier, tegemoet 

moeten komen (denk maar aan brandveiligheid). 

 

Bovendien wordt op maneges en pensionstallen een sport beoefend waar een bepaald risico aan 

verbonden is, namelijk de paardensport. 

Paardensport blijkt niet dé sport waar het meeste ongevallen voorkomen. Bijvoorbeeld sporten als 

squash, hockey, rugby, motorsporten en volleybal hebben een hogere ‘risico-index’ (een index 

berekend op basis van het aantal geraamde ongevallen/aantal beoefenaars van de sport) 



 

5 
 

(Vandercammen, 2003) of het aantal letsels dat een sporter oploopt per 1000 uren activiteit is hoger 

(bijvoorbeeld bij zaalvoetbal, squash en vechtsporten) (Etienne, 2013). 

Om te stellen dat de sporten met een hogere risico-index of hoger aantal ongevallen per 1000 

sporturen effectief gevaarlijker zijn dan paardrijden is echter niet correct. Om te bepalen hoe 

‘gevaarlijk’ een sport is moeten ook de ernst van de gevolgen in rekening worden gebracht. Bij 

blessures veroorzaakt door paardrijden is bij 1 letsel op 4 spoedhulp vereist, terwijl dit bij bijvoorbeeld 

zaalvoetbal slechts 1 op 29 is. Bij paardrijden raakt men dus niet zo vaak gewond, maar de kans op een 

ernstige verwonding is wel groter (Etienne, 2013). 

Gezien het aanzienlijke risico dat verbonden is aan het beoefenen van paardensport, dient veiligheid 

hoog in het vaandel gedragen te worden. Een ongeval dat kan vermeden worden, staat immers vaak 

gelijk aan een zwaar letsel dat vermeden wordt. 

 

Het is dan ook meer dan nuttig om door middel van een studie duidelijk aan te geven waar de 

(grootste) pijnpunten aangaande veiligheid op maneges/pensionstallen zich bevinden, teneinde het 

opzetten van gerichte acties en sensibiliseringscampagnes (door bv vzw Vlaams Paardenloket) 

mogelijk te maken. 

 

3. Maatschappelijk en wetenschappelijk belang van het onderzoek 

 

Het maatschappelijk belang van de paardensport, en meer specifiek de tak ‘gebruikers’ is niet te 

onderschatten, hiervan getuige een almaar groeiend aantal deelnemers. Een studie van Policy 

Research Corporation in 2008, in opdracht van de Vlaamse Overheid, bracht naar boven dat er sprake 

zou zijn van naar schatting 200 000 recreanten in de paardensport, waarvan 32 000 aangesloten bij 

een van de meer dan 800 actieve paardenclubs, rijverenigingen en ponyclubs (Policy Reasearch 

Corporation, 2008) . Bovendien kan VLP zich sedert 2008  beroepen op een verhoging van hun 

ledenaantal van 20 020 naar 30 151 in 2012, wat duidt op een nog verder stijging van het 

recreantenaantal (vzw Vlaamse Confederatie van het Paard, 2014). (enkel kritische bedenkingen 

hierbij in punt 4.2.2.A.C.) 

 

Maneges en pensionstallen vormen een belangrijke subsector van de Vlaamse paardenhouderij. 

Maneges vormen voor velen een laagdrempelige en eerste kennismaking met de paardensport. Uit 

een onderzoek van de LEI Wageningen UR bij ruiters blijkt dat 48% van 5267 bevraagde respondenten 

voor het eerst in contact kwam met paarden via een manege (van Wijk-Jansen, Visser-Riedstra, 

Verstegen, & Kortstee, 2009).  Paardenpensions  vervullen dan weer een andere (maatschappelijke) 

functie, zij bieden de mogelijkheid aan mensen die hiervoor zelf niet over de infrastructuur, tijd en 
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mogelijkheden beschikken om toch een eigen paard te kunnen houden. Zoals reeds vermeld in punt 1  

is er vaak is een overlap in de activiteiten van pensionstallen en maneges (de ‘gemengde bedrijven’) 

en we kunnen er dan ook vanuit gaan dat ze een gedeeld maatschappelijk belang hebben (vzw Vlaams 

Paardenloket, 2014a).  

Gezien deze grote maatschappelijke rol van maneges en pensionstallen, is de veiligheid die zij bieden 

van groot belang. Uit een bevraging die vzw Vlaams Paardenloket uitvoerde bij klanten en eigenaars 

van maneges/pensionstallen bleek dat veiligheid bij beide in de top 3 staat van zaken die zij belangrijk 

vinden (van Wijk-Jansen et al., 2009).  

 

Een goed zicht krijgen omtrent de veiligheidssituatie en problemen bij maneges/pensionstallen heeft 

ook impact op de mate in en de wijze waarop deze aangepakt kunnen worden. Momenteel is er wel 

bekend dat de paardensport een risicovolle sport is (Etienne, 2013) en dat veel van deze ongevallen 

voorvallen op maneges/pensionstallen (BG, 2010) maar er is nagenoeg geen gedetailleerdere info 

bekend of op wetenschappelijke wijze onderzocht (omtrent o.a. types ongevallen, mogelijke linken 

met aard van de infrastructuur,…).  Inzicht in onder andere  de verschillende types ongevallen die zich 

voordoen, de oorzaken en de mate waarin stalhouders zich bewust zijn van (on)veilige situaties op hun 

bedrijf, alsook verbanden met type bedrijf etc.  kan nuttige info opleveren die gebruikt kan worden 

voor sector gebonden acties en beleidsmatige doeleinden (bv. het opzetten van 

sensibiliseringscampagnes door het vzw Vlaams Paardenloket of reglementering). 

 

Omtrent aansprakelijkheid bij ruiterongevallen werd wel reeds een en ander geschreven (zie onder 

meer http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Veiligheid-verkeersregels-en-verzekeringen 

/Verzekeringen-Goede-raad-voor-al-wie-met-paarden-omgaat) maar het is nog steeds nuttig hiervoor 

een kader te schetsen dat niet enkel rekening houdt met regelgeving, maar ook met bestaande 

rechtspraak en rechtsleer en dat specifiek is toegespitst op ongevallen op maneges/pensionstallen. Dit 

wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

 

4. Onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden 

 

4.1 Onderzoeksvragen 

 

Zoals hiervoor aangegeven in punt 1 is de ‘paardenhouderij’ een zeer ruime sector en wordt het 

onderzoek dan ook beperkt tot dat van (on)veiligheid op maneges en pensionstallen. 
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De hoofdonderzoeksvraag hierbij luidt: 

Welke ongevallen doen zich voor op maneges/pensionstallen1 en wat is het veiligheidsbewustzijn 

en de veiligheidspraktijk op maneges/pensionstallen om ongevallen te voorkomen/beperken? 

 

Hierbij worden 4 subvragen geformuleerd: 

 

1. Welke gegevens omtrent ongevallen op maneges/pensionstallen zijn bekend uit literatuur en 

bestaande statistieken/registers? Kunnen er aan de hand van deze gegevens conclusies omtrent 

onder meer aantal, aard, oorzaak en gevolgen van de ongevallen opgemaakt worden? Biedt 

bijkomend onderzoek hier meer verduidelijking? 

 

2. Wat is het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidspraktijk bij houders van 

maneges/pensionstallen? Hoeveel belang hechten zij aan veiligheid? Zijn ze zich bewust van 

(on)veiligheid op hun bedrijf? 

 

3. Wat is de wettelijke omkadering bij deze ongevallen, voornamelijk met betrekking tot 

aansprakelijkheden ( rechtsregels, rechtspraak, rechtsleer)? 

 

4. Waarop dient de aandacht gevestigd te worden om veiligheid op maneges/pensionstallen te 

verbeteren? Op welke manier kan men hiertoe tewerk gaan? Wat zijn de aanbevelingen naar 

sector en beleid toe? 

 

4.2 Onderzoeksmethoden 

 

Tijdens het onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden aangewend die telkens hun nut 

bewijzen voor het beantwoorden van één of meerdere van de onderzoeksvragen die hiervoor werden 

geformuleerd. 

 

4.2.1 Literatuurstudie (inclusief opvragen van beschikbare cijfergegevens (statistieken, registers) 

 

Een literatuurstudie geeft zicht op wat reeds geweten is omtrent het onderwerp en wat nog niet. De 

publiek beschikbare literatuur over het onderwerp wordt aangevuld met (cijfer)materiaal dat 

                                                           
1 Ongevallen met dodelijk afloop worden geweerd uit deze studie! Dit is een keuze van de onderzoekster 
gezien deze dodelijk ongevallen weinig voorkomen op maneges/pensionstallen. 



 

8 
 

opgevraagd word bij officiële instanties uit de sector (VLP, vzw Vlaams Paardenloket,…) en 

onderzoeksinstanties (bv Policy Research Corporation , LEI Wageningen UR). 

 

De mogelijkheid om analyses uit te voeren en conclusies op te maken omtrent ongevallen op 

maneges/pensionstallen (gebaseerd op de gegevens voortkomend uit literatuurstudie en ander 

opgevraagd bestaand materiaal) zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid en kwaliteit van de bekomen 

data. Hieruit zal dan ook blijken op welke vlakken bijkomend onderzoek vereist is om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 

4.2.2 Kwantitatief onderzoek 

 

Indien blijkt dat de beschikbare informatie omtrent veiligheid en ongevallen in de paardensport in 

Vlaanderen na literatuurstudie niet volstaat om de onderzoeksvragen afdoende en correct te kunnen 

beantwoorden, dringt verder onderzoek zich op.  Hierbij werd gekozen  om in de eerste plaats 

kwantitatief onderzoek uit te voeren, enerzijds bij klanten op maneges/pensionstallen (verder 

genoemd de ‘klantensurvey’) en anderzijds bij uitbaters (verder genoemd de ‘bedrijvensurvey’). 

 

Kwantitatief onderzoek is hier het meest aangewezen omwille van het feit dat het de mogelijkheid 

biedt om inzicht te krijgen in de ervaringen en percepties van grote groepen mensen. Deze gegevens 

kunnen cijfermatig worden uitgedrukt wat, in combinatie met een hoog aantal verkregen gegevens, 

de mogelijkheid biedt tot statistische verwerking om betrouwbare en representatieve uitspraken te 

doen (RIGHT marktonderzoek, 2015). 

 

Bij dit onderzoek wordt meer specifiek gebruik gemaakt van websurveys, zowel naar klanten als 

uitbaters toe. Deze manier van bevragen is snel en goedkoop en biedt bovendien de mogelijkheid om 

naargelang de situatie, meningen en ervaringen van de respondent aangepaste vragen te presenteren 

(RIGHT marktonderzoek, 2015). Een bijkomend voordeel is dat de resultaten die verkregen werden 

eenvoudig verwerkt kunnen worden en automatisch ingevoerd in een statistisch 

verwerkingsprogramma.  Nadeel van deze methode is dat ze enkel bevraging van internetgebruikers 

toelaat. 

 

Voor de opmaak en afname van de surveys wordt gebruik gemaakt van het programma ‘Quatrics’ 

(zoals ter beschikking gesteld door de Universiteit Antwerpen), voor de verwerking van de bekomen 

gegevens wordt  het programma ‘SPSS’ gebruikt (eveneens ter beschikking gesteld door de Universiteit 

Antwerpen). 
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I. De klantensurvey 

 

A. Doel 

 

Wanneer uit literatuuronderzoek en opvraging van beschikbare cijfergegevens met betrekking tot 

ongevallen bij klanten van maneges/pensionstallen2 blijkt dat de beschikbare gegevens te beperkt zijn 

om antwoorden te bieden op de onderzoeksvragen, zal verder onderzoek verricht worden. Klanten 

zullen voornamelijk bevraagd worden omtrent feitelijkheden omtrent ongevallen. 

 

B. Uitvoering 

 

De survey bij klanten gebeurde onder de vorm van een websurvey. Naast de eerder vermelde 

voordelen, heeft dit ook nadelen. 

Ten eerste kunnen  enkel mensen met toegang tot internet deelnemen waardoor bepaalde groepen, 

bijvoorbeeld oudere mensen en jonge kinderen, niet de mogelijkheid hebben deel te nemen. 

Voor dit onderzoek lijkt dit probleem echter niet zo groot, gezien uit bovenstaande reeds bleek 

dat de ruiterpopulatie voornamelijk is samengesteld uit jongere mensen. Bovendien werd de 

vragenlijst zo opgesteld dat deze door één gezinslid kan worden ingevuld in naam van alle 

gezinsleden-ruiters. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld de survey invullen voor hun 

(jonge) kinderen. 

 

Ten tweede is het moeilijk om enkel manege/pensionstalklanten te gaan bevragen via een websurvey. 

Er werd dan ook een survey opgesteld die zowel klanten als niet-klanten (personen die bezig zijn met 

paarden(sport) buiten een manege/pensionstal) bevraagd.  Voor beide werd een andere ‘routing’ 

opgesteld zodat klanten vragen kregen die specifiek handelen over ongevallen op het terrein van de 

manege/pensionstal gericht werden, terwijl niet-klanten gelijkaardige vragen kregen omtrent 

ongevallen tijdens het omgaan met paarden in het algemeen. 

Hierbij dient opgemerkt dat personen die zowel klant zijn als daarbuiten bezig zijn met paarden( 

sport), enkel de vragen omtrent ongevallen op maneges kregen en niet die omtrent ongevallen 

daarbuiten. Dit om complexiteit en lengte van de vragenlijsten te beperken. 

 

De klantensurvey werd opengesteld op 5 maart 2015 en afgesloten op 5 april 2015. 

                                                           
2 In wat volgt zullen ‘klanten van maneges en pensionstallen’ kortweg benoemd worden als ‘klanten’. 
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Het online brengen van deze websurvey gebeurde via verschillende wegen. 

 Via website: vzw Vlaams Paardenloket plaatste de survey op hun website  

 Via sociale netwerksites (voornamelijk Facebook (o.a. van vzw Vlaams Paardenloket en VLP) 

en Twitter (o.a. van VLP)) 

 Via email: vzw Vlaams Paardenloket stuurde de survey mee als onderwerp op hun nieuwsbrief 

d.d. 24 maart 2015 

(link: http://www.vlaamspaardenloket.be/nieuwsbriefnieuw/index.php?id=30) 

 

Bijlage 0-A: de klantensurvey 

 

C. Populatie 

 

De te onderzoeken populatie is deze van ruiters op maneges/pensionstallen. 

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Policy Research Corporation waren er in 2008 in Vlaanderen 

naar schatting 200 000 recreanten actief in de paardensport waarvan ongeveer 32 000 aangesloten bij 

een paardenclub, ponyclub of rijvereniging. (Policy Research Corporation, 2008, p. 1). Bovendien lijkt 

dit aantal  nog te stijgen. Zo steeg het aantal VLP leden bijvoorbeeld van 24 000 in 2009 naar bijna 

33 000 in 2013. (vzw Vlaamse Confederatie van het Paard, 2014). 

Een kritische bedenking hierbij is dat het vermoeden van een stijgend aantal recreanten is 

gebaseerd op een stijgend aantal leden bij officiële clubs zoals VLP. Deze stijging kan echter 

ook gelinkt zijn aan een stijgend bewustzijn van de ruiters betreffende het belang van 

aangesloten te zijn bij een officiële ruitervereniging (zij bieden onder andere de mogelijkheid 

om aan een gunstig tarief te verzekeren tegen ruitersportongevallen).  Wanneer bijvoorbeeld 

de ledenaantallen van LRV worden bekeken, kan hier niet direct een stijging van het 

ledenaantal worden afgeleid. In 2008, 2010 en 2012 telden zij 12954, 13543 resp. 12756 leden. 

In 2013 wijzigden zij hun telsysteem waardoor het geregistreerde ledenaantal daalde tot 

11 384, in 2014 was dit 11 295 (C. Vandyck, persoonlijke mededeling, 2 april 2015). 

In uitvoering van een KB van 16 mei 2005 is sinds 1 juli 2008 de registratie van alle 

paardachtigen verplicht.  Op 31 december 2012 noteerde het BCP 236 447 paardachtigen in 

België. Sinds 2010 groeide het aantal geregistreerde paarden jaarlijks met 15%. Voor 2013 en 

2014 verwachtte men in 2012 een verdere toename, hoewel minder sterk (vzw Belgische 

Confederatie van het Paard, 2012).  In 2015  bedraagt het aantal geregistreerde paarden bij de 

BCP 274 050 (BCP-J.P.Devos, persoonlijke mededeling, 3 april 2015). Dit cijfer bevestigt dus de 

verwachtte toename.  Gezien eigenaars zich in regel dienen te stellen is het niet verwonderlijk 
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dat in de eerste jaren na de verplichting er sterke stijgingen zijn in het aantal registraties. Dus 

ook het aantal geregistreerde paardachtigen kan niet fungeren als indicator voor de 

populariteit van de paardensport. 

Dit alles om aan te tonen dat niet duidelijk is wat de juiste omvang is van de ‘populatie van 

ruiters’. Met als enige houvast de schatting Van Policy Research Corporation uit 2008 en de 

steeds weer gerapporteerde tendens van een stijgend aantal ruiters, wordt er in dit onderzoek 

vanuit gegaan dat de populatie tussen de 200 000 en 250 000 ruiters omvat. 

 

De ledenlijsten van VLP (leden zoals opgenomen in de ledenlijsten d.d. 2 maart 2015)  maken het 

mogelijk enkele kenmerken (leeftijd en geslacht) van de populatie te schetsen (ledenlijsten bekomen 

van T. Wentein, persoonlijke mededeling, 2 maart 2015).  Figuur 0-3 en 0-4 hieronder zijn gebaseerd 

op de gegevens betreffende geslacht en leeftijd uit de ledenlijst van VLP. Deze geven aan dat de leden 

vooral jongeren tussen 5 en 24 jaar zijn (figuur 0-3) en dat de VLP-ruiterpopulatie bestaat uit 75% 

vrouwen ten opzicht van 25% mannen (Figuur 0-4).  Hoewel er nergens officiële cijfers bekend zijn 

omtrent samenstelling van de Vlaamse ruiterpopulatie, doet voorgaande vermoeden dat ruitersport 

voornamelijk beoefend wordt door jonge vrouwen. 

 

 

Figuur 0.3 VLP leden opgedeeld per leeftijdscategorie 
Bron: VLP - T. Wentein, persoonlijke mededeling, 2 maart 2015 

 

 

Figuur 0.4 VLP leden opgedeeld per geslacht 
Bron: VLP - T. Wentein, persoonlijke mededeling, 2 maart 2015 
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D. Beschrijving Steekproef 

 

Doordat de survey naar de volledige populatie van ruiters (aantal N) in Vlaanderen wordt gericht, heeft 

elke ruiter evenveel kans (namelijk kans 1/N) om deel te nemen. Op deze manier worden resultaten 

verkregen de geëxtrapoleerd kunnen worden naar de volledige populatie. Het gaat hier dus om een 

enkelvoudige aselecte steekproef (Prof. Dr. Callaert, 2015). 

 

In tabel 0-1 een korte weergave van het aantal respondenten voor de verschillende onderdelen van 

de survey. Telkens wordt aangegeven hoeveel respondenten een aanvang namen met het onderdeel 

(voor het onderdeel ongelukken werden gegevens opgevraagd voor elk gezinslid van de respondent, 

vandaar wordt m.b.t. ongevallen verder gesproken over ‘gezinsleden’ i.p.v. ‘respondenten’) en hoeveel 

het onderdeel volledig invulden. 

 

 Gestart Volledig ingevuld 

Volledige vragenlijst (respondenten) 760 513 

Onderdeel ‘Ongelukken’ (gezinsleden)* 316 241 

Onderdeel opinie/meningen (respondenten) 631 513 

Tabel 0.1 Aantal respondenten klantensurvey 
* Dit onderdeel diende enkel ingevuld te worden voor gezinsleden waarvoor werd aangegeven dat ze daadwerkelijk een 
ongeval hadden, daardoor ligt het aantal respondenten beduidend lager dan het aantal ingevulde enquêtes. 

 

Van de 241 gezinsleden die aangaven een (of meerdere) ongevallen gehad te hebben, zijn er 171 klant 

op een manege/pensionstal. Hun antwoorden vormen de basis voor de analyses in hoofdstuk 2 

omtrent ongevallen. 

Onder de 513 respondenten die het opiniegedeelte invulden, zijn er 407 klant op een 

manege/pensionstal. Hun gegevens vormen de basis voor de analyses in hoofdstuk 3. 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

A. Doel 

 

Indien na literatuurstudie te weinig informatie voorhanden is om voldoende inzicht te bieden  in 

veiligheidsbewustzijn en –praktijk op maneges en pensionstallen om een antwoord te formuleren op 
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de onderzoeksvragen hieromtrent (o.m. (sub)onderzoeksvraag 2, zie pun 4.1) ‘wordt getracht de 

ontbrekende informatie te bekomen via een survey gericht aan de uitbaters3. 

 

De bedrijvensurvey bevat eveneens een aantal vragen omtrent feitelijke gegevens (aantal, aard, 

oorzaak, gevolg) van gebeurde ongevallen tijdens de periode 2013/2014. Deze vragen werden op een 

gelijklopende manier geformuleerd als bij de klantensurvey zodat de antwoorden hiermee vergeleken 

kunnen worden en een toevoeging/verificatie van de gegevens uit de klantensurvey kunnen vormen. 

 

B. Uitvoering 

 

Weer wordt gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek door middel van een websurvey (verder de 

‘bedrijvensurvey’ genaamd). 

 

De bedrijvensurvey bestaat uit drie delen en is gericht naar de uitbaters (of andere hippische 

bedrijven). 

In een eerste deel wordt algemene informatie van het bedrijf opgevraagd (activiteiten, aantal 

paarden,…). In een tweede deel worden de feitelijkheden omtrent ongevallen bevraagt (aantal, 

oorzaak, gevolg,…) en het derde deel bevraagt de veiligheidspraktijk en het veiligheidsbewustzijn van 

de uitbaters. 

Er werd rekening mee gehouden dat uitbaters van bedrijven die geen manege/pensionstal zijn, enkel 

de ‘algemene’ vragen omtrent veiligheid op maneges/pensionstallen voorgeschoteld kregen en niet 

de manege/pensionstal-specifieke vragen. 

 

De bedrijvensurvey werd opengesteld op 8 maart 2015 en afgesloten op 5 april 2015. 

 

De bedrijvensurvey werd verdeeld via mail: 

 Een eerste mailingsronde gebeurde via het Quatrics-sofwarepakket op 8 maart 2015. 

 Een tweede en derde mailingsronde via het persoonlijke UA-emailadres van de onderzoekster 

op 15 maart, resp. 31 maart 2015 (dewelke ook benut werd om respondenten te danken voor 

hun medewerking). 

 

Bijlage 0-B: de bedrijvensurvey 

                                                           
3 In het vervolg van deze paper zullen ‘uitbaters van maneges en pensionstallen’ kortweg benoemd worden als 
‘uitbaters’. 
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C. Populatie 

 

Er wordt beoogd om voor de bedrijvensurvey de volledige populatie van maneges/pensionstallen in 

Vlaanderen te bevragen. 

 

Vzw Vlaams Paardenloket leverde een lijst aan van 458 bedrijven die bij hen bekend zijn als manege 

en/of pensionstal.  Zij stelden deze lijst samen aan de hand van verschillende informatiebronnen: de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Gele Gids, de ledenlijst van VLP, info uit eigen communicatie, 

… (Paardenloket - J. Deboitselier, persoonlijke mededeling,  6 februari 2015). 

 

Door vergelijking van de lijst van VPL met gegevens uit de sportdatabank BLOSO (zoekopdracht ‘zoek 

sportdomein/sportinfrastructuur’ – sporttak paardrijden (algemeen) – soort: manege), de Gouden 

Gids (zoekopdracht ‘manege in Vlaanderen’, categorie ‘pensionstal’ bestaat niet in de gouden gids)) 

en de ledenlijst die verkregen werd van VLP (leden die op datum van 2 maart 2015 hun lidgeld voor 

2015 betaalden) werd de lijst uitgebreid naar 724 bedrijven waarbij van 576 een actief emailadres 

gekend is.  Van een groot aantal (+-70%) van de  bedrijven zonder emailadres wordt, na natrekking op 

internet, vermoed dat ze niet langer bestaan/actief zijn. Er kan dus gesteld worden dat 620 bedrijven 

actief zijn in Vlaanderen die zich op een of andere manier profileren als pensionstal/manege, waarvan 

er tijdens de websurvey via email 576 bereikbaar zijn. De bedrijven worden gevraagd welke activiteiten 

ze voeren, zodat maneges/pensionstallen afgezonderd kunnen worden van andere types bedrijven. 

Kritische bedenking bij dit alles is dat er ook pensionstallen en maneges zijn die zich in een ‘grijze 

zone’ bevinden. Het gaat dan om bedrijven of particulieren die enkele paardenstallen verhuren 

en/of paardrijlessen geven maar zichzelf niet als dusdanig profileren. Deze bedrijven/particulieren 

hebben bijvoorbeeld wel een facebookpagina, maar staan niet genoteerd in de Gouden Gids en zijn 

geen lid van VLP. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om te achterhalen om hoeveel bedrijven het 

hier gaat. In een onderzoek van Policy Research Corporation van 2008 wordt hetzelfde knelpunt 

aangehaald en wordt de aanname gemaakt dat er in Vlaanderen ongeveer 53 000 paarden 

gehuisvest zijn op een pensionstal (Policy Research Corporation, 2008). Dit geeft echter nog steeds 

geen zicht op het aantal bedrijven dat pensionstallen aanbiedt/paardrijlessen geeft. Deze materie 

valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

 

D. Beschrijving steekproef 
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Ook hier is er sprake van een enkelvoudige aselecte steekproef. Elk lid van de populatie had dus 

evenveel kans om deel te nemen. Hierdoor zijn de resultaten uit de steekproef veralgemeenbaar naar 

de volledig populatie (Prof. Dr. Callaert, 2015). 

 

Hierna  wordt ook voor de bedrijven kort uiteengezet hoeveel respondenten deelnamen aan de survey 

en welke hiervan werden weerhouden voor het verder onderzoek met betrekking tot de verschillende 

delen ( ongevallen en perceptie/meningen). 

 

Bij de maneges/pensionstallen wordt er van uitgegaan dat de volledige populatie in Vlaanderen 

bestaat uit een 620-tal bedrijven, waarvan 576 bereikbaar via email. 

216 uitbaters vatten de survey aan, 162 doorliepen de survey tot het einde, 133 van hen gaven aan 

(onder meer) manege en/of pensionstal te zijn (zie tabel 0.2).  In de analyses die volgen, wordt gewerkt 

met deze 133 bedrijven en waar nuttig een vergelijking gemaakt met de 29 respondenten ‘bedrijven-

niet manege/pensionstal’. 

 

 

 Gestart Volledig ingevuld 

Alle types bedrijven 216 162 

Enkel pensionstallen/maneges 158 133 

Tabel 0.2 Aantal respondenten bedrijvensurvey 

 

4.2.3 Kwalitatief onderzoek 

 

In een volgende stadium zullen de gegevens bekomen uit literatuurstudie en gevoerd kwantitatief 

onderzoek worden getoetst aan praktijkervaring van mensen die nauw bij de sector betrokken zijn. Dit 

gebeurt via diepte-interviews en persoonlijke communicatie (informele gesprekken). 

 

I. Doel 

 

Het doel van het kwalitatieve onderzoek is om de conclusies die voortvloeien uit de surveys 

(voornamelijk het deel met betrekking tot veiligheidsbewustzijn en -praktijk) te toetsen aan de 

praktijkervaringen van personen uit het werkveld die veelvuldig in aanraking komen met 

maneges/pensionstallen en de stand van zaken aangaande veiligheid. 
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De resultaten uit de survey en deze van het kwalitatieve onderzoek kunnen dan samengebracht 

worden voor het maken van conclusies en aanbevelingen. 

 

II. Opzet en uitvoering 

 

Het kwalitatieve onderzoek bestond enerzijds uit diepte-interviews omtrent alle bevindingen uit de 

surveys en anderzijds uit (informele) gesprekken met mensen die bepaalde aspecten uit de surveys 

konden toelichten. 

 

Er werden 2 diepte-interviews uitgevoerd. Geïnterviewde personen waren: 

 Dr. Chris Hannes. Dierenarts, gespecialiseerd in tandheelkunde voor paarden. 

 Mevr. Katrien van Miert. Adjunct-Manager bij vzw Vlaams Paardenloket. 

In de diepte-interviews werden de topics zoals die voorkwamen in de surveys besproken (bijlage 0-C 

en 0-D: de interviewprotocols). Op vraag van de geïnterviewden wordt de informatie die zij verschaften 

niet aan hun persoon gelinkt in dit eindwerk en zal enkel gesproken worden over informatie uit ‘de 

interviews’. 

De interviews duurden elk ongeveer 120 minuten. 

 

De informele gesprekken werden met diverse personen gevoerd en zijn niet te beschouwen als 

interviews. Het gaat om gesprekken die wel in het kader van dit onderzoek werden gevoerd maar 

waarin slechts één of meerdere topics voorkomend in het onderzoek aan bod kwamen.  De informatie 

uit deze gesprekken is vaak nuttig en werpt een duidelijk licht op de behandelde thematieken en wordt 

daarom ook opgenomen. 

De gesprekken werden onder meer gevoerd met een dierenarts, de manager van vzw Vlaams 

Paardenloket (Jan Deboitselier), een pensionstaluitbater en een manegeuitbater. 4 

 

5. Grenzen, moeilijkheden en beperkingen van het onderzoek 

 

Omtrent veiligheid in de hippische sector in Vlaanderen werd nog maar zeer weinig onderzoek gedaan. 

Zeker wanneer het veiligheid op maneges/pensionstallen betreft, kan gezegd worden dat dit nog 

onontgonnen gebied is. 

Dit biedt enerzijds de opportuniteit om een ‘leemte’ inzake veiligheid op te vullen. Anderzijds brengt 

dit ook beperkingen met zich mee. 

                                                           
4 Omwille van privacy kunnen de namen van de uitbater en dierenarts niet vermeld worden. 
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Doordat er nog veel te onderzoeken valt, dringt een strikte afbakening van het onderzoeksdomein zich 

op. In dit onderzoek werd gekozen om de niche ‘maneges en pensionstallen in Vlaanderen’ diepgaand 

te bestuderen. Dit heeft als gevolg dat bevindingen uit het onderzoek niet zondermeer extrapoleerbaar 

zijn naar andere types van hippische ondernemingen of andere streken/landen. 

 

Binnen de niche ‘maneges en pensionstallen in Vlaanderen’ zijn er veel aspecten die veiligheid 

aanbelangen. Onderzoeken welke deze aspecten allemaal zijn en deze allemaal ten gronde 

onderzoeken zou een te omvangrijke opdracht zijn in het kader van deze meesterproef. Daarom wordt 

gestart vanuit het aanvoelen en de ervaringen van de uitvoerende student omtrent topics die van 

belang zijn in de sector.5 Er wordt geenszins voorgehouden dat de veiligheidsaspecten die aan bod 

komen in dit onderzoek een exhaustieve opsomming zijn. 

 

Een andere beperking van dit onderzoek is dat het onderzoek weliswaar een zicht geeft op het belang 

van bepaalde aspecten en toelaat hierover bepaalde conclusies op te maken en zelfs aanbevelingen te 

formuleren, maar dat ook zal blijken dat meer diepgaand onderzoek vereist is om bepaalde 

veiligheidsaspecten ten gronde aan te kunnen pakken. 

 

Ook dient vermeld te worden dat het refereren naar wetenschappelijke literatuur aangaande de 

onderwerpen in deze studie niet altijd voor de hand liggend of zelfs onmogelijk is.  Dit is het gevolg van 

het feit dat er nog zeer weinig (wetenschappelijk) onderzoek gebeurde omtrent vele van de topics. 

 

Een moeilijkheid waarmee de onderzoeker geconfronteerd werd tijdens deze studie is deze van de 

‘karakteristieken van de sector’. In de hippische sector (en specifiek maneges/pensionstallen) heerst 

een bepaalde mentaliteit (onder de klanten maar zeker ook onder uitbaters) die een bepaald kader 

vormen waarbinnen de bevindingen uit de studie moeten bekeken worden, het gaat hier om 

bedrijfscultuur en veiligheidscultuur. Het schetsen van dit kader zou een onderzoek op zich kunnen 

vormen en de onderzoeker-student plaatste de bevindingen dan ook aan de hand van eigen ervaringen 

en aanvoelen. 

  

                                                           
5 Weliswaar bijgestuurd door de aspecten aangaande veiligheid die vzw Vlaams Paardenloket opneemt als 
evaluatiecriteria voor het ‘Equilabel’ (een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen) 
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 De ongevallen 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het aantal en type paarden(sport)ongevallen (punt 1 en 2), 

de profielen van de slachtoffers (punt 3), de directe oorzaken (punt 4), de gevolgen (punt 5) en de 

manier van afhandeling van het schadegeval (punt 6). 

