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Stichting voor Paarden in Nood 

Project – Financiële ondersteuning aan paardenhouderijen met 
paarden in nood 

 
 

1. Kader 
 
Het jaar 2020 zal spijtig genoeg in ons geheugen gegrift staan, als het jaar waarin het Coronavirus 
onze wereld trof en binnen onze wereld eveneens onze hippische sector. Op dit moment vechten we 
allen samen voor de volksgezondheid, maar op basis van de noodgedwongen genomen maatregelen 
stellen we steeds meer en grotere economische crisissen vast van allerlei maten en gewichten. 
 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden onze paardenhouderijen verplicht te 
sluiten en lijden zij verliezen. De sector heeft ondertussen vanwege de overheid mogen rekenen op 
steun in de vorm van de hinderpremie, de compensatiepremie en het overbruggingsrecht van 
zelfstandigen. 
 
Onze sector is echter specifiek zwaar getroffen, want een verplichte sluiting betekent geen 
stopzetting van de lopende kosten. Integendeel de paardenhouderijen dienen te sluiten, maar wel 
nog te voorzien in de opvang en de essentiële verzorging van de dieren. Onze paarden zijn levende 
dieren, die op tijd en stond voldoende voeding en drank dienen te krijgen. Pensionstallen hebben 
nog inkomsten wegens het verhuur van de boxen en de eigenaars voorzien zelf de zorg voor de 
paarden. Voor maneges en sportaccommodaties zijn er geen inkomsten tot zij terug open mogen 
gaan. Zij dienden hun clubhuis of horeca te sluiten en alle inkomsten van de lessen vallen weg, 
waardoor de economische impact groot is. Sommige eigenaars van paardenhouderijen hebben 
toegang tot voldoende weideland waardoor de paarden hier kunnen vertoeven, maar ook op deze 
weidelanden dient er vaak hooi bijgevoederd te worden.  
 
Met dit eenmalig project wensen wij de paardenhouderijen financieel te ondersteunen bij de 
aankoop van eten (hooi, stro en recreatieve voeding) om zo op te treden dat pony’s en paarden 
ongewild verwaarloosd of verkocht worden, of naar asielen worden gebracht omdat men de 
financiële middelen niet meer heeft om hen te ondersteunen en de facturen te betalen. 
 
Onze hippische sector heeft ons hard nodig, we moeten hier namelijk samen door. 
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2. Stichting voor Paarden in Nood 
 
De "Stichting voor Paarden in Nood" werd opgericht door vzw Vlaams Paardenloket, nu PaardenPunt 
Vlaanderen. Het is ook deze organisatie die instaat voor de werking van de stichting. Hierdoor is zij 
mooi ingebed in de overkoepelende structuur van de Vlaamse paardenwereld en kan zij nauw 
samenwerken met de bevoegde overheidsorganisaties. 
 
De "Stichting voor Paarden in Nood" werd opgericht op 27 april 2011 om geld in te zamelen voor de 
opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. Paardenasielen zijn immers volledig 
afhankelijk van vrijwilligerswerk. De oorspronkelijke inzet van de Stichting is doorheen de jaren 
veranderd. Het zet zich niet langer enkel in voor verwaarloosde paarden, maar voor dierenwelzijn in 
zijn geheel. Samen met de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid trachten we een betere 
wereld te creëren voor alle paardachtigen. Dit kan enkel door het probleem bij de basis aan te 
pakken. 
 
In de statuten van de Stichting werd het doel en bijhorende activiteiten gewijzigd om net een ruimer 
kader te creëren, opdat de opgehaalde middelen optimaal gebruikt kunnen worden in de 
hulpverlening van paarden in nood. Zo zamelt de “Stichting voor Paarden in Nood” geld in voor het 
verbeteren van het algemene welzijn van paarden. Het geld wordt geïnvesteerd in projecten die het 
welzijn ten goede komt zoals bijvoorbeeld het Equilabel. 
 

DOEL – ACTIVITEITEN 
Artikel 2. 
De private stichting heeft volgend belangeloos doel: het inzamelen en het aanwenden van het 
ingezamelde geld voor: 
- de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paardachtigen 
- het voorkomen en verhelpen van verwaarlozing van paardachtigen. 
 
