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Inleiding
De Nederlandse paardenhouderij is een
groeiende sector met veel nieuwe bedrijven.
Volgens de CBS-Landbouwtelling is het
aantal paarden en pony’s op tellingplichtige
bedrijven gestegen tot ruim 126.000 stuks.

De toename van het aantal bedrijven
binnen de sector wordt sterk bepaald door
het omschakelen van agrarische bedrijven
naar de paardenhouderij. Daarnaast
groeit het aantal studenten van agrarische
opleidingen met paardenhouderij als
studierichting. De groei van bedrijven en
de stijging van het aantal bedrijven roept
vragen op als “Is bedrijfskundige
advisering van groot belang voor deze
sector?” en “Hoe professioneel is deze
sector?”.

Veel paarden zijn eigendom van
particulieren en zijn niet in deze telling
opgenomen. Het aantal paarden en pony’s
in Nederland is daardoor aanmerkelijk
hoger en wordt zelfs geschat op 400.000
stuks.

Naar aanleiding van deze vragen heeft
ABAB besloten een onderzoek te houden
onder paardenhouders. Ondernemers in
de paardenhouderij kregen prikkelende
stellingen voorgelegd. ABAB heeft geen
wetenschappelijke bedoelingen met dit
onderzoek, maar wil de mening van
ondernemers in de paardenhouderij
polsen over actuele zaken binnen de
sector.
Graag presenteren wij u hier de resultaten
van het onderzoek. Onze doelstelling is
om paardenhouders aan te sporen, na te
denken over deze actuele zaken. In een
groeiende sector als de paardenhouderij
moet het mogelijk zijn te werken aan een
professionelere opzet. ABAB heeft hierin
alle vertrouwen.
Nelleke Krol
ABAB Agrarisch Bedrijfsadvies
Brancheteam paardenhouderij
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Aan de hand van prikkelende stellingen
onderzocht ABAB de mening van
paardenhouders over actuele ontwikkelingen
in de sector. De opvallendste resultaten
van dit onderzoek zijn de uiteenlopende
meningen van de verschillende
leeftijdsgroepen over de mate van
professionaliteit van de paardenhouderij
en de problematiek rond
aansprakelijkheidsstelling. Daarnaast blijkt
de belastingproblematiek nog steeds actueel
in de paardenhouderij.

Paardenhouders zijn het erover eens, dat
binnen de sector te weinig oog is voor de
kostprijs en te veel voor de paarden. Daarnaast vindt een grote groep ondernemers
dat er te weinig professionele bedrijven zijn
in de sector. Opvallend is, dat een overgroot deel van de ondernemers zich niet
serieus genomen voelt door de overheid.
Een meerderheid spreekt de stelling tegen,
dat paardenhouders te weinig kennis
hebben van hun klanten. Toch ziet een
deel van de oudere ondernemers dit wel
als een probleem.
Een groot aantal ondernemers is van
mening dat samenwerkingsverbanden
voordelig kunnen uitwerken voor de sector.
De accountant wordt gezien als de
belangrijkste financieel adviseur van de
paardenhouder, al meent een deel van de
paardenhouders dat er geen goede adviseurs zijn in de sector. Deze ondernemers
zien zichzelf dan ook als belangrijkste
bedrijfsadviseur. Veel ondernemers
onderkennen het belang van bedrijfseconomische en bedrijfskundige advisering
voor de sector.

Opzet onderzoek
●

Uitgevoerd in de periode van 8 januari – 26 januari 2004

●

In totaal hebben 735 paardenhouders een schriftelijke enquête ontvangen

●

In totaal 180 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld

●

Respons schriftelijk 25%
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Conclusie
ABAB-paardenhouderijonderzoek

Een groot deel van de paardenhouders
is nog altijd van mening dat zij hun
aansprakelijkheid tegenover hun klanten
moeilijk kunnen beperken. Daarentegen
zijn er weinig paardenhouders die te
maken hebben met incassoproblemen.
De belastingproblematiek blijkt nog
steeds een actueel thema te zijn.
Professionalisering kan het imago van de
sector bij de overheid verbeteren. Dit is
een trend die kan worden ingezet en
versneld door bedrijfseconomische en
bedrijfskundige advisering. Dit resulteert
voor de ondernemers in de paardenhouderij
uiteindelijk in:

