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De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen waren ontsteld te 

vernemen dat de Belgische regering het voornemen heeft hen te onderwerpen 

aan de BTW aan het tarief van 21%.

Een dergelijke onderwerping 

van de weddenschappen op paardenrennen

hippische sector structureel financie

De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen hopen 

taxatie opgeheven zal worden 

heeft getrokken bij het overlegcomité en waaraan de ministers van de 

Gewest- en Gemeenschapregeringen  zul

Het is op 9 april dat de Belgische Federale regering het ontwerp van de introductie 

van een BTW van 21% aangekondigd heeft 

weddenschappen  die hier 

een nieuwe taxatie die wordt toegevoegd aan de regionale taksen en de 

vennootschapsbelasting. 

Het regeringsontwerp van deze bijkomende taxatie zou in grote mate de maatregelen 

teniet doen die sinds 2010  

hervormingen ingevoerd werden 

herstellen en uit de crisis te raken waarin hij zich bevond. 

operatoren een dubbele en ongerechtv

voortbestaan van een hele economische sector in 

De hippische sport is de enige sport waarvan het economische model
berust op de terugvloei van de weddenschappen.
 
Als deze maatregel wordt weerhouden zal 
“online” weddenschappen teweegbrengen
verdwijning van de sponsoring
weddenschappen ontwikkelen 
sector maar wel een bron zijn 
georganiseerde misdaad.  
 
De bijdrage van de sector der spelen en weddenschappen aan de hippische sector 
zal dus aanzienlijk verminderen, 
prijzengeld te financieren dat 
hippische sector in leven te houden 
verzekeren. 
 
Eurotiercé, operator van hippische online weddenschappen en lid van de EPMA
sinds zijn ontstaan nauw verbonden is met 
renbanen met een financiële terugvloei van 4,6 miljoen Euro’s in 2015
ernstige problemen ondervinden o
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De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen waren ontsteld te 

vernemen dat de Belgische regering het voornemen heeft hen te onderwerpen 

tarief van 21%. 

rping zou het miskennen betekenen van de specificiteit 

van de weddenschappen op paardenrennen waarvan de volledige 

hippische sector structureel financieel afhankelijk is.  

De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen hopen 

taxatie opgeheven zal worden na het proces dat het Waals Gewest op gang 

heeft getrokken bij het overlegcomité en waaraan de ministers van de 

emeenschapregeringen  zullen deelnemen op 25 mei a.s.

Het is op 9 april dat de Belgische Federale regering het ontwerp van de introductie 

van een BTW van 21% aangekondigd heeft voor de sector der spelen en 

 tot op heden niet aan onderworpen was

een nieuwe taxatie die wordt toegevoegd aan de regionale taksen en de 

Het regeringsontwerp van deze bijkomende taxatie zou in grote mate de maatregelen 

sinds 2010  door de nieuwe wet op de weddenschappen en de fiscale 

werden en die de sector toelieten zich geleidelijk aan te 

herstellen en uit de crisis te raken waarin hij zich bevond. Het ontwerp zou voor de 

operatoren een dubbele en ongerechtvaardigde taxatie betekenen 

voortbestaan van een hele economische sector in gevaar dreigt te breng

De hippische sport is de enige sport waarvan het economische model
berust op de terugvloei van de weddenschappen.  

Als deze maatregel wordt weerhouden zal dit een massale vermindering 
teweegbrengen en de sluiting van de verkooppunten en de 

verdwijning van de sponsoring betekenen. Daarnaast zullen zich 
ontwikkelen die van geen enkele economische waarde zijn voor de 

zijn voor het witwassen van geld en de financiering van de 
 

De bijdrage van de sector der spelen en weddenschappen aan de hippische sector 
lijk verminderen, nochtans is deze bijdrage noodzakelijk om het 

dat door de renbanen wordt betaald om het 
in leven te houden en om het voortbestaan van honderd

operator van hippische online weddenschappen en lid van de EPMA
sinds zijn ontstaan nauw verbonden is met de hippische sector (financiering van 

financiële terugvloei van 4,6 miljoen Euro’s in 2015
ernstige problemen ondervinden om zijn bijdragen op peil te houden.
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De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen waren ontsteld te 

vernemen dat de Belgische regering het voornemen heeft hen te onderwerpen 

et miskennen betekenen van de specificiteit 

waarvan de volledige Belgische 

De operatoren van de weddenschappen op paardenrennen hopen dat deze 

na het proces dat het Waals Gewest op gang 

heeft getrokken bij het overlegcomité en waaraan de ministers van de Federale- 

len deelnemen op 25 mei a.s. 

