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Geachte heer Bleker,
Graag willen wij u informeren over de set basisregels voor het verbeteren van
paardenwelzijn zoals deze door de Sectorraad Paarden (SRP) zijn opgesteld. Hiermee geven
wij invulling aan uw verzoek om deze voor 1 mei 2011 aan te leveren, zoals verwoord in de
brief aan de Tweede Kamer d.d. 3 maart 2011 betreffende motie Ouwehand/Grasshoff. Wij
hebben bij het opstellen van deze basisregels geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten
bij het Paardenbesluit van de Dierenbescherming.
De twaalf richtlijnen voor paardenhouders, die waar nodig, verder worden
uitgewerkt in de periode mei – september 2011:
a. Voeding:
1. Adequate voeding afgestemd op het individuele dier. Dit wil zeggen, voldoende
voeding van goede kwaliteit.
□ Vrije toegang tot voldoende schoon drinkwater.
□ Tenminste tweemaal daags voldoende ruwvoer aanbieden, tenzij er sprake is van
beweiding in een wei met voldoende gras.
Toelichting:
De sector pleit voor een goed samengesteld rantsoen en een adequate voerfrequentie. Het
is voor een goede functie van het maagdarmstelsel van belang dat paarden beschikking
hebben over voldoende ruwvoer. Of dit tweemaal daags of - zoals in het Paardenbesluit van
de Dierenbescherming staat - driemaal daags wordt toegediend is minder van belang.
Vertalend naar de praktijk is het voeren van ruwvoer tweemaal daags in praktijk goed
uitvoerbaar, mits in porties van voldoende omvang.
b. Huisvesting en beweging:
2. Boxoppervlakte voor individuele huisvesting is minimaal (2xstokmaat)2 voor pony’s
kleiner dan 1,56m. De boxoppervlakte is minimaal 10m2 voor paarden >1,56m. Per 1
januari 2012 wordt deze standaard opgenomen bij toetsing van aanvragen voor nieuwen verbouw van stallen. Er geldt een overgangsperiode van 15 jaar voor bestaande
stallen om per 1 januari 2027 boxmaten aangepast te hebben.
□ De oppervlakte van de box voor hoogdrachtige merries voor tijdens het veulenen
en voor een merrie met een veulen is minimaal 12 m2 tenzij er minimaal 8 uur
weidegang per dag wordt toegepast.
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□

Stands, waarin paarden permanent aangebonden worden gehouden, uitfaseren en
per 1 januari 2017 verbieden. Paarden die voor korte tijd worden aangebonden met
als doel hoefverzorging, het verrichten van medische handelingen of tijdens pauze
bij (buiten) ritten en evenementen/wedstrijden worden in het voorgaande niet
meegenomen.

