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• Realisaties

• Toekomst



Vijf jaar Vlaams Paardenloket

Totstandkoming en oprichting



Onderzoek naar de economische waarde van de Vlaamse 
paardensector  

Economische studie 2008 | Met behulp gegevens verplichte identificatie

– + 150.000 paarden

– 200.000 personen

– 3.550 voltijdse arbeidskrachten

– 1.750 bedrijven

219 miljoen euro toegevoegde waarde Vlaamse economie



Onderzoek naar de economische waarde van de Vlaamse 
paardensector 

Basisactiviteiten

– Fokkerij
• Stamboeken
•Hengstenhouderij
•Merriehouderij

–Africhting en handel

–Gebruik
• Sport en recreatie
•Verenigingen
• Paardenwedrennen
• Paardenmelkerijen
•…

Restproducten

– Vlees 
–Dierlijk afval

Economisch model

Toelevering

– Gezondheidszorg
– Hoefbeslag
– Veevoeder en strooisel
– Onderzoek
– Voorlichting
– Onderwijs
– Evenementenorganisatie
– Ruitersportzaken
– Verzekeringen
– Mestverwerking
– Stallenbouw
– Trailerverkoop
– Transportbedrijven
– Uitzendbedrijven
– Media
– …



Dialoogdagen, Actieplan en Loket

2008

• Economische studie

• 7 dialoogdagen

• Nood aan informatie en kennis

• Ontbreken van aanspreekpunt

2009

Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

OPRICHTING VZW VLAAMS PAARDENLOKET



Lancering Vlaams Paardenloket: 22 mei 2009



Activiteiten

• Invulling 3-ledige doelstelling

• Contact-en aanspreekpunt

• Analyse-en adviespartner

• Kennis-en documentatiecentrum

• Actiepunten Vlaams Actieplan voor de 
Paardenhouderij

• Actiepunten Vlaams Plattelandsbeleidsplan

• Stichting voor paarden in nood



Vijf jaar Vlaams Paardenloket

Algemene werking



Aantal schriftelijk beantwoorde vragen per jaar

• Totaal aantal schriftelijk 
beantwoorde vragen (juni 2009 –
14 oktober 2014): 5.822

• Schriftelijk= excl. telefonisch, 
beurzen, evenementen,…

Werkelijke aantal 3x hoger 
geschat:  +/-17.500 in totaal | 
3.627 in 2013 | 14 per werkdag

• 44 tot 50% van alle vraagstellers = 
volledig nieuw (nog nooit een 
vraag gesteld & niet ingeschreven 
voor de nieuwsbrief)



Vraagonderwerpen (2009 tot nu) 



Evolutie vraagonderwerpen 2009-2013  (%)

1. Paardenwelzijn, -gezondheid en verzorging

• Populairste thema over alle jaren heen

• Sterke stijging in 2012 –Daarna weer lichte daling

2. Bouw-en milieuvergunningen 

• Veel problemen / vragen behandeld bij opstart

• Daling percentueel door de jaren heen –MAAR totaal 
aantal vragen blijft stijgen

3. Campagnes en projecten sterke invloed op aantal vragen

• Paard op de baan? Kalm aan!

• Oproepen jaagpaden, ruiter-en menwegen

4. Fiscaliteit, fokkerij, sport, pacht/huur, overheidssteun

• Minder vragen: Info via andere organisaties 

• Wel heel wat vragen over btw



Website: Vernieuwing in 2014



Website: Bezoekersresultaten

Gemiddeld aantal bezoeken per dag (herhaald bezoek niet opgenomen)

• Kaap van 1.000 unieke bezoeken per dag in september 2014 overschreden

• Constante stijging sinds 2009

• Extra boost na lancering nieuwe website

• Ook aantal pagina’s en gespendeerde tijd hoog => Bezoeker op zoek naar grondige info



Drie Facebookpagina’s

• Vlaams Paardenloket (sinds 2014)

+/- 1.600 fans

• Paard op de baan? Kalm aan!

