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Geachte mevrouw Schouten, geachte leden van het crisisteam, 
 
De maatregelen i.v.m. het Coronavirus hebben een enorme impact op de Nederlandse samenleving en 
daarmee ook op de paardensector. Het komt er in de praktijk op neer dat de paardensector in 
Nederland door de getroffen maatregelen vanaf medio maart tot en met begin mei 2020 grotendeels stil 
is komen te liggen en dat er vanaf de eerste week mei 2020 op heel beperkte schaal voor beperkte 
deelsectoren weer met activiteiten (export en manegelessen buiten) kan worden begonnen. Het in 
werking treden van de goedgekeurde protocollen voor het chippen van veulens (uitvoering I&R), het 
keuren van paarden, het kunnen rijden van promotieproeven en parcoursen voor een puntenbeoordeling 
en het mogelijk kunnen opstarten van de draf- en renkoersen zal enige verlichting geven in de financiële 
gevolgen van de COVID-19-crisis en de eerder door de overheid genomen maatregelen. 
Wij willen graag onze waardering uitspreken voor de medewerkers van LNV en de NVWA die grote 
inspanningen hebben betracht om cruciale activiteiten, die van belang zijn voor de waardeketen in 
paardensector, weer stukje bij beetje op gang te krijgen. 
 
Binnen de paardensector is er een grote bereidheid om de opgelegde maatregelen te volgen en de 
maatregelen samen te dragen. De sector heeft van de ene op de andere dag de activiteiten moeten 
staken. Vaak met grote organisatorische en financiële gevolgen. De sector heeft gehoor gegeven aan 
de oproep om de opgelegde maatregelen te volgen. Daarnaast is zij ook actief gaan communiceren over 
het grote belang de opgelegde maatregelen te volgen. De gezondheid van eenieder gaat boven alles.  
 
Het beeld dat naar voren komt als het gaat om de financiële impact is divers, maar duidelijk is wel dat de 
economische impact van de maatregelen i.v.m. het coronavirus voor de paardensector enorm is. Het 
gaat dan om zowel gederfde inkomsten als gemaakte kosten voor activiteiten die niet door (hebben) 
kunnen gaan (en veelal niet meer in te halen zijn).  
 
Alle bij SRP aangesloten organisaties is gevraagd om een inschatting te maken van de kosten en 
gederfde inkomsten i.v.m. de corona-crisis voor zichzelf en voor de achterban, zodat een raming van de 
totale schade gemaakt kan worden.  De motor van de paardeneconomie is de export die gevoed wordt 
door het fokken van veulens, het keuren van paarden door stamboeken en het jaarlijks selecteren van 
hengsten voor de fokkerij, het beleren en trainen van jonge paarden voor de sport en deze paarden op 
regelmatige momenten laten promoveren van lagere naar hogere klassen in hun discipline. Wij noemen 
dat “de waardeketen” die uiteindelijk tot resultaat komt in handel/export. 
Deze waardeketen ligt inmiddels twee maanden stil en komt met de nodige inspanningen en 
medewerking van medewerkers van uw ministerie weer langzaam op gang. 
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Grote evenementen in de paardensector zoals regionale en nationale keuringen en concoursen en grote 
promotie-evenementen zijn gecanceld, met enorme financiële gevolgen voor de organisatoren. 
 
Het is op dit moment lastig om de financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in 
Nederland exact te becijferen. Deze loopt van enkele duizenden euro’s voor de ene 
organisatie/onderneming tot in de miljoenen voor de andere.  

 
Een groot deel van de gevolgen komt voor rekening van lokale sportaanbieders, zowel verenigingen als 
(evenementen)organisaties en ondernemers. 
De handel, fokkerij, sport en bij de sector horende organisaties zoals organisatoren van evenementen 
worden hard geraakt en in een aantal gevallen, net als veel organisaties en ondernemers, in hun 
voortbestaan bedreigd.  
 
In de bijlagen bij deze brief wordt een eerste beeld geschetst van de financiële impact en de schade die 
is te verwachten. De impact is ook per organisatie toegevoegd. De organisaties is gevraagd de schade 
toe te lichten en aan te geven welk deel niet gecompenseerd wordt door al ingevoerde maatregelen, 
waar mogelijk in overzichtsvorm.  
 
De raming is gebaseerd op een inventarisatie via de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden 
en andere signalen uit de sector. De paardensector schat, daar waar het de bij de Sectorraad paarden 
aangesloten organisaties betreft, op dit moment de negatieve financiële impact voor de Nederlandse 
paardensector door de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus op 
152 miljoen euro in de periode tot en met eind augustus 2020. Het is aannemelijk dat de getroffen 
maatregelen langer zullen doorwerken.  
 
De grootste schadeposten zijn:    

 Afgelasting van (grote) sportevenementen en paardenevenementen zoals het Horse-Event 

 Afgelasting Centrale en Nationale stamboekkeuringen  

 Omzetverlies lokale ondernemers in de sport 

 Inkomstenderving bonden en fokkerij (dekkingen en keuringen blijven achter) 

 Weggevallen contributies sportverenigingen 

 Omzetverlies branche gerelateerde sectoren 

 Het tijdelijk stilvallen van export 

 Het volledig stilvallen van de borging KPW 
Totale geschatte schade voor de paardensector 152 miljoen euro. 
 