 

In de eerste plaats worden bij elk punt de  resultaten van het uitgevoerde literatuuronderzoek 

besproken. 

Hierbij dient opgemerkt dat in de geraadpleegde nationale en internationale literatuur zeer 

zelden wordt vermeld of de ongevallen plaatsvonden op een manege/pensionstal of elders. In 

de literatuurbesprekingen in dit hoofdstuk wordt dan ook abstractie gemaakt van het gegeven 

of de ongevallen al dan niet op een manege/pensionstal plaatsvonden. In de enkele gevallen 

waarvoor er wel specifieke informatie voor maneges/pensionstallen vindbaar was, zal dit 

duidelijk vermeld worden. 

Verder moet ook in het achterhoofd gehouden worden dat de gebruikte definities in de 

literatuur (van onder meer paardensport, paardensportongeval) vaak niet duidelijk of 

afwijkend zijn tussen de onderzoeken en artikels onderling. Soms lijkt het enkel om de ‘bereden’ 

paardensport te gaan (dus ruiter op het paard), in andere gevallen wordt de mensport ook 

meegenomen. Soms gaat het enkel om ongevallen van ruiters in het zadel, soms worden 

ongevallen naast het paard ook meegerekend. 

Er moet dus voorzichtig worden omgegaan met de interpretatie van de resultaten die staan 

beschreven in de literatuur. 

 

In de tweede plaats worden bij elk punt de data die resulteren uit de gevoerde surveys (klanten en 

uitbaters) geanalyseerd. Dit gebeurt door middel van methoden van beschrijvende statistiek 

(frequenties). Indien verklarende statistiek wordt gebruikt, zal dit worden aangegeven. 

 

Waar nuttig zullen resultaten uit het kwalitatief onderzoek aangehaald worden, maar gezien de 

interviews voornamelijk waren gericht op veiligheidsbewustzijn en –praktijk van uitbaters en minder 

op ongevallen zelf, zal het kwalitatief onderzoek in dit hoofdstuk weinig aan bod komen. 
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1. Aantal ongevallen 

 

1.1 Literatuur 

 

Er zijn slechts enkele artikelen vindbaar waar (zeer bondig) het aantal ongevallen in de paardensport 

specifiek op maneges/pensionstallen, wordt aangehaald. Bijvoorbeeld BG (2010) heeft het over ‘het 

merendeel’ van de ongevallen, VeiligheidNL (2014) vermeldt dat ‘68% van de door hen genoteerde 

blessures’ is ontstaan op een manege. Gezien deze informatie zeer beperkt is, wordt de 

literatuurstudie in wat volgt uitgebreid tot ongevallen in de paardensport in het algemeen. 

 

Zoals aangegeven in de inleiding – punt 1 is paardensport (algemeen, niet enkel op 

maneges/pensionstallen) niet de sport waar het meeste ongevallen gebeuren.  Meerdere onderzoeken 

wezen reeds uit dat per 1000 sporturen, er bij paardensport minder ongevallen gebeuren dan 

gemiddeld bij andere sporten. VeiligheidNL spreekt bijvoorbeeld over 1.2 blessures per 1000 uren 

paardrijden, terwijl dit gemiddeld voor andere sporten in Nederland 2 per 1000 sporturen is 

(VeiligheidNL, 2014). Een onderzoek van Marc Vandercammen van OIVO uit 2003 wijst dan weer op 

een Belgische risico-index voor paardrijden van 46, terwijl dit cijfer voor sommige andere sporten 

oploopt tot 28 (Vandercammen, 2003). 

 

Andere (internationale) studies beschrijven het ongevalscijfer bij paardensport, zonder de vergelijking 

te maken met andere sporten. 

Een Griekse studie bijvoorbeeld maakt gewag van 21 ongevallen per 100 000 personen (op jaarbasis). 

De studie omvatte geblesseerden boven de 15 jaar die de spoeddienst van een Grieks ziekenhuis 

bezochten en opgenomen werden in het Emergency Department Injury Surveillance System tijdens de 

periode 1996-2000 (Petridou et al., 2004). Een studie uit de Verenigde Staten resulteert in 35.7 

blessures per 100 000 inwoners per jaar. De doelgroep is hier echter lichtjes anders gezien hier 

personen van alle leeftijden die een spoeddienst bezochten, werden opgenomen (Thomas, Annest, 

Gilchrist, & Bixby-Hammett, 2006). De reeds hierboven vermeldde studies in Nederland (VeiligheidNL) 

en België (OIVO) geven de ongevalscijfers weer in andere grootheden, namelijk als aantal ongevallen 

per 1000 uren paardrijden (Vandercammen, 2003; VeiligheidNL, 2014). 

 

                                                           
6 Index is berekend op basis van de ongevallen/aantal beoefenaars van de sport (raming). Cijfer gebaseerd op 
data van 1999. 
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In België bestaat al geruime tijd geen permanent systeem meer voor gegevensverzameling omtrent 

(sport)ongevallen. Voor 2000 bestond het EHLASS (European Home Leisure Accidents Surveillance 

System) waarbij gegevens omtrent vrijetijdsongevallen werden verzameld op de spoeddiensten van 

enkele ziekenhuizen. Voor sportongevallen werkt België echter niet meer mee aan EHLASS, noch werd 

een ander systeem in het leven geroepen (C. Renard, persoonlijke mededeling, 8 januari 2013). Cijfers 

omtrent ongevallen in de paardensport (al dan niet op een manege/pensionstal) voor volledig België 

of Vlaanderen blijken dus onbestaand. 

 

Op Vlaams niveau beschikken enkele instanties wel over cijfers die zijzelf genereerden (door onderzoek 

en/of aangeboden diensten zoals ruiterverzekeringen), maar deze moeten zeer kritisch worden 

bekeken. Ook hier worden verschillende registratiemethoden, doelgroepen en grootheden 

gehanteerd, wat de vergelijkbaarheid van de cijfers niet ten goede komt. 

 

VLP (Vlaamse Liga Paardensport) bijvoorbeeld biedt een verzekering aan aan ruiters en hippische 

ondernemingen en organisaties. Uit de ongevalsaangiftes die zij ontvangen, registreren zij een aantal 

cijfers zoals weergegeven in tabel 1.1 hieronder. 

 

jaar Aantal leden Aantal 

ongevalsaangiftes 

Lichamelijk 

ongevallen 

Burgerlijke 

aansprakelijkheid 

2009 24 000 600   

2012 30 149 782   

2013 32 849 848 795 33 

Tabel 1.1 Ongevalsaangiftes door VLP-leden 

Bron: K. De Clerck-VLP, persoonlijke mededeling 15 december 2014;Van Loo (2013); BG (2010) 

 

Interpretatie van deze gegevens moet omzichtig gebeuren. 

Het gaat ten eerste enkel om leden van VLP, deze vormen maar een klein aandeel van de 

ruiterpopulatie in Vlaanderen. De cijfers  omvatten meer dan ruiters op 

maneges/pensionstallen, maar bijvoorbeeld ook ruiters die thuis een ongeval hadden. 

Bovendien gaat het enkel om ongevallen die zijn aangegeven bij een verzekering (VLP werkt 

hiervoor samen met Arena BV). Ongevallen waarvoor de verzekeringnemer het niet nuttig acht 

ze aan te geven en/of ongevallen die op een andere manier geregeld worden (bv onderling) zijn 

dus niet opgenomen in de ongevalscijfers. 
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Een ander voorbeeld is de studie ‘Sport en Veiligheid’ uitgevoerd door het OIVO (Onderzoeks- en 

Informatie Instelling van de Vlaamse Overheid) in 2003. Deze studie is gericht op sportongevallen in 

het algemeen in Vlaanderen, dus niet uitsluitend paardensportongevallen, waarvoor een opname op 

een spoeddienst is geweest. De minder ernstige ongevallen vallen dus weer uit de boot gezien men 

zich dan vaak niet genoodzaakt ziet een beroep te doen op de spoeddienst. Weer gaat het om meer 

dan enkel ongevallen op maneges en pensionstallen, maar om ruiterongevallen in het algemeen. 

 

1.2 Het onderzoek 

 

1.2.1 Klantensurvey 

 

760 respondenten startten met het invullen van de vragenlijst. Deze respondenten (de vragenlijst werd 

maar 1 maal per gezin ingevuld) representeerden 1514 gezinsleden die op een of andere manier (als 

ruiter, begeleider,…) betrokken zijn bij de paardensport. Van deze 1514 gezinsleden werd aangegeven 

dat 379 gezinsleden één of meerdere ongevallen hadden tijdens de periode 2013/2014, dit is 25%. 

 

Voor 241 van deze 379 gezinsleden met ongeval werden de detailvragen (aantal ongevallen, oorzaken, 

gevolgen,…) omtrent het ongeval volledig ingevuld (vraag K4 t.e.m.K28). 171 personen waren klant op 

een manege, 70 niet. 

 

Hieronder (tabel 1.2) wordt een beeld geschetst van het aantal ongevallen op maneges/pensionstallen 

en hoe dit zich verhoudt tot het aantal ongevallen bij niet-klanten. 

 

 Aantal gezinsleden met ongeval Aantal ongevallen 

Klant 171 311 (278 + 33)* 

Niet klant 70 133 

Totaal 241 444 

Tabel 1.2 Aantal respondenten klantensurvey - ongevallen 
* 171 klanten gaven aan in de periode 2013/2014 in totaliteit 311 ongevallen gehad te hebben, waarvan 278 tijdens 

activiteiten op een manege/pensionstal en 33 daarbuiten7. 

 

                                                           
7 Zoals vermeld in de survey: ‘het gaat over gelijk welk ongeval dat zich voordeed op het domein van een 
manege/pensionstal tijdens ‘normale’ activiteiten (dus wel lessen, vrij rijden, paarden verzorgen, rondlopen,…; 
GEEN buitenritten of wedstrijden en soortgelijke evenementen). Ook ongevallen waarbij geen paard betrokken 
is tellen mee. 
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Een klant had gemiddeld8 2.82 ongevallen, een niet-klant 2.90 (over een periode van 2 jaar).  Het 

verschil in aantal ongevallen (gemiddeld) bij klanten versus niet-klanten is dus zeer klein en blijkt dan 

ook niet significant (Pearson correlatiecoëfficiënt 0.026, significantiewaarde (2-zijdig) 0.661 ). 

 

In de rest van dit hoofdstuk zal de beschrijvende analyse van de ongevallen op maneges/pensionstallen 

(n=171) centraal staan. Waar dit nuttig lijkt zal er een vergelijking plaatsvinden met de ongevallen bij 

niet-klanten (n=70). 

 

1.2.2 Bedrijvensurvey 

 

133 bedrijven die manege en/of pensionstal zijn, hebben de bedrijvensurvey volledig ingevuld. Van 

deze 133 bedrijven geven er 81 (60.9%) aan dat er zich één of meerdere ongevallen voordeden op hun 

terrein in de onderzochte periode (2013/2014). Het merendeel van deze ‘ongevalsbedrijven’ (zijnde 

51.1%) geeft aan dat zij minder dan 5 ongevallen hadden, slechts 4 bedrijven (3.1%) zegt meer dan 10 

ongevallen gehad te hebben. 

Deze cijfers moeten met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het is denkbaar dat 

uitbaters het ongevalscijfer onderschatten om verschillende redenen. Ten eerste zullen zij de 

ongevallen met minder ernstige gevolgen vaak niet ervaren als ‘echte ongevallen’. Een simpele 

verstuiking of kneuzing zal hen vaak niet bekend zijn als een ‘verwonding’, maar eerder een 

ongeval zonder gevolg lijken (die niet in deze survey zijn opgenomen). Ten tweede is het 

mogelijk dat de uitbaters simpelweg niet steeds op de hoogte zijn van ongevallen. Denk aan 

ongevallen die gebeuren in hun afwezigheid of tijdens lessen die één van hun werknemers 

geven en waarvan de gevolgen niet van die aard zijn dat ze achteraf tot hun aandacht gebracht 

worden. Ten derde zullen uitbaters makkelijk neigen naar het ‘minimaliseren’ van ongevallen 

en de gevolgen. Ze willen hun bedrijf in een goed daglicht stellen en toegeven dat er meer 

ongelukken gebeuren is slecht voor het imago (en hun ego). Dit alles in het achterhoofd 

houdend, is het waarschijnlijk dat de werkelijke frequenties van ongevallen hoger liggen, en 

dat vooral de ongevallen met beperkte gevolgen vaker voorkomen dan opgegeven. 

                                                           
8 Gewogen gemiddelde 
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Figuur 1.1 Vraag B5 Hoeveel ongevallen gebeurden in de periode 2013/2014 op uw bedrijf?  

 

Bij andere types bedrijven, die manege en/of pensionstal niet tot hun activiteiten rekenen (n=29) geeft 

44.8% (13 bedrijven) aan een ongeval gehad te hebben (steeds minder dan 5 ongevallen echter). 
 

In de rest van dit hoofdstuk zal de beschrijvende analyse van de ongevallen op maneges/pensionstallen 

(n=81) centraal staan. Waar dit nuttig lijkt zal er een vergelijking plaatsvinden met de ongevallen bij 

andere types bedrijven (n=13). 

 

1.3 Conclusie/reflectie 

 

Over het aantal ongevallen dat gebeurt op maneges/pensionstallen in Vlaanderen blijft men in het 

duister tasten, onder meer door gebrek aan een registratiesysteem hiervoor. 

 

In de literatuur wordt de bewering gemaakt dat het merendeel van de paardensportongevallen 

gebeurt op maneges (BG (2010), VeiligheidNL (2014)). 

Hierbij moet de nuancering gemaakt worden dat dit niet perse impliceert dat paardensport 

beoefenen op een manege een risicofactor is. Immers, indien twee derde van ruiteractiviteiten 

plaatsvinden op een manege, komt het niet als onevenredig voor dat ook twee derde van de 

blessures daar worden opgelopen. Helaas zijn er nergens gegevens beschikbaar over het 

aandeel van de ruiterpopulatie dat actief is op een manege en kan deze zienswijze niet 

bekrachtigd/ontkracht worden zonder verder onderzoek. 

De resultaten van dit onderzoek duiden er niet op dat klanten significant meer ongevallen hebben dan 

niet-klanten. 

84%

11%

4% 1%

Aantal ongevallen op maneges/pensionstallen 
periode 2013/2014 (volgens uitbaters)

Minder dan 5

5 tot 10

11 tot 20

Meer dan 30
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Een reflectie bij de bevindingen omtrent het aantal ongevallen bij klanten/niet-klanten is dat 

er tijdens de surveys louter werd gepolst naar het aantal ongevallen tijdens de periode 

2013/2014. Er werd niet nagegaan hoe (tijds)intensief men bezig is met de paardensport. Voor 

klanten (vaak zonder eigen paard) is het aannemelijk te stellen dat zij slechts enkele uren per 

week bezig zijn met paarden, terwijl dit voor paardeneigenaars dagelijks kan zijn. Gezien 

eigenaars meer met paarden bezig zijn, hebben zij dus ook een grotere blootstelling aan het 

gevaar en lopen zij ook een hoger risico op ongevallen (want risico = kans x blootstelling x 

gevaar(Fine, 1971)). 

 

Voorgaande vaststellingen, ten eerste dat volgens de survey klanten evenveel ongelukken hebben dan 

niet-klanten en ten tweede dat niet-klanten waarschijnlijk meer tijd spenderen aan paarden, doet 

vermoeden dat er toch een verschil is tussen wel en niet-klanten en dat de eerste groep, per 

tijdseenheid besteed aan paardensport, vaker ongevallen heeft. Deze bevinding ligt in lijn met de 

(enkele) bevindingen uit de literatuur. 

Verder onderzoek zou vereist zijn om dit met gegevens te staven. 

 

2. Types ongeval 

 

2.1 Literatuur 

 

Uit alle onderzoeken blijkt dat paardensportongevallen meestal plaatsvinden in de eerste plaats 

tijdens het paardrijden (val van paard), verder genoemd de ‘valincidenten’, en in de tweede plaats 

tijdens contact met een paard (paard gaat op voet staan, geeft stamp, bijt,…), verder genoemd de 

‘contactincidenten’. 

 

In tabel 1.3 een (niet exhaustief) overzicht van enkele onderzoeken en de daarin vermeldde 

percentages voor de meest frequent voorkomende types incidenten (valincidenten, 

contactincidenten). 
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Onderzoek land Type ongeval: 

Valincidenten Contactincidenten 

VeiligheidNL (2014) Nederland 69% 18% 

Sandiford, Buckle, Alao, Davidson, 
and Ritchie (2013) 

Engeland* 88% 7% 

Smartt and Chalmers (2009) Australië 80% 20% 

Abu-Kishk, Klin, Giilady-Doron, 
Jeroukhimov, and Eshel (2013) 

Israël 61% 13% 

Altgärde, Redéen, Hilding, and 
Drott (2014) 

Zweden 79% 21% 

Lang et al. (2014)  75% 25% 

Carmichael, Davenport, Kearney, 
and Bernard (2014) 

 74% 26% 

Tabel 1.3 Percentages valincidenten/contactincidenten volgens verschillende studies. 
*regio Kent & Sussex 

 

Gemiddeld genomen lijkt het dat de verhouding contactincident/valincident tussen 1/3 en 1/4 ligt. 

 

2.2 Het onderzoek 

 

2.2.1 Klantensurvey 

 

De bevraagde klanten geven aan dat van de 278 ongevallen op manege/pensionstal er ook 156 (56%) 

gebeurden onder leiding van de manege/pensionstal (bv. lessen). 

Het is niet verwonderlijk dat een groot aantal van de ongevallen niet gebeurden onder leiding 

van de manege/pensionstal, gezien het eigen is aan vooral pensionstallen dat klanten op 

zelfstandige basis bezig zijn met hun paard. 

 

Om het type ongeval te bestuderen werd de respondenten gevraagd tijdens welke activiteit de 

ongevallen gebeurden (vraag K11). De eerste en tweede antwoordmogelijkheid (paardrijden met eigen 

paard/ paardrijden met paard van manege of pensionstal) worden aanzien als ‘valincidenten’9, de 

derde en vierde (omgang met eigen paard/ omgang met paard van manege/pensionstal) als 

‘contactongevallen’, vierde en vijfde (geen paard betrokken/andere) als ‘andere ongevallen’. 

 

Voor de 278 ongevallen werden 321 antwoordmogelijkheden opgegeven bij vraag K11.10 

                                                           
9 Er wordt in de analyse abstractie gemaakt van de mogelijkheid van het hebben van contactincidenten tijdens 
het rijden (bijvoorbeeld wanneer men valt en paard geeft stamp nadat ruiter is gevallen, paard bijt in been van 
ruiter,…). 
10 Een aantal respondenten gaven meer antwoordmogelijkheden op dan het aantal ongevallen dat ze hadden. 
Dit kunnen louter fouten zijn, of te wijten aan ‘onzekerheid’ omtrent of het nu ging om rijden of omgang,… 
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Klanten gaven aan dat 76% van hun ongevallen valincidenten waren, 21% van de ongevallen 

gebeurden tijdens de omgang met een paard (contactincidenten). 3% waren ‘andere incidenten’. 

 

Na correlatietesten blijkt dat er geen significant verschil is in de kans op het hebben van een valincident 

resp. contactincident tussen de verschillende leeftijdsgroepen (Pearson correlation -0.078/ sign. (2-

zijdig) 0.309 resp. -0.031/0.688). Noch op het hebben van een contactincident tussen mannen en 

vrouwen (Pearson corr -0.036/ sign. (2-zijdig) 0.637). 

Wel is er een significant verband tussen het hebben van een valincident en het geslacht (Pearson corr. 

0.177, sign. (2-zijdig) 0.021, bijlage 1-A(2.2a)). Vrouwen maken relatief meer melding van een 

valincident dan mannen. 

 

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt met de niet-klanten, zijn er lichte verschillen waarneembaar. 

70 niet-klanten gaven aan één of meerdere ongevallen gehad te hebben. Vraag K21 van de 

klantensurvey peilde naar de activiteit tijdens welke het ongeval van de niet-klanten gebeurden. 

Antwoordmogelijkheid één en twee (paardrijden op afgesloten terrein/paardrijden op open terrein) 

worden aanzien als ‘valincidenten’11, drie (omgang met een paard) als ‘contactincident’ en vier en vijf 

(geen paard/andere) als ‘andere incidenten. 

De 70 niet-klanten maken gewag van 133 ongevallen. Van deze 133 ongevallen worden 129 

antwoordmogelijkheden aangeduid bij vraag 21.12 

Bij hen bestaan de voorgekomen ongelukken eveneens voor het merendeel (63%) uit valincidenten en 

26% contactincidenten. Maar bij iets meer dan 1 op 10 (10.9%) wordt verder aangegeven dat het gaat 

om een incident dat geen rechtstreeks verband had met paardrijden/contact met paarden, terwijl dit 

voor de manegeruiters maar 2% is. (zie figuur 1.2) Dit verschil is ook significant (Pearson corr. 

0.310/corr.0.000; bijlage 1-A (2.2b)) 

 

                                                           
11 Weer wordt er abstractie gemaakt van de mogelijkheid van het hebben van contactincidenten tijdens het 
rijden. 
12 Ook hier is het verschil in aantal opgegeven ongevallen en ongevalsmomenten vermoedelijk te wijten aan 
incorrecte weergaves door respondenten 
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Figuur 1.2 Types incidenten klanten (n=171) versus niet-klanten (n=70) 

 

2.2.2 Bedrijvensurvey 

 

In de bedrijvensurvey werd veel minder diep ingegaan op de ongevallen zelf, gezien vanuit deze kant 

de interesse voor dit onderzoek vooral uitgaat naar de belevingen en percepties omtrent veiligheid. 

 

In vraag B7 wordt gepolst naar het soort activiteit tijdens dewelke de ongevallen zich voordeden. 

 

Grafiek 1.3 geeft weer in welke mate de antwoordopties (altijd, vaak, soms, zelden, nooit) worden 

aangeduid.  Hieruit blijkt dat de meest van de ongevallen op maneges/pensionstallen ook gebeuren 

onder leiding van de manege/pensionstal. Voornamelijk ongevallen tijdens een paardrijles (optie 2) 

werden aangeduid als vrij frequent voorkomend. Ongevallen tijdens ‘andere activiteiten’ (optie 5 en 

6) worden op de meeste bedrijven aangegeven als zelden of nooit voorkomend. 

Aangaande de frequentie van val- versus contactincidenten lijken de gegevens afkomstig van de 

bedrijven te bevestigen dat valincidenten (onder meer optie 2 ‘tijdens paardrijles’) frequenter (meer 

bedrijven geven optie  ‘altijd’ of ‘vaak’ aan) de oorzaak zijn van de ongevallen, dan contactincidenten 

(optie 1 ‘het omgaan met een paard’). Gezien er hier werd geantwoord in categorieën (altijd-vaak-

soms-zelden-nooit) kunnen de resultaten niet aangewend worden voor een cijfermatige vergelijking. 

 

76,3%

20,9%

2,8%

62,8%

26,4%

10,9%

valincident contactincident ander incident

Types ongevallen opgesplitst naar wel/niet-klant

manegeklant niet-manegeklant
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Figuur 1.3 Vraag B7 Hoe vaak gebeuren de ongevallen tijdens...? 

 

2.3 Conclusie/reflectie 

 

Huidig onderzoek bevestigt wat aangegeven werd in de onderzochte literatuur, namelijk dat het 

merendeel van de ongevallen op maneges/pensionstallen valincidenten betreft. 

 

Uit de gegevens van het onderzoek kan opgemaakt worden dat valincidenten significant frequenter 

voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. 

Nuancering hierbij is dat data aangeleverd door mannen vrij beperkt is (19 mannelijke 

respondenten t.o.v. 152 vrouwelijke). 

 

Bij de niet-klanten komen bovendien relatief meer contactincidenten en andere incidenten voor dan 

bij de klanten. 

Deze vaststelling kan verklaard worden door in overweging te nemen dat niet-klanten vaak ook 

met activiteiten met en rond het paard bezig zijn waar een manege/pensionstalklant zich vaak 

niet over hoeft te bekommeren (denk bv. aan het wassen van het paard, het proper maken van 

weides, stallen uitmesten, onderhouden van infrastructuur,…) en waarbij eveneens ongevallen 

(voornamelijk van de aard ‘contactincidenten’ en ‘andere incidenten’ kunnen voorkomen. 

 

Het merendeel van de ongevallen op maneges/pensionstallen gebeurt ook tijdens activiteiten onder 

leiding van de manege/pensionstal. 
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Het is waarschijnlijk dat de verklaring hiervoor te vinden is in het feit dat activiteiten op 

maneges/pensionstallen ook grotendeels plaatsvinden onder leiding van de 

manege/pensionstal (meer op een manege dan op een pensionstal). 

 

3. Wie zijn de slachtoffers? 

 

3.1 Literatuur 

 

In alle geconsulteerde studies is men het erover eens dat meer vrouwen geblesseerd raken bij 

paardensport dan mannen (o.a.  Thomas et al. (2006), Petridou et al. (2004), Altgärde et al. (2014). 

 

Bovendien zijn het meestal jongere personen die een ongeval hebben. Bij een  studie van Moss, Wan, 

and Whitlock (2002) in Groot Brittannië waren  66% van de slachtoffers tussen de 10 en 35 jaar 

(gemiddelde leeftijd van 26 jaar). In Zweden bleek de gemiddelde geblesseerde jongere/volwassene 

respectievelijk 13/33 jaar oud te zijn (Altgärde et al., 2014). In Nederland doet men gelijkaardige 

vaststellingen en komt men eveneens tot de conclusie dat het merendeel van de 

paardensportongevallen voorvallen bij jonge vrouwen (VeiligheidNL, 2014).  Ook voor België geeft de 

studie van Vandercammen (2003) aan dat (jonge) vrouwen meer risico lopen (vnl. met betrekking tot 

valincidenten) dan mannen. 

 

Hoewel het op jongere leeftijd vooral amateur-amazones zijn die ongelukken hebben, is er vanaf de 

leeftijd van 35 jaar een verschuiving naar mannelijke ruiters die professioneel actief zijn in de 

paardensport waarneembaar (Cripps, 2000). 

Volgens Cripps (2000) is dit mogelijks louter een reflectie van de samenstelling van de ruiterpopulatie, 

die op jongere leeftijden bestaat uit meer vrouwen (amateurs) en bij de oudere leeftijdscategorieën 

uit mannen (professionelen). 

Er is dus geenszins bewezen dat jonge leeftijd en vrouwelijke geslacht een risicofactor zijn voor het 

hebben van een paardensportongeval (Cripps, 2000; Rigou & Thélot, 2010). 

 

Wanneer het ongevallen naast het paard betreft (de ‘contactincidenten’), blijkt uit de Zweedse studie 

van Altgärde et al. (2014) dat er meer ongevallen gebeuren bij volwassenen (31% van de genoteerde 

ongevallen) dan bij kinderen (11%). Dit zou volgens deze onderzoekers te wijten zijn aan het feit dat 

volwassen meer tijd spenderen aan de verzorging van de paarden dan kinderen. 
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3.2 Het onderzoek 

 

3.2.1 Klantensurvey 

 

Uit de ongevalsgegevens van de bevraagde klanten blijkt dat het merendeel van de slachtoffers 

vrouwelijk is en tussen de 13 en 24 jaar oud. Mannen zijn relatief gezien sterker 

ondervertegenwoordigd in de leeftijdscategorie 13- 24 jaar dan in de andere leeftijdscategorieën (zie 

figuur 1.4). 

 

 

Figuur 1.4 Geslacht en leeftijd van de slachtoffers op maneges/pensionstallen 

 

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen het demografische profiel van slachtoffers klanten 

enerzijds en niet-klanten anderzijds, dan blijkt dit verschillend wat de leeftijd betreft. 

Figuur 1.5 geeft een overzicht van het percentage slachtoffers in de verschillende leeftijdsgroepen, 

opgesplitst voor klanten en niet-klanten.  Hierbij kan worden vastgesteld dat voor de jongere 

leeftijdsgroepen er procentueel meer slachtoffers zijn bij de manegeruiters, terwijl in de oudere 

leeftijdsgroepen meer slachtoffers bij de niet-klanten zijn.  Dit verschil blijkt significant op het 0.01 

niveau (Pearson corr. 0.225, tweezijdige significantie coëfficiënt 0.000, bijlage 1-A (3.2a)). 
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Figuur 1.5 Leeftijd van de slachtoffers, klant versus niet-klant 

 

De verhouding ongevallen bij mannen/vrouwen blijkt eveneens (licht) verschillend voor klanten t.o.v. 

niet-klanten (figuur 1.6).  Dit verschil blijkt echter niet significant (Pearson corr. -0.44, significantie (2-

zijdig) 0.494). 

 

 

Figuur 1.6 Geslacht van de slachtoffers, klant versus niet-klant 

 

3.2.2 Bedrijvensurvey 

 

In de bedrijvensurvey werden de demografische profielen van de slachtoffers niet bevraagd. Wel werd 

bevraagd wie er, en in welke mate, slachtoffer was bij de ongevallen (uitbater/gezinslid, werknemer, 

klant, bezoeker/toeschouwer, andere). 

Uit figuur 1.7 blijkt duidelijk dat de klant het vaakst betrokken is bij de ongevallen (slechts bij 1 bedrijf 

werd aangegeven dat het slachtoffer nooit een klant was). Verder zijn de bedrijfsleider en/of zijn 
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gezinsleden bij 26 bedrijven soms of zelden slachtoffer geweest, werknemers waren bij 19 van de 

bedrijven weleens slachtoffer. 9 van de 81 bedrijven (11%) geven aan dat bezoekers/toeschouwers 

wel eens slachtoffer werden bij een ongeval. 

 

 

Figuur 1.7 Vraag B6 Wie is slachtoffer van de ongevallen? 

 

3.3 Conclusie/reflectie 

 

De bevinding uit de literatuur dat jonge vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn onder de slachtoffers in 

de paardensport wordt ook weerspiegeld in de resultaten van de klantensurvey (zowel voor klanten 

als niet-klanten). 

Reflectie hierbij is dat dit niet moet betekenen dat jonge vrouwen meer risico lopen op het 

hebben van een ongeval dan mannen en/of andere leeftijdsgroepen. Mogelijks is de populatie 

van paarden(sport)liefhebbers zo samengesteld zodat jonge vrouwen hierin sowieso sterk 

vertegenwoordigd zijn. De vaststelling dat jonge vrouwen het vaakst slachtoffer zijn, is dan een 

loutere weerspiegeling van de samenstelling van de volledige populatie. Dit kan echter niet 

gestaafd worden door literatuur en/of gegevens uit het onderzoek. 

 

Ook slachtoffers van ongevallen specifiek op maneges/pensionstallen blijken uit de klantensurvey voor 

het merendeel van de gevallen van het vrouwelijke geslacht en tussen de 13 en 24 jaar oud te zijn. Dit 

profiel van ‘jonge vrouwen als meest voorkomend slachtoffer’ is eveneens aanwezig bij de niet-klanten 

uit de survey, maar minder uitgesproken. Wat betreft leeftijd is dit verschil significant en zijn 

slachtoffers-niet-klanten gemiddeld ouder dan slachtoffers-klanten. 

Mogelijks weerspiegelt dit het algehele profiel van de klant/niet-klant, waar op maneges vooral 

jongere mensen actief zijn, terwijl oudere personen meer op privébasis bezig zijn met hun 

paarden (zij hebben bv. eerder een eigen paard dat aan eigen huis gestald staat).  Gegevens 
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om deze veronderstelling te staven zijn echter niet vindbaar in de literatuur, noch af te leiden 

uit de data uit de survey. 

 

4. Oorzaken 

 

Ongevallen in de paardensport en op maneges/pensionstallen kunnen velerlei oorzaken hebben. 

Zo kan een ruiter van zijn paard vallen doordat het de controle over het paard verloor, doordat het 

dier was geschrokken  en weg vluchtte, doordat het dier struikelde,… of iemand kan een beet krijgen 

van een paard dat zich misdraagt of een stamp wanneer het schrikt van een dichtslaande deur,… 

Deze oorzaken moeten echter niet noodzakelijk uitmonden in een ongeval. Een paard kan bijvoorbeeld 

schrikken en op hol slaan zonder dat de ruiter valt. 

 

Dit punt behandelt welke de oorzaken zijn van de ongevallen. Hier komen enkel de oorzaken van de 

valincidenten en contactincidenten aan bod. Ongevallen op maneges/pensionstallen waarbij geen 

paard betrokken was (de zogenaamde ‘andere incidenten’, zie punt 2.2) worden buiten beschouwing 

gelaten. 

 

4.1 Literatuur 

 

Hoewel uit punt 1, 2, 3 en 5 blijkt dat er op internationaal vlak onderzoeken werden gevoerd naar 

ongevallen in de paardensport, moet vastgesteld worden dat deze wel aantal en type ongevallen, 

gevolgen en slachtofferprofiel beschrijven en analyseren, maar geen of weinig aandacht besteden aan 

wat de oorzaken zijn van ongevallen. 