Artikel 3. 
Om voormeld doel te verwezenlijken, kan de stichting, in de mate zij daartoe over financiële 
middelen beschikt, onder meer: 
- instaan voor uitgaven die nuttig en gewenst zijn voor het voorkomen en verhelpen van 

verwaarlozing van paardachtigen, zowel structureel als in concrete situaties 
- tussenkomen in de kosten voor onder andere veterinaire behandelingen, hoefverzorging en 

administratieve kosten voor paardenhouders die hiertoe zelf niet de nodige middelen hebben, 
waaronder asielen 

- structurele maatregelen nemen en ondersteunen om verwaarlozing van paardachtigen te 
voorkomen en te verhelpen 

- actie nemen om de omstandigheden waarin paardachtigen gehouden worden te verbeteren, 
onder andere door sensibilisering, communicatie van informatie en het uitwerken van 
kwaliteitslabels met criteria voor het welzijn van paardachtigen 

- infovergaderingen geven voor houders van paardachtigen, waaronder maneges, 
pensionstallen en asielen, over onderwerpen betreffende het voorkomen en verhelpen van 
verwaarlozing van paardachtigen  

- alle handelingen stellen die de levensomstandigheden van paardachtigen kunnen verbeteren, 
ook deze die hierboven niet uitdrukkelijk vermeld staan. 
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3. Projectvoorstelling 
 
Dit eenmalig project ‘Ondersteuning Paardenhouderijen’ van de Stichting voor Paarden in Nood is 
een project in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen en de bijhorende subsectoren. We willen 
de paardenhouderijen financieel ondersteunen om zo het welzijn van de betrokken pony’s en 
paarden te garanderen. 
 
Dierenwelzijn ligt aan de basis van onze hippische werking en zorgt er voor dat elkeen de kans krijgt 
om te genieten van onze geliefde dieren. Het is onze taak er voor te zorgen dat de betrokken pony’s 
en paarden voorzien worden van de noodzakelijke basisverzorging. 
 
De paardenhouderijen, die een groot financieel verlies geleden hebben of lijden naar aanleiding van 
de verplichte sluiting om zo de verspreiding van het Coronavirus stop te zetten, kunnen een aanvraag 
tot financiële ondersteuning indienen. De doelgroep van dit project zijn de paardenhouderijen die 
het hardst getroffen werden door de crisis en geen inkomsten meer hebben kunnen verwerven door 
middel van verhuur van pony’s / paarden, pensionstalling,… om zo de gestalde paarden te voorzien 
in hun basisbehoeften. We zouden heel graag alle paardenhouderijen financieel helpen, maar zijn 
beperkt qua middelen en vragen bij deze begrip en doen beroep op de eerlijkheid van elke eigenaar 
vooraleer men overweegt een dossier in te dienen. 
 
 

4. Tijdsverloop van het project 
 

- Voor 1 juni 2020 dient de paardenhouderij een aanvraagdossier in bij de Stichting voor 
Paarden in Nood. 

- Voor 10 juni 2020 communiceert de Stichting voor Paarden in Nood met de paardenhouderij 
over het aanvraagdossier en eventuele vragen of aanpassingen om definitief tot het project 
toegelaten te worden.  

- Voor 15 juni 2020 deelt de Stichting voor Paarden in Nood het subsidiebedrag mee en 
vervolgens kunnen aankoopfacturen (gedateerd tussen 15/03/2020 en 30/06/2020 !) 
gebaseerd op de lijst van aankoopmogelijkheden ingediend worden. 

- Voor 1 juli 2020 dient de paardenhouderij alle facturen in te dienen, die in aanmerking 
komen voor terugbetaling.  

- Voor 15 juli 2020 betaalt de Stichting voor Paarden in Nood alle facturen die in aanmerking 
komen terug aan de deelnemende paardenhouderij. 
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5. Indienen van een ondersteuningsdossier 
 
Voor het indienen van een aanvraagdossier, dient een verantwoordelijke van een paardenhouderij 
een online vragenlijst in te vullen. De verantwoordelijke kan de bewijsstukken mailen naar 
communicatie@paarden.vlaanderen. De vragenlijst is beschikbaar via de website van PaardenPunt 
Vlaanderen onder de rubriek ‘Stichting voor Paarden in Nood’ (https://paarden.vlaanderen/stichting-
voor-paarden-in-nood/home). 
 
Op 31 mei 2020 om 24u wordt de vragenlijst afgesloten. Na deze datum kan men geen dossier meer 
indienen of is het niet meer mogelijk om een vragenlijst te vervolledigen.  
 
Wanneer paardenhouderijen vragen hebben of moeilijkheden ondervinden bij het indienen van het 
dossier kunnen zij steeds terecht bij de Stichting voor Paarden in Nood via 
communicatie@paarden.vlaanderen. 
 