“Professionalisering: de te nemen
hindernis voor de paardenhouderij”
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Kenmerken respondenten
De enquête bevatte vragen over de leeftijd
van de ondernemer, bedrijfsomvang,
aanwezige activiteiten op het bedrijf en
provincie van vestiging.
Ruim 40% van de paardenhouders
behoort tot de leeftijdscategorie 30 tot 45
jaar. Slechts 4% is jonger dan 30 jaar. De
helft van de bedrijven heeft tussen de 1645 stalplaatsen, 15% heeft zelfs meer dan
60 stalplaatsen. Het grootste deel van de
bedrijven, 45%, heeft een manege of
pensionstalling als hoofdactiviteit.
Daarnaast heeft ongeveer 11% van de
bedrijven training en africhting als
hoofdactiviteit. Ruim 16% gaf aan een
andere hoofdactiviteit te hebben.
Een groot deel van deze bedrijven heeft
veehouderij en/of akkerbouw als
hoofdactiviteit. Daarnaast gaf een aantal
ondernemers aan, een combinatie van de
keuzemogelijkheden als hoofdactiviteit te
hebben. De nevenactiviteit die het meest
voorkomt is pensionstalling in combinatie
met de hoofdactiviteit manege. Verder zijn
er een groot aantal maneges met als
nevenactiviteit handel, training en africhting, fokkerij en opfok. De combinatie
pensionstalling met training en africhting
komt geregeld voor. Van de respondenten
is 58% gevestigd in Noord-Brabant, 22%
in Gelderland, 14% in Limburg en 7% in
Zeeland.
Het onderzoek is uitgevoerd door Nelleke
Krol, studente studierichting Bedrijfskunde
en Agribusiness aan de HAS te
‘s-Hertogenbosch.

“De sector paardenhouderij wordt nu
misschien niet serieus genomen, maar na
het slopen van de veeteelt in Nederland zal
de paardenhouderij toch in de toekomst de
grootste melkkoe worden van de overheid”.

Leeftijdsopbouw
21,7%

45 tot 55 jaar

31,7%

30 tot 45 jaar
Jonger dan 30
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55 jaar of ouder

42,8%
3,9%

Bedrijfsgrootte (in stalplaatsen)
15 of minder

20,6%

16 tot 30

24,4%

30 tot 45

25,0%

46 tot 60

15,0%

60 of meer

15,0%

“Ik ben zelf de
belangrijkste
adviseur.
In een nieuwe
markt zijn
geen goede
adviseurs”.

Hoofdactiviteit
Hengstenhouderij
Manege
Pension
Handel
Sport
Fokkerij
Opfok
Anders

6,7%
23,9%
21,1%
7,8%
11,1%
9,4%
3,3%
16,7%

Provincie
Noord-Brabant

57,8%

Limburg

13,9%

Gelderland
Zeeland

21,7%
6,7%
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De individuele paardenhouder heeft onvoldoende kennis van de wensen van zijn klant
Bijna de helft van de paardenhouders is het niet eens met deze stelling. Paardenhouders hebben
voldoende kennis van de wensen van hun klanten. Opvallend is, dat de oudere ondernemers
aangeven dat zij het in sterkere mate eens zijn met deze stelling.

39,4%

22,8%
17,2%
7,8%

6,7%
6,1%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

“Wij hebben weinig advies nodig. Wij lezen
de vakbladen”.

Paardenhouders hebben te weinig oog voor hun kostprijs en te veel voor hun paarden
Meer dan de helft van de paardenhouders geeft aan te weinig oog te hebben voor de kostprijs en te veel
voor de paarden. Tussen de diverse leeftijdsgroepen constateren we verschillen. Ondernemers in de
leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar zijn het vaker oneens met deze stelling.

38,9%

18,3%

18,9%
15,0%

5,6%
3,3%
Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening
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Samenwerkingsverbanden in de paardenhouderij brengen veel voordelen
met zich mee
Een groot deel van de paardenhouders is het eens met deze stelling. Een kleiner deel is het
noch eens, noch oneens met deze stelling, deze komen vooral uit Noord-Brabant en Limburg.

40,6%

23,9%

13,9%
10,0%

8,9%
2,8%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

“De paardenhouderij is een zeer moeilijke bedrijfstak
om rendabel te maken, vooral voor de opfok en fokkerij
met de bijkomende kostprijs en risico’s”.

Veel ondernemers in de paardenhouderij zijn onvoldoende professioneel met hun
bedrijf bezig
Paardenhouders zijn het duidelijk eens met deze stelling. Opvallend zijn de verschillen in mening
tussen de leeftijdsgroepen en plaats van vestiging. De ondernemers die het oneens zijn met deze
stelling, komen vooral uit de leeftijdsgroep van 30-45 jaar en hebben een bedrijf in Noord-Brabant.