Vermoedelijk is de verklaring hiervoor dat het grootste aantal van de studies omtrent 

paardensportongevallen verricht zijn vanuit een medische discipline. Vanuit dit standpunt zijn de 

(medische) gevolgen van de paardensportongevallen interessanter om te bekijken dan de mogelijke 

oorzaken13. 

In een enkele Nederlandse studie van VeiligheidNL (2014) werden als oorzaak van de ongevallen bij 

54% het schrikken van het paard vernoemd, en bij 10% een gebrek aan ervaring. 

 

                                                           
13 Een uitzondering hierop is ongevallen tijdens het paardrijden op de openbare weg. Bij onderzoek hiernaar wordt wel 

aandacht besteed aan de oorzaken van de ongevallen. Dit valt echter buiten de scope van dit onderzoek en hier zal niet 

nader op worden ingegaan. 
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Vanuit het oogpunt van veiligheid, en het voorkomen van ongevallen op maneges/pensionstallen, is 

het wel van belang zicht te krijgen op de oorzaken  van de ongevallen, teneinde actie te ondernemen 

om deze te reduceren/elimineren.  Punt 4.2 geeft weer wat de bevindingen uit de survey hieromtrent 

zijn. 

 

4.2 Het onderzoek 

 

In punt 4.2.1 wordt bekeken wat er door de klanten aangegeven wordt als oorzaak van ongevallen. 

Later (punt 4.2.2) zal aan bod komen wat uitbaters hierover meedelen. 

 

4.2.1 Klantensurvey 

 

De belangrijkste aanleidingen van ongevallen op maneges/pensionstallen, zoals aangegeven door 

klanten,  zijn dat het paard geschrokken is van een externe factor (35%) en dat de ruiter controle is 

verloren over het paard (34%). De andere oorzaken (gebrekkig tuig, ongepast gedrag 

ruiter/mederuiter, gebrekkige infrastructuur,…) komen allen voor maar minder vaak (figuur 1.8). 

Toch moet hier belicht worden dat ‘gebrek aan de infrastructuur’ ook in 5% van de ongevallen als 

reden wordt aangegeven, alsook ‘gedrag van een (mede)ruiter’ in 8.5%.  Indien dus infrastructuur en 

gedrag van (mede)ruiters verbeterd kunnen worden, kunnen ook al heel wat ongevallen vermeden 

worden (meer hierover in hoofdstuk 2). 

De reden ‘andere’ wordt eveneens vaak aangehaald. Hier werd vaak een omschrijving opgegeven als 

‘gek/onhandig/lomp/fris paard’, alsook de gebeurlijke voorvallen die eigen zijn aan de ruitersport en 

geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben (bv. weigering op hindernis, struikelend paard,…). 

 

 

Figuur 1.8 Vraag K11 Oorzaken van ongevallen 
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4.2.2 Bedrijvensurvey 

 

Ook aan de uitbaters werd gevraagd wat de oorzaken waren van de ongevallen op hun bedrijf. 

 

Net zoals bij de klantensurvey zijn ‘paard geschrokken van externe factor’ en ‘ruiter is controle over 

het paard verloren’ de oorzaken die het vaakst voorkomen (zie figuur 1.9). Een derde relatief vaak 

aangegeven oorzaak is dat het paard is geschrokken van het gedrag van een ander paard. Een 

gebrekkige infrastructuur wordt zelden als oorzaak aangegeven, 84% van de uitbaters zegt zelfs dat dit 

nooit de oorzaak van een ongeval is. Ook het gedrag van de mederuiter wordt door uitbaters niet als 

een veel voorkomende oorzaak van ongevallen aangegeven, het gedrag van de ruiter zelf daarentegen 

is op 60% van de bedrijven wel eens (vaak, soms of zelden) een oorzaak van een ongeval. 

 

 

Figuur 1.9 Vraag B8 Oorzaken van de ongevallen 

 

4.3 Conclusie/reflectie 

 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn dat 

het paard schrikt van een externe factor, en dat de ruiter controle verliest over het paard. 

Nuancering hierbij is dat het feit dat ‘de ruiter controle verliest over het paard’, soms als 

achterliggende oorzaak een andere reden zal hebben waarvan het slachtoffer zich niet bewust 

is (bv. een paard schrikt van een externe factor die de ruiter niet opmerkt waardoor het op hol 
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slaat. De ruiter percipieert dit alsof hijzelf controle verloor, zonder andere oorzaak). Vermoedelijk 

zal het effectief ‘controle verliezen’ dus een kleiner aandeel van de oorzaken vertegenwoordigen 

dan hier blijkt. 

 

Voor de overige oorzaken is het opvallend dat ruiters in 5% van de gevallen aangeven dat een 

gebrekkige infrastructuur de oorzaak van het ongeval is, terwijl uitbaters dit minimaliseren. 

Hierop zal teruggekomen worden in hoofdstuk 3, waar veiligheidsbewustzijn en –praktijk op 

maneges/pensionstallen wordt besproken. 

 

Ook wat betreft gedrag van ruiter en mederuiter lijkt dat dit bij de klanten als een groter probleem 

wordt aangegeven dan bij de uitbaters. 

Ook hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 3. 

 

5. Gevolgen 

 

In dit punt wordt besproken welke gevolgen een ongeval kan hebben. Wanneer geweten is welke 

gevolgen ongevallen hebben (bij ruiter, paard of materiaal), wordt het mogelijk gerichte preventieve 

maatregelen te nemen om de gevolgen tot een minimum te reduceren. 

 

5.1 Literatuur 

 

In de literatuur wordt voornamelijk gesproken over de fysieke gevolgen (blessures) voor de beoefenaar 

van de paardensport (in het zadel of naast het paard). Over andere mogelijke gevolgen zoals blessures 

van het paard of materiële schade, lijkt geen literatuur voorhanden. De besproken literatuur in dit punt 

beperkt zich dan ook tot de fysieke gevolgen voor de paardensportbeoefenaar. 

 

Veel van de onderzoeken naar paardensportongevallen zijn verricht vanuit een medische context en 

dan verbaast het niet dat er met betrekking tot blessures na ongevallen veel informatie beschikbaar 

is.  

 

In tabel 1.4 worden enkele buitenlandse onderzoeken opgelijst met hun vaststellingen aangaande de 

aard van letsels die het gevolg zijn van een paardensportongeval. Deze cijfers betreffen gegevens 

verkregen van spoeddiensten van ziekenhuizen in de betrokken landen. Het is een evidentie dat kleine 
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blessures (als Soft Tissue Injuries) meestal niet leiden tot een bezoek aan de spoeddienst, waardoor ze 

niet naar voor komen in deze cijfers. 

 

Onderzoek Land Percentage van letsels volgens aard: 

  Open/ 
oppervlakkige 
wond 

fracturen interne 
verwonding* 

Andere 

Smartt and Chalmers 
(2009) 

Nieuw 
Zeeland 

11% 57% 22% 10% 

Altgärde et al. (2014) Zweden 8% 21% 56%  

Thomas et al. (2006) Verenigde 
Staten 

31% 25% 30% 7% 

Tabel 1.4 Onderzoeken naar de aard van de letsels 
* incl. spierverrekkingen, kneuzingen, verstuikingen, hersenschudding,… 
**bron cijfers: K.DE Clercq, persoonlijke mededeling, 15 december 2014 

 

Het merendeel van de blessures opgelopen tijdens de paardensport (op het paard of naast het paard) 

zijn echter juist de ‘Soft Tissue Injuries’ (STI)  (bloeduitstortingen, schaafwonden,…), die geen verdere 

verzorging vereisen (Altgärde et al., 2014; Sandiford et al., 2013). 

 

In Vlaanderen (en België) zijn zeer weinig gegevens beschikbaar omtrent types blessures die worden 

opgelopen in de paardensport. De gegevens die VLP aanreikte zijn zeer beperkt en geven een beperkt 

en onvolledig beeld (tabel 1.5). 

jaartal Type blessure (percentage): 

 fracturen Kneuzingen/ 
verstuikingen 

hersenschudding bloeduitstortingen 

2012 37% 36% 7% 4% 

2013 37% 44%   

Tabel 1.5 VLP-leden - aard van letsels aangegeven aan verzekering 
Bron: Van Loo (2013); VLP -K. De Clerq , persoonlijke mededeling, 15 december 2014 

 

In punt 1 werd reeds aangegeven dat bij paardensport relatief weinig ongevallen gebeuren, maar dat 

deze vaak wel ernstige gevolgen hebben. 

Het aandeel van ruiters die na een val worden opgenomen in het ziekenhuis is groot , wat er eveneens 

op wijst dat verwondingen na opname vaak ernstig zijn (VeiligheidNL, 2014). Volgens (Vandercammen, 

2003) leidt gemiddeld 1 op de 20 sportongevallen tot hospitalisatie (gemeten overheen alle soorten 

sporten beoefend door 3203 respondenten-geblesseerden). Paardrijden echter behoort volgens zijn 

onderzoek tot de sporten met een hoog risico op hospitalisatie. 

Bij een Zweeds onderzoek (Altgärde et al., 2014) was er eveneens sprake van ziekenhuisopname van 

21% van de geblesseerden, wat deze stelling nogmaals staaft. 
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In sommige literatuur stelt men dat er verschillen waarneembaar zijn in de frequentie van voorkomen 

van bepaalde types blessures naargelang het gaat om kinderen dan wel volwassenen. 

De studie van (Altgärde et al., 2014) stelt meer hoofd- en nekblessures vast bij kinderen dan bij 

volwassenen. Zij linken dit aan de vaststelling dat kinderen meer valincidenten hebben dan 

volwassenen en concluderen hieruit dat er bij een valincident een grotere kans is op hoofd- of nekletsel 

dan bij een contactincident. Sandiford et al. (2013) vermelden dat in hun onderzoek alle hoofdletsels 

werden veroorzaakt door een val, wat in lijn ligt met het onderzoek van Altegärde et al. Uit een andere 

studie  van Abu-Kishk et al. (2013) kwam dan echter weer naar voor dat volwassenen juist meer 

nektrauma oplopen dan kinderen, wat de conclusie uit het onderzoek van Altgärde ontkracht. 

Over het feit of er dus daadwerkelijk een verschil is in het patroon van blessuretype naargelang het 

kinderen of volwassenen betreft, bestaat geen eensgezindheid in de literatuur. 

 

Waar wel eensgezindheid over bestaat is het feit dat bepaalde blessuretypes meer/minder voorkomen 

bij paardensporters in het zadel ten opzichte van die naast het paard. 

Het onderzoek van Smartt and Chalmers (2009) wees uit dat, zowel bij val- als contactincidenten, 

fracturen de meest voorkomende blessure zijn (resp.58% en 54%). Bij valincidenten zijn er echter meer 

interne verwondingen dan bij contactincidenten (resp. 23% en 2%) en veel minder open/oppervlakkige 

verwondingen (resp. 8% en 29%). Thomas et al. (2006) kwamen tot de vaststelling dat bij valincidenten 

fracturen (28%) en kneuzingen (27.9%) meest frequent voorkwamen, en bij contactincidenten 

kneuzingen (40.8%) en fracturen (18.9%). 

Lang et al. (2014) komt tot de conclusie dat bij contactincidenten er vaker sprake is van intern letsel 

en letsel aan het gezicht of bekken. Ook stellen zij vast dat er verschillen in types letsel bij valincidenten 

versus contactincidenten aanwezig zijn, maar deze blijken niet significant. 
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5.2 Het onderzoek 

 

5.2.1 Klantensurvey 

 

I. Gevolgen - algemeen 

 

Op de vraag naar de gevolgen van de ongevallen op maneges/pensionstallen werd voor de 278 

ongevallen 302 gevolgen genoteerd .14 

Lichamelijk letsel van de ruiter is duidelijk het meest voorkomende gevolg van de ongevallen (74.8%). 

Beschadigingen  aan materiële zaken en verwonding van het bereden paard volgen op een grote 

afstand (8.6% resp. 5.3%) (figuur 1.10). 

 

 

Figuur 1.10 Vraag K13 Gevolgen van de ongevallen 
* Voor 26 ongevallen (verdeeld over 14 respondenten) werd aangegeven dat er ‘geen gevolg’ was van het ongeval, hoewel de 
respondent duidelijk gevraagd werd om de survey enkel in te vullen voor ongevallen mét een gevolg. Er wordt hier verder 
gewerkt met de veronderstelling dat ‘geen gevolg’ hier gelijkstaat met een minimaal gevolg (bv. kleine kwetsuur of lichte 
materiele beschadiging) teneinde verwerking van de resultaten niet nodeloos ingewikkeld te maken. 
** Voor 6 ongevallen werd als gevolg ‘andere’ opgegeven, waarbij nergens een beschrijving werd weergegeven. 

 

II. Gevolgen – Lichamelijk letsel ruiter 

 

Lichamelijk letsel bij ruiter of andere werd 226 maal aangegeven als een gevolg van een ongeval op de 

manege/pensionstal. Bij respondenten die dit gevolg aangaven, werd hierop dieper ingegaan. Vraag 

K14 bevraagt de aard van het lichamelijk letsel (kneuzing/oppervlakkige verwonding, verstuiking, 

breuk, hersenschudding of ander hoofdletsel of andere). 

                                                           
14 Verklaring voor het verschil in aantal ongevallen en aantal gevolgen is dat er met één ongeval soms 
verschillende gevolgen gepaard gaan (bv. zowel verwonding ruiter als paard) en mogelijks is dit deels eveneens 
te wijten aan incorrect invullen door de respondent. 

74,5%

0,3%

5,3%

0,7%

8,6%

8,6%

2,0%

Lichamelijk letsel ruiter

Lichamelijk letsel andere personen

verwonding van het bereden paard

verwonding van andere paarden

beschadigingen aan materiële zaken

geen gevolg*

andere**

Gevolgen ongevallen (volgens klanten)



 

40 
 

Tabel 1.11 geeft een eerste algemeen beeld van de verdeling van aard van de lichamelijke letsels. Voor 

de 225 ongevallen met lichamelijke schade van de ruiter als gevolg werden er 334 omschrijvingen van 

deze lichamelijke letsels aangegeven.15 In 61.8% van de gevallen ging het om een kneuzing of andere 

oppervlakkige verwonding, bij 30.2% om een verstuiking.  Daar tegenover staat dat bijna 1 op 4 (23.1%) 

een breuk betreft en meer dan 1 op 5 een hoofdletsel (21.8%). Bij ‘andere’ werden bovendien vaak (21 

maal) andere ernstige letsels aangegeven (zoals letsels aan nek of rug en interne verwondingen). 

Verwondingen lijken in het grootste deel van de gevallen dus toch ernstig. 

 

 

Figuur 1.11 Vraag K14 Aard van de lichamelijke letsels 

 

Opgedeeld per leeftijdscategorie is het meteen duidelijk dat kneuzingen/oppervlakkige verwondingen 

bij elke leeftijdscategorie het vaakst een gevolg zijn van een ongeval.  Bij kinderen en jongeren onder 

de 24 jaar komen deze lichte letsels in verhouding (alsook verstuikingen) iets meer voor dan bij oudere 

klanten. Van de zwaardere letsels komen breuken relatief meer voor bij kinderen en jongeren. 

Hoofdletsels komen vaker voor bij volwassenen (25 jaar en ouder) (figuur 1.12). 

 

                                                           
15 Het aantal van de opgegeven letsels ligt aanzienlijk hoger dan het aantal ongevallen met letsel omdat er vaak 
meer dan één letsel voorkomt bij één ruiter. 
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Figuur 1.12 Vraag K14 Aard lichamelijk letsel, opgesplitst naar leeftijd 

 

Dat verwondingen vaak ernstig zijn, wordt bevestigd door het feit dat er bij 156 ongevallen (56%) 

verdere verzorging door een arts/spoeddienst vereist was.  

Bij 110 ongevallen (48%) was er sprake van school/werkverlet. 

 

5.2.2 Bedrijvensurvey 

 

Ook aan de uitbaters werd gevraagd welke gevolgen dat ongelukken hebben. 

 

I. Gevolgen – algemeen 

 

Ook hier wordt lichamelijk letsel aangegeven als het frequentst voorkomend als gevolg van ongevallen. 

Op de tweede plaats komen beschadigingen aan materiële zaken (figuur 1.13). 

 

 

Figuur 1.13 Vraag B9 Gevolgen van de ongevallen 
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II. Gevolgen – Lichamelijk letsel ruiter 

 

Aangaande types lichamelijke letsels bij de ruiter zijn de lichte verwondingen (kneuzing/oppervlakkige 

wonden en verstuiking) het vaakst voorkomend. Breuken en hersenschudding/hoofdletsels kwamen 

voor bij 86.8%, resp.61.8% van de maneges/pensionstallen. (figuur 1.14) 

 

Figuur 1.14 Vraag B10 aard Lichamelijk letsel ruiter 

 

5.3 Conclusie/reflectie 

 

De gevolgen van een ongeval op een manege/pensionstal zijn voor het grootste deel lichamelijke 

letsels bij de ruiter, zo blijkt uit het onderzoek. Materiële beschadigingen als gevolg van het ongeval 

komen op de tweede plaats, maar komen veel minder voor. 

 

Zowel de bestudeerde literatuur als het onderzoek bevestigen dat de meest voorkomende lichamelijke 

letsels de ‘Soft Tissue Injuries’ zijn. 

Hierbij dient opgemerkt dat uit de gegevens van het onderzoek af te leiden is dat de Soft Tissue 

Injuries (kneuzing/oppervlakkige wonden) vaak16 gepaard gaan met een ander type letsel van 

een ernstigere graad. 

 

Het onderzoek bevestigt de bevinding uit de literatuur dat in een groot deel van de ongevallen 

raadpleging van een arts/spoeddienst vereist is en er sprake is van school-/werkverlet, wat duidt op 

een zekere ernst van de ongevallen. 

 

                                                           
16 Gezien de ongevallen en gevolgen niet één op één koppelbaar zijn in het onderzoek, is niet duidelijk weer te 
geven hoeveel. 
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Verder blijkt uit het huidig onderzoek niet dat kinderen meer hoofdletsels oplopen dan volwassenen, 

in tegendeel lijkt zelfs het omgekeerde te gelden. Hierover bestaat ook in de literatuur geen 

eensgezindheid. 

De conclusie uit bepaalde literatuur (zie punt 5.1.) dat kinderen meer hoofdletsels oplopen 

doordat zij meer valincidenten hebben (waarbij een hoger risico is op hoofdletsel), kan aan de 

hand van dit onderzoek niet bevestigd worden. 

Uit punt 2.2.1 bleek reeds dat in dit onderzoek geen significant verband waarneembaar is 

tussen de leeftijdscategorie van de ruiter en het hebben van valincidenten.  Er kan dus niet 

geconcludeerd worden dat kinderen meer valincidenten hebben. 

Bovendien kan niet geconcludeerd worden dat de kans op een hoofdletsel groter/kleiner is bij 

een bepaald type incident (val-, contactincident) daar de vraagstelling in de surveys het niet 

mogelijk maakt om type ongeval en gevolg te verbinden. 

 

6. Afhandeling 

 

6.1 Literatuur 

 

Ook aangaande de manier van afhandelen van schadegevallen op maneges/pensionstallen is geen 

literatuur vindbaar. 

 

VLP geeft wel aan in hoeveel gevallen er beroep werd gedaan op hun verzekering (tabel 1.6). Deze 

cijfers verschaffen echter niet veel informatie en zijn niet afdoende voor onderzoek. 

 

jaartal Aantal VLP leden Aantal ongevalsaangiftes 

2009 24 000 600 

2012 30 149 782 

2013 32 849 848 
Tabel 1.6 VLP-aantal ongevalsaangiftes 
Bron: Etienne (2013); Van Loo (2013); VLP-Declercq K., persoonlijke communicatie, 06/01/2015 

 

6.2 Het onderzoek 

 

Teneinde informatie te bekomen aangaande de manier waarop schadegevallen op 

maneges/pensionstallen worden afgehandeld, werden de respondenten van zowel de klantensurvey 

als de bedrijvensurvey hierover een vraag gesteld. 
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6.2.1 Klantensurvey 

 

De klanten kregen vraag K19 voorgeschoteld. Daarin werden zij gevraagd naar de manier van 

afhandeling van het schadegeval. Figuur 1.15 geeft een weergave van de verschillende manieren van 

afhandeling. In meer dan 55% van de ongevallen geeft de respondent aan dat er niets werd 

ondernomen.  Deze antwoordmogelijkheid wordt echter vaak vergezeld van het antwoord dat het 

schadegeval onderling geregeld werd of dat afhandeling gebeurde via de verzekering van het 

slachtoffer. 

Waarschijnlijk is dat ‘Onderling regelen’ van het schadegeval er vaak op neer zal komen dat er 

in realiteit weinig of niets wordt ondernomen. Vandaar de grote samenloop met ‘er werd niets 

ondernomen’. 

Wanneer het schadegeval afgehandeld werd door de verzekering van het slachtoffer, zal dit 

mogelijks door het slachtoffer gepercipieerd worden alsof er door de manege/pensionstal niets 

wordt ondernomen. Vandaar hierbij de grote samenloop met ‘er werd niets ondernomen’. 

 

Afhandeling via de gerechtelijk weg is eerder uitzonderlijk (slechts in 1 geval was dit van toepassing). 

 

Figuur 1.15 Vraag K19 Hoe werden schadegevallen afgehandeld? 
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6.2.2 Bedrijvensurvey 

 

De uitbaters werd een gelijkaardige vraag gesteld als de klanten. Afhandeling via verzekering (die van 

het slachtoffer of die van de uitbater) komt het vaakst voor. Via gerechtelijke tussenkomst komt weinig 

voor (figuur 1.16). 

 

Figuur 1.16 Vraag B11 Hoe werden schadegevallen afgehandeld? 

 

6.3 Conclusie/reflectie 

 

Uit het onderzoek blijkt dat afhandeling voornamelijk gebeurt via onderlinge regeling (of er wordt niets 

ondernomen) of via de verzekeraars. 

In het kader van deze meesterproef wordt niet verder uitgeweid over de rol van verzekeraars bij 

afhandeling van de schadegevallen. 

 

Afhandeling door middel van een gerechtelijke tussenkomst is eerder uitzonderlijk. 

Op de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van uitbaters wordt nader 

ingegaan in hoofdstuk 4. 
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 Veiligheidsbewustzijn en -praktijk 

 

Het verhogen van de veiligheid op maneges/pensionstallen vereist de medewerking van zowel de 

klanten als de uitbaters. Beide groepen dienen zich bewust te zijn van het belang van veilig handelen, 

gebruik ruiterbescherming, de nodige kennis bij zowel klanten als personeel, etc. 

 

Met betrekking tot veiligheidsbewustzijn en -praktijk op maneges/pensionstallen is geen 

wetenschappelijke literatuur vindbaar. In dit hoofdstuk zal dus ook de nadruk liggen op resultaten uit 

het onderzoek (zowel kwantitatief als kwalitatief). 

 

Punt 1 gaat in op de mate waarin klanten (resp. uitbaters) in de klantensurvey (resp. bedrijvensurvey) 

aangeven zich bewust te zijn van het belang van veiligheid, waar hun prioriteiten liggen etc (1.1.). 

Daarna worden enkele toevoegingen gemaakt naar aanleiding van interviews uitgevoerd in het kader 

van het kwantitatieve onderzoek (1.2.). Een conclusie/reflectie sluit af. 

 

Punt 2 zal ingaan op het (economische) nut dat door uitbaters wordt toegekend aan het verbeteren 

van de veiligheid, alsook de redenen waarom sommige uitbaters geen actie ondernemen en de 

informatiebehoeftes die de bedrijven aanbrengen. Weer komen surveys en kwalitatief onderzoek aan 

bod. 

 

Punt 3 geeft een overzicht van de informatiebehoefte in de sector. Hoe groot is deze en wat wil men 

weten? 

 

Punt 4 gaat dieper in op een aantal veiligheidsaspecten die spelen op maneges/pensionstallen. Zowel 

initiatieven vanuit de sector (bv. studies of acties) als bevindingen uit de surveys en interviews komen 

aan bod. 

 

In Hoofdstuk 2 zullen de data resulterend uit vraag K29 tot K33 van de klantensurvey en vraag 

B15 t.e.m. B24 van de bedrijvensurvey uitvoerig besproken worden aan de hand van 

beschrijvende statistische methoden. 

Verbanden tussen karakteristieken van de respondenten (wel/geen klant, leeftijdscategorie, 

wel/geen ongeval gehad,… d.i. de onafhankelijke variabele) en de antwoorden op de 

bevraagde variabelen (de stellingen d.i. de afhankelijke variabelen) zullen geanalyseerd 

worden aan de hand van verklarende statistische methoden. Gezien het categorische 
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variabelen betreft (nominaal, bv geslacht, wel/niet klant,…; of ordinaal, bv. helemaal 

akkoord/eerder akkoord/noch akkoord, noch niet akkoord/eerder niet akkoord/helemaal niet 

akkoord) zal verklarende analyse gebeuren aan de hand van de Pearson correlatietest. 

Doorheen de tekst wordt enkel aangegeven of er wel of niet een significant verband is waarna, 

ENKEL in geval van significantie, tussen haakjes de Pearson correlatiecoëfficiënt en bijhorende 

significantiewaarde (2-zijdig) wordt geplaatst. Een overzicht van ALLE correlatiecoëfficiënten is 

te vinden in de tabel in bijlage 2-A. 

 

1. Aandacht voor veiligheid: hoeveel en welke zijn de aandachtspunten 

 

1.1 Kwantitatief onderzoek 

 

Zowel in de klantensurvey als in de bedrijvensurvey werden vragen opgenomen die peilden naar de 

algemene instelling van klanten en uitbaters ten opzichte van veiligheid in zijn verschillende aspecten. 

 

1.1.1 Klantensurvey 

 

Vraag K32 (stelling 1) peilt naar de behoefte van klanten aan meer aandacht voor veiligheid op 

maneges/pensionstallen (in het algemeen, dus niet enkel de manege/pensionstal waar ze zelf klant 

zijn). 

 

Een groot deel van de respondenten (68.4%) vindt meer aandacht voor veiligheid wenselijk. Toch mag 

niet uit het oog verloren worden dat meer dan 1 op 10 (nl. 12.1%) er een andere visie op na houdt en 

van mening is dat veiligheid geen extra aandacht behoeft. 19.5% van de respondenten heeft een 

neutrale houding ten opzichte van deze stelling (noch akkoord, noch niet akkoord; figuur 2.1.). 

 

 

Figuur 2.1 Vraag K32: Behoefte aan meer aandacht voor veiligheid op maneges/pensionstallen 
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Er is geen significant verschil in antwoordpatroon tussen niet/wel klanten, noch tussen respondenten 

met wel/niet een ongeval in het gezin. 

 

Verder werd respondenten de mogelijkheid geboden om in een vraag met open antwoordmogelijkheid 

aan te geven aan welk aspect inzake veiligheid zij vinden dat er meer aandacht besteed dient te worden 

op hun manege/pensionstal (vraag K31). 

192 respondenten-klanten (van de 407) vulden een antwoord in bij deze vraag . Figuur 2.2 geeft een 

weergave van de verschillende categorieën waaronder deze antwoorden vielen. 

Het gebruik van ruiterbescherming (vnl. helm, bodyprotector en veiligheidsschoenen) werd het vaakst 

aangehaald. Klanten vinden veelal dat gebruik hiervan moet/mag verplicht worden. 

Bijna even vaak werd aangehaald dat er gewerkt moet worden aan de veiligheid van de infrastructuur 

en het materiaal. Hier gaat het dan vooral om stallen met loshangende deuren en uitstekende spijkers, 

te smalle doorgangen, gladde/oneffen ondergrond en gebrekkig tuig (hoofdstellen, zadels,…). 

Ook betreffende de kennis omtrent omgang met paarden is er vraag naar verbetering. De opmerking 

wordt meermaals gemaakt dat klanten(en kinderen) niet weten hoe ze correct en veilig moeten 

omgaan met paarden wat onveilige situaties creëert. 

 

 

Figuur 2.2 Vraag K33 Veiligheidsaspect dat meer aandacht behoeft op de eigen manege/pensionstal (open vraag) 

 

Tenslotte konden respondenten (alle respondenten, niet enkel klanten) bij vraag 33 nog een algemene 

opmerkingen aangaande veiligheid op maneges/pensionstallen die niet (voldoende) aan bod kwamen 

in de enquête noteren. 

43 respondenten reageerden. De opmerkingen waren divers van aard en vaak herhaling van aspecten 

die reeds in de enquête aan bod kwamen. 
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1.1.2 Bedrijvensurvey 

 

Er werd gepeild naar hoe belangrijk uitbaters veiligheid vinden op hun manege/pensionstal (vraag B15) 

en hoeveel aandacht ze daaraan dan besteden (vraag B17). De unanimiteit hierover is groot. Alle 

uitbaters vinden veiligheid redelijk of zeer belangrijk en de meesten besteden hier dan ook ‘redelijk 

wat’ of ‘veel’ aandacht aan. 8 maneges/pensionstallen (6%) geeft aan slechts ‘matig’ aandacht te 

besteden aan veiligheid desondanks het feit dat ze veiligheid toch redelijk of zeer belangrijk vinden. 

 

Hoewel de meeste uitbaters van mening zijn dat er op hun bedrijf al veel aandacht wordt besteed aan 

veiligheid is de meerderheid (65.4%) toch van mening dat  er behoefte is aan meer aandacht voor 

veiligheid op maneges/pensionstallen in het algemeen ( vraag 22- stelling 1, figuur 2.3). 

 

 

Figuur 2.3 Vraag B22: Is er behoefte aan meer aandacht voor veiligheid op maneges/pensionstallen? 

 

De houding van andere types bedrijven ten opzichte van veiligheid is niet significant verschillend van 

die van maneges/pensionstallen. Ze vinden allen veiligheid redelijk of zeer belangrijk en besteden er 

matig tot veel aandacht aan (uitgezonderd één bedrijf dat maar weinig aandacht aan veiligheid 

besteed). 

 

Maneges/pensionstallen verdelen hun aandacht en middelen over verscheidene veiligheidsaspecten. 

De meeste bedrijven duiden vrij veel opties aan als aandachtspunten op hun manege/pensionstal 

(vraag B18) (er waren 7 antwoordmogelijkheden, gemiddeld werden er 4.48 antwoordmogelijkheden 

aangeduid). Dit duidt er op dat de aandacht van uitbaters naar vele verschillende veiligheidsaspecten 

uitgaat. 
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Figuur 2.4 Vraag B18: Aandachtspunten inzake veiligheid bij uitbaters 

 

Uit de data bleek dat infrastructuur en gedrag van de paarden koplopers zijn als aandachtspunten (zie 

figuur 2.4), bijna alle bedrijven besteden hier aandacht aan. 

Dit zijn punten die vermoedelijk ook op commercieel vlak van groot belang zijn voor een 

manege/pensionstal. Een manege/pensionstal met verzorgde en goede infrastructuur en brave 

paarden trekt meer ruiters aan dan een onverzorgde manege/pensionstal met paarden die zich 

misdragen. Investeren in deze aspecten loont dus op meerdere vlakken. 

 

Aan professionaliteit van de lesgevers en indeling van het terrein wordt door slechts 1 op 2 aandacht 

besteed. 

Voor de professionaliteit van de lesgevers zou dit verklaard kunnen worden door het feit dat dit 

aspect enkel aan de orde is op maneges en pensionstallen waar men lessen aanbiedt. 

Pensionstallen/niet-maneges echter bieden vaak enkel verhuur van stallen en gebruik van 

faciliteiten aan en geen lessen, voor hen dient dit dan ook geen/minder een aandachtspunt te 

zijn.  De kwestie van ‘professionaliteit en kwalificaties van de lesgevers zal hierna nog aan bod 

komen (punt 4.2). 

 

Er is minder aandacht voor indeling van het terrein als veiligheidsaspect. 

Dit kan er mogelijks mee te maken hebben dat de bedrijven gebonden zijn aan een bepaalde 

indeling van het terrein, bouwbeperkingen,… 

 

De respondenten-uitbaters werd verder nog gevraagd welk, naar hun persoonlijke mening, het 

belangrijkste veiligheidsaspect is dat moet aangepakt worden op maneges/pensionstallen (algemeen 
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gezien, niet enkel hun bedrijf) (vraag B24).  Dit was een open en niet verplichte vraag. Van de 

mogelijkheid om hier een toevoeging te maken of een veiligheidsaspect extra in het licht te zetten 

werd door maar liefst 92 van de 133 maneges/pensionstallen gebruik gemaakt. Ook van de andere 

types bedrijven noteerden 17 van de 29 bedrijven hier welk veiligheidsaspect dat zij vinden dat 

prioritair aangepakt moet worden bij maneges/pensionstallen. 