3. Beweging. Paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur
beweging buiten de box, tenzij dit niet mogelijk is door ziekte of gebrek.
Toelichting:
De insteek van de SRP is dat de dagbesteding van een paard (=combinatie van stalling en
beweging) belangrijk is en niet zozeer de boxoppervlakte. Echter bij de keuze voor een in
de praktijk hanteerbare maat, rekening houdend met bedrijven die stallen bouwen, is een
vaste maat beter te hanteren dan 2xstokmaat in het kwadraat die wordt voorgesteld door
de Dierenbescherming in het Paardenbesluit.
De SRP is van mening dat met een oppervlakte van 10m 2 een goede balans wordt
gevonden tussen voldoende ruimte voor paarden en een reëel haalbare maat binnen
bestaande gebouwen. Verruimen van de boxoppervlakte heeft namelijk ook een impact op
het aantal dieren dat gehouden kan worden binnen de bestaande gebouwen. Dat aantal
neemt verder af met de toename van de boxgrootte. Bovendien is het vergroten van een
bouwblok bij gemeenten een moeilijk en langdurig proces, maar wel essentieel om bij een
toenemende boxmaat een zelfde aantal paarden te kunnen houden.
Verder is de SRP van mening dat de stallen op zodanige wijzen moeten worden aangepast
dat er reuk, hoor, geur contact kan zijn tussen de paarden die naast elkaar gestald staan.
Hiervoor gelden dezelfde overgangstermijnen als voor de boxmaat. Dit komt overeen met
het door de Dierenbescherming gewenste mogelijkheid tot sociaal contact met
soortgenoten.
Paarden dienen dagelijks buiten de box te komen tenzij ziekte van het dier dit belemmert.
Naast de training of ander gebruik dient het paard zoveel mogelijk beweging te krijgen
afhankelijk van de mogelijkheden. Inclusief training of ander gebruik, minimaal 4 uur per
dag. De Dierenbescherming spreekt in het paardenbesluit van vrije beweging. Dit is en blijft
wel maatwerk, mede afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van het paard. De
sector zet in op motivatie van de paardenhouder om voor zijn paard(en) een adequate
aanpak te vinden.
4. Lichthoeveelheid in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag.
5. Stallen en weides zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken
waaraan een paard zich zou kunnen verwonden.
□ De sector vindt dat het gebruik van prikkeldraad voor paardenweides verboden
moet worden. De Stichting Veilige Paardensport neemt dit op in het
keuringsprotocol van het veiligheidscertificaat per 1 januari 2013.
□ Er is een schuilgelegenheid aanwezig voor paarden die dag en nacht buiten
verblijven (schuilstal of bossage in de vorm van bomen of struiken).
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c. Gezondheid:
6. Adequate preventie en behandeling tegen ziektes of aandoeningen zoals vaccineren
en ontwormen.
□ Aantekening in het paspoort bij behandelingen die van belang zijn bij uitoefening in
de sport.
□ Zieke en/of kreupele paarden moeten de mogelijkheid hebben lijfelijk te worden
afgezonderd van andere paarden.
□ Het belasten van het jonge paard geschiedt met mate en aangepast aan de leeftijd.
De samenwerkende partijen in de SRP stellen in hun reglementen leeftijdsgrenzen
vast.
□ Verenigingen van beroepsgroepen (onder andere hoefsmeden en gebitsverzorgers)
stellen eigen voorwaarden (certificering) voor lidmaatschap en oefenen controle uit
op kwaliteit van de zorg.
□ Het beslaan en bekappen van paarden gebeurt door een door de sector erkende
hoefsmid.
□ Paarden worden alleen door een door de sector erkende gebitsverzorger
gecontroleerd en zo nodig behandeld.
□ Het is verboden om tastharen volledig te verwijderen.
□ Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te
scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen. Het is echter geen
probleem als overmatig uitstekende haren worden afgeknipt.
Toelichting:
De in de SRP samenwerkende partijen, bepalen per organisatie en per discipline welke
leeftijdsgrenzen gehanteerd moeten worden. Omdat er bijvoorbeeld verschil is tussen
training onder zadel of aangespannen enerzijds en de draf- en rensport anderzijds.
7. Couperen. Deelname van paarden, geboren na 2004, met gecoupeerde staarten aan
evenementen in Nederland is niet langer toegestaan, tenzij dit het gevolg is van een
veterinair noodzakelijke ingreep.
8. Paardenmarkten mogen alleen gehouden worden als dit gebeurd conform het protocol
(zie bijlage) dat opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde
(KNMvD),
Groep
Geneeskunde
Paard
(GGP),
SRP
en
Dierenbescherming.
Toelichting:
De SRP is van mening dat paardenmarkten duidelijk een functie vervullen met betrekking
tot de paardenhandel en daarom in stand moeten blijven. Er moet toezicht gehouden
worden conform het protocol paardenmarkten.