De paardensector typeert zich door een hoog “eigen boontjes doppen” gehalte en ook door 
bescheidenheid in de politiek maar de paardensector ontkomt er niet aan om zich nu tot u te wenden en 
de noodklok te luiden.  

Het kabinet heeft in grote lijnen het steunpakket voor getroffen bedrijven e.d. bekend gemaakt. Een deel 
van die maatregelen zal ook beschikbaar gesteld worden voor de paardensector. De sector maakt daar 
graag gebruik van. Met deze maatregelen is ook al rekening gehouden bij het opmaken van de 
schadebegroting. Toch zijn deze generieke maatregelen niet voldoende. Er zijn specifieke 
steunmaatregelen nodig voor de paardensector.  
 
De aanpak van het Coronavirus vraagt uitzonderlijke maatregelen. Vanuit de SRP is het verzoek om de 
paardensector behulpzaam te zijn bij het compenseren van de nadelige consequenties binnen de 
paardensector.  
Dit zodat de paardensector ook in de toekomst haar unieke maatschappelijke rol in de maatschappij kan 
blijven vervullen en paardenbedrijven en organisaties niet verloren gaan. Ook het onlangs opgestarte 
Keurmerk Paarden Welzijn, het KPW, heeft nu een uitermate moeilijke start met grote verliezen. 
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De SRP merkt op dat er, in landen als België en Frankrijk, 
voorzieningen per paard zijn. In Duitsland en Frankrijk is al een voorlopig bedrag van 250 miljoen 
toegezegd aan de paardensector, ook lopen daar aanvragen bij de overheid om tijdens de corona 
periode de BTW te verlagen. Door deze forse ondersteunende nationale maatregelen in deze twee ook 
hele grote paardenlanden, die nu al grote concurrenten zijn in de internationale markt, ontstaat een 
grote ongelijkheid in het speelveld van de markt. 
 
De huidige steunmaatregelen bieden maar een beperkte oplossing voor de organisaties en 
ondernemingen omdat de kosten voor o.a. het houden van paarden onverminderd doorlopen en zelfs 
toenemen, terwijl er geen of nagenoeg geen mogelijkheid is tot het creëren van inkomsten. Voor 
sportbonden, sportverenigingen, stamboeken en hippische organisaties en ondernemers is een 
specifieke regeling op zijn plaats. Dit temeer daar veel paardenbedrijven geen of niet volledig beroep 
kunnen doen op de geboden generieke steunmaatregelen.  

In het algemeen geldt dat de paardensector bijzonder is vanwege de zorg voor het dierenwelzijn: de 
paarden moeten verzorgd blijven worden ook al zijn er geen inkomsten: een vergoeding voor degenen 
die paarden bedrijfsmatig houden voor de verloren maanden maart, april en deels mei. De omvang is 
zoals op de door uw ministerie verzochte inventarisatie in een van de bijlagen becijferd op basis van 3, 
respectievelijk 6 maanden stalling en verzorging per paard (zonder arbeid, alleen directe kosten).  

Voor bedrijven die paarden houden biedt een dierverzorgingsregeling in de vorm van een regeling per 
paard enig soelaas, daarnaast is een steunfonds paardenhoudenrij gewenst waaruit financiering 
beschikbaar kan komen om zeer ernstig geraakte organisaties en evenementen te ondersteunen. 

In landen om ons heen wordt gesproken over een verlaging van de btw in de paardensector om de 
gevolgen van de coronacrisis enigszins op te vangen. De btw-verlaging zou moeten gelden voor de 
handel, pensionstalling, lessen en training van paarden en ook voor dekgelden en 
stamboekdienstverlening. Een laag btw-tarief voor de hele paardensector in Nederland zou enorm 
behulpzaam zijn aangezien veel paard gerelateerde activiteiten en diensten direct eindconsument 
gericht zijn en een BTW-verlaging direct een kostenverlaging in de gehele keten bewerkstelligt.  

Als Sectorraad Paarden doen wij een indringend en ernstig beroep op u als minister en het Kabinet om 
de paardensector te steunen om enigszins gezond en met een paar stappen voorwaarts op belangrijke 
issues als bijvoorbeeld welzijn en ethiek mede door de Covid-19 crisis te loodsen. 

Een paardensector die jaarlijks honderdduizenden mensen op een verantwoorde wijze en op een 
respectvolle manier in een waardevolle relatie brengt met paarden. Een sector die in haar tak tot de 
wereldtop behoort, zowel op het gebied van kwaliteit van paarden als op sportief gebied en die met een 
omzet van circa € 1,75 miljard ook een belangrijke financiële drager is van een waardevol landschap. 

Te allen tijde tot een mondelinge toelichting bereid. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Jan Cees Vogelaar  
Voorzitter Sectorraad Paarden  