In figuur 2.5 worden deze resultaten weergegeven. Dadelijk is duidelijk dat heel wat uitbaters, en ook 

uitbaters van andere types ondernemingen, graten zien in de manier waarop hun klanten omgaan met 

paarden. Hier wordt voornamelijk verwezen naar de manier van omgang met het paard tijdens 

activiteiten als poetsen, opzadelen, uit stal halen, naar wei brengen,… Ten eerste wordt aangebracht 

dat klanten vaak de kennis ontbreken over hoe ze op een veilige manier moeten omgaan met paarden, 

ten tweede wordt er gewezen op een gebrek aan (deskundige) begeleiding voor mensen (vooral 

kinderen!) die de kennis ontbreken om op een veilige manier met paarden om te gaan. 

Ook het gebruik van ruiterbescherming (cap, bodyprotector, veiligheidsschoenen,…) wordt regelmatig 

aangehaald als een veiligheidspunt dat aanpak verdient.  

Net zoals de kwaliteit van de lessen en het personeel (in de meeste gevallen handelt het dan om 

kwalificaties/bekwaamheid van lesgevers) en het gebruik van geschikte paarden (rustige, brave 

paarden aangepast aan het niveau van de ruiter) worden regelmatig aangehaald. 

 

 

Figuur 2.5 Vraag B23 Belangrijkste veiligheidsaspect dat aangepakt moet worden volgens uitbaters (open vraag) 
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Bij een laatste, open en niet verplicht in te vullen, vraag (B24) was er de optie voor uitbaters om een 

opmerking te maken aangaande het onderzoek. 

14 uitbaters maakten hier gebruik van. Deze opmerkingen waren zeer divers van aard en waren vaak 

een ‘in de verf zetten’ van aspecten die in de enquête werden aangebracht. 

 

1.2 Kwalitatief onderzoek 

 

Tijdens interviews en gesprekken werd meermaals in twijfel getrokken dat uitbaters wel zoveel 

aandacht hebben voor veiligheid als ze aangeven in de surveys. Veiligheid zou voor de uitbaters eerder 

iets zijn wat ‘na al de rest’ komt en zeker geen prioriteit. Redenen hiervoor zouden niet in het minst 

van economische aard zijn. 

Klanten zouden veiligheid hoger in het vaandel dragen, maar anderzijds doen zij graag ‘hun eigen zin’ 

(ze willen bv. niet toegeven dat ze niet genoeg kennis hebben met betrekking tot omgang met een 

paard om dit op een veilige manier te doen). 

 

1.3 Conclusie/reflectie 

 

Enerzijds geven klanten en uitbaters aan veiligheid zeer belangrijk te vinden, maar anderzijds blijkt dat 

veiligheid in de praktijk toch niet echt tot hun prioriteiten behoort (meer voor de uitbaters dan voor 

de klanten). 

Reflectie hierbij is ten eerste dat uitbaters en klanten waarschijnlijk geneigd zijn om in de survey 

blijk te geven van een grote interesse in veiligheid, juist omdat het een enquête omtrent dit 

onderwerp betreft. 

Ten tweede zou uit de contradictie tussen wat wordt aangegeven in de survey, nl. een grote 

aandacht voor veiligheid , en dat wat blijkt uit kwalitatief onderzoek, nl. dat veiligheid op 

maneges/pensionstallen geen prioriteit krijgt, kunnen afgeleid worden dat uitbaters veiligheid 

wel degelijk belangrijk vinden maar dat er zaken zijn die hen tegenhouden om er mee bezig te 

zijn. Verder onderzoek zou hier echter nodig zijn om uitsluitsel te brengen over de juiste 

intenties van uitbaters en klanten. 
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2. Veiligheid: waarom wel en waarom niet? 

 

2.1 Kwantitatief onderzoek 

 

2.1.1 Klantensurvey 

 

Klanten werden niet specifiek bevraagd over de redenen waarom zij veiligheid op hun 

manege/pensionstal belangrijk vinden. Het antwoord op deze vraag lijkt evident: veiligheid is 

belangrijk voor klant, medemens en dier. De motivatie van klanten om te werken aan veiligheid wordt 

in dit onderzoek niet nader bekeken. 

 

2.1.2 Bedrijvensurvey 

 

Wel werden de uitbaters van hippische ondernemingen gevraagd welke invloed zij denken dat 

veiligheid heeft op hun bedrijf (vraag B16). 

De grote meerderheid van de respondenten-uitbaters is het erover eens dat een beter veiligheid een 

positieve invloed heeft op de tevredenheid van bestaande klanten, de aantrekkingskracht voor nieuwe 

klanten, het imago en de concurrentiepositie (respectievelijk 89.5%, 70.6%, 92.5% en 63.9% van de 

respondenten-maneges/pensionstallen geeft aan hiermee (helemaal of eerder) akkoord te zijn). 

 

De meningen hierover zijn niet significant anders voor maneges/pensionstallen van verschillende 

grootte  of met verschillende bestaansduur, noch voor bedrijven die wel/niet ongevallen hadden 

tijdens de onderzoeksperiode. 

Ook de mening van de uitbaters van andere types bedrijven wijkt hiervan niet significant af. 

 

Supra (punt 1) werd reeds duidelijk dat uitbaters veel belang hechten aan veiligheid, er het nut van 

inzien (zie vorige alinea) en hier ook aan werken. Toch zullen er meestal verbeterpunten aanwezig 

blijven en is het belangrijk om weten wat de uitbaters tegenhoudt om deze aan te pakken (vraag B19; 

figuur 2.6). 

 

Bij meer dan 57% van de uitbaters is de te hoge investering, vereist voor het verbeteren van de 

veiligheid, een belangrijk aspect dat hen tegenhoudt om veiligheidsaspecten niet aan te pakken. Dit is 

dan ook meteen de meest aangehaalde barrière. 
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17% van de uitbaters (dus bijna 1 op 5) haalt aan dat ze niet weten hoe ze een veiligheidsaspect dat bij 

hen speelt moeten aanpakken en daarom er niet aan beginnen. Dit duidt op een informatiebehoefte 

(zie punt 3). 

14.3% van de respondenten (19 bedrijven) duidt aan veiligheid niet aan te pakken omdat ze van 

mening zijn dat dit hun rendement niet verhoogt. 

De meeste van deze bedrijven hadden ook bij vraag B16 (omtrent de economische nut, zie 

supra) een eerder neutrale houding. 

 

Er is geen enkel bedrijf dat aangeeft niet te investeren in veiligheid omdat ze veiligheid niet belangrijk 

vinden. Dit ligt volledig in lijn met de vaststelling dat alle maneges/pensionstallen veiligheid belangrijk 

vinden (zie punt 1.2). 

 

Van de antwoordmogelijkheid ‘andere’ werd veelvuldig gebruik gemaakt. 1 op de 4 respondenten gaf 

aan ‘andere’ redenen te hebben voor het niet aanpakken van veiligheidsissues op zijn bedrijf, dan die 

als antwoordmogelijkheid werden opgesomd. Er werd de mogelijkheid geboden dit te specifiëren. Hier 

komt regelmatig terug dat er ‘geen’ redenen zijn die hen tegenhouden te investeren in veiligheid 

alsook de bewering dat alles reeds in orde is, meer niet meer mogelijk is etc. Er is ook de terugkerende 

opmerking dat de uitbater wel veilig wil werken en veiligheidsmaatregelen wil implementeren, maar 

dat klanten dit niet steeds ondersteunen of dit tegenwerken. 

 

 

Figuur 2.6 Vraag B19 Barrières voor het verbeteren van de veiligheid volgens uitbaters 
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2.2 Kwalitatief onderzoek 

 

Zoals reeds aangegeven in punt 1 werd tijdens de interviews en gesprekken in twijfel getrokken of 

uitbaters wel zoveel aandacht hebben voor veiligheid als ze beweren. De meest belangrijke redenen 

die werden aangehaald om geen prioriteit te geven aan veiligheid is tijd en geld. Economisch loont het 

hen niet om veel te investeren in veiligheid en bovendien komen ze tijd tekort om zich veel om 

veiligheid te bekommeren wanneer ze dringendere zaken te doen hebben. 

 

2.3 Conclusie/reflectie 

 

Uitbaters lijken er over eens dat het verbeteren van de veiligheid een positieve invloed kan hebben op 

hun bedrijf (o.a. wat betreft het aantrekken/behouden van cliënteel en imago). Zowel uit kwantitatief 

als kwalitatief onderzoek blijkt dat vooral het financiële plaatje een hinderpaal is om veiligheid te 

verbeteren.  Ook inspanningen wat betreft tijd (niet enkel voor de uitvoering van maatregel, maar ook 

voor het zoeken van informatie) blijken zwaar door te wegen in de overweging om geen prioriteit toe 

te kennen aan veiligheid. 

Bedenking hierbij is dat, indien de uitbaters wel welwillend zijn om veiligheid op hun 

manege/pensionstal te verbeteren, hiertoe nodig zal zijn dat ze hier zo min mogelijk tijd en geld 

aan moeten spenderen. De kosten-baten van investeringen in veiligheid moeten draagbaar zijn 

voor de uitbaters. Om dit te bereiken zal hen zoveel mogelijk correcte en duidelijke informatie 

moeten aangeboden worden, zullen ze bewust moeten gemaakt worden van het belang van 

bepaalde veiligheidsaspecten en het nut om deze te verbeteren en zullen ze geïnformeerd 

moeten worden over de manieren waarop ze snel, kosten -efficiënt en consequent verbeteringen 

kunnen aanbrengen.  In punt 4 van dit hoofdstuk komen een aantal veiligheidsaspecten aan bod 

en aanbevelingen om deze te verbeteren. 

 

3. Veiligheid: wat wil men weten? 

 

Om de veiligheid op hun bedrijf te kunnen verbeteren, hebben de uitbaters informatie nodig. Deze 

wordt hen verstrekt via allerhande acties van verschillende instanties, zijn beschikbaar via internet of 

literatuur. Toch is er soms nog te weinig informatie beschikbaar (zie  punt 2.2: 17.3% van de uitbaters 

voelt zich tegengehouden in het aanpakken van bepaalde veiligheidsaspecten omwille van ‘te weinig 

informatie beschikbaar’). In de bedrijvensurvey werd de uitbaters gevraagd aan welke informatie ze 

nood hebben teneinde veiligheid te kunnen verbeteren (vraag B21). 
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3.1 Kwantitatief onderzoek 

 

3.1.1 Klantensurvey 

 

Dit aspect werd niet bevraagd bij de klanten. 

 

3.1.2 Bedrijvensurvey 

 

Wanneer gevraagd wordt naar de informatiebehoefte van uitbaters, dan is 21% (dus ongeveer  1 op 5) 

van mening dat ze over de gewenste informatie beschikken en geen nood hebben aan additionele 

informatie met betrekking tot veiligheid (figuur 1.7). 

 

Voor de overige 79% van de respondenten-uitbaters is er wel een informatiebehoefte, die op sommige 

vlakken zelfs vrij groot lijkt. Zo wenst 1 op 3 van de bevraagde maneges/pensionstallen meer 

informatie over brandbeveiliging en/of inbraakpreventie en/of eerste zorg en EHBO voor ruiter en 

paard en/of infrastructurele vereisten. 

 

 

Figuur 2.7 Vraag B21: informatiebehoefte uitbaters 

 

De informatiebehoefte rond ruiterbescherming (cap, bodyprotector,…) is vrij laag, slechts 7.5% van de 

respondenten wenst hierover beter geïnformeerd te worden. De reden hiervan is vermoedelijk dat 

hierover al veel informatie beschikbaar is. 
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Maneges/pensionstallen die jonger zijn hebben significant minder behoefte aan informatie aangaande 

brandveiligheid (-0,194/0,025) , inbraakpreventie (-0,177/0,042) en arbeidsongevallen (-0,274/0,001) 

dan bedrijven die reeds langer actief zijn. Ook grotere maneges/pensionstallen vertonen significant 

minder vraag naar informatie aangaande brandveiligheid (-0,210/0,018). 

Maneges/pensionstallen waar in de bevraagde periode ongevallen gebeurden hebben significant meer 

behoefte aan informatie omtrent inbraakpreventie (0,180/0,038) en ook aan informatie betreffende 

eerste zorgen en EHBO-uitrusting voor ruiter en paard (0,200/0,021). 

Uitbaters van andere types bedrijven hebben niet significant andere informatiebehoeften dan 

uitbaters. 

 

3.2 Kwalitatief onderzoek 

 

Gezien uit de interviews en gesprekken bleek dat uitbaters niet echt veel interesse hebben voor het 

verbeteren van de veiligheid, kwam niet aan bod wat er verbeterd zou moeten worden en waarover 

een behoefte aan informatie bestaat. 

 

3.3 Conclusie/reflectie 

 

De informatiebehoefte omtrent veiligheidsaspecten bij uitbaters is groot. Sommigen daarentegen 

blijken geen behoeft te hebben aan informatie. 

Het is denkbaar dat een reden van de hoge informatiebehoefte bij vele uitbaters is dat ze niet 

zelf de moeite nemen om informatie omtrent veiligheid te gaan zoeken.  Indien de informatie 

hen niet wordt aangeboden, wordt ze als onbeschikbaar beschouwd. 

Andere uitbaters zeggen geen informatie nodig te hebben. Vermoedelijk zijn zij van mening dat 

op hun bedrijf alles op veiligheidsvlak in orde is, of dat ze zelf wel weten wat veilig/onveilig is. 

 

Voor bepaalde aspecten (o.a. brandveiligheid en inbraakpreventie) is de informatiebehoefte bij jonge 

bedrijven kleiner dan bij oudere bedrijven. 

Dit kan erop duiden dat deze informatie momenteel beter beschikbaar is voor starters dan 

vroeger en/of dat er een beter begeleiding bestaat voor starters. 
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4. Enkele veiligheidsaspecten: evaluatie en aanbevelingen 

 

Uit de surveys komen een aantal aspecten aangaande veiligheid naar voor die van belang zijn op 

maneges/pensionstallen. Deze worden in dit punt één voor één besproken. Bij elk aspect komt aan 

bod of hierover reglementering bestaat (die van toepassing is in Vlaanderen) en hoe de stand van 

zaken momenteel is in de (Vlaamse) sector (welke acties werden/worden ondernomen, uitgegeven 

brochures, gevoerde studies, beleidsmatige interventies,…). Vervolgens wordt bekeken welke 

bevinding aangaande dat specifieke aspect naar voor komen uit de surveys en de interviews en worden 

hier enkele bedenkingen bij geformuleerd (conclusie/reflectie). Uiteindelijk wordt voor elk 

veiligheidsaspect enkele aanbevelingen genoteerd. 

 

4.1 Gebruik geschikte paarden 

 

Een eerste aspect dat veiligheid aanbelangt en dat hier wordt aangekaart is het gebruik van ‘geschikte 

paarden’. Onder ‘geschikte paarden’ wordt verstaan paarden die zowel qua karakter als qua 

gezondheid geschikt zijn om gebruikt te worden op de manege/pensionstal. In dit punt zal verder enkel 

nog gesproken worden over maneges, gezien daar de uitbater eigenaar is van de manegepaarden17 die 

gebruikt worden voor de lessen en dus kan beslissen welke paarden daartoe worden aangewend. Op 

pensionstallen zijn de paarden eigendom van de klanten, de uitbater heeft dus geen invloed op het 

welk paard gebruikt wordt. 

 

4.1.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 

 

Nergens staat beschreven aan welke vereisten een paard moet voldoen om geschikt te zijn als 

manegepaard. Laat staan dat hierover reglementering bestaat. Het staat de uitbaters van maneges dus 

vrij om te bepalen welke paarden zij inzetten op hun bedrijf. 

Ook vanuit de sector zijn er geen richtlijnen opgesteld die aangeven welke paarden geschikt zijn om in 

te zetten op een manege. 

 

De enige verplichting waaraan uitbaters gebonden zijn aangaande de paarden die ze gebruiken op hun 

bedrijf is dat deze paarden goed verzorgd moeten zijn. Deze verplichting vloeit verder uit de wet van 

14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren die stipuleert in artikel 4.§ 1. 

                                                           
17 Dit is een veronderstelling die gemaakt wordt in dit onderzoek om zaken niet al te complex te maken. In 
praktijk kan het bijvoorbeeld zijn dat de uitbater een werknemer is van de manege-eigenaar (die ook eigenaar 
is van de manegepaarden). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1986081434&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.5
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‘Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen 

om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 

gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, 

verzorging en huisvesting te verschaffen.’. Het gaat dus om een verplichting die geldt voor elke 

diereneigenaar, en niet specifiek voor uitbaters. 

 

Informatie over hoe een paard verzorgd dient te worden (voeding, huisvesting,…) is veelvuldig 

vindbaar in literatuur, op het internet,… en wordt ook ter beschikking gesteld door instanties als onder 

meer vzw Vlaams Paardenloket en de Vlaamse Overheid – departement Landbouw en Visserij 

(website18 en brochures19). 

 

4.1.2 Kwantitatief onderzoek 

 

I. Klantensurvey 

 

In de eerste plaats werd de klanten gevraagd in welke mate zij akkoord zijn met de stelling: ‘ De 

paarden die voor de lessen gebruikt worden op de manege/pensionstal zijn aangepast aan de 

doelgroep en het niveau van de ruiter’.  Het gaat hier dus over bevindingen op de eigen manege. 

Het merendeel (34.4%= 26.9% + 7.4%)  van de bevraagden is het hiermee (helemaal of eerder) 

akkoord, 23.4% is het (helemaal of eerder) niet akkoord (figuur 2.8). Eveneens een groot deel van de 

respondenten (22.4%) duidt aan dat deze vraag voor hen ‘niet van toepassing’ is. Wellicht gaat het hier 

om respondenten die een eigen paard rijden en/of geen les nemen. 

 

                                                           
18 http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging 
19 Voorbeelden van brochures: 

 ‘Paarden gezond houden – leidraad voor een oordeelkundige verzorging voor paarden’, 
uitgegeven door de Vlaamse Overheid - departement Landbouw en Visserij (2012) 

 ‘Voeding van paarden – een handleiding voor het rationeel en gezond voederen van paarden’, 
uitgegeven door de Vlaamse Overheid - departement Landbouw en Visserij (2011) 
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Figuur 2.8 Vraag K30 - stelling 1: geschiktheid paarden op eigen manege (volgens klanten) 

 

Er is geen significant verschil in meningen bij klanten met of zonder ongevallen binnen hun gezin . 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

Met vraag B20- stelling 1 wordt gepeild naar de mening van de uitbater omtrent de geschiktheid van 

de paarden op zijn bedrijf. 

Meer dan 80% vindt dat hun lespaarden zijn aangepast aan de doelgroep en het niveau van de ruiter 

(figuur 2.9). 

 

Figuur 2.9 Vraag B20: Lespaarden aangepast aan doelgroep en niveau ruiters 

 

4.1.3 Kwalitatief onderzoek  

 

Uit interviews en gesprekken komt naar voor dat er op maneges veel belang gehecht wordt aan het 

inzetten van geschikte én gezonde paarden. De paarden op hun bedrijf vormen voor de uitbaters 

immers een essentieel element voor hun kostwinning. 
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Ze hebben er ten eerste baat bij de dieren goed te onderhouden en verzorgen.  Wanneer gebrekkige, 

zieke of gekwetste paarden gebruikt worden zal dit (potentiële) klanten afschrikken en mogelijks het 

imago van de manege schaden. 

Hierbij werd tijdens de interviews de opmerking gemaakt dat de perceptie van een ‘goede 

verzorging’ vaak nog erg uiteenlopend is voor de doorsnee klant en de manegehouder. Klanten 

zullen bijvoorbeeld geneigd zijn bij een kwetsuur of ziekte van het paard onmiddellijk de 

dierenarts ter hulp te roepen, terwijl een uitbater zich in de eerste plaats op zijn eigen expertise 

en ervaring zal beroepen en pas in een later (ernstiger) stadium zijn toevlucht zal zoeken tot 

het inroepen van een dierenarts. 

 

Ten tweede hebben zij er nood aan om paarden in te kunnen zetten die ze kennen, waarop ze kunnen 

vertrouwen en waarvan ze kunnen oordelen of ze al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde ruiter.  

Immers, indien ongeschikte paarden gebruikt worden zullen klanten klagen gezien ze een ‘te makkelijk’ 

paard toegewezen krijgen (voor de ervaren ruiter) of juist een ‘te gevaarlijk’ paard (voor de beginnende 

ruiter). 

 

Speciaal voor pony’s waarop kinderen les krijgen wordt veel belang gehecht aan betrouwbaarheid en 

rustig karakter. Dit soort pony’s is niet altijd makkelijk vindbaar en éénmaal een uitbater er zijn hand 

op heeft kunnen leggen (of heeft geïnvesteerd in de opleiding van een pony tot geschikt voor 

kinderlessen) zal hij het dier als een kostbaar goed voor zijn bedrijf behandelen. 

 

4.1.4 Conclusie/reflectie 

 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op maneges doorgaans geschikte paarden gebruikt 

worden. Dit desondanks het feit dat hieromtrent geen regelgeving bestaat. De paarden zijn voor de 

uitbaters een belangrijke ‘asset’ op hun bedrijf en ze besteden hier ook de nodige zorg en aandacht 

aan, zowel aangaande de gezondheid als de karaktereigenschappen van het paard. 

 

4.1.5 Aanbevelingen 

 

Geen aanbevelingen 
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4.2 Kennis lesgever/personeel 

 

Een goede manier van lesgeven en op een correcte manier omgaan met klanten/ruiters is een 

belangrijk aspect om hen op een veilige manier te leren omgaan (zowel in als naast het zadel) met 

paarden. In dit punt wordt bekeken wat het oordeel is met betrekking tot geschiktheid van lesgevers 

en personeel op maneges /pensionstallen en de invloed op veiligheid. Alsook wordt bekeken of het 

wenselijk is om lesgevers op maneges/pensionstallen te onderwerpen aan een (verplichte) vorm van 

kwalificatie. 

 

4.2.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 

 

Aangaande kwalificaties en kennis van lesgevers is er in Vlaanderen geen reglementering. Het komt er 

dus op neer dat in Vlaanderen iedereen paardrijles mag geven, ongeacht of zij over de nodige kennis 

beschikken om dit op een veilige manier te doen. Dit is echter niet anders dan in andere sporttakken 

(bv. voetbal, volleybal,…)20. 

 

Er zijn wel opleidingen beschikbaar voor trainers in de paardensport (In Vlaanderen zijn dit o.a. de 

(aspirant)initiator -, instructeur B- en trainer A en B – opleidingen bij VTS (Vlaamse Trainerschool)21). 

Deze zijn echter te volgen op vrijwillige basis en geenszins verplicht voor instructeurs op 

maneges/pensionstallen. Ook vzw Vlaams Paardenloket geeft een overzicht van beschikbare 

trainersopleidingen teneinde deze te promoten.22 

 

4.2.2 Kwantitatief onderzoek 

 

I. Klantensurvey 

 

79.1% van de respondenten-klanten is van mening dat de lesgever op de manege waar hij/zij klant is 

voldoende kennis heeft omtrent de ruitersport om les te geven. Blijft 1 op de 10 personen die vinden 

dat dit niet het geval is. 

 

                                                           
20 Alleszins tot op een bepaald niveau 
21 Zie: http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen/Pages/default.aspx 
22 Zie: http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Opleidingen/Hippische-brevetten-en-
trainersopleidingen 
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Het feit of de respondent al dan niet een ongeval in het gezin heeft ervaren, blijkt hierop een 

significante invloed te hebben (-0.137; 0.006). 

Frappant is dat wanneer men wél een ongeval had in het gezin, men toch akkoord is met deze 

stelling, terwijl het juist personen zijn zonder ongeval die eerder oordelen dat de lesgever niet 

voldoende kennis heeft. Dit kan erop wijzen dat men het voorvallen van een ongeval zelden wijt 

aan het kunnen van de lesgever, maar wel aan andere factoren (zie hoofdstuk 1, punt 4). 

 

 

Figuur 2.10  Vraag K30- stelling3 De lesgever op eigen manege/pensionstal heeft voldoende kennis  

 

Wanneer de vraag specifiek toegespitst wordt op het hebben genoten van een opleiding (i.p.v. ‘kennis 

omtrent ruitersport’), veiligheid (i.p.v. lesgeven algemeen) en uitgebreid naar alle 

maneges/pensionstallen (en dus niet enkel die waar men zelf klant is) (vraag V32 stelling 5: figuur2.11), 

zijn de meningen anders verdeeld.  Hier blijkt 60.4% van de respondenten-klanten van mening is dat 

een opleiding van de lesgever wel degelijk bijdraagt aan de veiligheid van de lessen. 22% heeft een 

neutrale houding en slechts 17.5% is van mening dat opleiding niet bijdraagt aan de veiligheid. 

 

 

Figuur 2.11 Vraag K32 - stelling 5: Een gediplomeerde lesgever kan op veiligere manier les geven 
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Er is geen significant verschil in antwoordpatroon tussen niet/wel klanten , noch tussen respondenten 

met wel/niet een ongeval in het gezin. 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

Bijna 90% van de respondenten-uitbaters vindt dat hun lesgevers voldoende kennis hebben van de 

ruitersport om les te geven. 60.9% is het met deze stelling zelfs ‘volledig’ akkoord. (figuur 2.12) 

 

 

Figuur 2.12 Vraag B20- stelling 5 Lesgevers hebben voldoende kennis 

 
Ook aangaande de kwalificatie van lesgevers en de invloed op veiligheid werd gepeild naar de opinie 

van de uitbaters (vraag B22- stelling 4: figuur 2.13). Het betreft hun mening in het algemeen en dus 

niet enkel op hun eigen bedrijf.  Net zoals bij de klanten, zijn ook de meningen van de uitbaters hier 

meer verdeeld dan bij de vraag omtrent kennis van de lesgevers op hun eigen bedrijf. Ongeveer de 

helft (51%) is van mening dat lesgevers, wanneer ze een opleiding volgden inzake paardensport, op 

een veiligere manier kunnen lesgeven. 28.5% was hiermee echter niet akkoord, waarvan 12% het zeer 

duidelijke standpunt innamen hiermee ‘helemaal niet akkoord’ te zijn. 

 

 

Figuur 2.13 Vraag B22 - stelling 4: Gekwalificeerde lesgever geeft veiliger les (volgens uitbaters) 
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4.2.3 Kwalitatief onderzoek  

 

In de interviews en gesprekken wordt aangebracht dat lang niet alle instructeurs die actief zijn op 

maneges/pensionstallen hiervoor enige vorm van opleiding genoten. Vaak gaat het om personen die 

dankzij hun ervaring in de paardensport wel voldoende en correcte kennis hebben om de technische 

aspecten van de paardensport aan andere aan te leren. Soms echter gaat het over personen die over 

betrekkelijk weinig kennis omtrent paardensport beschikken. 

 

Belangrijk is het om de nood aan kennis omtrent rijtechnische aspecten van de instructeur in het juiste 

daglicht te plaatsen. Bijvoorbeeld is het misschien niet nodig om iemand met veel expertise in te zetten 

om beginners les te geven, dit kan ook op een correcte en veilige manier gebeuren door iemand met 

enkel een sterke basis. Voor de zeer ervaren ruiter die bijvoorbeeld traint om springwedstrijden op 

hoog niveau te rijden, zal een zeker niveau en expertise van de lesgever wel vereist zijn. Kortom, het 

zal er dus vaak op neerkomen dat het kunnen van de lesgever afgestemd moet zijn op de doelgroep 

waaraan hij/zij les geeft om rijtechnisch veilig les te kunnen geven. 

 

Een ander aspect, naast rijtechnische kennis, is dat wie les geeft ook moet beschikken over 

mensgerichte capaciteiten om de klant op een veilige manier te begeleiden.  Lesgevers moeten in staat 

zijn hun klanten te begeleiden op een verantwoorde manier zodat gevaarlijke situaties vermeden 

worden. Een paard is een dier dat de gemoedstoestand van zijn ruiter aanvoelt en zal daarop vaak ook 

reageren.  Bijvoorbeeld wanneer een ruiter overstuur raakt doordat de lesgever tegen hem roept of in 

paniek raakt omdat de lesgever dingen eist die de ruiter niet durft, dan kan het paard hierop reageren 

(bv. schrikken, dominant gedrag vertonen,…) waardoor onveilige situaties ontstaan. 

 

Lesgevers moeten dus zowel over de rijtechnische kennis als de didactisch/pedagogische capaciteiten 

beschikken om op een verantwoorde (en dus veilige) manier les te geven. Of hiervoor een ‘officiële 

opleiding’ nodig is, daar kan geen van de geïnterviewde een eenduidig antwoord op geven. 

 

De opleidingen (initiator-instructeur-trainer) zoals die worden aangeboden door BLOSO en VTS, zijn 

door de sector weliswaar erkend, maar niet verplicht.  Eén van de barrières die aangehaald worden 

om deze opleidingen te verplichten voor wie les wil geven op een manege/pensionstal is dat deze 

opleidingen kostelijk zijn en zeer tijdsintensief (een opleiding tot initiator vraagt heel wat 

voorafgaandelijke training, een toegangsproef en een cursus van 2 weken).  BLOSO en VTS werken er 

wel aan om deze opleidingen toegankelijker te maken. In de opleidingen komen vooral rijtechnische 

aspecten aan bod, maar ze bevatten ook een didactische-methodische module. 
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Vzw Vlaams Paardenloket tracht opleiding van lesgevers te promoten door deze als evaluatiecriteria 

op te nemen voor het Equilabel. 

 

4.2.4 Conclusie/reflectie 

 

Er is geen regelgeving omtrent opleiding van instructeurs en personeel (en uitbaters) van 

maneges/pensionstallen. Toch blijkt uit hoofdstuk 2 dat ze begeleiding geven aan klanten in een sport 

waar zekere risico’s aan verbonden zijn. 

De meeste klanten en uitbaters zijn tevreden over de kennis van hun lesgevers maar zijn wel van 

oordeel dat een degelijke opleiding bijdraagt aan de veiligheid.  

Uit interviews blijkt echter dat lesgevers vaak geen opleiding genoten teneinde les te kunnen geven. 

Niet enkel rijtechnische aspecten zijn van belang, maar ook didactisch/pedagogische aspecten. 

 

4.2.5 Aanbevelingen 

 

Het opleggen van een opleidingsplicht aan lesgevers in maneges/pensionstallen kan de kwaliteit én de 

veiligheid van het gebeuren op maneges/pensionstallen enkel ten goede komen. 

Slechts indien lesgevers zelf veilig kunnen omgaan (in en naast het zadel) met paarden en deze kennis 

op een pedagogisch verantwoorde manier kunnen doorgeven aan hun leerlingen (het 

pedagogisch/didactische luik), klanten kunnen uitgroeien tot kundige, verantwoorde en veilige 

paardenliefhebbers. 

 

Vele lesgevers zullen ongetwijfeld de nodige kennis en kunde bezitten (door bv. hun ervaring) om op 

een verantwoorde, prettige en veilige manier les te geven, terwijl ze hiervoor geen specifieke opleiding 

genoten. Voor deze lesgevers zou het niet al te moeilijk mogen zijn om zonder teveel inspanning een 

opleiding tot een goed einde te brengen. Lesgevers die niet beschikken over de nodige kennis en kunde 

om een opleiding tot een goed einde te brengen, zullen ofwel moeten stoppen met lesgeven, ofwel de 

nodige inspanningen moeten leveren om te slagen in de opleiding. 

 

Vereist zou wel zijn dat de opgelegde opleidingen toegankelijk zijn (zowel financieel als wat betreft 

tijdsbesteding).  Zoals momenteel de opleidingen van VTS en BLOSO opgesteld zijn, zijn deze erg 

tijdrovend en vrij duur. 

Opleidingen zouden bijvoorbeeld opgedeeld kunnen worden in modules (bv rijtechnisch en educatief-

pedagogisch) en de mogelijkheid zou geboden kunnen worden om examen van een module af te 
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leggen zonder effectief deel te nemen aan de cursus. Op deze manier vermijdt een potentieel lesgever 

om een dure en tijdrovende opleiding te moeten volgen voor zaken die men reeds onder de knie heeft. 

 

4.3 Omgang met paarden door klanten 

 

Met activiteiten op een manege/pensionstal is er veelal een paard gemoeid, is het nu dat het bereden 

wordt, dat men het poetst, verzorgt of naar de wei brengt. Om al deze activiteiten op een veilige 

manier tot een goed einde te kunnen brengen, is het belangrijk dat de klant weet hoe hij op een 

correcte en veilige manier moet omgaan met paarden. 

 

4.3.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 

 

Reglementering omtrent hoe men moet omgaan met een paard is er niet. Dit lijkt evident. 

Er zijn talloze manieren van omgaan met een paard en elke uitbater zal de omgangsvormen hanteren 

die het best bij hem en zijn dieren passen. Hij zal deze wijze van omgaan met paarden ook aanleren 

aan zijn klanten. 

