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Dialoogdag Economie en de Paardensector 

11 oktober 2017 

 

Dames en heren, 

 

“Een galop verdrijft elk kwaad”1. Paardrijden 

is inderdaad de best mogelijke manier om alles 

even achter te laten. Omdat je geen keus hebt, 

omdat je voor de volle 100% op het paardrijden 

moet gefocust zijn. Met lichaam en geest.  

 

Bijzonder veel mensen in ons land weten welke 

heilzame effecten paarden op ons hebben. Niet 

voor niets is er geen enkel ander land in 

Europa waar zoveel paarden zijn per capita.  

  

                                                           
1 Benjamin Disraeli, voormalig Brits premier, 1804-1881 
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We hebben een bloeiende paardensector vol 

gepassioneerde ruiters, fokkers, menners en 

paardenhouders. 

 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat paarden in 

onze samenleving veel meer betekenen dan 

recreatie. De paardenhouderij  is in toenemende 

mate een economisch belangrijke sector. Volgens 

een studie van het Vlaams Departement Landbouw 

en Visserij realiseerde de Vlaamse 

paardensector in 2014 een omzet van 800 miljoen 

euro. In datzelfde jaar verdienden minstens 

2.700 mensen hun brood met activiteiten die aan 

paarden gerelateerd zijn. 

 

Bovendien zien we dat onze paarden in 

toenemende mate internationaal gegeerd zijn. 

Terwijl de uitvoerwaarde van levende paarden in 

2010 nog 36 miljoen euro bedroeg, was dat tegen 

2014 al gestegen tot 63 miljoen euro. 

 

Het toont aan dat we – terecht - onze Vlaamse 

bescheidenheid hebben durven afwerpen als het 

over de paardensector gaat. Ons kleine land is 

een grote paardennatie geworden.  
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Wereldwijd staan wij bekend om de toppaarden 

die hier gekweekt worden. 

 

Ik denk dat hét kantelpunt misschien wel de 

Wereldspelen van 2010 in Kentucky was. Daar 

kwam alles bijeen. Enerzijds was er het 

sportieve succes met Philippe Le Jeune die op 

magistrale wijze wereldkampioen werd. Dat zette 

ons land uiteraard al stevig op de kaart. Maar 

daarnaast is het toen ook velen opgevallen hoe 

sterk ons land vertegenwoordigd was wat paarden 

betreft. 1 op 4 deelnemende paarden aan die 

Wereldspelen was in België geregistreerd. 

 

En dat soort prestaties werd jaar na jaar 

herhaald. Op de vorige edities van de 

Olympische Spelen waren Belgisch gekweekte 

paarden opnieuw goed voor topprestaties. 

 

Naast die internationale exposure, is er ook 

achter de schermen hard gewerkt. Zo betekende 

het handelsakkoord dat we in 2013 met China 

afsloten, ook een belangrijke boost voor de 

export. 
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We moeten op dat pad verder gaan. En ik besef 

dat er nog drempels zijn die we moeten proberen 

wegwerken. 

 

Zo heb ik begrepen dat er een aantal specifieke 

fiscale vragen zijn.  

 

Een flexibelere regeling om stamboompaarden te 

kunnen invoeren onder de vrijstellingsregeling, 

valt onder de bevoegdheid van de douane en dus 

van de minister van Financiën. Ik zal deze 

vraag en uw argumentatie in ieder geval aan 

mijn collega overmaken. 

 

Wat de BTW-problematiek betreft, is er 

uiteraard het arrest van het Europees Hof van 

Justitie. Dat is klaar en duidelijk: het 

leveren van levende paarden moet onderworpen 

worden aan 21% BTW. In België volgen we die 

regel, maar ik begrijp dat andere Lidstaten, 

waaronder onze buurlanden, een verlaagd btw-

tarief hanteren. 

 

U hebt dus gelijk dat dit ingaat tegen de 

logica van een Europees level playing field.  
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Ik ben het met u eens dat het arrest moet 

nageleefd worden. In principe moet de Europese 

Commissie daarvoor een EU-pilot-dossier 

opstarten en bij aanhoudende overtreding een 

beslissing nemen tegen de 

concurrentieverstoring. Recent heeft de 

Europese Commissie België in andere dossiers 

gewezen op concurrentievervalsing binnen de 

interne markt en beslissingen genomen waardoor 

België zich daaraan moet confirmeren. Dan is 

het maar logisch dat ze hetzelfde principe 

toepast in dit dossier. Ik zal daarom bij de 

Europese Commissie aandringen om dit dossier 

goed op te volgen én de gepaste stappen te 

nemen. 

 

Daarnaast heb ik van mijn collega Joke 

Schauvliege vernomen dat er ook op Vlaams 

niveau gewerkt wordt om drempels weg te nemen.  

 

Zoals jullie weten hebben zowel de Raad van 

State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

in het verleden geoordeeld dat het houden van 

paarden voor hobbydoeleinden strijdig is met de 

bestemming ‘agrarisch gebied’.   
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Joke Schauvliege werkt aan een aanpassing van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening waardoor 

dergelijke stallen onder bepaalde voorwaarden 

wel vergund zullen kunnen worden. Als er geen 

bestaande stallen of andere constructies zijn 

die kunnen worden aangepast tot hobbystal, zal 

het in de toekomst voor een hobbylandbouwer 

mogelijk zijn om in niet ruimtelijk kwetsbaar 

landbouwgebied één stal voor weidedieren op te 

richten binnen een straal van 50 meter van zijn 

woning.  

 

 

Dames en heren, 

 

Uiteraard sta ik ook open om andere drempels te 

onderzoeken, voor zover dit onder federale 

bevoegdheid valt. Het is dan ook een goede zaak 

dat Paardenpunt Vlaanderen dit initiatief neemt 

om de sector samen te brengen en te bekijken 

welke zaken nog verbeterd kunnen worden om de 

paardensector economisch nog slagkrachtiger te 

maken. 
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Ik kan helaas de rest van deze dialoogdag niet 

volgen, maar ik ga er van uit dat ik de 

conclusies die uit deze studiedag voort komen, 

zal mogen ontvangen. En die zal ik dan met veel 

aandacht bestuderen en waar mogelijk, mee 

zoeken naar oplossingen. 

 

Ik wens u een bijzonder productieve en 

vruchtbare dag toe en kijk ernaar uit om in de 

toekomst te blijven samenwerken aan de 

versterking van een bloeiende en rendabele 

paardensector in Vlaanderen en België. 

 

Ik dank u. 

 


