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Ondanks daling wedomzet en aantal startende paarden toch stijging totaal verreden prijzengeld 

in 2018 

 

Vorig jaar heeft het bestuur van de SNDR in de beschouwing van de resultaten in 2017 de 

verwachting verwoord om in 2018 een wedomzetstijging te realiseren van 10%. Die verwachting is 

helaas niet uitgekomen. Sterker nog er is in de totaalomzet juist een daling van ruim 10% tot stand 

gekomen. Dat baart uiteraard de nodige zorgen aangezien de uit te betalen prijzengelden en 

fokpremies gefinancierd moeten worden vanuit de wedomzet! Het is daarom zinvol om de oorzaak 

van deze daling nader te analyseren, zeker tegen de achtergrond van de stijgingen van de wedomzet in 

de jaren voor 2018. 

 

Het totaalaantal meetings is in 2018 in Nederland vrijwel gelijk gebleven met het aantal in 2017 (78 

versus 77). Het aantal verreden koersen is licht gestegen naar 719 (713 in 2017) maar het totaalaantal 

starters is gedaald naar 6.423 (6.572 in 2018). De totale wedomzet op de Nederlandse koersen is 

helaas gedaald met € 409.379 (– 8.13%) naar € 4.624.453. Ook de totale wedomzet (op binnen- en 

buitenlandse koersen) is gedaald van meer dan € 25 Miljoen in 2017 naar € 22.496.747 (- 10,45%) in 

2018. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen zijn de door de SNDR aan de banen (Alkmaar, 

Duindigt, Groningen en de grasbanen) toegekende allocatiebedragen gehandhaafd op het niveau van 

2017 (m.u.v. Victoria Park Wolvega die onder het zogenaamde ‘licentiemodel’ opereert). Positieve 

uitzondering is de omzet op de kortebanen die met een stijging van 1.33% t.o.v. 2017 is uitgekomen 

op € 946.697! Door de totale wedomzetdaling zijn de afdrachten vanuit de wedvergunninghouder aan 

de SNDR in 2018 ook verminderd ten opzichte van 2017 (€ 1.253.447 versus € 1.322.411). Gezien de 

relatie tussen de afdrachten van de wedomzet met de prijzengelden is het opmerkelijk dat het in 

Nederland verreden prijzengeld juist is gestegen van € 2.562.138 naar € 2.603.316. Deze stijging is 

dan ook primair toe te schrijven aan de verreden prijzengelden op Victoria Park Wolvega. Zoals 

bekend is dit mogelijk door de in 2018 ontvangen afdracht van de wedomzet op de Premium koersen 

bij de PMU in Frankrijk die licht is gestegen in vergelijking met 2017. 

 

Uiteraard zijn er meerdere factoren bepalend geweest voor de toch teleurstellende daling van de 

wedomzet in 2018. Een belangrijk aspect daarbij is de daling van het gemiddeld aantal starters per 

koers. Er bestaat een aantoonbare relatie tussen het aantal starters per koers en de te realiseren 

wedomzet. Het dalende aantal starters wordt veroorzaakt door de reductie van het aantal geregistreerde 

veulens in Nederland (dat zich in 2018 juist weer positiever heeft ontwikkeld maar het effect daarvan 

is paar vanaf medio 2020 merkbaar), door een overall krimpend paardenbestand en door een nog 

steeds laag aantal buitenlandse starters in Nederland. In 2018 is daarnaast door de Nederlandse 

wedders via de commenpool van de PMU op de Premiumkoersen een lager uitbetalingspercentage 

behaald (dat in veel gevallen in 2017 boven de 100% lag!). Hierdoor is het bedrag dat wordt 

geherinvesteerd in de koersen lager geweest. Verder heeft de wedvergunninghouder (waarvan de 

hoofdaandeelhouder in 2018 wisselde van Sportech PLC naar ZeTurf) de nog resterende zeven 

wedkantoren in het voorjaar van 2018 gesloten wat van invloed is geweest op de offline wedomzetten. 

Gelukkig zijn en worden deze wedkantoren geleidelijk vervangen door nog steeds groeiend aantal 

alternatieve verkooppunten. Ook is de website van ‘Runnerz’ in het najaar volledig gereviseerd wat tot 

enige gewenningsuitdagingen bij de onlinespelers heeft geleid. Tot slot blijft de aandacht bij ‘het grote 

publiek’ voor de draf- en rensport in Nederland te beperkt waardoor het bestand van bezoekers en 

wedders vergrijsd. Deze laatste factor is overigens in alle Europese landen te onderkennen. Zo was de 

PMU is mede hierdoor i 2018 genoodzaakt drastische maatregelen te treffen om hun bedrijfsresultaten 

te verbeteren. 