 

Er zijn wel een aantal handelswijzen die behoren tot de basis van ‘hoe omgaan met paarden’ en ‘hoe 

handelen in de buurt van een paard’. Deze handelswijzen hebben dikwijls te maken met veiligheid. 

Denk er maar aan dat men niet vlak achter een paard mag gaan staan (het kan slaan), of dat iets met 

de platte hand wordt gevoerd (zodat het paard niet in de vingers kan bijten). Deze basisprincipes 

blijven dezelfde ongeacht de omgangsvorm die men hanteert en zouden gekend en gerespecteerd 

moeten worden door eenieder die met een paard omgaat (ook op maneges). Ze vormen een 

belangrijke vereiste om veilig activiteiten te kunnen ontwikkelen met en rond paarden. 

Deze ‘basisprincipes’ kenbaar maken aan al wie omgaat met paarden gebeurt door verenigingen in de 

sector via het internet23 , brochures24 en acties25. 

 

4.3.2 Kwantitatief onderzoek  

 

In de surveys werd de klanten en uitbaters gevraagd hoe het gesteld is met hun kennis, of die van hun 

klanten, met betrekking tot deze basisprincipes die belangrijk zijn voor een veilige omgang. 

                                                           
23 Bijvoorbeeld: http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Veiligheid-verkeersregels-en-verzekeringen 
24 Bijvoorbeeld: Brochure ‘Veilig omgaan met paarden’ van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 
(2009) 
25 Bijvoorbeeld de actie ‘Hou jezelf in toom’ van vzw Vlaams Paardenloket 
(http://www.vlaamspaardenloket.be/hou-jezelf-in-toom/home) 
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I. Klantensurvey 

 

Over de stelling of er op de manege waar men klant is nood is aan meer aandacht omtrent veilige 

omgang met de paarden (vraag K30 – stelling 2; figuur 2.14), zijn de meningen verdeeld. Ongeveer 40% 

van de respondenten-klanten is van mening van wel, bijna 40% is van mening van niet. 

 

  

Figuur 2.14 Vraag K30 – stelling 2: Meer aandacht voor veilige omgang met paarden nodig op eigen manege/pensionstal 

 

Meningen omtrent deze stelling verschillen niet significant tussen klanten die wel/niet een ongeval in 

het gezin hebben ervaren. 

 

In punt  3 werd reeds vermeld dat 46 respondenten (d.i. 12% van de klanten die de opinievragen 

beantwoordden) bij de open vraag (K31) bovendien nog eens extra aangaven dat er op hun 

manege/pensionstal nood is aan meer aandacht voor een veilige manier van omgaan met paarden. 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

Over de stelling dat de klanten die op de eigen manege/pensionstal omgaan met de paarden 

voldoende kennis hierover hebben om dit op een veilige manier te doen (vraag B20 – stelling 2), zijn 

de meningen van de uitbaters verdeeld (zie figuur 2.15). Slechts iets meer dan de helft is hier mee 

eens, de andere helft geeft hierover geen mening (22.6%) of vindt dat zijn klanten niet voldoende 

kennis hebben van hoe met een paard om te gaan (21.8%). 
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Figuur 2.15 vraag B20 - stelling 2 Klanten hebben onvoldoende kennis m.b.t. omgang met paarden 

 

Bij de open vraag (B23) omtrent wat volgens de uitbaters het belangrijkste aspect is omtrent veiligheid 

dat moet aangepakt worden op maneges/pensionstallen (algemeen) geven 41 uitbaters (d.i. 30.8%) 

aan dat dit ‘omgang met paarden’ is. 

26.3% van de uitbaters wenst meer informatie omtrent veilige omgang met paarden door klanten (zie 

punt 3). 

 

4.3.3 Kwalitatief onderzoek 

 

Uit de interviews en gesprekken blijkt dat instructies van klanten omtrent veilige omgang met paarden 

op vele plaatsen inderdaad weinig aandacht krijgt. 

 

Economische overwegingen van de uitbater zijn hiervoor een voedingsbodem. Klanten zijn niet bereidt 

te betalen voor ‘theorielessen’ maar willen paardrijden. Klanten die betalen voor een uur paardrijles 

willen graag een uur paardrijden en zijn niet blij wanneer ze een deel van dit lesuur moeten besteden 

aan poetsen, opzadelen of theoretische onderrichting over hoe omgaan met een paard. Om deze 

klanten niet kwijt te spelen zal menig uitbater zich genoodzaakt zien om geen/weinig tijd te besteden 

aan het leren op een veilige manier omgaan met paarden. Dit heeft weer als gevolg dat vele klanten 

niet veilig kunnen omgaan met paarden, er ongevallen gebeuren en de uitbater beslist om zelf (en/of 

met de hulp van ‘betrouwbare’ hulpvaardige klanten) de paarden gezadeld klaar te zetten, te poetsen, 

naar de wei te brengen,…. Dit, op zijn beurt, werkt weer in de hand dat klanten geen of weinig ervaring 

opdoen omtrent omgang met een paard en dus nog trager gaan leren. Zo belandt men in een situatie 
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waar de klant geen kans krijgt om te leren hoe veilig om te gaan met paarden en de uitbater vermijdt 

om onderrichting hierover te moeten geven. 

 

4.3.4 Conclusie/reflectie 

 

Er bestaan een aantal ‘basisregels’ die als het ware de harde kern vormen voor veilig omgaan met 

paarden (bv. ga niet achter een paard staan, geef alleen eten met de platte hand,…). Deze regels 

behoren tot de ‘courante kennis’ bij mensen die met paarden bezig zijn en zouden dat ook bij klanten 

moeten zijn. Toch blijkt er nood te zijn aan meer aandacht voor het veilig omgaan met paarden op 

maneges/pensionstallen. 

In het vorige punt (4.2.) werd de behoefte aan opleiding voor lesgevers op 

maneges/pensionstallen geëvalueerd. De behoefte aan het veilig leren omgaan met paarden 

sluit hierop aan, gezien het kan beschouwd worden als de taak van de lesgevers/uitbaters om 

hun klanten wegwijs te maken in de omgang met een paard. 

Op vele maneges/pensionstallen lijkt het echter de praktijk dat klanten er enkel komen rijden, 

en dat er weinig aandacht besteed wordt aan het leren omgaan met het paard (aan de hand 

leiden, poetsen, opzadelen, in de stal zetten,…). Dit lijkt, niet in geringe mate, getriggerd te 

worden door economische overwegingen van de uitbaters. 

 

4.3.5 Aanbevelingen 

 

Om zowel tegemoet te kunnen komen aan enerzijds de verzuchting van de uitbaters dat hun klanten 

onvoldoende kennis hebben aangaande veilige omgang met paarden, en anderzijds de nood bij klanten 

om beter te leren omgaan met paarden zijn verschillende zaken nodig. 

 

Ten eerste moeten klanten bewust gemaakt worden van het belang en nut van een veilige omgang 

met een paard, zowel naast het paard als erop. 

Hieraan dient verbonden te worden dat duidelijk gemaakt wordt aan klanten dat dit niet kan zonder 

dat ze hiervoor tijd en middelen (geld dus) vrijmaken, maar dat dit een ‘investering’ is die hun eigen 

veiligheid zal verhogen. 

Ten tweede dienen ook uitbaters bewust gemaakt te worden van het nut en belang om hun klanten 

te leren veilig om te gaan met paarden. Dit opdat de uitbaters hun klanten de kans zouden geven veilig 

te leren omgaan met paarden. 

Ten derde moet nagedacht worden over de manier waarop veilige omgang met het paard aangeleerd 

wordt aan klanten. 
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De eerste twee stappen (bewustmaking) zouden bijvoorbeeld kunnen gebeuren door instanties als vzw 

Vlaams Paardenloket of VLP, die onder andere via hun website en het verdelen van poster en 

brochures de klanten en uitbaters kunnen bereiken. 

De derde stap (uitvoering) kan op verschillende manieren gebeuren. In de eerste plaats zijn er de 

uitbaters die zelf actie kunnen ondernemen (ze kunnen bijvoorbeeld beginnende ruiters 

theorieles(sen) aanbieden over hoe veilig omgaan met een paard, hierover praktijklessen aanbieden, 

elke les de eerste 10 minuten besteden aan veilige omgang,…). Maar ook hier kunnen instanties als 

vzw Vlaams Paardenloket optreden. Zowel adviserend, bijvoorbeeld door het opmaken van een 

brochure waarin ‘geboden voor een veilige omgang’ staan waarop de uitbaters kunnen terugvallen, 

als participerend, bijvoorbeeld door samenwerking van de uitbater met een derde partij (die lessen 

omtrent veilige omgang met paarden inricht op de maneges/pensionstallen) aan te bieden. 

 

4.4 Veilige infrastructuur 

 

Ook de infrastructuur van een manege/pensionstal kan de veiligheid ter plaatse beïnvloeden. Hier zijn 

twee aspecten van belang, ten eerste ‘inrichting’ (breedte gangen, grootte stallen, afsluiting pistes,…) 

en ten tweede ‘onderhoud’ (is de infrastructuur in een goede staat?, zijn er uitstekende spijkers waar 

iemand zich aan kan bezeren?,…). 

 

4.4.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 

 

Voor de oprichting van nieuwe gebouwen, verhardingen, pistes, stapmolens, enzovoort, heeft de 

uitbater een bouw- en eventueel een milieuvergunning nodig. Bovendien zijn de meeste 

paardenhouderijen onderhevig aan regelgeving zoals bepaald in het Mestdecreet. 

Op de bouwvergunning, milieuvergunning en het Mestdecreet wordt in het kader van deze 

studie niet verder ingegaan. 

 

Omtrent infrastructurele vereistenbetreffende (inrichting én onderhoud) voor 

maneges/pensionstallen is er echter geen specifieke regelgeving voorhanden.  Uitbaters bepalen zelf 

hoe ze hun accommodatie inrichten (bv. grootte van de stallen, breedte van de gangen, ondergrond 

van de pistes) en staan ook in voor het onderhoud ervan. 

 



 

72 
 

Vanuit verschillende instanties die actief zijn in de sector (o.a. vzw Vlaams paardenloket, VLP en VCP) 

wordt wel informatie (onder meer via internet26 en brochures27) verspreidt naar uitbaters aangaande 

‘best practices’ voor de inrichting (en onderhoud) van hun bedrijf. 

 

Vzw Vlaams Paardenloket nam ook aangaande infrastructuur (zowel inrichting als onderhoud) enkele 

criteria op voor de toekenning van een Equilabel (o.a. aangaande grootte van de stallen, breedte van 

de doorgangen, veilige inrichting van de pistes, afsluiting van de pistes, onderhoud van de stallen). 

 

4.4.2 Kwantitatief onderzoek 

 

Aan klanten en uitbaters werd gevraagd of ze de infrastructuur op hun manege/pensionstal veilig 

vinden en of ze vinden dat hieromtrent reglementering moet zijn. 

 

I. Klantensurvey 

 

De meeste (70.3%) klanten beoordelen de stelling in vraag K30 – stelling 4 (De infrastructuur van de  

manege/pensionstal -waar men klant is- is veilig (bv. overal voldoende doorgang, geen 

ongelijkmatigheden in de ondergrond,…)) positief en lijken dus tevreden over de infrastructuur zoals 

deze is op hun eigen manege/pensionstal (figuur 2.16). Weer is er geen significant verschil in de 

oordelen tussen klanten die wel/niet een ongeval hadden binnen het gezin. 

  

Figuur 2.16 Vraag K30-stelling 4 De infrastructuur van de eigen manege/pensionstal is veilig  

                                                           
26 Bijvoorbeeld 

  http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-
verzorging/Stalling-van-paarden 

  http://www.vlacopaard.be/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=32 
27 Bijvoorbeeld  

 de brochure ‘huisvesting van paarden’ van de Vlaamse overheid – departement Landbouw en 
Visserij (2010) 

 de brochure ‘Paardenhouderijen vergeleken: out-of-the-box’ van UR Wageningen (Nl.) (2012) 
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Bij stelling 3 van vraag K32 (‘De inrichting van maneges/pensionstallen –algemeen- (bv. ondergrond 

piste, breedte doorgangen,...) moet volledig vrij gekozen kunnen worden door de uitbaters zelf.; figuur 

2.17) zijn de meningen verdeeld. Lichtjes meer mensen zijn ermee akkoord (41.9%) dan niet akkoord 

(35.5%). Eén op 5 (22.8%) van de respondenten blijft neutraal. 

 

 

Figuur 2.17 Vraag K32-stelling 3 Inrichting vrij te kiezen door uitbaters  

 
Er is weer geen significant verschil in antwoordpatroon tussen niet/wel klanten, noch tussen 

respondenten met wel/niet een ongeval in het gezin. 

 

In vraag K31 (open vraag omtrent veiligheidsaspect dat aandacht behoeft op de manege/pensionstal 

waar men klant is) gaf 14.2% aan dat er nood is aan extra aandacht voor veilige infrastructuur (en 

materiaal).  Respondenten halen zowel inrichting aan (te smalle doorgangen, smalle staldeuren, geen 

schuine wanden in de piste, geen afsluiting van de pistes,…) als de slechte staat van de infrastructuur 

(uitstekende spijkers, slecht functionerende staldeuren,…) 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

90% van de uitbaters vindt dat de infrastructuur op zijn bedrijf voldoende veilig is (figuur 2.18). 
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Figuur 2.18 vraag B20 - stelling 4 Voldoende infrastructurele veiligheid op eigen bedrijf  
 

Een goede 60% van de uitbaters is van mening dat de inrichting van maneges volledig vrij gekozen 

moet kunnen worden door de uitbaters zelf (vraag B22 –stelling 2; figuur 2.19). Hiermee werd 

voornamelijk gedoeld op aspecten die impact kunnen hebben op de veiligheid zoals de breedte van de 

doorgangen en de ondergrond van de pistes. Bijna 1 op 4 had hierover geen mening (was noch 

akkoord/noch niet akkoord) en 15.8% was van mening dat hierover wel beperkingen aan de 

keuzevrijheid van de manegehouders gesteld mogen worden. 

 

 

Figuur 2.19 Vraag B22 - stelling 2 Infrastructuur moet vrij te kiezen zijn door uitbaters 

 

Ook bij de open vraag bij de bedrijvensurvey omtrent het belangrijkste veiligheidsaspect op 

maneges/pensionstallen (algemeen) kwam veilige infrastructuur aan bod. 8.2% van de respondenten-

uitbaters vindt dit het belangrijkste veiligheidsaspect dat aangepakt dient te worden. 

 

32.3% van de respondenten zegt meer informatie te wensen rond infrastructurele vereisten voor een 

veilige(re) manege/pensionstal (zie punt 3). 

0,0% 0,8%
6,0%

33,8%

55,6%

Helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord noch akkoord/noch
niet akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord

Voldoende infrastructurele veiligheid (volgens uitbaters)
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4.4.3 Kwalitatief onderzoek  

 

In de interviews en gesprekken kwam naar boven dat er op maneges/pensionstallen wat betreft 

veiligheid van de infrastructuur nog werk aan de winkel is. 

Afsluiting van de pistes is bijvoorbeeld een aspect dat extra aandacht behoeft. Wanneer de pistes niet 

zijn afgesloten kunnen paarden (die bijvoorbeeld op hol slaan) zomaar met hun ruiter het 

parkeerterrein of zelfs de openbare weg op. Dit is gevaarlijk voor ruiter, paard, de toeschouwers en 

mensen op de openbare weg. Nochtans lijkt dit een euvel dat makkelijk te verhelpen is (bijvoorbeeld. 

een stevig koord aanbrengen dat de piste afsluit). Ook andere zaken worden aangehaald als opvallende 

infrastructurele aspecten die vaak niet in orde zijn, zoals de elektriciteitsvoorzieningen (loshangende 

draden etc.), slecht functionerende en/of te smalle staldeuren, te kleine stallen, smalle doorgangen, 

pistes zonder schuine wand (die ervoor moet zorgen dat het been van de ruiter niet gekneld raakt). 

 

4.4.4 Conclusie/reflectie 

 

Aangaande inrichting en onderhoud van de infrastructuur van een manege/pensionstal bestaat in 

Vlaanderen geen regelgeving specifiek voor de sector.  

De meeste klanten en uitbaters zijn tevreden over de veiligheid van de infrastructuur op hun 

manege/pensionstal.  Toch zijn ongeveer de helft van de klanten en 16% van de uitbaters van mening 

dat omtrent infrastructuur de keuzevrijheid van de uitbaters mag beperkt worden.  In de praktijk blijkt 

de infrastructurele veiligheid minder in orde te zijn dan wordt aangegeven in de surveys. 

Een eerste bedenking hierbij is of klanten en uitbaters zich wel (voldoende) bewust zijn van de 

implicaties van inrichting en onderhoud van de infrastructuur op de veiligheid. Weet de 

gemiddelde klant wat het nut is van schuine wanden in de pistes of hoe groot of breed stallen 

en doorgangen moeten zijn om veilig te zijn voor paard en begeleider? Is elke uitbater er zich 

van bewust dat ondergrond van gangen en stallen het best opgeruwd kunnen zijn zodat 

niemand uitschuift? 

Een tweede bedenking hierbij is dat een aantal aspecten van ‘infrastructurele veiligheid’ niet 

steeds makkelijk op te lossen zijn. Zo kunnen stallen niet in een handomdraai vergroot worden 

of doorgangen verbreed en de aanleg van een goede ondergrond in pistes is een kostelijke zaak. 

Gebrek aan mogelijkheden, geld en tijd zullen ongetwijfeld belangrijke redenen zijn voor 

uitbaters om te oordelen dat de inrichting en onderhoud van hun infrastructuur door hen vrij 

te kiezen moet zijn. 
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Een derde bedenking is dat sommige infrastructurele veiligheidsproblemen wél eenvoudig, snel 

en goedkoop opgelost kunnen worden. Denk bv. aan het afsluiten van de rijpistes waar het 

aanbrengen van een touw aan de doorgangen volstaat. Toch worden hier ook vaak geen acties 

ondernomen. Een denkbare reden hiervoor is dat uitbaters dit niet doen om tijd en werk te 

besparen. Het installeren van één of andere vorm van afsluiting (bv. een touw) zal dan 

misschien niet veel inspanning vragen, maar wanneer de klanten (die gewend zijn de piste niet 

af te sluiten) nalaten de piste af te sluiten en de uitbater (of zijn personeel) hen hier keer op 

keer moet wijzen, dan wordt dit voor hem een vervelende en tijdrovende bezigheid. 

Verandering van mentaliteit en gewoonten van de klanten is hier aan de orde. 

 

4.4.5 Aanbevelingen 

 

Ten eerste lijkt het aangewezen om omtrent infrastructurele veiligheid de keuze- en 

beoordelingsvrijheid van uitbaters toch enigszins aan banden te leggen. Wantoestanden als pistes die 

niet afgesloten kunnen worden, zeer smalle doorgangen of stallen waarvan de deuren het bijna 

begeven zijn een aanfluiting van de veiligheid van klanten en moeten verboden worden. Dit kan 

gebeuren door minimumeisen op te leggen betreffende de meeste prangende veiligheidsissues inzake 

infrastructuur. Overregulering (op teveel vlakken of te streng) dient vermeden te worden daar het 

maken van aanpassingen voor de bedrijven inspanningen (o.a. financieel) zal vragen die voor hen 

draagbaar moeten blijven. Om te bepalen aangaande welke aspecten regelgeving nuttig zou zijn, is 

verder onderzoek nodig. 

Naast regelgeving dient bovendien een mogelijkheid tot controle en sanctionering te worden ingericht. 

 

Ten tweede zou ook bewustmaking omtrent infrastructurele veiligheid naar de uitbaters toe nuttig 

kunnen zijn. Momenteel bestaan er heel wat brochures omtrent maneges/pensionstallen en 

infrastructuur, een bondig overzicht van de belangrijkste aspecten (bv. ‘10 geboden voor een veilige 

manege’) kan deze nogmaals in de aandacht van de uitbaters brengen. Bewustmaking kan gebeuren 

via instanties die contacten onderhouden met manege/pensionstallen zoals vzw Vlaams Paardenloket. 

 

Ten derde is het aan te raden om de uitbaters niet enkel te laten weten (via reglementering en/of 

bewustmaking) wát er moet veranderen maar hen ook te adviseren over hoe ze dit kunnen 

veranderen. In de aandacht brengen wat anders moet is één ding, maar daadwerkelijk veranderen 

vraagt inspanningen (tijd, aandacht en geld) van de uitbaters. Hen hierin helpen en begeleiden en zo 

de inspanningen die ze moeten leveren reduceren (zowel financieel als qua tijd) zal effectieve 
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verbeteringen ten goede komen. Ook hiertoe zou bijkomen onderzoek vereist zijn (welke aspecten 

moeten verbeterd en hoe kunnen deze worden verbeterd). 

Begeleiding en adviesverlening zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door instanties als vzw Vlaams 

Paardenloket, eventueel in samenwerking met consultants met expertise ter zake. 

 

4.5 Gebruik ruiterbescherming 

 

Vormen van ruiterbescherming omvatten onder meer de ruitercap, de bodyprotector en 

veiligheidsschoenen.  Alle vormen van ruiterbescherming apart bespreken zou te ver leiden in het 

kader van deze studie, daarom beperkt dit onderzoek zich tot de ruitercap specifiek en 

ruiterbescherming algemeen. 

 

De ruitercap (of kortweg ‘cap’) blijkt hét middel bij uitstek in de ruitersport om het risico op 

hoofdletsels te beperken.  

Een onderzoek van Hasler et al. (2011) geeft aan dat het dragen van een ruitercap (en beschermend 

vest) significant beschermende factoren zijn. Volgens hun bevindingen heeft een ruiter mét cap 50% 

minder kans om gewond te geraken. Zij maken hierbij wel de bedenking dat ze enkel de cap in acht 

namen, en niet eventueel ander beschermend materiaal dat door de ruiters werd aangewend. Volgens 

hen is het mogelijk dat ruiters die een cap dragen sowieso meer risico-avers zijn en dus ook andere 

bescherming gebruiken en/of voorzichtiger zijn wanneer ze bezig zijn met paarden. 

 

Hoewel het dragen van een cap méér en méér een vanzelfsprekende zaak lijkt te worden in de 

paardensport, zijn er nog steeds ruiters die geen ruitercap dragen en maneges/pensionstallen die het 

dragen van een ruitercap niet verplichten. In het onderzoek van VeiligheidNL (2014) kwam men tot de 

bevinding dat één op de vijf ruiters-slachtoffers uit hun onderzoek geen cap droeg. 

 

4.5.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 

 

Het dragen van een cap op maneges/pensionstallen is in Vlaanderen niet wettelijk verplicht, ook niet 

voor kinderen.  Wel is er de EN-1384 norm en de CE-markering die garant staan voor een aanduiding 

van wat een goede ruitercap is ( voorzien van een harde schaal en kinband met veiligheidssluiting 

(driepuntssluiting). Het gebruik van deze caps is echter slechts verplicht voor bepaalde doelgroepen 

(o.a. bepaalde takken van de paardensport, bepaalde niveaus, jeugd) maar niet op 

maneges/pensionstallen. 
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Het dragen van een cap wordt op sommige maneges/pensionstallen (in verschillende mate) opgelegd 

in het huishoudelijke reglement maar dit is compleet afhankelijk van het initiatief van de uitbaters. 

Ook de mate waarin wordt toegekeken op het daadwerkelijk dragen van de cap en sancties bij niet 

nakoming van het huishoudelijke reglement verschillen sterk tussen maneges onderling. 

 

Aan het belang van het dragen van een cap wordt vanuit instanties die actief zijn binnen de sector wel 

véél aandacht besteed. (Bewustmakings)acties zijn legio, onder meer vanuit instanties als VLP28. 

 

Ook de verplichting een cap te dragen op de manege/pensionstal werd door vzw Vlaams Paardenloket 

opgenomen in hun evaluatiecriteria voor het Equilabel. 

 

4.5.2 Kwantitatief onderzoek 

 

I. Klantensurvey 

 

Aan de klanten werd gevraagd of ze vinden dat er op hun manege/pensionstal voldoende aandacht 

wordt besteed aan het dragen van ruiterbescherming (vraag K30 – stelling 5; figuur 2.20). 

De meerderheid (67.1%) van de klanten geven aan dat de ze tevreden zijn over de hoeveelheid 

aandacht die hieraan wordt besteed . Er is geen significant verschil in scores tussen groepen met 

wel/geen ongeval in het gezin. 

 

  

Figuur 2.20 Vraag K30 - stelling 5 Voldoende aandacht voor gebruik ruiterbescherming op eigen manege/pensionstal 

                                                           
28 bijvoorbeeld  

 de actie ‘Zet ‘m op!’ http://www.vlp.be/Veiligheid/#zet_m_op  

 http://www.veiligpaardrijden.be/maanden/februari_regels.htm 
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Bij K31 (open vraag omtrent punt dat meer aandacht behoeft op hun manege) gaf 14.9% van de 

respondenten aan dat ze vinden dat ruiterbescherming meer aandacht behoeft op hun manege. 

 

K32 – stelling 4 peilt ernaar of klanten van mening zijn dat ruiters zelf moeten beslissen of ze al dan 

niet beschermingsmiddelen dragen (cap, bodyprotector,…) en dat dit niet moet opgelegd worden door 

de manege/pensionstal (figuur 2.21). 

Hier is een duidelijke trend van de antwoorden naar ‘niet akkoord’. 42.3% van de respondenten neemt 

een zeer duidelijk standpunt in en is hiermee ‘helemaal niet akkoord’, nog eens 30.8% is ‘eerder niet 

akkoord’. 16% van de respondenten is echter wel akkoord, wat toch nog steeds meer dan één-zesde 

van de ruiterpopulatie vertegenwoordigt. 

 

 

Figuur 2.21 Vraag K32 - stelling 4 Gebuik ruiterbescherming moet niet opgelegd worden 

 
Er is geen significant verschil in antwoordpatroon tussen niet/wel klanten, noch tussen respondenten 

met wel/niet een ongeval in het gezin. 

 

II. Bedrijvensurvey 

 

Aan bedrijven werden ook enkele vragen gesteld aangaande het dragen van een cap op hun bedrijf en 

het belang dat zij hechten aan het dragen van ruiterbescherming. 

 

Vragen B13 en B14 informeren naar de mate waarin het dragen van een cap verplicht wordt door de 

uitbaters (tabel …) en of ze al dan een cap ter beschikking stellen van hun klanten (figuur 2.22). 

Inzake de mate van ‘verplichting’ van het dragen van een ruitercap zegt iets meer dan de helft (53.4%) 

dat dit in hun bedrijf steeds verplicht is. 23.3% laat hun klanten vrij in de beslissing een cap te dragen 

42,3%

30,8%

10,9% 11,1%
4,9%

helemaal niet akkoord eerder niet akkoord noch akkoord/noch
niet akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord

gebruik bescherming moet niet verplicht worden
(volgens klanten)



 

80 
 

wanneer ze niet deelnemen aan lessen en activiteiten door het bedrijf georganiseerd. Slechts 17.3% 

zegt het dragen van een cap niet te verplichten (maar de meesten raden het wel aan). 

 

 

Figuur 2.22 Vraag B13 Ruitercap verplicht op uw bedrijf 

 

80% van de bedrijven stelt wel een ruitercap ter beschikking van zijn klanten, 20% niet. 90% van de 

bedrijven die een ruitercap verplichten (steeds of tijdens activiteiten onder leiding van het bedrijf) 

stellen ze ook ter beschikking. 

 

Op de stelling ‘Klanten/ruiters moeten zelf beslissen of ze al dan niet beschermingsmiddelen dragen 

(cap, bodyprotector,…). Dit moet niet opgelegd worden door de manege/pensionstal.’(vraag B22 – 

stelling 3; figuur 2.23)  antwoordde 67.7% van de respondenten dat ze hiermee niet akkoord zijn, 1 op 

5 (21%) is hiermee eerder/volledig akkoord. 

 

Figuur 2.23 Vraag B22- stelling 3 Ruiterbescherming moet niet verplicht worden (volgens uitbaters) 

 

Bij B23 (open vraag omtrent belangrijkste aandachtspunt inzake veiligheid) gaf 15% van de uitbaters 

aan ruiterbescherming het belangrijkste veiligheidsaspect op maneges/pensionstallen te vinden. 
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Slecht 7.5% van de uitbaters zegt meer informatie nodig te hebben omtrent ruiterbescherming (zie 

punt 3). 

4.5.3 Kwalitatief onderzoek  

 

In de interviews en gesprekken werd duidelijk dat het dragen van ruitercaps in de paardensport 

algemeen, en ook op maneges en pensionstallen, al sterk verbeterd is vergeleken met pakweg 5 jaar 

terug, maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. 

 

Nog op teveel plaatsen wordt het dragen van caps wel verplicht, maar niet consequent toegepast. 

Bovendien moet ook het dragen van een ‘veilige’ cap in de aandacht gebracht worden. Vaak denken 

klanten veilig te zijn wanneer ze een cap van het oude type (dus zonder CE-markering en EN-1384 

teken) of een andere ( voor de ruitersport niet geschikt) type van helm (bv. een fietshelm) dragen. 

 

Meer en meer wordt gezien dat maneges/pensionstallen wel kinderen verplichten om een cap te 

dragen wanneer ze paardrijden op hun bedrijf, maar volwassene hierin zelf laten beslissen. Wanneer 

volwassenen echter niet verplicht worden een ruitercap te dragen, zal een deel ven hen dit nalaten 

wat een slecht voorbeeld is voor de kinderen en jongeren. 

 

4.5.4 Conclusie/reflectie 

 

Dat het dragen van een ruitercap de veiligheid van ruiters ten goede komt, staat onomstotelijk vast29. 

Evenals het feit dat zowel klanten als uitbaters het nut ervan inzien. Wettelijk is het dragen van een 

ruitercap echter niet verplicht. Klanten lijken vrij unaniem te zijn over het feit dat het dragen van een 

cap mag opgelegd worden, bij de uitbaters is hier meer onenigheid over 

Een opmerking hierbij is dat uitbaters aangaven weigerachtig staan tegen het verplichten van 

de ruitercap op hun manege/pensionstal uit angst dat klanten die geen cap willen dragen niet 

meer gaan opdagen. Echter, gezien de grote meerderheid van de klanten vindt dat het dragen 

van een cap wél opgelegd mag worden, lijkt deze angst ongegrond. 

 

Het lijkt er wel op dat het dragen van een cap meer en meer standaard praktijk wordt op 

maneges/pensionstallen en er gebeurt dan ook veel bewustmaking rond. 

                                                           
29 Hierover is heel wat literatuur aan bod. Een literatuurstudie hierover zou te uitgebreid zijn in het kader van 
deze meesterproef. 
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Reflectie hierbij is dat een aantal aspecten, buiten bewustmaking, waarschijnlijk wel een 

bijdrage hebben geleverd aan de opmars van de ruitercap. Ten eerste zijn caps verplicht 

geworden op wedstrijden en binnen bepaalde disciplines, wat maakt dat professionelen ‘het 

goede voorbeeld’ geven. Ten tweede is het uitzicht en draagcomfort van de ruitercap sterk 

verbeterd. Waar vroeger een cap ongemakkelijk, warm en lelijk was, zijn ze nu vervaardigd uit 

lichte materialen, worden er ventilatieopeningen voorzien en zijn ze verkrijgbaar in allerlei 

kleuren en met de nodige fantasietjes (van tekeningen tot swarovskisteentjes). Het aspect van 

verbeterd draagcomfort en ‘trendy-zijn’ draagt ongetwijfeld bij tot de populariteit van de 

ruitercap. 

Een andere reflectie is dat de voorbeeldfunctie van volwassenen tijdens bewustmaking omtrent 

het dragen van een cap niet vergeten mag worden.  Kinderen die zien dat volwassenen ook een 

cap dragen, gaan het sneller als een evidentie ervaren dat elke ruiter een cap moet dragen. 

 

4.5.5 Aanbevelingen 

 

Idealiter zou het dragen van een cap op maneges/pensionstallen verplicht worden in Vlaanderen. 

Alleen door te verplichten, te controleren en te sanctioneren zal op korte termijn de meerderheid van 

de klanten op maneges/pensionstallen paardrijden mét een cap op zijn/haar hoofd. Bovendien komt 

het argument van uitbaters (dat ze klanten dreigen te verliezen wanneer die een cap moeten dragen) 

te vervallen, gezien het overal zal moeten. 

Het verplichten van het dragen van een ruiterhelm is echter iets waar reeds veel over werd gepraat in 

de sector en wat om allerlei redenen (o.a. politieke) gevoelig ligt. In het kader van deze studie wordt 

hierop niet verder ingegaan. 

 

Het traject van ‘bewustmaking’ wordt gevolgd (o.a. door VLP, VCP, vzw Vlaams Paardenloket) en lijkt 

vruchten af te werpen. Aanbeveling hierbij is dan ook om dit pad te blijven bewandelen. 