+/- 3.700 fans

• Stichting voor paarden in nood

+/- 2.000 fans



Nieuwsverspreiding: Diverse kanalen

• Publicatie op de website

• Verzending van een elektronische nieuwsbrief

• + 14.000 abonnees 

• Elke maand tussen 65 en 135 nieuwe aanmeldingen

• Persoonlijk contacteren van stakeholders 

• Updaten van de verschillende Facebookpagina’s

• Vlaamse SectordagPaarden (2009 | 2010 | 2011 | 2014)

• Vlaams Paardenloket TV (Youtube)

• …



Beurzen

Agriflanders– Agribex– FlandersHorse Expo – Jumping Zangersheide– Jumping Mechelen

65 – 87% nieuwe contacten (cijfers via standwedstrijden)



Vijf jaar Vlaams Paardenloket

Realisaties en uitvoering actieplan



Bouwen, mest en milieu

• Overleg inzake stedenbouwkundige vergunningen
Actie 8 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Studiedag met bedrijfsbezoeken 

• Aangepast beoordelingskader ADLO

• Nieuwe brochure ADLO

• Nog veel problemen op terrein
• Groot aantal vragen aan Paardenloket

• Onvolledige indiening dossiers

• Landschapsintegratie
Actie G.&.3 Vlaams Plattelandsbeleidsplan

• Samenwerking provincie Limburg, regionale landschappen

• Projectvoorstel onderzoek verpaarding

• Nieuwsbrieven, websitedossiers,…

• Communicatie en sensibilisering rond (nieuwe) regelgeving 
milieu en mest



De Vlaamse paardenwereld van A tot Z

• Formuleren en updaten van begrippen in de paardenwereld
Actie 1.1 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

Groot aantal overlappende / onduidelijke / grijze termen gebruikt binnen de sector en door de overheid
• Aangepaste definiëringen inzake ruimtelijke ordening (ADLO) en VLIF

• Beroepskwalificatiedossiers 

• Competentfiches

• Opmaak WIE IS WIE in de paardenwereld
Actie 1.2 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Oplijstingen dossier  op website

• Databank (niet-openbaar): 

maneges, pensionstallen,  gemeenten, provincies, 

zadelmakers, dierenartsen, lokale politie, logies, 

paardenhouders,…

• Onderzoek naar subsectoren (logies, maneges, pension, klanten, zadelmaker…)

• Nieuwe economische studie? (Aanvraag lopende)



Eigendomsrecht, kopen en verkopen

• Veel vragen en problemen

• Campagne: Vijf geboden bij de aankoop van een 
paard

Sluit ook sterk aan bij thematiek paardenwelzijn

• Brochure: 

• 60.000 exemplaren | 2 edities

• Postverzending: gemeenten, parlementairen, 
dierenartsen

• Bundeling met hippische tijdschriften

• Advertenties

• Presentaties 

• …



Fiscaliteit

• Infodossiers op website

• Btw
• Intensief overleg met overheid

• Oproep studententhesis rond btw in Europa

• Overleg en dossier rond belasting op prijzengeld

• …



Fokkerij

• Bemiddeling samenwerking BWP en Zangersheide(2013)

• Overleg rond KI en embryotransplantatie

• Databank moederloze veulens en pleegmerries
• + 50 merries & 23 veulens aangemeld

• Diverse inhoudelijke dossiers

• Automatische waarschuwingsmails



Identificatie en voedselveiligheid

• Medewerking nieuw concept gegevensbank

• Regelmatig overleg met FOD, FAVV, BCP,…

• Tekst rond geneesmiddelen en doping op wedstrijd en op stal n.a.v. controles op 
provinciale wedstrijden

• Communicatie rond nieuwe regelgeving

• Sensibilisering op Jumping Mechelen 
• Wedstrijd op stand



Ondernemen in de paardensector

• Equilabel| Kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen

• Internationale promotie Vlaamse sportpaarden | Promotie 
troeven Vlaamse Paardenhouderij
Actie 5 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Opstelling nota met actieplan, voorstellen,…