Bij het verstrekken van onjuiste informatie of bewijsstukken bestaat de mogelijkheid dat de 
paardenhouderij zal worden uitgesloten uit het project. 
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6. Beoordelingscriteria 

 
Zoals eerder vermeld, dient deze subsidie toegekend te worden aan paardenhouderijen die 
financieel amper tot niet in staat zijn om de gestalde pony’s en paarden te voorzien in hun 
basisbehoeften. Het is echter niet de doelstelling om een paardenhouderij met een slecht 
bedrijfsbeheer te ondersteunen, want dit laatste betreft een structureel probleem en geen 
situationeel probleem omwille van de uitbraak van het Coronavirus en de gelinkte verplichte sluiting 
/ stopzetting van de activiteiten. Met dit project wensen wij de paardenhouderijen, die te kampen 
hebben met een situationeel probleem te ondersteunen. 
 
Via weloverwogen objectieve beoordelingscriteria zal besloten worden welke paardenhouderijen 
recht hebben op een financiële tegemoetkoming.  
 
! Naast de onderstaande objectieve criteria wordt eveneens de jaarrekening van 2019 opgevraagd 
als officieel bewijsstuk van de financiële situatie op datum van 31/12/2018 en 31/12/2019. Indien de 
paardenhouderij net opgestart is, vragen wij een financieel plan bij te voegen ! 
 
Volgende criteria zijn opgenomen in de beoordeling: 
 

• Oprichtingsdatum  
• Zelfstandige 
• Personeel in dienst met arbeidsovereenkomst 
• Aanwezigheid van huishoudelijk reglement 
• Dierenwelzijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de paardenhouderij 
• Aantal leden 
• Aantal geregistreerde paarden in de nationale databank 
• Aantal pensionpaarden 
• Aantal manegepaarden 
• Aantal hectaren weide ter beschikking 
• Activiteiten 
• Manegepaarden in verhuur 
• Heeft beroep kunnen doen op overheidssteun 
• De paardenhouderij beschikt over een Equilabel 
• De paardenhouderij heeft een registratie bij de mestbank 
• De paardenhouderij staat bij de kruispuntbank van ondernemingen ingeschreven. 
• De paardenhouderij werkt samen met een instelling (OCMW of andere organisatie) om 

kinderen en jongeren uit de kansarmoede of met een beperking te laten kennismaken met 
de paardensport. 
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7. Verdeling van de financiële ondersteuning & aankoopmogelijkheden 
 
De verdeling van de subsidies gebeurt op basis van de verzamelde antwoorden en het bijhorende 
puntensaldo. Na bekendmaking van het subsidiebedrag, zijn de bedragen definitief.  
 
Op ten laatste 15 juni 2020 wordt de verantwoordelijke van de paardenhouderij op de hoogte 
gebracht van de toegekende subsidie voor de paardenhouderij. 

De subsidie die een paardenhouderij ontvangt moet besteed worden aan de onderstaande 
aankoopmogelijkheden. Er kan niet worden afgeweken van deze aankoopmogelijkheden. 

- Ruwvoer : hooi / voordroog 
- Stalbedding : Stro / vlaslemen / houtkrullen 
- Krachtvoer : recreatieve paardenvoeding, bietenpulp 

 
De verworven subsidie werkt met terugwerkende kracht. Concreet wil dit zeggen dat een 
paardenhouderij een aankoop reeds kan uitvoeren of uitgevoerd hebben en dit tussen 15/03/2020 
en 30/06/2020. Deze aankoop zal, op basis van een aankoopfactuur of een ander geldig 
aankoopbewijs, terugbetaald worden. 
 
Tot en met 1 juli 2020 kan de paardenhouderij facturen en/of bewijsstukken binnen brengen. Enkel 
facturen en/of bewijsstukken, die betrekking hebben op de vooropgestelde aankoopmogelijkheden 
en die dateren tussen 15/03/2020 en 30/06/2020 komen in aanmerking. 
 
 

8. Betaling 
 
De Stichting voor Paarden in Nood betaalt de subsidiebedragen voor 15 juli 2020 na goedkeuring van 
de aankoopbewijzen en/of facturen die betrekking hebben op de aankoopmogelijkheden, zoals 
hierboven beschreven. 
 
 

9. Contact 
 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren:  
 
Stichting voor Paarden in Nood 
Ambachtenlaan 23/2b 
3001 Leuven 
communicatie@paarden.vlaanderen 

mailto:communicatie@paarden.vlaanderen