 

4.6 EHBO voor ruiter en paard 

 

Wanneer er een ongeval gebeurt en mens en/of paard gewond is, dan kan het belangrijk zijn dat snel 

en correct eerste zorgen worden toegediend. In dit punt worden EHBO-voorzieningen (en kennis) voor 

ruiter én paard besproken. 

 

4.6.1 Reglementering en initiatieven vanuit de sector 
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Reglementering rond EHBO voor ruiters (klanten) en paarden is er niet. Uitbaters en hun personeel is 

niet verplicht een opleiding te volgen voor het toedienen van eerste zorgen, noch bestaat er 

reglementering over de beschikbaarheid van EHBO-materiaal voor mens en paard. 

Er is online wel informatie beschikbaar omtrent EHBO voor paarden op de website van vzw Vlaams 

Paardenloket.30 En informatie omtrent benodigdheden in een EHBO-kist voor de mens is eenvoudig 

vindbaar (bv. via internet, bij het Rode Kruis,…). 

 

Vzw Paardenloket nam voor de evaluatie van het Equilabel aanwezigheid én bereikbaarheid van EHBO-

materiaal voor ruiter en paard op als criterium. 

 

4.6.2 Kwantitatief onderzoek 

 

Via de surveys wordt gepolst hoe het staat met de mate waarin eerste zorgen worden toegediend op 

een manege/pensionstal en naar de aanwezigheid en bereikbaarheid van EHBO-materiaal voor mens 

en paard op maneges/pensionstallen. 

 

I. Klantensurvey 

 

Op de vraag of er eerste zorgen werden verleend op de manege/pensionstal (vraag K15) antwoordde 

de helft van de respondenten dat dit voor al de ongelukken die zij hadden het geval was. Bij 28% 

gebeurde dit niet (figuur 2.24). 

Wanneer er geen eerste zorgen werden verleend was dit meestal (33%) omdat er geen nood aan was. 

In 16% van de gevallen was er geen EHBO-materiaal aanwezig of bereikbaar. In een kwart van de 

gevallen was er niemand aanwezig die eerste zorgen kon verlenen. 26% van de respondenten gaf aan 

dat er ‘andere’ redenen waren. Meestal bestond deze andere reden eruit dat men onmiddellijk naar 

de spoeddienst is gereden. 

                                                           
30 http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/EHBO-bij-paarden 
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Figuur 2.24 Vraag K15 werden eerste zorgen verleend na een ongeval. 

II. Bedrijvensurvey 

 

95% van de respondenten-uitbaters zeggen dat er op hun bedrijf de nodige middelen voorhanden zijn 

voor het verlenen van eerste zorgen (vraag B12). 

 

In punt 3 bleek reeds dat maar liefst 36.1% van de uitbaters graag meer informatie zou hebben over 

eerste zorg en EHBO-uitrusting voor mens en paard. 

 

4.6.3 Kwalitatief onderzoek 

 

Uit de gesprekken bleek dat EHBO-materialen op maneges/pensionstallen veelal aanwezig zijn maar 

vaak niet (meer) compleet zijn omdat klanten materialen ‘ontlenen’ (vnl. de schaar lijkt vaak te 

verdwijnen). Hierdoor zien de uitbaters zich genoodzaakt om de kisten op een plaats bij te houden die 

voor klanten moeilijk toegankelijk zijn (bv. achter de toog in de cafetaria). 

 

Ook wat betreft kennis omtrent het verlenen van eerste zorgen bij uitbaters en personeel van 

maneges/pensionstallen worden vragen gesteld. Meestal kregen deze mensen daaromtrent geen 

opleiding. 

 

4.6.4 Conclusie/Reflectie 

 

Op de meeste maneges/pensionstallen lijkt EHBO-materiaal wel aanwezig. De bereikbaarheid van het 

materiaal laat misschien te wensen over, wat mede veroorzaakt wordt door het gebrek aan respect 

van de klanten voor het materiaal. 
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Bedenking hierbij is dat het al een zeer positief aspect is dat EHBO-materialen aanwezig zijn 

maar dat deze natuurlijk maar beperkt nut hebben indien de verantwoordelijken (de uitbater 

en zijn personeel) niet weten hoe ze eerste zorgen moeten toedienen. 

 

4.6.5 Aanbevelingen 

 

In de eerste plaats lijkt hier informatieverstrekking aan de orde. Hier is duidelijk vraag naar en dit kan 

vrij eenvoudig aangepakt worden door instanties als vzw Vlaams Paardenloket bijvoorbeeld door het 

plaatsen van meer informatie hieromtrent op hun website, mailings naar de bedrijven en het verdelen 

van brochures. 

 

In de tweede plaats is het zeker aan te raden om opleiding omtrent eerste zorgen en EHBO op te 

nemen in de opleidingen voor lesgevers en trainers (waarover het al ging in punt 4.2). 
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 Aansprakelijkheid bij ongevallen  

 

Wanneer ongevallen gebeuren op maneges/pensionstallen kan dit ook juridische implicaties hebben. 

In hoofdstuk 1, punt 6 werd weergegeven op welke manier schadegevallen bij ongevallen op 

maneges/pensionstallen worden afgehandeld (afgaand op de gegevens verstrekt door de surveys). 

Bleek  dat dit meestal onderling geregeld werd, of via de verzekering (van het slachtoffer of de 

manege/pensionstal). In een kleine minderheid van de gevallen, wordt beroep gedaan op tussenkomst 

van het gerecht. 

 

Tal van activiteiten op een manege/pensionstal kunnen aanleiding geven tot ongevallen die aanleiding 

kunnen zijn voor een rechtszaak. Bij deze ongevallen kunnen tal van personen op één of andere manier 

betrokken zijn, hoedanigheden van deze personen kunnen in verschillende situaties anders zijn. In elke 

situatie moet dan bepaald worden wie de aansprakelijke is voor het ongeval. 

 

Enkele voorbeelden: 

 Tijdens een groepsles paardrijden bijt een paard van de ene ruiter in het been van een 

mederuiter. Wie is nu de aansprakelijke: de ruiter van het bijtende paard, de lesgever, de 

eigenaar van het bijtende paard (de uitbater),…? 

 Tijdens een les gegeven door een externe lesgever (dus niet verbonden aan de 

manege/pensionstal) valt iemand van zijn paard. Wie is aansprakelijk: de lesgever, de uitbater 

van de manege/pensionstal waar het ongeval plaatsvindt, niemand,…? 

 Een klant/bezoeker wandelt door de gangen van de manege/pensionstal en wordt gebeten 

door een paard dat daar op pension staat. Wie is aansprakelijk? De uitbater van de 

manege/pensionstal, de eigenaar van het paard, niemand,…? 

 

Indien er een contract is, dan zal de aansprakelijke misschien de medecontractant van het slachtoffer 

zijn. Maar om zich te kunnen beroepen op de contractuele aansprakelijkheid moeten een aantal 

voorwaarden voldaan zijn (zie punt 2).  

 

Om zich te kunnen beroepen op de buitencontractuele aansprakelijkheid moeten eveneens aan een 

aantal voorwaarden voldaan zijn. Bovendien moet dan ook uitgemaakt worden of de aangesprokene 

wel degelijk de aansprakelijke is voor het schadegeval. (zie punt 3) 
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1. Contractueel 

 

Van contractuele aansprakelijkheid kan enkel sprake zijn wanneer er : 

1. een overeenkomst bestaat (zie 1.1) 

2. deze overeenkomst geldig is (zie 1.1) 

3. de overeenkomst bestaat tussen de aansprakelijke en de benadeelde (zie 1.2) 

4. de schade van de contractant-benadeelde voortvloeit uit de niet nakoming van de 

overeenkomst (zie 1.3) 

(Vansweevelt & Weyts, 2009, pp. 85-86) 

 

1.1 Bestaan van een geldige overeenkomst 

 

Om te kunnen spreken over contractuele aansprakelijkheid, moet er ten eerste een contract zijn. 

Bovendien moet dit contract geldig zijn (de vier geldigheidsvereisten voor een contract zijn 

toestemming, bekwaamheid, bepaald voorwerp en geoorloofde oorzaak; Art. 1108 B.W.). 

 

Het onderwerp van het contract kan divers zijn. Enkele voorbeelden: 

 Het verhuren/huren van een paard 

 Het geven/nemen van rijlessen 

 Het verhuren/huren van stallen/rijfaciliteiten/… 

 Het verlenen van diensten (verzorging paard, stallen uitmesten,…) 

 … 

 

1.2 De overeenkomst moet bestaan tussen de benadeelde en de aansprakelijke 

 

De medecontractant van de klant-benadeelde kan de uitbater van de manege/pensionstal zijn (bv. bij 

het nemen van manegelessen, bij het huren van een pensionstal), maar kan ook iemand anders zijn 

(bv. een externe lesgever die ingehuurd werd door het slachtoffer om les te geven op het domein van 

de manege/pensionstal). 

 

De uitbater zal enkel aangesproken kunnen worden op basis van contractuele aansprakelijkheid indien 

er een contract tussen hem en de klant-benadeelde bestaat. Indien zulk contract niet bestaat, is aan 

de tweede toepassingsvoorwaarde voor contractuele aansprakelijkheid niet voldaan. 
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1.3 De schade van de contractant-benadeelde moet voortvloeien uit de niet nakoming van 
de overeenkomst 

 

Enkel wanneer de schade veroorzaakt wordt door de niet-nakoming van een contractuele verplichting, 

kan contractuele aansprakelijkheid worden ingeroepen (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 86). Wanneer 

bijvoorbeeld een pensioneigenaar een stal verhuurt aan een paardeneigenaar, kan hem de gevolgen 

van een valincident door een weigering van het paard tijdens een springoefening, niet aangerekend 

worden. 

 

Bij paard/klant gerelateerde ongevallen zal het bovendien sowieso lastig zijn om de uitbater (of zijn 

hulppersoon (bv. een lesgever)) op contractuele gronden aan te spreken. Dit zou alleen mogelijk zijn 

wanneer het gedrag van de betrokkene medecontractant (bv. uitbater of lesgever) ten opzichte van 

het paard aan de grondslag ligt van het ongeval, en niet het autonome gedrag van het paard.31 

Bijvoorbeeld, een uitbater geeft les op zijn manege, tijdens de les steigert een paard waardoor de 

ruiter valt en een been breekt. Er is sprake van een contract om les te geven tussen de uitbater en de 

ruiter, maar deze zal enkel aanleiding geven tot contractuele aansprakelijkheid wanneer de uitbater 

het steigeren van het paard veroorzaakte (bv. hij liet het dier opzettelijk schrikken). 

Het is aan de partij die zich wil beroepen op de contractuele tekortkoming van de tegenpartij om het 

bestaan en de inhoud van de overeenkomst te bewijzen ( Art 1315 B.W.). 

 

Wanneer een klant-contractpartij een ongeval heeft tijdens een activiteit waarbij niet de uitbater-

medecontractant betrokken is maar wel zijn hulppersoon (bv. een lesgever die een contract heeft met 

de uitbater voor het geven van les op diens manege), dan kan alsnog de contractuele aansprakelijkheid 

van de uitbater-medecontractant ingeroepen worden. Dit kan dan op basis van de contractuele 

aansprakelijkheid van de uitbater voor de fouten van zijn hulppersonen32. Vereiste hierbij is weer dat 

aangetoond wordt dat het ongeval gebeurde naar aanleiding van een inbreuk op de contractuele 

verbintenis van de uitbater (bv. het geven van een les) en niet veroorzaakt werd door de autonome 

gedraging van het paard33 (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 91). 

Bij mens/paard-gerelateerde ongevallen zal het in de praktijk zelden mogelijk zijn een beroep te doen 

op de contractuele aansprakelijkheid van de uitbater of zijn hulppersoon. Immers zal zeer vaak een 

‘autonome gedraging’ van het paard aan de basis liggen van het ongeval en niet een contractuele 

                                                           
31 Antwerpen 21 juni 2006, RW 2009-10, 1353. 
32 De schuldenaar van een contractuele verbintenis (in casu de uitbater) is slechts gehouden voor fouten van  
hulppersonen (in casu de lesgever) wanneer deze fouten een inbreuk vormen op een van zijn contractuele 
verbintenissen (in casu het geven van paardrijles) (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 91). 
33 In welk geval sprake is van buitencontractuele aansprakelijkheid 
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tekortkoming. Vaak zal dan ook buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing zijn, waarover 

meer in punt 2.34 

 

2. Buitencontractuele aansprakelijkheid bij ongevallen op maneges/pensionstallen 

 

De aanwezigheid van een contractuele band tussen een uitbater en zijn klant/slachtoffer verhindert 

niet dat er sprake kan zijn van een buitencontractuele aansprakelijkheid.35 ‘De aquilaanse 

aansprakelijkheidsgrond beoogt immers de aansprakelijkheid te regelen veroorzaakt door de 

autonome gedraging van het dier, ongeacht of deze zich voordoet naar aanleiding van de uitvoering 

van een contract door de in het schadegeval betrokken personen.36’ 

 

Deze aquiliaanse aansprakelijkheid gaat terug op de aansprakelijkheid voor dieren: 

Art. 1385 BW: De eigenaar van een dier, of, terwijl hij die het in gebruik heeft, degene die zich 

ervan bedient, is verantwoordelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het 

onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. 

 

Uit dit wetsartikel volgen 4 voorwaarden: 

1. Het moet een dier betreffen 

2. Er moet sprake zijn van schade 

3. Er moet een causaal verband tussen het gedrag van het dier en de schade zijn 

4. De aangesprokene is eigenaar of bewaarder van het dier 

In punt 2.1 t.e.m. 2.4 zullen deze 4 voorwaarden besproken worden. 

 

Wanneer het slachtoffer kan aantonen dat aan deze 4 voorwaarden voldaan is, bestaat er een wettelijk 

en onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid ten laste van de eigenaar of de bewaarder.37 

 

 

 

                                                           
34 Samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is enkel mogelijk onder 
de beperkte voorwaarden van het Stuwadoorsarrest/ Tiercé Franco Belge arrest. Voor verduidelijking hierover 
wordt verwezen naar het ‘handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht’ van Vansweevelt and Weyts 
(2009), p. 97 e.v.. 
35 Antwerpen 21 juni 2006, RW 2009-10, 1353. 
36 Antwerpen 21 juni 2006, RW 2009-10, 1353. 
37 Antwerpen 5 april 2006, RW 2009-10, 161. 
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2.1 Een dier (in casu een paard) 

 

Eerste vereiste voor toepassing van art. 1385 BW is dat de schade werd veroorzaakt door het gedrag 

van het paard. 

 

Een deel van de rechtsleer en rechtspraak is van mening dat er sprake moet zijn van een autonome 

daad38 of actieve rol39 van het paard. Dit impliceert echter dat het dier actief moet hebben bijgedragen 

tot het schadegeval, wat een toepassingsvoorwaarde voor art 1385 B.W. toevoegt. Om deze reden 

pleiten Vansweevelt and Weyts (2009) er dan ook voor deze zienswijze te verwerpen en te stellen dat 

het louter gedrag van het dier, in causaal verband met de schade, volstaat (Vansweevelt & Weyts, 

2009, p. 560). 

 

Dit onderscheid tussen ‘actieve daad/autonome rol’ en ‘louter gedrag’ kan van belang zijn in situaties 

waar bijvoorbeeld een dier uitbreekt, op de openbare weg in slaap valt en daar een ongeluk 

veroorzaakt (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 561). Op maneges/pensionstallen zijn situaties waarbij 

ongelukken ontstaan door louter gedrag van het paard, en geen actieve rol/autonome daad, minder 

denkbaar. Een uitgebreide discussie over deze toepassingsvoorwaarde in het kader van ongevallen op 

maneges/pensionstallen lijkt dan ook weinig relevant. 

 

2.2 Schade aan een derde 

 

Tweede toepassingsvoorwaarde voor art. 1985 BW is dat het paard daadwerkelijk schade heeft 

veroorzaakt. Wanneer er geen schade is, is er geen sprake van civielrechtelijke aansprakelijkheid. 

Zowel materiële als morele schade komt voor vergoeding in aanmerking (Vansweevelt & Weyts, 2009, 

p. 561). 

 

Bovendien moet de schade ‘aan een derde’ zijn toegebracht. Een contractant kan dit artikel niet 

inroepen tegen een medecontractant (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 562). Hierover werd reeds het 

een en ander uiteengezet in punt 1.3.  Een uitbater-aansprakelijke zal dus, indien hij wil ontkomen aan 

                                                           
38 O.a. H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE en P. HAMELINK, “Overzicht van Rechtspraak. Aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad 1964-1978”, TPR 1980, (1139) 1269.;  Antwerpen 5 april 2006, RW 2009-10, 161. 
39 O.a. H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, “Overzicht van rechtspraak: 
onrechtmatige daad”, TPR 2000, (1551) 1772.; Luik 7 augustus 1998, TBBR 1999, 341.; Luik 9 maart 1987, TBBR 
1988, 224. 
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toepassing van art. 1385 BW, moeten aantonen dat het ongeval gevolg was van zijn contractuele 

tekortkoming. 

 

Verder kan enkel de derde-rechtstreeks slachtoffer art. 1385 BW inroepen. De bewaarder, die 

aansprakelijk wordt gehouden voor schade veroorzaakt door het onder zijn bewaring staand dier, 

heeft dus geen vordering tegen de eigenaar van het dier op basis van art 1385 BW (eventueel kan hij 

wel schadevergoeding vorderen o.b.v. art 1382 B.W40 of op contractuele basis) (Vansweevelt & Weyts, 

2009, p. 562). 

 

2.3 Een causaal verband tussen het gedrag van het dier  en de schade 

 

Derde toepassingsvoorwaarde voor art. 1385 BW is dat er een causaal verband moet zijn tussen het 

paard en de schade. Hier wordt toepassing gemaakt van de “equivalentietheorie” zoals die in België is 

gekend. De benadeelde dient aan te tonen dat zonder het paard de schade zich niet zou hebben 

voorgedaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (Cornelis, 1989, p. 589). 

De schade moet geen rechtstreeks gevolg zijn van het paard. Het onrechtstreeks veroorzaken van 

schade door het paard volstaat om art. 1385 BW te kunnen toepassen. Voor het aanwezig zijn van een 

causaal verband is er verder geen fysiek contact vereist en is zelfs de immobiliteit van het paard geen 

hinderpaal (Vandenberghe, Van Quickenborne, & Hemelink, 1980, p. 1269; Vansweevelt & Weyts, 

2009, p. 564). 

 

De eigenaar of de bewaarder van het dier kan zijn aansprakelijkheid enkel ontlopen door te bewijzen 

dat de schade is ontstaan door een vreemde oorzaak: overmacht, fout van een derde of van de 

benadeelde zelf (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 565)41. 

 

2.4 De aangesprokene is eigenaar of bewaarder van het dier 

 

Art. 1385 BW betreft een alternatieve (en niet cumulatieve) aansprakelijkheid: ofwel is de eigenaar 

(buitencontractueel) aansprakelijk, ofwel de bewaarder aan wie de eigenaar de bewaring van het 

paard had overgedragen (De Tavernier, 2006, p. 345). 

 

                                                           
40 Art 1382 B.W.: aansprakelijkheid voor andermans gedrag 
41 Hier wordt niet verder op ingegaan in het kader van deze meesterproef. 
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2.4.1 Eigenaar van een paard 

 

Art. 544 BW zegt: ‘Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te 

hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten 

of de verordeningen.’ 

 

Eigendom over een paard kan verkregen worden door overdracht van het eigendomsrecht door koop, 

schenking, inbreng in een vennootschap, ingevolge een huwelijkscontract of een erfenis42 

(Deboitselier, 2014). 

Van manegepaarden zal veelal de uitbater de eigenaar van de dieren zijn, van pensionpaarden zal de 

klant eigenaar zijn. 

 

Op de eigenaar van het paard rust het vermoeden van het zijn van de bewaarder van het paard en hij 

kan zich enkel van deze aansprakelijkheid bevrijden door dit vermoeden om te draaien en aan te tonen 

dat een ander persoon bewaarder van het dier was op het ogenblik van het schadeverwekkend feit 

(Cornelis, 1989, p. nr. 369). 

 

2.4.2 Bewaarder van een paard 

 

Iemand wordt als bewaarder van het paard  beschouwd indien hij/zij hierover het feitelijk 

meesterschap bezit. 

In een arrest van 30 april 197543 definieerde het Hof van Cassatie ‘de bewaarder’ als volgt: 

“het rechtssubject dat, op het ogenblik dat het dier schade heeft veroorzaakt, het volledig 

meesterschap over het dier heeft, wat slaat op niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en 

toezicht, zonder tussenkomst van de eigenaar.” 

“Het is niet vereist dat de bewaarder op het ogenblik van de schadeverwekkende gebeurtenis effectief 

het dier onder zijn toezicht en controle had. Het volstaat dat hij de mogelijkheid of de macht had om 

over het dier toezicht en leiding uit te oefenen (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 580).” 

 

De bewaring van een paard is een feitenkwestie en er moet over elk geval afzonderlijk worden 

geoordeeld (De Tavernier, 2006, p. 348). 

 

                                                           
42 Ook door natrekking kan men eigenaar worden van een paard. Art 547 B.W.: De jongen van de dieren 
behoren de eigenaar toe door recht van natrekking. 
43 Cass. 30 april 1975, Arr. Cass. 1975, 948. 
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Uit rechtspraak blijkt dat tijdens een les op een manege/pensionstal, o.a. wanneer de ruiter op het 

moment van het schadegeval nog geen uitgebreide rijervaring heeft, de lesgever meestal wordt geacht 

bewaarder te zijn van het paard, gezien de ruiter onmogelijk reeds in staat is meesterschap over het 

dier uit te oefenen.44 

 

2.4.3 Bewaring en pensionpaarden 

 

Op pensionstallen en maneges is het een gangbare praktijk dat er paarden worden gestald die niet 

toebehoren aan de uitbater maar waarvoor de eigenaar een pensionovereenkomst sluit met de 

uitbater. Hierbij staat de uitbater dan in voor het onderdak, maar eventueel ook voor voeding, dagelijks 

onderhoud en uitrusting van het paard. 

 

Wanneer er ongevallen gebeuren waarbij deze ‘eigenaarspaarden’ betrokken zijn, rijst dus de vraag 

wie hiervoor aansprakelijk is. Ook hier moet worden nagegaan wie het feitelijke meesterschap heeft 

over het dier. Ook hier is dit een feitenkwestie45. In de praktijk echter blijkt de rechtspraak zich  te 

verlaten op de inhoud van de pensionovereenkomst om te bepalen wie de bewaarder van het paard 

is (Vansweevelt & Weyts, 2009, p. 584). 

 

Wanneer een eigenaar zijn paard enkel stalt in een pension, maar zelf instaat voor de verzorging en 

voeding, dan wordt de bewaring niet overgedragen aan de toezichthouder (de pensionstal-

/manegehouder of zijn aangestelde(n)). Deze toezichthouder heeft dan immers enkel een beperkt 

gebruik van het dier en dus geen feitelijk meesterschap. Hij is dus geen bewaarder.46 Ook wanneer een 

uitbater in de pensionovereenkomst een exoneratieclausule opneemt voor aansprakelijkheid en de 

eigenaar verplicht zich te verzekeren, dan  wordt aangenomen dat de eigenaar ook bewaarder blijft.47 

In andere gevallen kan het gebruik van het paard door de toezichthouder veel ruimer zijn. Het is 

bijvoorbeeld denkbaar dat hij ook instaat voor de dagelijkse verzorging, voeding en lichaamsbeweging 

van het paard. In dit geval zou de toezichthouder/uitbater makkelijker als bewaarder kunnen 

bestempeld worden 48. Alsook wanneer dit expliciet werd vermeld in de pensionovereenkomst49. 

 

                                                           
44 O.a.: Antwerpen 21 juni 2006, RW 200-10, 1353.; Rb. Bergen 16 februari 1982, RRD 1983, 41. 
45 O.a.: Cass. 19 november 2012, AR C090379F.; Antwerpen 18 maart 2009, KBC-verzekeringen NV/C.F., 
http://jure.juridat.just.fgov.be. 
46 Gent, 16 april 1985, RW 1987-88, 786, noot. 
47 O.a.: Cass. 30 april 1975, Arr.Cass. 1975, 948. 
48 O.a.: Brussel 24 juni 2008, http://jure.juridat.just.fgov.be.;  
49 O.a.: Antwerpen 5 februari 1980, RW 1980-81, 948. 
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2.4.4 Bewaring en verhuur (rijlessen) 

 

Ook wanneer een paard verhuurd wordt, bijvoorbeeld in het kader van rijlessen op een manege, 

blijven de feitelijke omstandigheden primeren als basis voor het bepalen wie bewaring had over het 

paard in geval het schade berokkent. 

 

Bij de verhuur en bruikleen van het paard zal rekening gehouden worden met aspecten als beperktheid 

van het gebruik in tijd en ruimte, de aanwezigheid van de verhuurder/uitlener en de vraag wie instaat 

voor de verzorging van het dier om te bepalen wie bewaarder van het dier is (Vansweevelt & Weyts, 

2009, p. 586). 

 

Bijvoorbeeld bij paardrijlessen die worden gegeven in de rijpiste van de manege, door de uitbater (of 

een aangestelde) en op een manegepaard, zal de uitbater (of diens aangestelde) aanzien worden als 

bewaarder van het paard. De ruiter heeft immers niet de volledige zeggenschap over het paard gezien 

hij er slechts onder bepaalde condities over mag beschikken (in de piste, tijdens een uurtje les, met 

instructies van de verhuurder).50 

Het is slechts wanneer het gebruik van het paard niet of nauwelijks aan beperkingen is onderworpen, 

dat de huurder wel als bewaarder kan worden beschouwd.51 Toegepast op ongevallen op 

maneges/pensionstallen is dit bijvoorbeeld denkbaar in een geval waarin de manegehouder iemand 

de mogelijkheid biedt om een halve dag over een paard te beschikken waarbij het de keuze van de 

ruiter is welke activiteit hij aanvangt. Of ook wanneer… 

 

2.4.5 De uitbater en zijn aangestelde 

 

Indien blijkt dat een aangestelde van de uitbater (bv. een lesgever) aanzien wordt als de bewaarder 

van het paard en op buitencontractuele grond aansprakelijk wordt gesteld, wil dit nog niet zeggen dat 

hij ook de eindverantwoordelijkheid zal moeten dragen. 

Art. 1384 derde lid B.W. stipuleert immers dat ‘de meester en zij die anderen aanstellen, voor de 

schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zijn hen gebezigd 

hebben’ aansprakelijk zijn. 

 

                                                           
50 O.a.: Cass. 18 november 1983, Arr. Cass 1983-84, 327.; Luik 1 december 1977, De Verz. 1977, 845, noot R.B.; 
Brussel 23 november 2000, JLMB 2003, 820.; Gent 16 maart 2001, T. Verz. 2002, 256, noot H. ULRICHTS.; 
Brussel 27 januari 1992, RGAR 1993, nr. 12.233. 
51 Brussel 19 januari 1982, De Verz. 1983, 41. 
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Hieruit zijn drie toepassingsvoorwaarden af te leiden: 

1. De aangesprokene bezit de hoedanigheid van aansteller 

2. De aangestelde begaat een fout die schade aan een derde veroorzaakt 

3. Het schadeverwekkende feit gebeurt in de bediening van de aangestelde 

 

Als aan deze 3 toepassingsvoorwaarden voldaan is, betekent dat dat de uitbater aansprakelijk kan 

worden gesteld voor de fout van zijn aangestelde. 

 

Indien de bewaarder van het dier geen aangestelde is van de uitbater (bv. een externe lesgever), zal 

de uitbater dus ook niet op basis van art. 1984 derde lid B.W. aansprakelijk kunnen gesteld worden. 

 

2.5 Conclusie 

 

Aansprakelijkheid bij ongevallen op maneges/pensionstallen is een zeer diverse materie en kan 

benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken (contractueel – buitencontractueel). 

 

Wanneer het terrein van de buitencontractuele aansprakelijkheid betreden wordt, is veel overgelaten 

aan de soevereine beslissingsbevoegdheid van de rechter. De rechter moet onder meer het oordeel 

vellen wie bewaarder van het paard is, wat een cruciaal element is bij het bepalen van de 

aansprakelijkheid. 

Voor klanten en uitbaters van een pensionstal kan het opstellen van een duidelijke 

pensionovereenkomst al enig soelaas brengen. Daarin kan duidelijk vermeld worden of de bewaring 

van het dier al dan niet overgaat op de pensionstaluitbater. Deze overeenkomst zal als leidraad kunnen 

gebruikt worden door de rechter bij zijn beslissing wie de bewaring van het dier heeft, maar er moet 

in gedachten gehouden worden dat de rechter steeds (anders) kan oordelen op basis van de 

feitelijkheden. 

Voor maneges blijkt uit rechtspraak dat in vele gevallen de lesgever (die al dan niet de uitbater zelf is) 

aanzien wordt als de bewaarder van het paard. Maar aangezien dit steeds een feitelijke waardering 

van de rechter blijft kan ook dit niet als regel aanzien worden. 

 

Dient nog opgemerkt dat dit hoofdstuk een vrij summiere weergave is van aansprakelijkheid op 

maneges/pensionstallen. Vele aspecten bleven nog onbesproken (bv. wat met ongevallen waar geen 

paard bij is betrokken?, Wat indien het een eigen fout van de ruiter betref?) of werden niet (ten 

gronde) besproken (zo kwam bijvoorbeeld niet aan bod hoe situaties zijn bij gedeelde of mede-
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eigendom van het paard, wat bij overmacht). Een meer diepgaande studie zou echter te ver leiden in 

het kader van deze meesterproef. 
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Besluit 

 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen antwoorden worden geformuleerd op de 

onderzoeksvragen. Om een antwoord te verkrijgen op de hoofdonderzoeksvraag ‘Welke ongevallen 

doen zich voor op maneges/pensionstallen en wat is het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidspraktijk 

op maneges/pensionstallen om ongevallen te voorkomen/beperken?’ volstaat het een synthese te 

maken van de onderzoeksresultaten bij de vier (sub)onderzoeksvragen. 

 

De eerste (sub)onderzoeksvraag luidde: ‘Welke gegevens omtrent ongevallen op 

maneges/pensionstallen zijn bekend uit literatuur en bestaande statistieken/registers? Kunnen er aan 

de hand van deze gegevens conclusies omtrent onder meer aantal, aard, oorzaak en gevolgen van de 

ongevallen opgemaakt worden? Biedt bijkomend onderzoek hier meer verduidelijking?’. 

Literatuuronderzoek en het opvragen van cijfergegevens  bracht aan het licht dat aangaande een 

aantal aspecten van ongevallen (voornamelijk  het type ongevallen, het demografische profiel van 

slachtoffers en de gevolgen (in hoofdzaak de fysieke letsels)) redelijk wat internationale 

(wetenschappelijke) literatuur beschikbaar is die het mogelijk maakt om conclusies op te maken rond 

type ongevallen, het slachtofferprofiel en de gevolgen (vnl. inzake fysieke letsels). Dient wel opgemerkt 

dat het hier gaat om ongevallen in de paardensport, niet specifiek op maneges en pensionstallen. Deze 

resultaten kunnen dus aangewend worden als een basis of vergelijkingsgrond in deze studie maar 

betreffen een ruimer kader dan dat wat in dit onderzoek werd gesteld (maneges en pensionstallen in 

Vlaanderen). 

Op nationaal en Vlaams niveau is er nagenoeg geen informatie (literatuur en cijfergegevens) 

beschikbaar over ongevallen op maneges en pensionstallen. 

Bijkomend onderzoek was dus aangewezen en werd uitgevoerd in de vorm van een kwantitatief 

onderzoek bij klanten en uitbaters van maneges en pensionstallen. 

 

Resultaten van het bijkomend onderzoek maakten het mogelijk tot volgende conclusies te komen 

aangaande de ongevallen op maneges/pensionstallen in Vlaanderen (Hoofdstuk 1): 

 Aantal ongevallen: over het aantal ongevallen die zich voordoen op maneges/pensionstallen 

kan geen uitsluitsel gegeven worden. Wel lijkt dat klanten meer ongevallen hebben dan niet-

klanten. Verder onderzoek is vereist om hier meer duidelijkheid te brengen. 

 Types ongevallen: literatuur en onderzoek wijzen uit dat er meer valincidenten gebeuren dan 

contactincidenten. 
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 Wie zijn de slachtoffers?: Vooral jonge vrouwen zijn slachtoffers, zowel op 

maneges/pensionstallen als daarbuiten. 

 Oorzaken: Hierover was nagenoeg geen literatuur beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat de 

‘paard schrikt van een externe factor’ en ‘ruiter verliest controle over het paard’ veel 

aangehaalde oorzaken zijn. Verder blijken andere aspecten (o.a. gedrag (mede)ruiter, 

infrastructuur) van invloed als veroorzakende factor. 