• Dialoogdaginternationale promotie Vlaams sportpaarden (2012)

• Handelsmissie China –opvolging handelsprotocol (2010-2013) -Contacten 
met Chinese investeerders en Vlaamse ondernemers in China

• Opstellen en up todate dossier successen, speakingpoints,… voor sector en 
MP

• Ontvangst Braziliaanse delegatie

• …

• Beroepskaarten en visa buitenlandse ruiters

• Sensibilisering rond wanbetaling op pensionstallen



Opleidingen

Online ABC van de Hippische Opleidingen in Vlaanderen

• Historiek
• Reeds brochure sinds 2007 (VLP | VHS)

• Sinds 2009 uitgegeven door Paardenloket

• Sinds 2012 omgevormd tot online databank  (vernieuwd in 2014)

• Groot succes
• Meer dan 70 erkende opleidingen

• Detailpagina’s opleidingen bijna 30.000 keer bezocht sinds 2/13

= +/-1.500 per maand

http://vlaamspaardenloket.be/_html/site.php?taal=nl&page=abc
http://vlaamspaardenloket.be/_html/site.php?taal=nl&page=abc


Opleidingen

• Actualiseren en opstellen van nieuwe beroepsprofielen mbtde paardenhouderij
Actie 2 en 3 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Opstelling competentfiches(SERV)

• A140301: Medewerker in de veehouderij, paardenhouderijen viskweek

• A140701: Vee-en paardenhouder

• A150201: Hoef-en klauwverzorger

• Beroepskwalificatiedossiers (AKOV): manegehouder, pensionstalhouder, lesgever

• Syntra-opleidingen door VLIF mogelijk aanvaard via gedocumenteerde aanvraag bij 
minister (per dossier) 

• Promotie van, en ondersteuning bij, studententhesissen rond paarden



Overheidssteun

• Gedetailleerde info op website
• Zeer uitgebreide oplijstingsubsidiemogelijkheden Tips subsidiekanalen

• Regelmatig nieuwe geactualiseerde dossiers , bv: VLIF, bedrijfstoeslag, FIT,…

• 2 nieuwe maatregelen voor plattelandsontwikkeling voor de paardenhouderij in 2009 
Actie 15 Vlaams Actieplan voor de paardenhouderij

• Verdwenen vanwege weinig gebruikt door gemeenten en provincies –maar er bestaan nog mogelijkheden 

• Persconferentie: 30 juli 2013 | Stoeterij Dorperheide



Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

• Overleg met FOD Volksgezondheid, FAVV en landbouwadministratie
Actie 11 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Werkgroep kermispony’s

• Werkgroep en medewerking onderzoek paarden op de weide

• Werkgroep asielen –Advies basis beleidsplan

• Meldpunt besmettelijke ziekten (BCP)

• Sensibilisering via website, nieuwsbrieven,…
• Giftige planten: esdoorn, jakobskruiskruid(+ enquête), … 

• (Besmettelijke) ziekten

• Brochures ADLO

• Geboorte en sterfte

• Verzorging: vaccinatie, ontworming, EHBO, voeding, huisvesting

• Wedstrijd “Paarden op de winterweide” (Agribex)

• …



Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

• Infovoormiddag “Houden en verzorgen van paarden”
• Infovoormiddag gecombineerd met beursbezoek (volledig gratis)

• 2011 en 2012: FlandersHorse Expo

• 2013: Agriflanders

• + 500 deelnemers



Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging

• Stichting voor paarden in nood
• Opgericht in 2011 

• Paardenloket staat volledig in voor werking
• Inzamelen fondsen en structurele steun aan erkende asielen 

• Studienamiddag Asielpaarden (4 oktober 2014)

• Website en facebookpagina

• Promoten adoptie

• Sensibilisering: Nieuws, online veiling, persconferenties, …

• …



Pacht en huur

• Uitgebreid dossier op website

• Ter beschikking stelling modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik 
(pachtwet niet van toepassing)