 

Door de hierboven beschreven factoren en de ook in 2018 gecontinueerde rentebetalingen van de 

hypothecaire lening van de Renbaan Duindigt door de SNDR ten behoeve van de SBRD is het totale 

bedrijfsresultaat van de SNDR uitgekomen op een negatief bedrag van - € 109.402 (dat was in 2017 - 

€26.769). Cruciaal blijft de noodzakelijke vervreemding van de Renbaan Duindigt ter 

verlichting/opheffing van de verplichtingen gekoppeld aan de rentebetalingen van de hypothecaire 



financiering. Recent zijn er nieuwe initiatieven gestart die door het bestuur nadrukkelijk worden 

gevolgd en gestimuleerd. De financiering van die initiatieven zullen van doorslaggevend belang 

blijken te zijn voor de toekomstbestendigheid van de draf- en rensport in Nederland. De laatste 

ontwikkelingen rond Duindigt en de vaststelling van het toetsingskader door de Gemeente Wassenaar 

in het begin van 2019 m.b.t. de plannen van Gerard Hoetmer vormen de basis voor gematigd 

optimisme! 

 

De inkomsten 
 

Er is in 2018 een lichte daling geweest van de bruto-opbrengsten. Gekoppeld een meer substantiële 

stijging van de directe kosten (vooral de baan- en koerskosten) moet worden geconstateerd dat de 

netto-opbrengsten voor 2018 zijn gedaald naar € 854.181 (in 2017: € 991.701). De nog immer 

voortdurende trend van dalende inkomsten gerealiseerd bij de posten bijdrage deelnemers, registraties 

en heffingen zijn hier mede de oorzaak van.  

 

De belangrijkste uitgaven 
 

Zoals eerder aangegeven zijn de uitgekeerde prijzengelden (en fokpremies) in 2018 licht gestegen. De 

allocatiebedragen t.b.v. het prijzengeld zijn gehandhaafd op het niveau van 2017 (op basis van de 

verwachte groei van de wedomzet in de begroting). De personeelskosten van het kantoor NDR zijn 

t.o.v. 2017 licht gedaald. Helaas zijn gezien de zeer beperkte financiële mogelijkheden van de SNDR 

ook in 2018 vrijwel geen investeringen gerealiseerd t.b.v. materieel, automatisering en PR. De 

bijdrage van de SNDR aan de banen en de overige koerskosten zijn sterk gestegen in 2018. Dit is o.a. 

het gevolg van het verschil tussen de afdracht van de behaalde wedomzet op de banen t.o.v. de 

financiële dekking van de door de SNDR gegarandeerde allocatiebedragen. Hierdoor is de som van de 

vaste kosten in 2018 uitgekomen op € 965.392 (waren in 2017 € 1.020.126). Zoals ook in de inleiding 

aangegeven zijn de rentebetalingen aan de financiers van de hypothecaire lening ook in 2018 volledig 

vanuit de begroting van de SNDR gefinancierd (€ 276.469). 

 

Vooruitzichten voor 2019 
 

In de sluitende begroting van de SNDR voor 2019 wordt uitgegaan van een continuering van de 

situatie in 2018: gelijkblijvende wedomzet, verminderde afdracht op basis van de per 1 januari 2019 

van kracht zijnde overeenkomst met de wedaanbieder (naast de wettelijke verplichte afdracht, 70% 

over het Netto Spelresultaat (NSR) op de Nederlandse koersen) en stabilisatie van de verdere 

inkomsten en kosten en betaling van de rentebetalingen. Als gevolg van het negatieve bedrijfsresultaat 

over 2018 en met de opdracht om over 2019 niet opnieuw een negatief bedrijfsresultaat te realiseren, 

heeft de SNDR helaas een moeilijk besluit moeten nemen. Dit besluit betreft het met ingang van 2019 

met circa 10% reduceren van de allocatiebedragen voor de banen Alkmaar, Duindigt en Groningen (de 

allocatiebedragen voor de grasbanen zijn gehandhaafd op het niveau van 2018). De noodzaak geen 

negatief bedrijfsresultaat te realiseren gaat tevens gepaard met het besef dat nieuwe investeringen in 

bijvoorbeeld en automatisering wederom vrijwel niet kunnen worden gerealiseerd. De begroting 2019 

dient hiermee helaas als zeer ‘conservatief’ te worden omschreven. 