 Gevolgen: Ongevallen op maneges hebben voornamelijk fysiek letsel van de ruiter/klant tot 

gevolg 

 Afhandeling: Schadegevallen op manege/pensionstallen worden voornamelijk onderling 

geregeld of via verzekering. Gerechtelijke tussenkomst is zeldzaam. 

Aan de hand van de antwoorden op deze eerste (sub)onderzoeksvraag wordt een beeld aangaande 

het ‘ongevallenlandschap’ op maneges en pensionstallen duidelijk. 

 

De tweede (sub)onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat is het veiligheidsbewustzijn en de 

veiligheidspraktijk bij houders van maneges/pensionstallen? Hoeveel belang hechten zij aan veiligheid? 

Zijn ze zich bewust van (on)veiligheid op hun bedrijf?’. 

Literatuur over de thematiek ‘veiligheidsbewustzijn en –praktijk op maneges/pensionstallen’ is niet 

vindbaar (noch nationaal, noch internationaal).  Het gevoerde onderzoek bestond hier uit enerzijds 

een kwantitatief luik (bevraging van uitbaters en klanten) en anderzijds een kwalitatief luik (het 

toetsen van de bevindingen uit het kwantitatieve deel aan de expertise van vakmensen uit de sector). 

Geconcludeerd kan worden dat uitbaters zelf aangeven veel belang te hechten aan veiligheid op het 

bedrijf en hier ook de nodige inspanningen toe leveren in de praktijk. De meesten onder hen zeggen 

een ‘veilige’ manege/pensionstal uit te baten. Dit wordt echter in twijfel getrokken door vakmensen 

(niet-uitbaters) uit de sector tijdens interviews en gesprekken. 

Ook het onderzoek bracht dus geen sluitend antwoord op deze tweede (sub)onderzoeksvraag. Verder 

onderzoek zal noodzakelijk zijn. Een ruimere kwalitatieve studie (bijvoorbeeld onder de vorm van meer 

interviews en observaties)  zou bijvoorbeeld een genuanceerder en objectiever beeld kunnen geven 

over hoe de situatie omtrent veiligheidsbeleving en -praktijk op maneges/pensionstallen 

daadwerkelijk is. 

 

De derde (sub)onderzoeksvraag ‘Wat is de wettelijke omkadering bij deze ongevallen, voornamelijk 

met betrekking tot aansprakelijkheden (rechtsregels, rechtspraak, rechtsleer)?’ werd uitgebreid 

behandeld in hoofdstuk 3 van dit onderzoek. 
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De kwestie van aansprakelijkheden voor ongevallen op maneges/pensionstallen is (juridisch gezien) 

een ingewikkelde materie en zal in vele gevallen een feitenkwestie blijken. 

Nogmaals kan herhaald worden dat gerechtelijke afhandeling van ongevallen op 

maneges/pensionstallen eerder uitzondering dan regel is. 

 

(Sub)onderzoeksvraag 4 ‘Waarop dient de aandacht gevestigd te worden teneinde veiligheid op 

maneges/pensionstallen te verbeteren? Op welke manier kan men hiertoe tewerk gaan? Wat zijn de 

aanbevelingen naar sector en beleid toe?’ wordt behandeld in Hoofdstuk 2, punt 4. 

De aandacht wordt hier gevestigd op 6 veiligheidsaspecten die ook in het kwantitatieve onderzoek aan 

bod kwamen. 

 Gebruik geschikte paarden: Het gebruik van geschikte paarden is een belangrijk aspect voor 

de veiligheid op maneges/pensionstallen. Aangaande dit aspect worden weinig problemen 

gemeld. 

 Kennis lesgever/personeel: Wanneer lesgevers/personeel kwalificaties hebben om les te 

geven komt dit ten goede aan de veiligheid. Echter is hierover geen wetgeving, noch enige 

vorm van ‘informele druk’ in de sector rond. Het uitwerken van een systeem van kwalificaties 

dat aan de eisen van de sector voldoet (qua kost en tijdsbesteding) zal vereist zijn. 

 Omgang met paarden door klanten: Dit blijkt een complex probleem, zowel belangen (o.a. 

economisch) van de klant als uitbater mogen niet uit het oog verloren worden. Bewustmaking 

zal vereist zijn om klanten aan te zetten tijd en geld te spenderen aan het leren veilig omgaan 

met een paard. 

 Veilige infrastructuur: Infrastructuur van de manege/pensionstal moet veilig zijn voor mens en 

dier. Enige regulering hieromtrent kan wantoestanden vermijden, maar overregulering dient 

vermeden te worden (teneinde de bedrijven economisch leefbaar te houden). 

 Gebruik ruiterbescherming: Het belang van dit veiligheidsaspect werd reeds aangetoond door 

tal van studies, toch is er nog steeds ruimte voor verbetering die bereikt kan worden door (nog 

meer) bewustmaking en het creëren van reglementering. 

 EHBO voor ruiter en paard: Dit is van belang wanneer het wél is misgelopen. Aangaande dit 

aspect bestaat nog een grote informatiebehoefte. 

Nogmaals dient opgemerkt te worden dat bovenstaande geen exhaustieve lijst is van 

veiligheidsaspecten die aan de orde zijn op maneges/pensionstallen en dat hier nog ruimte is voor 

verder onderzoek. 
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Zoals blijkt uit het onderzoek is de informatie omtrent veiligheid op maneges/pensionstallen zeer 

beperkt, alsook de toepasselijke regelgeving. Het betreft hier een onderzoeksdomein waarbinnen nog 

veel leemtes bestaan en er is nog veel ruimte voor onderzoek. 
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Nabeschouwing 

 

De 5 domeinen van veiligheid die binnen de studie Master Veiligheidswetenschappen aan bod kwamen 

zijn ‘veiligheid en welzijn op het werk’, ‘beveiliging en bescherming’, ‘milieu en ecologie’, ‘kwaliteit en 

duurzaam ondernemen’ en ‘sociale veiligheid en burgerschap’. De opdracht voor het schrijven van 

deze nabeschouwing luidt ‘Reflecteer over het verband tussen de onderzochte probleemstelling, die 

zich situeert in een bepaald domein van veiligheid, en andere domeinen van veiligheid’. 

 

De probleemstelling binnen deze meesterproef (zie Inleiding, punt 4.1) heeft betrekking op veiligheid 

op hippische ondernemingen (specifiek maneges en pensionstallen). Het mag duidelijk zijn dat 

‘veiligheid in hippische ondernemingen’ in weinig aspecten vergelijkbaar is met veiligheid in 

bijvoorbeeld industriële sectoren, waardoor een ‘alternatieve benadering’ (d.i. ten opzichte van 

dewelke aan bod kwam in de opleiding Master Veiligheidswetenschappen) van de 

veiligheidsdomeinen zich soms opdringt. 

 

Er werd onderzoek gedaan naar ongevallen en naar de mate waarin uitbaters (en klanten) zich bewust 

zijn van (on)veiligheid op hun manege/pensionstal, wat ondergebracht kan worden in het domein van 

‘sociale veiligheid en burgerschap’. Immers, in het onderzoek gaat het voornamelijk over de objectieve 

en subjectieve veiligheidsbeleving van klanten en uitbaters. Zo werd getracht een beeld te schetsen 

van wat ‘veiligheid’ op maneges/pensionstallen inhoudt: waar loopt het mis en hoe ervaren 

klanten/uitbaters dit? 

 

De probleemstelling van (on)veiligheid op maneges/pensionstallen heeft anderzijds ook betrekking op 

het veiligheidsdomein van ‘beveiliging en bescherming’.  Net zoals in onze samenleving is veiligheid 

ook een (individueel en collectief) doel op maneges/pensionstallen. In het huidige onderzoek werd 

voornamelijk nagegaan welke nood aangaande beveiliging en bescherming er op niveau van het 

individu (de klant) of de onderneming (de uitbater) is. Deze werden vertaald naar aanbevelingen voor 

maatregelen die impact kunnen hebben op de sector (het collectieve niveau). 

 

Maar veiligheid op maneges en pensionstallen (of algemener: hippische ondernemingen) stopt niet bij 

de twee hiervoor vermelde veiligheidsdomeinen. Een link met bijvoorbeeld veiligheid en welzijn op 

het werk is snel gemaakt. De hippische sector is immers een economisch niet onbelangrijke sector 

waar heel wat mensen tewerkgesteld zijn. Werken met en rond paarden is niet enkel risicovol, maar 

kan ook vrij belastend en zwaar werk zijn en heeft risico’s die eigen zijn aan de sector. Veiligheid kan 
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op dit vlak benaderd worden vanuit allerlei disciplines: juridisch (wat is de juridische positie van een 

werknemer op een hippische onderneming), arbeidsgeneeskundig (met het werken met paarden gaan 

specifieke gezondheidsrisico’s gepaard), technologisch (kan het werk op een hippische onderneming 

via technologie veiliger gemaakt worden?),… 

 

Ook milieu- en ecologische aspecten zijn niet weg te denken op een hippische onderneming als 

onderdeel van de agrarische sector. Er wordt op deze bedrijven immers gewerkt met levende dieren, 

die mest produceren en zo gevolgen voor milieu en omgeving teweegbrengen. 

 

De link met het veiligheidsdomein ‘kwaliteit en duurzaam ondernemen’ is daarentegen niet erg 

duidelijk, maar (op een eigen manier) toch aanwezig. In tegenstelling tot in bv. de industriële of 

chemische sector, zijn ‘(kwaliteits)managementsystemen’ ongekend in de wereld van maneges en 

pensionstallen. Een eerste stap naar een vorm van ‘kwaliteitsmanagement’ dat in deze sector werd 

gezet, is een kwaliteitslabel (‘Equilabel’) dat begin 2015 werd ingevoerd door vzw Vlaams 

Paardenloket. Dit label tracht kwaliteit van veiligheid, dierenwelzijn, management, … op maneges en 

pensionstallen in kaart te brengen en beloont de ondernemingen met een Equilabel.  Toegegeven, het 

is geen ISO-norm, maar het is wél een begin… 

 

Ten slotte nog de vermelding dat ‘veiligheid op maneges/pensionstallen’ niet enkel gekoppeld kan 

worden aan andere veiligheidsdomeinen dan die aan bod kwamen in dit onderzoek, maar zeker en 

vast ook aan andere veiligheidsdisciplines. In dit onderzoek kwam voornamelijk het sociaal-

maatschappelijke aspect (Wat gebeurt en hoe wordt het ervaren?) aan bod, alsook werd er vanuit de 

juridische discipline naar de sector gekeken.  Maar is er ook ruimte binnen de sector voor onderzoek 

op onder meer economisch vlak (o.a. naar clandestiene maneges/pensionstallen, zwartwerk,…) en de 

invloed hiervan op de veiligheidspraktijk. 
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Bijlage 0-0: Beknopte samenvatting 

 

In een sector waar veel veiligheidsrisico’s aanwezig zijn en in het verleden weinig aandacht werd 

besteed aan (onderzoek naar) veiligheid is het niet voor de hand liggend om een probleemstelling te 

formuleren en nog minder om hierop een antwoord te formuleren. 

 

Dit onderzoek heeft zich dan ook voornamelijk toegespitst op het in kaart brengen van de veiligheid in 

de sector van maneges/pensionstallen. Welke ongevallen gebeuren er? Wat doet men eraan (zowel 

uitbaters, beleidsmakers als de sector)? En hoe zit het met het bewustzijn rond de problematiek van 

veiligheid? Pas wanneer deze zaken in kaart zijn gebracht, kan er gericht en doordacht gewerkt worden 

aan het formuleren van oplossingen voor de veiligheidsissues. 

 

In een eerste hoofdstuk werd aandacht besteed aan feitelijkheden omtrent ongevallen (hoeveel, 

oorzaak, gevolgen,….). Hier werd duidelijk dat er op maneges/pensionstallen heel wat ongevallen 

gebeuren, waarvan de meerderheid met beperkte gevolgen. Een klein aantal van de ongevallen heeft 

helaas wel zware gevolgen (meestal letsel bij de ruiter). Dit hoofdstuk schetst als het ware het 

‘ongevallenlandschap’ op maneges en pensionstallen. De wetenschap welke ongevallen zich voordoen, 

welke de oorzaken zijn en welke de gevolgen, zorgt voor een goed zicht op waar er nood is aan 

veiligheid en welke aspecten aangepakt moeten worden. 

 

Het tweede hoofdstuk focust op veiligheidspraktijk- en bewustzijn op maneges/pensionstallen. In de 

eerste plaats vanuit het standpunt van de uitbaters en in de tweede plaats zorgt de mening van klanten 

voor een meer genuanceerde visie. 

Conclusie uit dit hoofdstuk is dat na dit onderzoek nog niet helemaal duidelijk is hoe groot (of klein) 

het veiligheidsbewustzijn en –praktijk bij uitbaters is. 

Aangaande veiligheidsbewustzijn spreken gegevens uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek elkaar 

soms tegen wat een indicatie geeft dat het in kaart brengen van veiligheidsbewustzijn geen eenvoudige 

opdracht is die grondig onderzoek vereist. 

Wat betreft veiligheidspraktijk is de voornaamste conclusie dat er vlakken zijn waarop goed gescoord 

wordt (bv. het gebruik van geschikte paarden), maar dat andere veiligheidsaspecten heden weinig 

aandacht krijgen (bv. infrastructuur). Het in kaart brengen van alle veiligheidsaspecten die aan de orde 

zijn op maneges/pensionstallen is echter een onderzoek op zich waard en de besproken aspecten in 

dit onderzoek zijn dan ook absoluut niet exhaustief. 
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Aangaande de veiligheidsaspecten die aan bod kwamen in het onderzoek werden aanbevelingen 

geformuleerd naar de sector en beleidsmakers toe. Deze adviezen zijn onder meer gebaseerd op 

bestaande wetgeving en initiatieven van de sector, alsook de onderzoeksresultaten aangaande 

veiligheidspraktijk en -bewustzijn. Wanneer men zich niet bewust is van een probleem is 

bewustmaking aan de orde (vooral de sector speelt hier een rol), waar er wel het bewustzijn is maar 

geen uitvoering in de praktijk kan het opleggen via reglementering nodig/nuttig zijn (hier komen de 

beleidsmakers in beeld). 

 

Hoofdstuk 3 tenslotte schetst de juridische kant van een ongeval op een manege/pensionstal.  Er wordt 

voornamelijk dieper ingegaan op aansprakelijkheden. Wie is er aansprakelijk wanneer er een ongeluk 

gebeurt op een manege/pensionstal? Welke zijn de aansprakelijkheidsgronden? 

De kwestie van aansprakelijkheden voor ongevallen op maneges/pensionstallen blijkt een ingewikkeld 

materie en is verschillend in diverse situaties. Het zal in veel gevallen een feitenkwestie zijn waarover 

de rechter moet oordelen om te bepalen wie aansprakelijk is. Het is dus onmogelijk om een rechttoe-

rechtaan antwoord te geven op de vraag wie aansprakelijk is in geval van een ongeval. 

Hierbij moet toch ook vermeld dat gerechtelijke afhandeling van ongevallen op 

maneges/pensionstallen eerder uitzondering dan regel is, meestal worden schadegevallen 

afgehandeld via onderlinge regeling of de verzekering. 
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Bijlage 0-1: Begrippen en afkortingen 

 

Deze lijst bevat verduidelijking omtrent enkele begrippen en afkortingen zoals die gebruikt worden in 

de meesterproef. 

 

Begrippen 

 Paard  

Wanneer gesproken wordt over een ‘paard’, wordt in dit onderzoek mede op een pony gedoeld. 

 Manege 

Op een manege wordt les gegeven aan derden met paarden in eigendom van de manegehouder. 

Een manege is toegankelijk voor het publiek. 

 Pensionstal  

Een pensionstal is een bedrijf dat paarden van derden stalt, al dan niet met inbegrip van het 

aanbieden van verzorging (voeding, poetsen, beweging, ...) en rijfaciliteiten. Het bedrijf is enkel 

toegankelijk voor de eigenaars van de gestalde paarden (of door hen aangestelde derden). 

 Trainingsstal 

Op een trainingsstal wordt les gegeven aan derden met paarden in eigendom van de derde. Een 

trainingsstal is niet toegankelijk voor het publiek (in tegenstelling tot een manege). 

 Ongeval 

 ‘een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met schade of letsel als 

gevolg’. Het gaat hier dus enkel over ongevallen met een letsel of schade (aan ruiter, aan 

toeschouwer/bezoeker/begeleider, aan paard of materiële zaken) als gevolg. Het is niet 

noodzakelijk dat hierbij een paard betrokken is. 

 Ongevallen tijdens activiteiten op een manege/pensionstal  

Gelijk welk ongeval dat zich voordeed op het domein van een manege/pensionstal tijdens 

'normale' activiteiten (dus wel lessen, vrij rijden, paarden verzorgen, rondlopen, ...; GEEN 

buitenritten of wedstrijden en soortgelijke evenementen). Ook ongevallen waar geen paard bij 

betrokken is tellen mee. 

 Klant 

Wanneer het tijdens het onderzoek gaat over een ‘klant’ wordt hiermee gedoeld op een klant 

van een manege en/of pensionstal. Dit zijn onder meer ruiters die paardrijlessen nemen op de 

manege/pensionstal, hun begeleiders (bv ouders of grootouders), bezoekers/toeschouwers, ) 
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 Uitbater: 

Wanneer het tijdens het onderzoek gaat over een ‘uitbater’ wordt hiermee gedoeld op een 

uitbater van een manege en/of pensionstal. De veronderstelling wordt gemaakt dat de uitbater 

ook de eigenaar is van de manegepaarden. 

 

Afkortingen 

 

 LRV: vzw Landelijke Rijverenigingen 

 VLP: vzw  Vlaamse Liga van de Paardensport 

 VPL: vzw Vlaams Paardenloket (om verwarring met ‘VLP’ te voorkomen wordt dit in de 

meesterproef volledig of kortweg als ‘Paardenloket’ aangegeven) 

 VCP: Vlaamse Confederatie van Het Paard vzw 

 BCP: Belgische Confederatie van het Paard vzw 

 OIVO: Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties 

  



 

109 
 

Bijlage 0-A: De klantensurvey 

 

bevraging ruiters - veiligheid 

 

Beste paardenliefhebber, 

 

Ik ben Tinne Van Steenbergen.  

 

In het kader van mijn studie Master Veiligheidswetenschappen (Universiteit Antwerpen)  voer ik een 

onderzoek uit naar 'veiligheid en veiligheidsbeleving op maneges en pensionstallen en in de 

ruitersport'. Deze studie wordt ondersteund door vzw Vlaams Paardenloket. 

 

U, als ruiter/paardenliefhebber, met eigen paard en/of klant  op een manege/pensionstal bent 

natuurlijk een belangrijke bron van informatie hieromtrent. Daarom vraag ik u de volgende korte 

vragenlijst aangaande ongevallen in de paardensport  volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Het 

invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes. 

 

De door u ingevulde gegevens zijn volledig anoniem. Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent 

de vragenlijst of de uitgevoerde studie, kan u mij contacteren op 

tinne.vansteenbergen@student.uantwerpen.be. 

 

De vragenlijst is zo opgesteld dat deze door 1 lid van het gezin kan ingevuld worden voor alle 

gezinsleden-paardenliefhebbers. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Tinne Van Steenbergen 

student Master Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen 

 

In de vragenlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen paarden en pony's, beide worden benoemd 

als 'paard'. 

 

  

mailto:tinne.vansteenbergen@student.uantwerpen.be


 

110 
 

K1.In welke gemeente woont u? (gemeente of postcode) (optioneel) 

 

 

K2. Uit hoeveel leden bestaat uw gezin (ouders, inwonende kinderen, andere inwonenden)? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 meer dan 7 

 

K3. Hoeveel gezinsleden zijn betrokken bij de paardensport ( als ruiter en/of verzorger, toeschouwer, 

begeleider naar manege,...) 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 meer dan 7 

 

De volgende vragen handelen over ongevallen: Onder een ‘ongeval’ wordt verstaan: ‘een ongeval is een 

ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met schade of letsel als gevolg’. Het gaat hier dus enkel 

over ongevallen met een letsel of schade (aan ruiter, aan toeschouwer/bezoeker/begeleider, aan paard of 

materiële zaken) als gevolg. Het is NIET NOODZAKELIJK dat bij het ongeval een paard betrokken was! 

 

K4. Hoeveel van de gezinsleden die betrokken zijn bij de paardensport hadden hierbij een ongeval in 

2014? 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 meer dan 7 
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K5. Wat is de voornaam, geslacht en geboortejaar van de gezinsleden die in 2014 een ongeval 

hadden tijdens het bezig zijn met paarden/paardensport? Vul hier ENKEL de gezinsleden in die een 

ONGEVAL hadden. De voornaam wordt enkel gebruikt voor de duidelijkheid van de vervolgvragen. 

 

 geslacht geboortejaar voornaam 

 m v     

gezinslid 1       

gezinslid 2       

gezinslid 3       

gezinslid 4       

gezinslid 5       

gezinslid 6       

gezinslid 7       

 

 

 In de hierop volgende loop wordt bij elke vraag verwezen naar de opgegeven voornaam van 

het betreffende gezinslid (velden $[lm://Field/1]). Deze loop wordt herhaald voor elk 

gezinslid in K5 opgegeven. 

 Wanneer gevraagd wordt een aantal aan te geven dat terugkoppelt naar een aantal 

aangegeven in een eerdere vraag, worden enkel de antwoordmogelijkheden weergegeven 

die dat van het eerste antwoord niet te boven gaan. 

  

START LOOP 

De volgende vragen hebben uitsluitend betrekking op gezinslid : $[lm://Field/1] 

 

K6. Hoe lang is $[lm://Field/1] reeds bezig met paarden/paardensport? 

 

 Minder dan 1 jaar 

 1 tot 3 jaar 

 4 tot 7 jaar 

 Langer dan 8 jaar 

 

K7. Hoeveel ongevallen had $[lm://Field/1] in de periode 2013/2014 tijdens het bezig zijn met 

paarden/paardensport? 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

 in alle volgende vragen voor dit 

gezinslid worden de 

antwoordmogelijkheden beperkt tot 

het aantal ongevallen dat hier wordt 

aangeduid 
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K8. Is $[lm://Field/1] klant (ruiter, toeschouwer, bezoeker, paardeneigenaar,...) bij een manege en/of 

pensionstal? 

 

 Ja -> START LOOP KLANT (K9 t.e.m.K19) 

 Neen -> START LOOP NIET- KLANT (K20 t.e.m.K28) 

 

START LOOP KLANT 

 

K9. Hoeveel van deze ongevallen van $[lm://Field/1] deden zich voor tijdens activiteiten op een 

manege/pensionstal?  Het gaat over gelijk welk ongeval dat zich voordeed op het domein van een 

manege/pensionstal tijdens ‘normale’ activiteiten (dus wel lessen, vrij rijden,paarden verzorgen, 

rondlopen,...; GEEN buitenritten of wedstrijden en soortgelijke evenementen). Ook ongevallen waar geen 

paard bij betrokken is tellen mee! 

 

 0 –> naar volgend gezinslid of K29 indien alle gezinsleden uit K5 aan bod kwamen 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

 

K10. In hoeveel gevallen gebeurden de ongevallen van $[lm://Field/1] tijdens een activiteit onder 

leiding van de manege/pensionstal (bv. een les gegeven door een lesgever van de 

manege/pensionstal)? 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

 

De volgende vragen handelen uitsluitend over de ongevallen van $[lm://Field/1] die zich 

voordeden op het domein van de manege/pensionstal tijdens 'normale' activiteiten. Alle 

ongevallen op het domein van de manege/pensionstal tellen mee, ook die waarbij geen paard 

betrokken was en die niet gebeurden tijdens een activiteit onder toezicht van de manege-

/pensionstalhouder.(klik 'volgende ' om verder te gaan). 

U gaf eerder aan dat het gaat om dit aantal ongevallen: 

 Weergave van aantal ongevallen zoals aangegeven in K7 
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K11. In hoeveel gevallen gebeurden de ongevallen van $[lm://Field/1] tijdens...: 

 Gelieve bij elke mogelijkheid het juiste aantal aan te duiden, indien een mogelijkheid niet van toepassing is, 

gelieve ‘nvt’’ aan te duiden. 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

... paardrijden met een eigen paard (of leasepaard, 
verzorgpaard,...) 

              

... paardrijden met een paard dat eigendom is van de 
manege/pensionstal 

              

... omgang met een eigen paard (of leasepaard, verzorgpaard,...) 
(bv. opzadelen, poetsen, naar stal brengen,...) 

              

...omgang met een paard dat eigendom is van de 
manege/pensionstal (bv. opzadelen, poetsen, naar stal brengen,...) 

              

Het ongeval had geen rechtstreeks verband met 
paardrijden/omgaan met een paard (bv. vallen door ongelijkheid 

in vloer, hand snijden aan uitstekende spijker,...) 
              

Andere (bv. auto-ongeluk op parking)               

 

 

 

K12. In hoeveel gevallen werden, volgens uw eigen mening, de ongevallen van $[lm://Field/1]’ 

veroorzaakt door:    

Indien één ongeval meerdere oorzaken had, mag u dit meerdere keren meetellen. Indien het ongeval geen 

rechtstreeks verband had met paardrijden/omgaan met een paard, moet u hiervoor geen oorzaak aangeven. 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Paard geschrokken van externe factor (bv.voorbijrijdende wagen, 
toeschouwer, wind,…) 

              

Ruiter is controle over het paard verloren(bv.paard werd te hevig, 
begon te bokken zonder aanwijsbare reden,…) 

              

Gebrekkig of niet goed passend tuig van het paard (bv. zadel lag 
los, breuk van teugels,…) 

              

Gebrekkige infrastructuur waardoor de ruiter ten val kwam (bv 
paard struikelde door slechte bodem, voet ruiter klem tussen 

paard en wand door ontbreken schuine wanden in piste,…) 
              

Lesniveau niet aangepast aan kunnen van de ruiter               

Ongepast gedrag van de ruiter zelf (bv. zit te roepen op paard, is 
overdreven uitbundig,…) 

              

Ongepast gedrag van een mederuiter (bv. iemand in les roept, 
slaat naar paard,…) 

              

Andere               
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K13. In hoeveel gevallen was het gevolg van het ongeval van $[lm://Field/1]: 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Lichamelijke letsel ruiter               

Lichamelijk letsel andere personen (bv andere mensen in de les, 
toeschouwer, lesgever,...) 

              

Verwonding van het bereden paard               

Verwonding van andere paarden               

Beschadigingen aan materiële zaken (bv auto, infrastructuur,…)               

Geen gevolg               

Andere:               

 

 

Display K14 only if K13 ‘Lichamelijke schade/letsel ruiter-1/2/3/4/5/meer dan 5’ is selected 

K14. Hoe vaak kwam volgend lichamelijk letsel voor bij $[lm://Field/1]? 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Kneuzing/oppervlakkige wonden               

Verstuiking               

Breuk               

Hersenschudding of ander hoofdletsel               

Andere: welke?               

 

 

 

K15. Werden er op de manege/pensionstal eerste zorgen verleend aan $[lm://Field/1]? 

 

 Ja, in alle gevallen 

 In sommige gevallen 

 In de meeste gevallen 

 Neen, in geen van de gevallen 

 Weet niet 

 

Display K16 only if K15 ‘neen, in geen van de gevallen’ is selected 

K16. Indien er op de manege/pensionstal geen eerste zorgen werden verleend aan $[lm://Field/1], 

wat was hiervoor de reden? (meer dan één antwoord mogelijk) 

 Was niet nodig 

 Geen EHBO-kit/verzorgingsmateriaal aanwezig of bereikbaar 

 Geen persoon aanwezig die eerste zorgen kon verlenen 

 Andere: welke? ____________________ 
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K17. In hoeveel gevallen was er verdere verzorging/opvolging van $[lm://Field/1] door een 

arts/spoeddienst vereist? 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

K18. In hoeveel gevallen was er arbeidsongeschiktheid/schoolverlet van $[lm://Field/1] als gevolg 

van de kwetsuren veroorzaakt door het ongeval? 

 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

 

 

K19. In hoeveel gevallen werden de ongevallen van $[lm://Field/1] als volgt afgehandeld: 

 

 0 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Onderling geregeld               

Via de verzekering van het slachtoffer               

Via de verzekering van de manege/pensionstal               

Via gerechtelijke tussenkomt               

Er werd niets ondernomen               

Weet niet               

Andere               

 

 

Klik 'volgende' om automatisch over te gaan naar de vragen voor het volgende gezinslid. (Indien 

voor alle gezinsleden die een ongeluk hadden de vragen werden beantwoord, gaat u automatisch 

over naar het laatste deel) 

 

STOP LOOP KLANT  
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START LOOP NIET-KLANT  

 

K20. Van wie is/zijn de paard(en) waarmee $[lm://Field/1] rijdt/omgaat eigendom? 

 

 zichzelf/het gezin 

 Een ander persoon (vriend, kennis,..) 

 Beide 

 Andere: welke? ____________________ 

 

K 21. In hoeveel gevallen gebeurden de ongevallen van $[lm://Field/1] tijdens...:  

Gelieve bij elke mogelijkheid het juiste aantal aan te duiden, indien een mogelijkheid niet van toepassing is, 

gelieve ‘nvt’ aan te duiden. 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

... paardrijden op een afgesloten terrein (bv.paddock,...)               

... paardrijden op een niet afgesloten terrein (bv. tijdens 
buitenrit,...) 

              

... omgang met een  paard  (bv. opzadelen, poetsen, naar stal 
brengen,...) 

              

Het ongeval had geen rechtstreeks verband met 
paardrijden/omgaan met een paard (bv. vallen door ongelijkheid 

in vloer, hand snijden aan uitstekende spijker,...) 
              

Andere:               

 

 



 

117 
 

K22.In hoeveel gevallen werden, volgens uw eigen mening, de ongevallen 

van $[lm://Field/1] veroorzaakt door:    

Indien één ongeval meerdere oorzaken had, mag u dit meerdere keren meetellen. Indien het ongeval geen 

rechtstreeks verband had met paardrijden/omgang met het paard, moet u hiervoor geen oorzaak aangeven. 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Paard geschrokken van externe factor (voorbijrijdende wagen, 
toeschouwer, wind,…) 

              

Ruiter is controle over het paard verloren (paard werd te hevig, 
begon te bokken zonder aanwijsbare reden,…) 

              

Gebrekkig of niet goed passend tuig van het paard (bv. zadel lag 
los, breuk van teugels,…) 

              

Gebrekkige infrastructuur waardoor de ruiter ten val kwam (bv 
paard struikelde door slechte bodem, voet ruiter klem tussen 

paard en wand door ontbreken schuine wanden in piste,…) 
              

Lesniveau niet aangepast aan kunnen van de ruiter               

Onaangepast gedrag van de ruiter zelf (bv. zit te roepen op paard, 
is overdreven uitbundig,…) 

              

Onaangepast gedrag van een mederuiter               

Andere               

 

 

K23.In hoeveel gevallen was het gevolg van het ongeval van $[lm://Field/1]: 

 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Lichamelijke schade/letsel ruiter               

Lichamelijk letsel aan andere personen (bv andere mensen in de les, 
toeschouwer, lesgever) 

              

Verwonding van het bereden paard               

Verwonding van andere paarden               

Beschadigingen aan materiële zaken (bv auto, infrastructuur,…)               

Geen gevolg               

Andere:               

 

 

K24. Hoe vaak kwam volgend lichamelijk letsel voor bij $[lm://Field/1]? 

 nvt 1 2 3 4 5 
meer 
dan 5 

Kneuzing/oppervlakkige wonden               

Verstuiking               

Breuk               

Hersenschudding of ander hoofdletsel               

Andere: welke?               

 



 

118 
 

 

K25. Indien er sprake was van, een hoofdletsel of hersenschudding veroorzaakt door een val van een 

paard, droeg $[lm://Field/1] dan een ruitercap (of andere hoofdbescherming  geschikt voor de 

ruitersport? 

 

 ja, in alle gevallen 

 In sommige gevallen 

 In de meeste gevallen 

 Neen, in geen van de gevallen 

 Weet niet 

 

K26. In hoeveel gevallen was er verdere verzorging/opvolging van $[lm://Field/1] door een 

arts/spoeddienst vereist? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

K27. In hoeveel gevallen was er arbeidsongeschiktheid/schoolverlet van $[lm://Field/1] als gevolg 

van de kwetsuren veroorzaakt door het ongeval? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

K28. In hoeveel gevallen werden de ongevallen van $[lm://Field/1] aangegeven aan de verzekering? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 meer dan 5 

 

EINDE LOOP NIET-KLANT 
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Klik 'volgende' om automatisch over te gaan naar de vragen voor het volgende gezinslid. (Indien 

voor alle gezinsleden die een ongeluk hadden de vragen werden beantwoord, gaat u automatisch 

over naar het laatste deel) 

 

De volgende vragen peilen naar uw mening omtrent enkele veiligheidsaspecten op 

maneges/pensionstallen. 