38,3%

19,4%

18,3%

18,9%

4,4%
0,6%
Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening
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De accountant is veelal de belangrijkste adviseur voor de paardenhouder
Iets meer dan de helft van de paardenhouders vindt dat de accountant de belangrijkste
adviseur is voor de paardenhouder. Opvallend is dat de ondernemers die het hier niet mee
eens zijn, zichzelf zien als de belangrijkste bedrijfsadviseur.

42,8%

24,4%

11,7%

12,2%
6,1%
2,8%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

“Ik kan aansprakelijkheidsstelling door
klanten voorkomen doordat ik een goed
contact met hen onderhoud”.

Bedrijfseconomische en bedrijfskundige advisering is van groot belang voor de
toekomst van de paardenhouderij
Ongeveer 2/3 van de paardenhouders is het (geheel) eens met deze stelling. Maneges en
pensionstallingen zijn het in sterkere mate (geheel) eens met deze stelling.

51,7%

17,8%

18,9%

7,8%
3,3%
0,6%
Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

Aansprakelijkheidsstelling door klanten is een probleem voor
paardenbedrijven, dat niet te voorkomen is
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Ongeveer de helft van de paardenhouders vindt dat aansprakelijkheidsstelling door klanten
niet te voorkomen is. In de leeftijdsgroep van 30-45 jaar zijn de meningen verdeeld over
deze stelling. Slechts 1/3 van de respondenten in deze leeftijdsgroep is het eens met deze
stelling. Van de pensionstallingen is 1/3 het oneens met deze stelling.

39,4%

20,6%
16,1%
13,3%
5,6%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

5,0%

Geheel mee oneens Geen mening

De sector paardenhouderij wordt door de overheid niet serieus genomen
In de ogen van de ondernemer, neemt de overheid de paardenhouderij niet serieus. Meer dan 2/3 van de
ondernemers is het (geheel) eens met deze stelling.

50,6%

15,0%

16,7%
10,6%
6,7%
0,6%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening
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Het belang van bedrijfseconomische en
bedrijfskundige advisering is afhankelijk
van de kundigheid van de paardenhouder”.
De BTW-problematiek is iets wat binnen uw bedrijf niet speelt
Bijna 2/3 van de paardenhouders geeft aan het niet eens te zijn met deze stelling. Er blijken nog veel
ondernemers te zijn waar de BTW-problematiek wel degelijk speelt. Alleen de kleinere bedrijven met
minder dan 15 stalplaatsen en ondernemers in de leeftijdsgroep van 30-45 jaar, geven aan het (geheel)
eens te zijn met deze stelling.

35,0%

22,8%
17,8%
11,7%
8,3%
4,4%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

“Samenwerkingsverbanden zijn vaak
duurder dan voordeliger”.
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“De klant heeft soms moeite met het
betalen van BTW”.

U hebt vaak te maken met incassoproblemen m.b.t. stalgeld, hengstenhuur, koopprijs etc.
Meer dan 2/3 van de ondernemers heeft niet vaak te maken met incassoproblemen. Opvallend is dat de
grotere bedrijven met 60 of meer stalplaatsen het vaker eens zijn met deze stelling.

49,4%

15,0%

15,6%

9,4%

7,8%

2,8%

Geheel mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Geheel mee oneens Geen mening

“Het is de schuld van de paardenhouders
zelf, dat de overheid de sector niet
serieus neemt”.
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Kennismaken met ABAB
ABAB is een allround accountancy- en advieskantoor.
Kernactiviteiten zijn accountancy, fiscale en juridische advisering.
Daarnaast kunnen ondernemers bij ABAB terecht voor loonadministratie, mediation, administratieve automatisering,
consultancy, financiële planning, milieuadvies, internationaal
fiscaal advies en subsidieadvies. ABAB is actief voor 17.500
ondernemers en particulieren en beschikt over 28 vestigingen.
Binnen de paardenhouderij heeft ABAB ruim 170 klanten.

Medewerkers maken het verschil
ABAB heeft 60 consultants in dienst, van wie een aantal
gespecialiseerd is in de paardenhouderij. Samen met o.a. onze
subsidieadviseurs, accountants, juristen en fiscalisten
ondersteunen de consultants ondernemers in de paardenhouderij
op verschillende gebieden. ABAB investeert continu in deze
medewerkers. Belangrijke eigenschap van de ABAB-medewerkers is
dat zij hun kennis toepassen op de situatie van de individuele
ondernemer. Op deze manier bieden zij meerwaarde.

Nadere informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderzoek of wilt u
nader kennismaken met ABAB? Neem dan contact op met het
Brancheteam Paardenhouderij via e-mail
paardenhouderij@abab.nl of telefonisch 013 – 583 55 55.