 

Wedvergunning 
 

In 2017 heeft de Kansspelautoriteit de wedvergunning (monopolie) voor de paardenkoersen toegekend 

aan Runnerz voor de periode vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 2022. Op basis daarvan is de 

samenwerkingsovereenkomst met de SNDR inhoudelijk onveranderd verlengd naar 1 december 2018. 

Voor het eerste halfjaar van 2019 is inmiddels een zogenaamd “Memorandum of understanding 

(MOU)’ met Runnerz vastgesteld. Daarin wordt op basis van deze privaatrechtelijke overeenkomst 

70% van het NSR van de wedomzet op de binnenlandse langebaankoersen (zowel off- als online) als 

afdracht uitgekeerd aan de SNDR. In het tweede kwartaal van 2019 zal zo mogelijk een geheel nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst worden uitgewerkt en vastgesteld. De vaststelling van de nieuwe Wet op 

de Kansspelen (WOK) en het daaraan gekoppelde beleid betreffende Kansspelen op Afstand (KOA) 



stagneert o.a. door vertraagde besluitvorming in de Eerste Kamer en de noodzaak tot vaststelling van 

nadere afspraken in zogenaamde ‘lagere regelgeving’.  Inmiddels heeft de eerste Kamer in het eerste 

kwartaal van 2019 de nieuwe WOK/KOA bekrachtigd met de daaraan gekoppelde wijziging van de 

grondslag voor de Kansspelbelasting (KSB). Vooral die laatste wijziging (29% KSB over het bruto 

wedresultaat van de wedomzet, heffing van de KSB bij de wedaanbieder in plaats van op de gwonnen 

bedragen van de spelers) vormt een grote bedreiging voor de continuïteit van de financiële inkomsten 

van de sport! Het bestuur van de SNDR verwacht dat op basis daarvan dat de nieuwe wetgeving per 1 

januari 2021 daadwerkelijk van kracht zal worden. Daarmee zullen er meerdere wedaanbieders komen 

in het online wedaanbod ook op de paardenkoersen! Het offline aanbod blijft toegewezen aan Runnerz 

als monopolist voor de duur van de door de KSA verleende wedvergunning. 

 

Sportieve ontwikkelingen 
 

Het aantal in Nederland geregistreerde draverveulens is in 2018 gestegen met bijna 8%. Samen met de 

Fokkersvereniging zijn initiatieven gestart om de fokkerij verder te stimuleren. Het dalende aantal 

deelnemende paarden aan de koersen in Nederland (gemiddeld aantal starters per koers was 9) is 

zorgwekkend gezien de dreiging die dit vormt m.b.t. de toekomstbestendigheid van de sport/sector in 

Nederland. Gerichte actie is noodzakelijk waarbij een verhoging van het te verrijden prijzengeld wordt 

nagestreefd. Helaas is dat bezwaarlijk realiseerbaar gezien de huidige financiële mogelijkheden van de 

SNDR en de doorgevoerde verlaging van de allocatiebedragen. Hierdoor komt er meer druk op 

bijvoorbeeld de baanbesturen voor externe financiering van extra prijzengeld door sponsoring. 

 

Een verdere internationalisatie van de sport levert een steeds stijgende deelname van in Nederland 

getrainde paarden in het buitenland. Daar staat echter slechts een zeer beperkte deelname vanuit het 

buitenland aan de Nederlandse koersen tegenover. De concurrentiepositie in Nederland zal daarom 

gezamenlijk moeten worden verbeterd. Het gewonnen prijzengeld in het buitenland, van in Nederland 

getrainde paarden, is in 2018 zeer sterk gestegen. Daarbij worden prachtige resultaten bereikt die ook 

in het buitenland niet onopgemerkt blijven. 

 

Beleid 2019 

 

Het bestuur van de SNDR zal zich in 2019 richten op de volgende drie cruciale pijlers van de sector: 

 

 Zekerstellen voldoende inkomsten uit de afdrachten van de wedomzet en/of 

compensatiegelden vanuit de overheid bij de inwerkingtreding van de nieuwe WOK/KOA en 

KSB-grondslag. Daaraan gekoppeld is de noodzaak tot het opnieuw afsluiten van 

samenwerkingsoverkomst met de huidige wedvergunninghouder; 

 Stimulatie van het aantal startende paarden (fokkerij, import, buitenlandse deelname, etc.) 

binnen de financiële mogelijkheden; 

 Verbeteren van de bekendheid met en imago van de sport/sector in Nederland. 

 

Realisatie van het voorgaande zal vooral ook in een brede (inter)nationale context moeten worden 

gerealiseerd.  

 

    