• Communicatie actuele pachtprijzen



Toerisme

• Overleg inzake toeristische en recreatieve infrastructuur
Actie 7.1 Vlaams Actieplan voor de paardenhouderij| Actie J.1.2 Vlaams Plattelandsbeleidsplan

• Samenwerking met het Agenschapvoor Natuur en Bos

• Afsprakenkader

• Oefenrenbaan en B&B Groenendaal

• Strategisch plan recreatie (2013)

• Samenwerking met provinciale toeristische diensten 
• Provincie Limburg als pionier

• Oost-Vlaanderen in  Galop

• Taxandriaen Campinianetwerkprovincie Antwerpen

• Diverse initiatieven provincie Vlaams-Brabant

• Digitale brochure “Ruiter-en mentoerismeaan de Vlaamse 
kust  - Oplijstingmogelijkheden en voorwaarden in recent 
geactualiseerde codex (Actie 14 Vlaams Actieplan voor de paardenhouderij)

• Onderzoek rond kleinschalige ruiter-en mennerlogies

• Jaagpaden = Blijvende problematiek



Transport

• Uitgebreide en complexe regelgeving | Dierenwelzijn – sociale wetgeving -
verkeersreglementering

• Vervoer naar buitenland | gezondheidscertificaat  | Benelux-akkoord

• Commercieel of niet

• Attest vakbekwaamheid voor vervoer dieren

• Identificatie en registratie

• Rij-en rusttijden

• Tachograaf

• Vakbekwaamheid voor beroepsbestuurders

• MTM

• …

• Dialoogdagin 2012

• Veel vragen



Sport

• Weg naar de gebruikersverenigingen is gekend: Weinig vragen

• Overleg inzake herwaardering paardenrensector en regelgeving 
sportweddenschappen

Actie 10 en  13  Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• 2010

• Kansspelwet –Wijziging 10.1.2010

• Taksen op weddenschappen –Decreet 23.12.2010

• 2012 –…

• Verder overleg met de overheid 

en de sector maar nog geen 

oplossing

• Positieve tendens –Dynamiek 
• Samenwerking Franse PMU

• Succes renbaan Oostende



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Overleg  inzake verplichte verzekering
Actie 9 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Verplichte familiale bleek niet mogelijk

• Sensibilisering via nieuwsbrieven, website,…

• Regelmatig vragen over verzekeringen

• Updaten en actualiseren verkeersreglementering
Actie 12 Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

• Voorstel uitgewerkt

• Nog steeds geen concrete aanpassingen



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Campagne: Hou jezelf in toom 

Gedragswijzer voor ruiters en menners
• 2009

• Posters 

• Gratis te bekomen

• Verzonden aan alle LRV-en VLP-clubs

• Advertenties en digitale banners

• Website, Facebookpagina



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Campagne: Goed ge-EQUI-peerd de weg op
• 2013

• Digitale brochure

• Demonstraties FlandersHorse Expo (2013 –2014)

• Wedstrijd stand FlandersHorse Expo (2013 –2014)

• Fotowedstrijd Facebook

• …



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Campagne: Paard op de baan? Kalm aan!

Paarden zijn kwetsbaar in het verkeer. Geef ze ruimte
• 2011

• Voorafgaandelijk onderzoek: Grootte probleem, aantal slachtoffers, specifieke pijnpunten, …

• Persvoorstellingen

• 4 juli 2011: Lancering (Politie te paard)

• 10 juni 2013: Nieuwigheden (Gemeentehuis Hoeilaart)



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Campagne: Paard op de baan? Kalm aan!

Paarden zijn kwetsbaar in het verkeer. Geef ze ruimte
• Posters 

• Bijna 6.000 verdeeld

• Gratis te bekomen

• Stickers (60.000 gedrukt)

• Website,  nieuwsbrieven, Facebookpagina (+ 3.700 volgers)

• Televisie
• Eigen reportage: Meermaals uitgezonden op Hippo TV –220 keer uitgezonden op alle regionale zenders

• Kijk Uit!