Het is op 9 april dat de Belgische Federale regering het ontwerp van de introductie 

de sector der spelen en 

was. Het betreft dus 

een nieuwe taxatie die wordt toegevoegd aan de regionale taksen en de 

Het regeringsontwerp van deze bijkomende taxatie zou in grote mate de maatregelen 

door de nieuwe wet op de weddenschappen en de fiscale 

en die de sector toelieten zich geleidelijk aan te 

Het ontwerp zou voor de 

aardigde taxatie betekenen die het  

brengen.  

De hippische sport is de enige sport waarvan het economische model hoofdzakelijk 

vermindering van de 
de sluiting van de verkooppunten en de 

. Daarnaast zullen zich illegale 
die van geen enkele economische waarde zijn voor de 

en de financiering van de 

De bijdrage van de sector der spelen en weddenschappen aan de hippische sector 
noodzakelijk om het 

om het geheel van de 
honderden jobs te 

operator van hippische online weddenschappen en lid van de EPMA, die 
hippische sector (financiering van 

financiële terugvloei van 4,6 miljoen Euro’s in 2015) zal 
op peil te houden. 
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De vijf Belgische renbanen 
constante toename sinds 2010, en stimuleren
economische rurale gemeenschap (fokkers, eigenaars van paarden, trainers, 
jockeys, leveranciers, turfisten, hippische toeristen).
 
In Europa in 2014 vertegenwoordigden de 
dan 12,5 miljard Euro, waarvan meer dan 10 miljard 
spelers. Van deze ingezette financiële massa werd 
geïnvesteerd om de ontwikkeling van de paarden
ondersteunen. 
 
Dit voorbeeldige financieringsmodel
online weddenschappen in België, dat verzwakt zou worden door een BTW 
heffing, wordt nogmaals bedreigd 
virtuele paardenrennen, of beter gezegd, door zuivere kansspelen (die zich 
vanaf juli op grote schaal zouden kunnen ontwikkelen) zonder de minste 
terugvloei naar de Belgische hippische sector.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPMA: http://www.parimutuel-europe.org/

 

De leden van de EPMA oefenen hun activiteiten uit in 10 Europese staten waar zij traditioneel betrokken zijn in de 

ontwikkeling van de paardenrennen en fokkerij 

Zweden, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk

reglementair en doeltreffend kader 

gebruikers.   

AB Trav. Galopp (ATG), Zweden - Fintoto Oy, Finland, German Tote GmbH,  

la Suisse Romande Zwitserland -  

Frankrijk – Beturf, Frankrijk - Totepool, 

HAHE, Spanje, Sportech, Nederland en Verenigd Koninkrijk.

UET : http://www.uet-trot.eu/fr/

De « Union Européenne du Trot »  heeft als voornaamste doel de promotie van de drafkoersen en de Europese 

paardenfokkerij. Ze heeft als opdracht nauwe en 

Federaties.   

De 21  aangesloten federaties van de «

Vergadering :  

Deze plotse en onoverlegde 
online weddenschappen 
toekomstgerichte jobs in 
  
 
Doch zal de onderwerping aan een BTW van 21% een veel grotere negatieve 
weerslag hebben op de hippische sector dan op de rest van de 
en weddenschappen, want, we benadrukken het nogmaals, de hippische 
weddenschappen financieren de volledig
economische weerslag rampzalig zou zijn.
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De vijf Belgische renbanen hebben in 2015 meer dan 1200 koersen ing
constante toename sinds 2010, en stimuleren een steeds aangroeiende 

gemeenschap (fokkers, eigenaars van paarden, trainers, 
jockeys, leveranciers, turfisten, hippische toeristen). 