 

K29. Bent uzelf klant (ruiter, bezoeker, toeschouwer,...) op een manege/pensionstal? 

 ja 

 neen 

 

K30. In welke mate bent u akkoord met volgende uitspraken. Deze uitspraken hebben enkel 

betrekking op de manege/pensionstal waar u klant bent. 

 
helemaal 

niet 
akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 

noch 
akkoord/n

och niet 
akkoord 

eerder 
akkkoord 

Helemaal 
akkoord 

nvt 

De paarden die voor de lessen gebruikt 
worden op de manege/pensionstal, zijn 

aangepast aan de doelgroep en het 
niveau van de ruiters. 

            

Er is op mijn manege/pensionstal nood 
aan meer aandacht omtrent veilige 
omgang met de paarden’s (bv. hoe 

poetsen, opzadelen,…) 

            

De lesgever/lesgeefster heeft voldoende 
kennis van de ruitersport om les te 

geven. 
            

De infrastructuur van de 
manege/pensionstal is veilig (bv. overal 

voldoende doorgang, geen 
ongelijkmatigheden in de 

ondergrond,…) 

            

Er wordt voldoende aandacht besteed 
aan het gebruik van 

beschermingsmiddelen (bv. cap, 
bodyprotector,…). 

            

 

 

K31. Aan welk aspect aangaande veiligheid vindt u dat er meer aandacht besteed dient te worden op 

uw manege/pensionstal? …. (optioneel) 

Open vraag 
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K32. In welke mate bent u akkoord met volgende uitspraken. Deze uitspraken hebben betrekking 

op maneges/pensionstallen in het algemeen. 

 
helemaal 

niet 
akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 

noch 
akkoord/ 
noch niet 
akkoord 

eerder 
akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Er is behoefte aan meer aandacht voor 
veiligheid (algemeen) op 
maneges/pensionstallen. 

          

Zaken met betrekking tot het welzijn van 
paarden op maneges/pensionstallen (bv. 

grootte boxen, vrije uitloop,...) zijn de 
verantwoordelijkheid van de uitbaters en 

moeten niet opgelegd worden. 

          

De inrichting van maneges/pensionstallen (bv 
ondergrond piste, breedte doorgangen,...) 
moet volledig vrij gekozen kunnen worden 

door de uitbaters zelf. 

          

Ruiters moeten zelf beslissen of ze al dan niet 
beschermingsmiddelen dragen (cap, 

bodyprotector,...). Dit moet niet opgelegd 
worden door de manege/pensionstal. 

          

Indien lesgevers/lesgeefsters een opleiding 
inzake paardensport hebben genoten, kunnen 

zij op een veiligere manier lesgeven dan 
wanneer dit niet het geval is. 

          

 

K33. Heeft u nog opmerkingen/bemerkingen aangaande veiligheid op manages/pensionstallen die 

niet (voldoende) aan bod kwamen in deze enquête? (open vraag) 

 

Hartelijk dank voor uw tijd om deze vragenlijst te beantwoorden. 

Uw antwoord is geregistreerd. 

Indien u vragen heeft omtrent dit onderzoek kan u mij contacteren via: 

tinne.vansteenbergen@student.uantwerpen.be 
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Bijlage 0-B: De bedrijvensurvey 

 

bevraging bedrijven - veiligheid 

 

Beste paardenhouder, 

 

Ik ben Tinne Van Steenbergen. In het kader van mijn studie Master Veiligheidswetenschappen 

(Universiteit Antwerpen)  doe ik onderzoek  naar 'veiligheid en veiligheidsbeleving op hippische 

bedrijven'. 

 

U, als uitbater van een manege en/of pensionstal (en/of een ander bedrijfstype in de 

paardenhouderij), bent natuurlijk een belangrijke bron van informatie wanneer het veiligheid op uw 

bedrijf betreft. Daarom vraag ik u de volgende korte vragenlijst hieromtrent volledig en 

waarheidsgetrouw in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuutjes. 

 

De door u ingevulde gegevens zijn volledig anoniem.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent de vragenlijst of de uitgevoerde studie, kan u mij 

contacteren op tinnevansteenbergen@student.uantwerpen.be. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.Tinne Van Steenbergenstudent Master 

VeiligheidswetenschappenUniversiteit Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

In de vragenlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen paarden en pony's, beide worden benoemd 

als 'paard'. 
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B1 Welk type bedrijf baat u uit? Indien u een aantal bedrijfstypes combineert, kan u meerdere opties 

aanduiden. 

 Manege Op een manege wordt les gegeven aan derden met paarden in eigendom van de manegehouder. 

Een manege is toegankelijk voor het publiek.  

 Pensionstal Een pensionstal is een bedrijf dat paarden van derden stalt, al dan niet met inbegrip van het 

aanbieden van verzorging (voeding, poetsen, beweging,...) en rijfaciliteiten. Het bedrijf is enkel 

toegankelijk voor de eigenaars van de gestalde paarden (of door hen aangestelde derden).  

 trainingsstal  

 Handelsstal  

 sportstal  

 Stoeterij  

 Opfokkerij  

 Hengstenhouderij 

 Andere. Welke?  ____________________ 

 

 

B2 Hoe lang baat u dit bedrijf reeds uit? 

 Minder dan één jaar  

 1 tot 5 jaar  

 6 tot 15 jaar 

 Langer dan 15 jaar  

 

 B3 wordt enkel getoond indien antwoord op B1 is ‘manege’ en/of pensionstal. 

 

B3 Hoeveel manege/pensionpaarden bevinden zich op uw bedrijf? Indien uw bedrijf (ook) een 

andere vorm van paardenhouderij omvat (fokkerij, handelsstal,...) telt u enkel de paarden die op 

regelmatig basis gebruikt worden in het pension/manege-gebeuren. 

 Minder dan 20  

 21 tot 40  

 41 tot 70  

 71 tot 100  

 Meer dan 100  

 

 

De volgende vragen handelen over ongevallen: 

Onder een ‘ongeval’ wordt verstaan: ‘een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met 

schade of letsel als gevolg’. Het gaat hier dus enkel over ongevallen met een letsel of schade aan ruiter, aan 

toeschouwer/bezoeker/begeleider, aan paard of materiële zaken als gevolg. Het is NIET NOODZAKELIJK dat bij 

het ongeval een paard betrokken was! Enkel ongevallen op uw bedrijventerrein tellen mee (dus niet bv. tijdens 

een buitenrit).  Zowel ongevallen onder leiding van uw bedrijf, als ongevallen niet onder uw leiding maar wel 

op het bedrijventerrein tellen mee. 
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B4 Gebeurden er in de periode 2013/2014 één of meerdere ongevallen op uw bedrijf? Zowel 

ongevallen onder leiding van uw bedrijf als ongevallen niet onder uw leiding maar wel op het bedrijventerrein 

tellen mee. 

 ja  

 neen) 

 Als ‘neen’ is geselecteerd, overgaan naar vraag B12. 

 

 

B5 Hoeveel ongevallen gebeurden er in de periode 2013/2014 op uw bedrijf? Zowel ongevallen onder 

leiding van uw bedrijf als ongevallen niet onder uw leiding maar wel op het bedrijventerrein tellen mee. 

 Minder dan 5  

 5 tot 10  

 11 tot 20  

 21 tot 30  

 Meer dan 30  

 

 

B6 Hoe vaak waren de volgende personen slachtoffer bij deze ongevallen? 

 nooit  zelden  soms  vaak  altijd  

Uzelf/gezinslid            

Werknemer van uw bedrijf (bij een 
arbeidsongeval)  

          

Klant            

Bezoeker/toeschouwer            

Andere            

 

 

 

B7 Hoe vaak gebeurden de ongevallen tijdens...? 

 nooit  zelden  soms vaak altijd  

... een paardrijles georganiseerd en begeleid door het 
bedrijf  

          

... een andere activiteit georganiseerd en begeleid door het 
bedrijf (bv.  wedstrijd, show, …) 

          

... een activiteit niet georganiseerd en/of begeleid door het 
bedrijf (bv. klant die zelfstandig rijdt, …)  

          

... het omgaan met een paard (bv.poetsen, opzadelen, uit 
wei halen,...) 

          

Ongeluk niet gerelateerd aan paardrijden, maar wel aan 
infrastructuur (bv. struikelen door ongelijkheid in vloer, 

slecht geplaatste kruiwagen,…).  
          

Andere (bv. auto-ongeluk op parking, struikelen door 
onhandigheid,brand,...…)  
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B8 Hoe vaak zijn de volgende gebeurtenissen oorzaak van ongevallen waar ruiter en paard bij 

betrokken zijn? 

 nooit  zelden  soms vaak altijd  

Paard geschrokken van externe factor 
(bv.voorbijrijdende wagen, toeschouwer,wind,...) 

          

Paard geschrokken van gedrag ander paard (bv. 
paard van mederuiter in les schopt,…) 

          

Ruiter is controle over het paard verloren(bv. paard 
werd te hevig, paard bokt,…)  

          

Gebrek in de infrastructuur (bv. slechte bodem doet 
paard struikelen, val op scherpe kant in piste,…) 

          

Lesniveau niet aangepast aan kunnen van de ruiter 
(5) 

          

Onaangepast gedrag van de ruiter zelf (bv. zit te 
roepen op paard, is overdreven uitbundig,…)  

          

Onaangepast gedrag van een mederuiter (bv. iemand 
in les roept, slaat naar paard,…)  

          

Andere:            

 

 

 

B9  Hoe vaak zijn volgende zaken het gevolg van de ongevallen waar ruiter en paard bij betrokken 

zijn? 

 nooit  zelden  soms  vaak  altijd  

Lichamelijk letsel ruiter            

Lichamelijk letsel andere personen (bv. andere 
mensen in de les, toeschouwer, lesgever,...)  

          

Verwonding van het bereden paard            

Verwonding van andere paarden            

Beschadigingen aan materiële zaken (bv. auto, 
infrastructuur,…)  

          

Andere:            

 

 

 B10 wordt alleen getoond als B9 ‘Lichamelijk letsel ruiter’ is geselecteerd. 

B10  Indien de ruiter lichamelijke verwondingen opliep, hoe vaak was dit: 

 nooit  zelden  soms vaak altijd 

Kneuzing/ oppervlakkige wonden (bv. 
schaafwond,...)  

          

Verstuiking            

Breuk            

Hersenschudding of ander hoofdletsel            

Andere -> welke?:            
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B11 Hoe vaak werden de schadegevallen afgehandeld … 

 nooit  zelden  soms  vaak  altijd  

Via onderlinge regeling            

Via de verzekering van het slachtoffer            

Via de verzekering van het bedrijf            

Via gerechtelijke tussenkomst            

Weet niet            

Andere            

 

 

 

B12 Zijn op het bedrijf de nodige middelen voorhanden en toegankelijk voor het verlenen van eerste 

zorgen? (bv. EHBO-kist) 

 ja  

 neen  

 

 

B13 Is het dragen van een ruitercap verplicht bij het paardrijden op uw bedrijf ? 

 Ja, steeds  

 Ja, enkel tijdens door het bedrijf georganiseerde lessen en activiteiten  

 Ja, enkel voor kinderen  

 Neen, maar het wordt wel aangeraden  

 Neen  

 Andere:  ____________________ 

 

 

B14  Stelt uw bedrijf een ruitercap ter beschikking voor ruiters die hier niet over beschikken? 

 Ja  

 Neen  

 

 

B15 Hoe belangrijk vindt u veiligheid (algemeen) op uw bedrijf?  

 Zeer belangrijk  

 Redelijk belangrijk 

 Matig belangrijk  

 Weinig belangrijk  

 Niet belangrijk  
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B16 In welke mate bent u akkoord met volgende uitspraken: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord  

Eerder niet 
akkoord  

noch 
akkoord/no

ch niet 
akkoord ( 

eerder 
akkoord ( 

helemaal 
akkoord  

Het verbeteren van de veiligheid 
verhoogt de tevredenheid van de 

bestaande klanten  
          

Het verbeteren van de veiligheid kan 
nieuwe klanten aantrekken  

          

Het verbeteren van de veiligheid 
verbetert het imago van het bedrijf  

          

Het verbeteren van de veiligheid 
verbetert de concurrentiepositie van 

het bedrijf  
          

 

 

 

B17 Wordt er op uw bedrijf aandacht besteed aan veiligheid? 

 Ja, veel  

 Ja, redelijk wat  

 Ja, maar  matig  

 Ja, maar weinig  

 Neen, helemaal niet  

 

 

B18 Aan welke punten inzake veiligheid wordt op uw bedrijf hoofdzakelijk aandacht besteed? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Infrastructuur (staat van de gebouwen,bodem piste, afsluitbaarheid, brandveiligheid...)  

 Professionaliteit/diploma's van de lesgevers  

 Gedrag van de paarden  

 Staat en degelijkheid van het materiaal (zadels, ...)  

 Instructies klanten omtrent veilige omgang met paarden  

 Indeling van het terrein (bv. autovrije plaatsen,...)  

 Andere  ____________________ 
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B19 Wat zijn mogelijke redenen die u tegenhouden om bepaalde veiligheidsaspecten (verder) aan te 

pakken? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Te hoge kostprijs  

 Vraagt te veel tijd  

 Vraagt te veel inspanning  

 Een hogere veiligheid verbetert het rendement niet  

 We weten niet hoe (te weinig informatie beschikbaar)  

 Veiligheid is niet belangrijk  

 Andere:...  ____________________ 

 

 

 B20 wordt enkel getoond wanneer bij B1 ‘manege’ en/of ‘pensionstal is geselecteerd. 

 

B20 In welke mate bent u akkoord met volgende uitspraken. Deze uitspraken hebben enkel betrekking 

op uw eigen bedrijf. 

 
Helemaal 

niet 
akkoord ( 

Eerder niet 
akkoord  

noch 
akkoord/no

ch niet 
akkoord  

eerder 
akkoord  

helemaal 
akkoord  

De paarden die voor de lessen 
gebruikt worden op mijn bedrijf zijn 
aangepast aan de doelgroep en het 

niveau van de ruiters.  

          

De klanten die op mijn bedrijf omgaan 
met de paarden (rijden, poetsen,…) 

hebben onvoldoende kennis met 
betrekking tot veilige omgang met 
paarden en zouden hierover beter 

geïnformeerd moeten worden.  

          

De lesgever(s)/lesgeefster(s) op mijn 
bedrijf hebben voldoende kennis van 
de ruitersport om les te geven op een 
veilige manier en beschikken over de 

nodige kwalificaties.  

          

Op mijn bedrijf wordt voldoende 
rekening gehouden met 

infrastructurele veiligheid (overal 
voldoende doorgang, geen 

ongelijkmatigheden in de ondergrond, 
veilige en degelijke elektriciteits- en 

watervoorzieningen,…).  
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B21 Over welke aspecten betreffende veiligheid op uw bedrijf zou u meer en duidelijkere  informatie 

willen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Brandbeveiliging  

 Inbraakpreventie  

 Eerste zorg en EHBO-uitrusting voor ruiter én paard  

 Ruiterbescherming (cap, bodyprotector,…)  

 Arbeidsveiligheid  

 Infrastructurele vereisten voor een veilige manege/pensionstal  

 Veilig omgaan met paarden door klanten  

 Milieuvriendelijkheid  

 Geen  

 Andere:…  ____________________ 

 

 

B22 In welke mate bent u akkoord met volgende uitspraken. Deze uitspraken hebben betrekking op 

maneges/pensionstallen in het algemeen. 

 
Helemaal 

niet 
akkoord (1) 

Eerder niet 
akkoord (2) 

noch 
akkoord/no

ch niet 
akkoord (3) 

eerder 
akkoord (4) 

helemaal  
akkoord (5) 

Er is behoefte aan meer aandacht 
voor veiligheid (algemeen)  op 

maneges/pensionstallen.  
          

De inrichting van 
maneges/pensionstallen (bv 

ondergrond piste,breedte 
doorgangen,...) moet volledig vrij 
gekozen kunnen worden door de 

uitbaters zelf.  

          

Klanten/ruiters moeten zelf beslissen 
of ze al dan niet 

beschermingsmiddelen dragen (cap, 
bodyprotector,...). Dit moet niet 

opgelegd worden door de 
manege/pensionstal.  

          

Indien lesgevers/lesgeefsters een 
opleiding inzake paardensport 

hebben genoten, kunnen zij op een 
veiligere manier lesgeven dan 
wanneer dit niet het geval is.  

          

 

 

B23 Wat is, volgens uw persoonlijke mening, het belangrijkste veiligheidsaspect dat aangepakt moet 

worden op maneges/pensionstallen in het algemeen? 

 

B24 Indien u nog opmerkingen aangaande dit onderzoek heeft, kan u deze hier noteren: 

 

 

We danken u voor uw tijd om dit onderzoek uit te voeren. 
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Uw antwoord is geregistreerd. 
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Bijlage 0-C: Interviewprotocol Dr. Chris Hannes. 

 

Chris Hannes – paardentandarts/dierenarts – maandag 29/06/2015 20.30u – duur 124 min. 

 

Ongevallen 

 Gevolgen – welk letsel bij paarden 

 

Veiligheidsbewustzijn 

 Instelling van de uitbaters: allen vinden dat ze goed bezig zijn en véél oog hebben voor veiligheid. 

Strookt dit met de werkelijkheid? 

 Is er op maneges/pensionstallen veel aandacht voor veiligheid of komt dit op tweede plaats? 

 Zijn er bepaalde veiligheidsissues die op vele plaatsen terugkomen? 

 

Gebruik valbescherming 

 Wat zijn uw bevindingen hieromtrent bij uw bezoeken aan maneges/pensionstallen? 

o Wordt valbescherming meer gebruikt dan vroeger? 

o Kwaliteit van de gebruikte valbescherming? 

Gebruik geschikte paarden 

 Zijn de types paarden die gebruikt worden op voornamelijk maneges geschikt voor deze 

‘toepassing’ (of zijn het bijvoorbeeld paarden gered van de slacht, met mankementen,…)? 

 Verzorging van de paarden: verzorging, aantal uren arbeid, voeding,… 

 

Kennis van omgang met het paard 

 Heeft u ervaringen met de mate waarin kennis ontbreekt bij klanten omtrent omgang met de 

paarden (is zowel voor uitbaters als klanten een verbeterpunt)? 

 Ziet u soms verwondingen bij paarden die gevolg zijn van onkunde? 

 

Kwalificaties lesgevers 

 Wat zijn uw bevindingen omtrent kwalificaties van lesgevers? Hier is vrij wat controverse over. 

 

Infrastructuur/materiaal 

 Wat zijn uw bevindingen omtrent infrastructuren van maneges/pensionstallen in het algemeen? 

Bv onveilig door slecht onderhoud, door slechte inrichting,… 
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 Invloed van slecht passend materiaal (bitten) op gedrag paarden. Indruk dat daar vaak op 

bezuinigd wordt? 

 

Beleid 

 Beleid: Is naar uw mening meer regelgeving naar maneges/pensionstallen toe nodig? Op welke 

specifieke gebieden? 

 Ziet u vaak ‘clandestiene’ maneges/pensionstallen?  

 Grote verschillen tussen maneges en pensionstallen? Groot-klein? Officieel-officieus? Met 

regelgeving gediversifieerd worden? 

 

Informatiebehoefte 

 Aan welk type informatie met betrekking tot veiligheid is er volgens u behoefte bij 

maneges/pensionstallen? Is dit anders bij grote/kleine bedrijven? 
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Bijlage 0-D: Interviewprotocol Mevr. Katrien van Miert. 

 

Vzw Vlaams Paardenloket –Dhr. Jan de Boitselier/Mevr. Katrien Van Miert – dinsdag 30/06/2015 

14.30u – duur 110 min. 

Opmerking: Oorspronkelijk was het interview gepland met Dhr. Jan Deboitselier en Mevr. Katrien van 

Miert. Dhr. Deboitselier was echter verhinderd dus werd het interview uitgevoerd enkel met Mevr. 

Van Miert. 

 Bevindingen vanuit evaluaties voor Equilabel 

 Bevindingen vanuit hun ervaringen met maneges/pensionstallen – de regelgever 

 

Veiligheidsbewustzijn MENTALITEIT 

 Wat is naar jullie ervaring de mentaliteit omtrent veiligheid bij uitbaters van 

maneges/pensionstallen? Willen uitbaters daaraan werken? Wordt het als belangrijk ervaren? 

Krijgen jullie vragen naar begeleiding, specifieke informatie,…? 

 Bespreken resultaten uit survey: uitbaters geven veelal aan dat ze alles doen een veiligheid en 

hierin goed staan, toch blijkt dat meer aandacht aan VH gewenst is. Vooral betreffende 

infrastructuur reageren klanten anders… 

Te bespreken figuren ‘Uitbaters’ (3): 

 

0,8%
4,5%

29,3%

39,1%

26,3%

Helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord noch akkoord/noch niet 
akkoord

eerder akkoord helemaal  akkoord

behoefte aan meer aandacht voor veiligheid



 

133 
 

 

 

Te bespreken figuren ‘Klanten’ (2) 

 

94,7%

54,9%

88,7%

72,9%

79,7%

51,1%

6,0%

Infrastructuur (staat van de gebouwen,bodem piste, 
afsluitbaarheid, brandveiligheid...)

Professionaliteit/diploma's van de lesgevers

Gedrag van de paarden

Staat en degelijkheid van het materiaal (zadels, ...)

Instructies klanten omtrent veilige omgang met paarden

Indeling van het terrein (bv. autovrije plaatsen,...)

Andere

Aandachtspunten inzake veiligheid

41

17 20 15 11 6 7 6

11

2
2

1 4
3

belangrijkste veiligheidsaspect volgens bedrijven

maneges/pensionstallen andere types

3,3%
8,8%

19,5%

48,9%

19,5%

helemaal niet akkoord eerder niet akkoord noch akkoord/noch niet 
akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord

behoefte aan meer aandacht voor veiligheid
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 Kan mentaliteit veranderd worden, anders dan door regelgeving? Zou er effect zijn van 

bewustmaking? 

 Zijn er bepaalde veiligheidsissues die op vele plaatsen terugkomen maar die om één of andere 

reden niet aangepakt worden? 

 Redenen dat niet gewerkt wordt aan veiligheid (survey): 

 

 

Beleid 

 Een van weinige sectoren waar geen/weinig regelgeving is. 

 Is naar uw mening meer regelgeving naar maneges/pensionstallen toe nodig? Op welke 

specifieke gebieden? 

46

24

61

11

58

10
17

3 5

veiligheidsaspect dat aandacht behoeft volgens manegeklanten

57,1%

11,3%

4,5%

14,3%

17,3%

0,0%

25,6%

Te hoge kostprijs

Vraagt te veel tijd

Vraagt te veel inspanning

Een hogere veiligheid verbetert het rendement niet

We weten niet hoe (te weinig informatie beschikbaar)

Veiligheid is niet belangrijk

Andere

Barrières voor verbeteren veiligheid
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 Krijgt u meldingen omtrent ‘clandestiene’ maneges/pensionstallen? Wat zijn hierrond de 

opmerkingen/vragen/verzuchtingen? Komen deze van individuen of van uitbaters? 

 Grote verschillen tussen maneges en pensionstallen? Groot-klein? Officieel-officieus? Met 

regelgeving gediversifieerd worden? 

 Dient beleid te gebeuren via reglementering, bewustmaking,… 

 

Gebruik valbescherming 

 Hierover worden veelvuldig acties gevoerd. Is hier nood aan? Zou reglementering niet beter zijn? 

Te bespreken figuren ‘Klanten’ (2): 

 

Te bespreken figuren ‘Uitbaters’ (1) 

4,9%

15,0%

10,6%

32,2%
34,9%

2,5%

helemaal niet 
akkoord

eerder niet 
akkoord

noch 
akkoord/noch niet 

akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord niet van 
toepassing

voldoende aandacht bescherming

42,3%

30,8%

10,9% 11,1%

4,9%

helemaal niet akkoord eerder niet akkoord noch akkoord/noch 
niet akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord

gebruik bescherming moet niet opgelegd door uitbater
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Kennis van omgang met het paard 

 Heeft u ervaringen met de mate waarin kennis ontbreekt bij klanten omtrent omgang met de 

paarden (is zowel voor uitbaters als klanten een verbeterpunt)? 

 Worden maneges/pensionstallen aangemoedigd hierover actie te ondernemen? 

 

Informatiebehoefte 

 Aan welk type informatie met betrekking tot veiligheid is er volgens u behoefte bij 

maneges/pensionstallen? Is dit anders bij grote/kleine bedrijven? 

 

 

  

40,6%

27,1%

11,3%
15,0%

6,0%

Helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord noch akkoord/noch 
niet akkoord

eerder akkoord helemaal  akkoord

bescherming moet niet verplicht worden

35,3%

30,1%

36,1%

7,5%

11,3%

32,3%

26,3%

15,0%

21,8%

1,5%

Brandbeveiliging

Inbraakpreventie

Eerste zorg en EHBO-uitrusting voor ruiter én paard

Ruiterbescherming (cap, bodyprotector,…)

Arbeidsveiligheid

Infrastructurele vereisten voor een veilige 
manege/pensionstal

Veilig omgaan met paarden door klanten

Milieuvriendelijkheid

geen

Andere

Informatiebehoefte
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Kwalificaties lesgevers 

 Wat zijn uw bevindingen omtrent kwalificaties van lesgevers? Hier is vrij wat controverse over. 

 Bestaat geen reglementering rond, nu kan iedereen les geven. Is reglementering wenselijk? Zou 

dit een verbetering zijn voor veiligheid 

Te bespreken figuren ‘Klanten’ (1): 

 

Te bespreken figuren ‘uitbaters’ (1): 

 

 

de ongevallen/ afhandeling 

 Krijgen jullie vragen van mensen die ongevallen hadden omtrent wie ze hiervoor moeten 

aanspreken (indien niet verzekerd)… Welke raad wordt hen gegeven? 

  

7,0%

10,5%

22,0%

33,5%

26,9%

helemaal niet akkoord eerder niet akkoord noch akkoord/noch niet 
akkoord

eerder akkoord helemaal akkoord

gediplomeerde lesgever veiliger

12,0%

16,5%

20,3%

26,3%
24,8%

Helemaal niet akkoord Eerder niet akkoord noch akkoord/noch niet 
akkoord

eerder akkoord helemaal  akkoord

kwalificatie lesgever geeft meerwaarde
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Bijlage 1-A Enkele SPSS -outputs bij hoofdstuk 1 

 

2.2a  correlatie geslacht -valincident 

Correlations 

 

Wat is de voornaam, geslacht 

en geboortejaar van de 

gezinsleden die in de periode 

2013/2014 een o... : geslacht-

gezinslid 1 MNvalincident 

Wat is de voornaam, 

geslacht en geboortejaar 

van de gezinsleden die in de 

periode 2013/2014 een o... : 

geslacht-gezinslid 1 

Pearson Correlation 1 ,177* 

Sig. (2-tailed)  ,021 

N 

171 171 

MNvalincident Pearson Correlation ,177* 1 

Sig. (2-tailed) ,021  

N 171 171 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2.2b correlatie manegeklant/niet-manegeklant met ongeval – ander incident 

 

Correlations 

 

Is $[lm://Field/1] klant (ruiter, 

toeschouwer, bezoeker, paar-

deneigenaar,...) bij een ma-

nege en/o... (1) contactMNenPR 

Is $[lm://Field/1] klant (ruiter, 

toeschouwer, bezoeker, 

paardeneigenaar,...) bij een 

manege en/o... (1) 

Pearson Correlation 1 ,310** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 
241 241 

contactMNenPR Pearson Correlation ,310** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 241 241 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3.2a correlatie manegeklant/niet-manegeklant met ongeval – leeftijd 

Correlations 

 leeftijdscat 

Is $[lm://Field/1] 

klant (ruiter, toe-

schouwer, bezoeker, 

paardeneigenaar,...) 

bij een manege 

en/o... (1) 

leeftijdscat Pearson Correlation 1 ,250** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 241 241 

Is $[lm://Field/1] klant (ruiter, 

toeschouwer, bezoeker, 

paardeneigenaar,...) bij een 

manege en/o... (1) 

Pearson Correlation ,250** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 
241 241 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bijlage 2-A: Tabel met significanties bij Hoofdstuk 2 (Pearson correlatie) 

 

 

 

 

 

Significanties Pearson correlatiecoëfficiënt/ significantiewaarde (2-zijdig) onafhankelijke variabelen
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p
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2
0

1
3

/2
0

1
4

)

afhankelijke variabele

vraag 

vraag B15 belang veiligheid

vraag B16 akkoord met uitspraken

verbeteren veiligheid verhoogt tevredenheid 0,044/ 0,576 0,141/0,105 0,093/0,295 -0,113/0,194

verbeteren veiligheid trekt nieuwe klanten aan 0,001/ 0,986 0,060/0,490 0,075/0,401 -0,163/0,060

verbeteren veiligheid verbetert imago -0,15/ 0,854 0,059/0,497 0,025/0,783 -0,122/0,162

verbeteren veiligheid verbeter concurrentiepositie 0,088/ 0,264 0,106/0,223 0,126/0,157 -0,171/0,049*

vraag B17 hoeveel aandacht aan veiligheid? -0,048/ 0,547 -0,177/0,041 -0,166/0,62 0,025/0,774

vraag B18 aandachtspunten

infrastructuur -0,0175/0,26 0,052/0,551 0,018/0,844 -0,018/0,836

professionaliteit lesgevers -0,051/0,521 0,253/0,003 0,131/0,140 -0,172/0,048

gedrag paarden -0,144/0,068 0,100/0,254 -0,088/0,324 0,140/0,109

staat en degelijkheid materiaal 0,025/0,748 0,129/0,139 0,000/0,999 -0,101/0,245

instructies aan klanten ivm veilige omgang paarden -0,218/0,005 0,095/0,275 -0,193/0,029 0,021/0,808

indeling van het terrein -0,154/0,050 0,114/0,193 0,048/0,590 -0,141/0,105

vraag B19 barrières

te hoge kostprijs 0,095/0,230 -0,149/0,087 -0,208/0,018 0,071/0,416

vraagt te veel tijd 0,055/0,488 -0,333/0,000 -0,074/0,406 0,007/0,940

vraagt te veel inspanning -0,042/0,594 -0,105/0,228 0,017/0,853 0,049/0,579

verbetert rendement niet 0,044/0,577 0,000/1,000 -0,114/0,199 0,069/0,429

weten niet hoe 0,036/0,649 0,038/0,660 -0,113/0,204 0,041/0,639

veiligheid niet belangrijk deze optie werd door 0 resp. aangeduid, correlatie berekenen is dus onmogelijk

vraag B20 akkoord of niet op EIGEN bedrijf

paarden aangepast aan niveau les/ruiter 0,0213/0,016 0,079/0,373 -0,115/0,196

klanten hebben voldoende kennis ivm omgang paarden 0,005/0,960 0,102/00,254 -0,031/0,729

lesgevers voldoende kennis 0,234/0,008 0,145/0,101 0,068/0,447

voldoende infrstructurele veiligheid 0,169/0,057 0,239/0,007 -0,074/0,407

vraag B21 wenst meer info over:

brandbeveiliging 0,149/0,059 -0,194/0,025 -0,210/0,018 0,117/0,181

inbraakpreventie 0,080/0,313 -0,177/0,042 -0,004/0,963 0,180/0,038

eerste zorg en EHBO voor ruiter én paard 0,097/0,221 -0,114/0,191 -0,120/0,176 0,200/0,021

ruiterbescherming 0,062/0,433 -0,033/0,705 0,031/0,731 -0,053/543

arbeidsveiligheid -0,69/0,380 -0,274/0,001 -0,120/0,176 0,153/0,079

infrastructurele vereisten 0,068/0,390 -0,167/0,055 -0,085/0,338 -0,093/0,289

veilig omgaan met paarden door klanten 0,081/0,307 0,014/0,870 0,099/0,265 -0,059/0,500

milieuvriendelijkheid -0,059/0,456 -0,075/0,393 0,028/0,756 0,051/0,561

vraag B22 akkoord of niet maneges/pensionstallen ALGEMEEN

behoefte aan meer aandacht voor veiligheid -0,002/0,977 0,083/0,341 0,015/0,863 0,060/0,495

inrichting vrij te kiezen 0,292/0,000 0,102/0,241 -0,066/0,458 -0,144/0,099

klanten  moeten zelf beslissen of ze ruiterbescherming dragen 0,100/0,207 -0,104/0,234 -0,001/0,993 0,051/0,559

opleiding lesgevers maakt les veiliger -0,68/0,391 0,235/0,007 0,125/0,161 -0,155/0,076

 = WEL een significant verband volgensen de Pearson correlatie-test

 = GEEN significant verband volgensen de Pearson correlatie-test