• Veilig thuis

• VTM-nieuws

• VRT-journaal

• ATV

• RingTV



Veiligheid, verkeersregels en verzekeringen

• Campagne: Paard op de baan? Kalm aan!

Paarden zijn kwetsbaar in het verkeer. Geef ze ruimte
• Spandoeken: +/-150 verspreid over Vlaanderen

• Medewerking +70 gemeenten

• Diverse initiatieven ruiters en menners: Stickeracties, wandelingen,…



Vijf jaar Vlaams Paardenloket

En verder? 



Nood aan verdere ontwikkeling en ondersteuning

• Vlaams paardensector steeds sterker

• stijging aantal paarden  

• stijging aantal leden VLP en LRV 

• indrukwekkende sportieve resultaten diverse disciplines

• handel in paarden en toelevering in stijgende lijn

• …

• Steeds acties die verder uitgewerkt en geactualiseerd moeten worden

• Evaluatie en actualisering actieplan voorzien in beleidsplan minister Schauvliege

• Constante stijging vragen, activiteiten, websitebezoek Vlaams Paardenloket



Memorandum beleid paardensector 2014-2019



Memorandum beleid paardensector 2014-2019

Erkenning van de vzw Vlaamse 
Confederatie van het Paard (VCP) 

in zijn geheel als coördinerend orgaan 

Verder uitbouwen en dynamiseren van 
de vzw Vlaams Paardenloket en voorzien 
van een specifiek budgettair artikel



Memorandum beleid paardensector 2014-2019

Uitvoeren en permanent actualiseren van het Vlaams 
plattelandsbeleidsplan en het Vlaams Actieplan voor de 
Paardenhouderij dat werd uitgewerkt in het kader van de 
Vlaamse dialoogdagen



Memorandum beleid paardensector 2014-2019

Aandacht gevraagd van het beleid voor specifieke thema’s
1. Ruimtelijke ordening: Duidelijke normen om de paardenhouderijeen plaats in het platteland te 

geven

2. Natuurgebied en jaagpaden maximaal toegankelijk voor paarden

3. Heropleving van de paardenwedrennen

4. Dierenwelzijn in functie van het paard en het gebruik ervan

5. Toepassingsgebied van de pachtwetuitbreiden tot professionele paardenhouderijenmet 
landbouwactiviteit

6. Promotie van sportpaarden in het buitenland

7. Optimaliseren van hippische vorming en opleiding

8. Wegwerken concurrentiëlebenadeling inzake fiscaliteit en btw

9. Een veilige plaats voor paarden in het verkeer

10. Professioneel uitgewerkte  hippotherapieals vaste meerwaarde in de welzijns-en 
gezondheidszorg 



Vijf jaar Vlaams Paardenloket

De mensen achter het loket



Dagelijks bestuur

Huidige samenstelling
• Frank Gasthuys–UGent(Voorzitter)

• Inge Vandael –LRV (Ondervoorzitter)

• Mark Wentein –VLP (Penningmeester)

• Tom Lemmens –Z (secretaris)

Voormalig voorzitter
J. Jacques Vandenberghe

StudbookZangersheide| Overleden op 30 mei 2013



Raad van bestuur

• Frank Gasthuys(Voorzitter)

• Inge Vandael (Ondervoorzitter)

• Mark Wentein (Penningmeester)

• Tom Lemmens (secretaris)

• Filip De Keersmaecker

• Luc Hautekeete

• Patrick De Ryckere

• Rudi Eerdekens



Waarnemers en medewerkers

Waarnemers

• GerlindeVerdoodt(Kabinet Peeters | 2009-2013)

• Sara De Bolle (Kabinet Peeters | 2013-2014)

• Dirk Maes (Kabinet Peeters | vanaf 2014)

• Ludo Naessens (VLM)

Medewerkers

• Jan De Boitselier (Manager)

• Katrien Van Miert (Adjunct manager)

• Tina Van den Bossche (Administratie)



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