In Europa in 2014 vertegenwoordigden de weddenschappen op paardenrennen meer 
dan 12,5 miljard Euro, waarvan meer dan 10 miljard Euro terug

Van deze ingezette financiële massa werd 1,4 miljard Euro terug 
geïnvesteerd om de ontwikkeling van de paarden- en koerssector te 

financieringsmodel, gestoeld op de ontwikkeling van de 
chappen in België, dat verzwakt zou worden door een BTW 
ogmaals bedreigd door het aanbod van weddenschappen 

virtuele paardenrennen, of beter gezegd, door zuivere kansspelen (die zich 
vanaf juli op grote schaal zouden kunnen ontwikkelen) zonder de minste 
terugvloei naar de Belgische hippische sector. 

europe.org/  

oefenen hun activiteiten uit in 10 Europese staten waar zij traditioneel betrokken zijn in de 

ontwikkeling van de paardenrennen en fokkerij (Finland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Belgi

n Verenigd Koninkrijk). Zij hebben als collectief doel de totstandkoming van 

reglementair en doeltreffend kader ten dienste van de promotie van de paardensector en de bescherming van de 

Fintoto Oy, Finland, German Tote GmbH,  Duitsland - Société de la Loterie de 

  Foundation Norsk Rikstoto, Noorwegen - Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), 

Totepool, Verenigd Koninkrijk - Tote Ireland Limited, Ierland

Nederland en Verenigd Koninkrijk. 

 

trot.eu/fr/ 

heeft als voornaamste doel de promotie van de drafkoersen en de Europese 

Ze heeft als opdracht nauwe en duurzame relaties tot stand te brengen met de aangesloten 

aangesloten federaties van de « Union Européenne du Trot » vertegenwoordigen de Algemene 

overlegde maatregel zal ook nadelig zijn voor de sector der 
online weddenschappen die in volle ontwikkeling is en garant staat voor 
toekomstgerichte jobs in het digitale domein. 

Doch zal de onderwerping aan een BTW van 21% een veel grotere negatieve 
weerslag hebben op de hippische sector dan op de rest van de 
en weddenschappen, want, we benadrukken het nogmaals, de hippische 
weddenschappen financieren de volledige paardensector waarvoor een 
economische weerslag rampzalig zou zijn. 
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hebben in 2015 meer dan 1200 koersen ingericht, in 
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Doch zal de onderwerping aan een BTW van 21% een veel grotere negatieve 
weerslag hebben op de hippische sector dan op de rest van de sector der spelen 
en weddenschappen, want, we benadrukken het nogmaals, de hippische 

paardensector waarvoor een 
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Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Finland, Noorwegen, Rusland, Oostenrijk, 

Estonia, Hongarije, Ierland, Malta, Nederland, Tsjechië, Littouwen, Servië, Slovenië en Zwitserland.

 

EMHF : http://www.euromedracing.eu/

De EMHF, de Federatie van de Europese en Mediterrane hippische autoriteiten van de galop, die deel uitmaakt van 

de IFHA (International Federation of Horseracing Authorities), werd gesticht om de promotie van de 

volbloedpaarden (galop) te coördineren en hun

Membres européens - Austria, Belgium

Britain, Holland, Hungary, Ireland, Italy
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Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Finland, Noorwegen, Rusland, Oostenrijk, 

Estonia, Hongarije, Ierland, Malta, Nederland, Tsjechië, Littouwen, Servië, Slovenië en Zwitserland.

http://www.euromedracing.eu/ 

De EMHF, de Federatie van de Europese en Mediterrane hippische autoriteiten van de galop, die deel uitmaakt van 

de IFHA (International Federation of Horseracing Authorities), werd gesticht om de promotie van de 

volbloedpaarden (galop) te coördineren en hun prestige en integriteit te ondersteunen en te beschermen.

Belgium, Cyprus, Czech Republic, Channel Islands, Denmark,

Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden
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Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Finland, Noorwegen, Rusland, Oostenrijk, 

Estonia, Hongarije, Ierland, Malta, Nederland, Tsjechië, Littouwen, Servië, Slovenië en Zwitserland. 

De EMHF, de Federatie van de Europese en Mediterrane hippische autoriteiten van de galop, die deel uitmaakt van 

de IFHA (International Federation of Horseracing Authorities), werd gesticht om de promotie van de 

ondersteunen en te beschermen. 

Denmark, France, Germany, Great 

Sweden, Norway, Switzerland. 


