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Pionierswerk in 2004

Sterrensysteem voor paardenhouderijen
– NAVEMA

– SYNTRA Vlaanderen (VISO)

• 27 gelabelde bedrijven

• Sterrensysteem doofde uit; MAAR

• Belangrijke inspiratiebron voor het 
Equilabel



Verkennende onderzoeken

Paardensector bleef vragende partij voor label

2012: Verkennende acties Vlaams Paardenloket (ism Tess Minnens)

• Onderzoek mogelijkheden (procedure, criteria,…)

• Opstart werkgroep: NAVEMA, SYNTRA Vlaanderen, VLP, LRV

• Enquêtes (209 uitbaters | 1.249 klanten)



Verkennende onderzoeken

Resultaten manege en pensionstalhouders (n= 209)

• 93% vond nieuw label nuttig

• 89,2% zou label aanvragen

• Pensionstalhouders iets enthousiaster dan manegehouders

• Vraag om nadruk te leggen op levensomstandigheden paarden, veiligheid en wettelijke 
verplichtingen



Verkennende onderzoeken

Resultaten klanten maneges en pensionstallen (n= 1.249)

• 95,3% vond nieuw label nuttig 

– als handleiding bij het zoeken van een manege of pensionstal

– om levensomstandigheden paarden te verbeteren

• Vraag om nadruk te leggen op levensomstandigheden paarden, veiligheid en 
klantvriendelijkheid



Dialoogdag

22 april 2013 | Ruiterschool LRV

• 50-tal aanwezigen

– Vertegenwoordigers hippische organisaties

– Maneges en pensionstallen

– Klanten

– Deskundigen labelling(privé en overheid)

• Verslag en discussietekst op www.vlaamspaardenloket.be



Verdere uitwerking en lancering

• Verder overleg met werkgroep

• Selectie evaluatoren 

– Schriftelijke sollicitatie

– Psychologische evaluatie

– Persoonlijk gesprek

– Deskundigen labelling(privé en overheid)

• Lancering
– November 2014: Oproep inschrijvingen 

maneges en pensionstallen

– Begin 2015: Campagne grote publiek 
wanneer eerste bedrijven gelabeld zijn en 
online staan



Doelstellingen - belang

• Maneges en pensionstallen:

– Onderscheiding voor kwalitatieve bedrijven

– Publicitaire voordelen

– Gids voor (beginnende) bedrijven (criteria, documentatie,…)

• Klanten

– Hulp bij keuze van een manege /pensionstal

– Goede verzorging paarden

– Kwalitatieve lessen door opgeleide mensen

– Lessen met aangepaste paarden

– Degelijke pistes

• Paardenwelzijn

– Kwalitatieve boxen

– Weidegang –vrije loop 

– Correcte voeding en medische behandeling

– Correct inzetten van paarden

• Algemeen

– Sensibilisering

– Pijnpunten en groeikansen blootleggen + Initiatieven opstarten

Duurzame en 
blijvende verbetering 
kwaliteit Vlaamse 
paardenhouderij
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Inschrijven

• Voor maneges en 
pensionstallen gelegen in 
Vlaanderen

• Inschrijven via 
www.vlaamspaardenloket.be
/equilabel

• Alvorens in te schrijven: 
optionele zelftest via 
interactieve checklist op 
website



3 bedrijfstypes 
met specifieke criteria en scores 

Manege: "Instelling waar men kan (leren) paardrijden" (Van Dale).
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.

Pensionstal: "Het geven van kost en inwoning tegen vaste betaling" (Van Dale).
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.

Gemengd bedrijf: Bedrijven die zowel manege-als pensionactiviteiten uitoefenen worden beschouwd 
als gemengde bedrijven en moeten zowel aan de criteria voor maneges als aan de criteria voor 
pensionstallen voldoen. Dit is ook het geval als er bijvoorbeeld slechts één pensionpaard gestald staat of 
er slechts les gegeven wordt met één enkel manegepaard.



Criteria en berekening

Beoordeling op basis van uitgebreide checklist (te raadplegen op 
de website) met 142 criteria: 
• met een bepaald gewicht (alles of niets)

• ingedeeld in 4 thema’s waar een minimumscore op behaald moet worden



Criteria en berekening

• Totaalscore minimaal 70%

• Geen rode kaarten

– De uitbating beschikt over voldoende kennis van paardenhouderij. 

– De paarden ogen gezond en gedragen zich normaal. 

– De paarden worden meermaals per dag gevoederd met ruw-en eventueel krachtvoer, en dit volgens een 
correct tijdsschema. 

– Weide: Er wordt nergens gebruik gemaakt van prikkeldraad. 

– Alle pistes zijn volledig afsluitbaar. 

