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Enquête boer naar paardenhouder 

LTO-Paardenhouderij is momenteel bezig met het schrijven van een 

gids voor agrarische bedrijven als melkveehouders en varkenshouders 

die willen overstappen naar een paardenhouderij. Om de belangen in 

beeld te brengen is er een enquête uitgebracht. Bent u van plan om 

over te stappen naar paardenhouderij of heeft u dit al gedaan dan kunt 

u ons helpen door de onderstaande enquête in te vullen. De enquête 

zal enkele minuten duren, alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Wanneer u de overstap naar paardenhouderij heeft gemaakt: 

https://www.enquetesmaken.com/s/gemaakte_overstap_paardenhouderij 

 

Wanneer u de overstap naar paardenhouderij wilt gaan maken: 

https://www.enquetesmaken.com/s/overstap_naar_paardenhouderij 

 

Exportcertificering paarden staat stil  

De NVWA heeft beslist dat per woensdag 27 maart ‘niet-essentiële transporten’ worden 

opgeschort voor onbepaalde tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de paardensector. Via de 

Sectorraad Paarden wordt samengewerkt met de Vereniging Paarden Export en Transport 

Nederland (VPETN) aan een oplossing met de NVWA.  

Het opschorten van de ‘niet-essentiële transporten’ houdt in dat er per die datum geen 

exportcertificering meer wordt uitgevoerd voor fokrunderen, paarden, schapen en geiten, 

bijzondere en overige diersoorten zoals vogels en gezelschapsdieren. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor dieren in lopende quarantaines, deze kunnen alsnog geëxporteerd 

worden. Nieuwe quarantaine aanvragen worden niet langer geaccepteerd, noch worden 

lopende quarantaines verlengd. De reden: de NVWA heeft in deze coronatijden geen 

capaciteit om papieren in orde te maken. 

Het belang 

Nederland heeft een leidende rol als het gaat om de paardensector, -sport en -handel. 

Momenteel kunnen er zo’n 100 tot 200 paarden niet geëxporteerd worden. Dat geeft een 

grote schadepost aan de sector, die in 2018 nog goed was voor 317 miljoen euro. Er zijn 

gesprekken gaande met de NVWA om tot een tussentijdse oplossing te komen, om de 

internationale afzet van paarden toch door te kunnen laten gaan.  

Belastingdienst 

Gezien de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de coronavirus maatregelen, zal bij 

controle door de belastingdienst op het juist factureren met betrekking tot export-tarief 

rekening gehouden worden met deze beperkingen en gevolgen van de maatregelen. 

Uiteraard dient de ondernemer aan te tonen dat ten tijde van het versturen van de factuur 

wel de intentie was om het paard daadwerkelijk te leveren en te vervoeren naar een niet-EU 

land. De belastingdienst heeft laten weten bij controle zich in alle redelijkheid op te stellen. 
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Lange termijn gevolgen paardensector 

LTO Paardenhouderij heeft een eerste inschatting 

gemaakt van de lange termijn gevolgen voor de 

paardensector. De Nederlandse paardensector steunt 

economisch gezien op drie pijlers: handel, sport en 

fokkerij. In 2018 was het exportbelang 317 miljoen euro. In 

totaal wordt de gegenereerde omzet van de 

paardensector geschat op zo’n 1,75 miljard euro. Dat 

betreft dus alle activiteiten die ontstaan en leiden tot een financiële omzet omdat wij 

paardachtigen (paarden, pony’s en ezels) in ons land hebben. 

Pijler 1: Handel 

De handel bestaat uit nationale en internationale afzet. Nationale afzet is op dit moment 

nagenoeg stilgevallen, al zouden er met de huidige corona-maatregelen nog beperkte 

mogelijkheden tot handel zijn. De internationale afzet ligt volledig stil. Er komen geen kopers 

meer uit het buitenland naar Nederland. Dat geeft een enorme impact, omdat met name uit 

het buitenland de grote investeringen in een paard komen. De vraag daarbij is ook wanneer 

de internationale handel weer op gang kan komen. Wanneer mag men weer gaan reizen? 

Zal men nog zoveel gaan reizen? Hebben investeerders nog geld voor de paardensport? 

Pijler 2: Fokkerij 

Nederland is een fokkerijland. De kennis over fokkerij is hoog en het klimaat is gunstig. 

Nederland kent op dit moment 34 stamboekverenigingen die geregistreerd staan als erkende 

stamboekorganisatie of bevoegde autoriteit. In totaal worden er jaarlijks zo’n 38.000 veulens 

geboren en geregistreerd (onderzoek WUR 2005) 

In de fokkerij draait alles om de seizoenen. De coronavirusmaatregelen kunnen een 

stagnatie geven in de agenda, met als gevolg dat er geen waardevermeerdering aan 

paarden gegeven kan worden (keuringen) en dat nieuwe aanwas niet van de hand gaat 

(veulenveilingen) en richting 2021 voor minder fokkerijactiviteiten kan zorgen en dus in 2022 

voor minder veulens. Het voorjaar (mei/juni) is het seizoen van de merrie- en 

veulenkeuringen en in het najaar (okt/nov) starten de hengstenkeuringen.  

Pijler 3: Sport 

Sport is een wezenlijk onderdeel in het “productieproces” van paarden. Goede presentaties 

brengen een waardevermeerdering aan het paard. Nu er geen sportwedstrijden plaatsvinden 

worden paarden door eigenaren uit training gehaald en op de wei geplaatst. Eigenaren doen 

dit om kosten te besparen. Een deel van de paarden blijft in training, wat maakt dat 

sportstallen een deel van de werkzaamheden door moeten zetten. Naast trainingsgeld 

generen sportstallen veelal ook geld uit prijzengelden en handel. De vraag is wanneer de 

sport weer opgestart kan worden. Daarbij kunnen grote sportwedstrijden enkel op gang 

komen wanneer ook de grote sponsoren aan kunnen sluiten. En juist de grotere wedstrijden 

leveren meer prijzengeld op en betere handel. Als voorbeeld: De vijf grootste hippische 

evenementen in Nederland trekken jaarlijks zo’n 270.000 bezoekers. Stel, dat een bezoeker 

gemiddeld €50,- aan entree, parkeren en consumpties uitgeeft, dan spreken we over een 

omzet van 13,5 miljoen euro. Verwachting is dat grote sponsoren minder kunnen bijdragen 

om de grote sportwedstrijden plaats te laten vinden.  
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