• Maximaal 1 gele kaart

– Het bedrijf werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen. 

– Erf en gebouwen: Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen. 

– In de gebouwen en op het erf bevinden zich voldoende, functionele, gekeurde, brandblusapparaten, op 
duidelijk zichtbare plaatsen. 

– De paarden krijgen voldoende vrije loop, aangepast aan hun noden

– Er wordt geen zwartwerk vastgesteld. 



Criteria en berekening

Overzicht



Evaluatie ter plaatse

• Bezoek van 2 evaluatoren, waarvan 1 hoofdevaluator

• Aangekondigde – gezamenlijk vastgelegde – datum

• Eigenaar / uitbater voorziet 4-tal uren voor evaluatie
– Begeleide rondleiding

– Bekijken documenten: vooraf klaar te leggen

– Maneges: Les met manegepaarden op moment evaluatie

• Evaluatoren vullen checklist ter plaatse in 

– “vereisten” en “indicatoren” bij elk criterium als leidraad (zie website)

– ook volledige evaluatie indien rode en gele kaarten

– motivering voor elke negatieve score



Technical review 
en eindbeslissing

Geen eindoordeel op einde bedrijfsbezoek

Technical review door auditbureau

Hoofdevaluator neemt eindbeslissing en communiceert

Bedrijven ontvangen volledig resultatenrapport met opmerkingen

Geslaagd
3 jaar geldig

Verschijning op website (geen gedetailleerde scores online)

Publicitaire voordelen

Niet geslaagd
Niet publiek gemaakt

Herevaluatiemogelijk (verlaagde prijs | enkel 
negatieve punten | 1 evaluator)
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Kostprijs

• Kostprijs zo laag mogelijk gehouden

• Extra voordelige prijs bij inschrijving eerste jaar

• Herevaluatiesmoeten binnen 6 maanden na beslissing worden aangevraagd. 



Inbegrepen in de prijs

• Eén volledige evaluatie of één herevaluatieter plaatse

• Een uitgebreid resultatenrapport met tips en aanbevelingen

• Sensibiliseringsmateriaal om ter beschikking te stellen aan klanten (Brochures “De vijf geboden bij 
de aankoop van een paard”; Stickers en posters “Paard op de baan? Kalm aan!”; Folders vzw Vlaams 
Paardenloket; …)

• Ondersteuning (openbare documenten)
– draaiboek 

– voorbeeld huisreglement 

– voorbeeld pensioncontract

– voorbeeldattesten dierenarts(en) en verzekeraar(s);

– inhoudelijke informatie over de aspecten in de checklist;

– voorbeeld werkschema voor manegepaarden;

– …



Inbegrepen in de prijs

Indien geslaagd 

• Het Equilabel: Onderscheiding van uw concurrenten, kwaliteitskeurmerk,... (voor een periode van 3 jaar)

• Het recht om promotie te maken met het Equilabel(voor een periode van 3 jaar)

• Een labelbord (voor een periode van 3 jaar)

• Digitale logo’s om te gebruiken op uw website, brieven,… (voor een periode van 3 jaar)

• Een bedrijfsvoorstelling op de website www.vlaamspaardenloket.be/equilabel (voor een periode van 3 jaar)

• Een vermelding rond het behalen van het label 

– in een nieuwsbrief van het Vlaams Paardenloket (+14.000 abonnees)

– op de facebookpaginavan het Vlaams Paardenloket (1.500 leden)

– in een nieuwsbericht op www.vlaamspaardenloket.be (gemiddeld 1.000 bezoekers per dag)

• Opname in andere promotiekanalen die het Vlaams Paardenloket in de toekomst voor de gelabelde bedrijven zal uitwerken (voor 
een periode van 3 jaar)

• ...



Vanaf 2015

Algemene promotie Equilabelnaar klanten wanneer de eerste groep gelabelde bedrijven 
online komt

• Demonstraties op FlandersHorse Expo 

• Indien haalbaar: Promotie op Jumping Mechelen en Agriflanders

• Bannering hippische websites

• HippoTV

• Publiciteit hippische –en aanverwante –media

• Facebook

• Ruitershops?

• Brochures?

• …



Vanaf 2015

Samenwerking  met andere organisaties wanneer er een grote groep bedrijven gelabeld is
• Enkel gelabelde bedrijven kunnen

– een toegankelijkheidscertificaat behalen?  

– beroep doen op stagiairs van bepaalde scholen? 

– zich verzekeren bij bepaalde organisaties?

– lid worden bij  bepaalde organisaties? 

– …

• Financiële voordelen voor gelabelde bedrijven bij 

– voedingsadvies? 

– wateranalyse?

– bedrijfssoftware?  

– …