Datum

26 april 2011
Onderwerp

Welzijn in de paardenhouderij
Blad

4/6

d. Gedrag (sociaal contact):
9. Het houden van één paard is onwenselijk, tenzij dagelijks contact met één of meer
soortgenoten mogelijk is.
Toelichting:
De sector wil het houden van één paard als onwenselijk gaan hanteren in haar advies aan
de paardenhouders. Indien het houden van een paard helemaal zou worden verboden is de
kans reëel dat paardenhouders vanwege een dergelijk verbod er een soortgenoot bij kopen
maar eigenlijk niet de financiële middelen hebben om het dier te onderhouden, met alle
gevolgen van dien voor het welzijn. Om deze situaties te voorkomen wil de sector niet
overgaan op een verbod op het houden van één paard, maar zich vooral inzetten op
advisering over de onwenselijkheid van het houden van één paard. Daarbij komt
nadrukkelijk aan de orde dat ieder paard dagelijks mogelijkheden dient te hebben tot
sociaal contact met een of meer soortgenoten. De SRP vindt dit beter dan het voorstel van
de Dierenbescherming, die van mening is dat het houden van één paard verboden moet
worden.
10. Spenen gaat geleidelijk of spenen gebeurt in een groep van minimaal 2 veulens.
□ Spenen gebeurt vanaf een leeftijd van 4 maanden.
□ Opfokken gebeurt in een groep van minimaal 2 paarden.
Toelichting:
Vanaf een leeftijd van vier maanden is het maagdarmkanaal zover ontwikkeld dat een
veulen gespeend kan worden. Sommige veulens zijn vroeg rijp en andere laat. De sector
pleit voor een minimale speenleeftijd van 4 maanden en vindt het daarbij van belang dat
als veulens van de moeder worden gescheiden, het veulen in het gezelschap wordt
geplaatst van minimaal één ander veulen of soortgenoot. Dit is een iets andere invulling
dan de Dierenbescherming voorstelt, die de minimale speenleeftijd wil vaststellen op zes
maanden De SRP is van mening dat een minimale speenleeftijd van zes maanden nadelig
kan zijn voor het welzijn van de moeder. Een alternatief voor abrupt spenen met minimaal
één ander veulen is het geleidelijk spenen, dit komt overeen met het Paardenbesluit van de
Dierenbescherming. De opfok van jonge paarden dient in groepsverband te geschieden.
11. Stereotype gedrag. Stereotype gedrag mag niet worden belemmerd, mits de
gezondheid van het paard niet in het geding komt.
Toelichting:
Stereotype gedrag mag in de reguliere huisvesting niet belemmerd worden, dit komt
overeen met het paardenbesluit van de Dierenbescherming. Er zijn echter situaties waarbij
paarden in wedstrijdomstandigheden verkeren en voor een aantal dagen in tijdelijke
huisvesting staan. Mocht er dan sprake zijn van stereotype gedrag dan kan dat de
gezondheid of de prestaties schaden.
12. Zweepgebruik. Bovenmatig zweepgebruik is verboden. Zweepgebruik is toegestaan
om het paard te corrigeren maar niet om te straffen.
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Implementatie en verankering
De verdere uitwerking van deze richtlijnen vindt plaats in de periode tot 1 september
aanstaande. De richtlijnen worden in een Gids Goede Praktijken ondergebracht en voorzien
van een uitgebreide toelichting. Deze Gids Goede Praktijken wordt in een digitale vorm
gepubliceerd om constante aanpassingen cq verbeteringen toe te kunnen passen.
De samenwerkende partijen in de SRP zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de
twaalf richtlijnen en de Gids Goede Praktijken in de eigen organisatie. Voor het bereiken
van paardenhouders die niet zijn aangesloten bij een van de samenwerkende partijen in de
SRP wordt onder andere het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) ingezet. Tevens
zien wij mogelijkheden om middels de Dierenbescherming en andere verenigingen,
websites en fora voor hobbymatige paardenhouders, de twaalf richtlijnen en de Gids Goede
Praktijken te verspreiden. Hiervoor wordt een uitgebreid communicatieplan opgesteld dat
uiterlijk 1 september klaar is voor gebruik.
De SRP ziet binnen de sector diverse mogelijkheden om de twaalf richtlijnen te verankeren:
 Regels en richtlijnen worden opgenomen in reglementen van wedstrijdorganisaties,
keuringen en andere plaatsen waar paarden samengebracht worden en in
certificeringsystemen voor professionele accommodaties.
 De bij punt 2 genoemde afmetingen van paardenboxen moeten vanaf 1 januari
2012 worden gehanteerd bij toetsing van aanvragen voor nieuw- en verbouw van
stallen. Er geldt een overgangsperiode van 15 jaar voor bestaande stallen om per 1
januari 2027 boxmaten aangepast te hebben.
 Er moet een verbod komen op stands voor permanent gebruik. Stands mogen
alleen gebruikt worden om paarden voor korte tijd vast te zetten. Uitfasering van
stands op bedrijven die stands gebruiken voor permanente stalling. De bedrijven
hebben tot 1 januari 2017 de tijd om stands te verwijderen.
 Er wordt een lijst ontwikkeld waar erkende bedrijven op staan die de keuring doen
van trailers op de technische staat.
 Verbod op prikkeldraad wordt meegenomen in het protocol voor het
veiligheidcertificaat per 1 januari 2013.
Rol van de overheid
De SRP ziet op een aantal punten een duidelijke rol weggelegd voor de overheden om
zaken te regelen of wettelijk vast te leggen, zodat deze ook gehandhaafd – kunnen –
worden. De SRP denkt hierbij – onder andere – aan de volgende punten:
 Terreinbeherende instanties erop wijzen dat het gebruik van prikkeldraad niet
wenselijk is en indien mogelijk het gebruik van prikkeldraad door terreinbeherende
instanties uit te faseren en te verbieden;
 Een verplichte periodieke keuring voor paardentrailers in stellen;
 Waar nodig, in het ruimtelijke ordenings- cq ontwikkelingsbeleid, de twaalf
richtlijnen voor paardenhouders te faciliteren.
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Rol van externe partijen
In uw brief aan de Tweede Kamer benadrukt u dat de richtlijnen voor paardenhouders ook
door de Dierenbescherming en andere partijen als acceptabel moeten worden aangemerkt.
Wij kunnen u meedelen dat wij opnieuw met de Dierenbescherming in gesprek zijn gegaan
en de twaalf richtlijnen voor paardenhouders met hen hebben besproken, dit in relatie tot
het Paardenbesluit van de Dierenbescherming.
De twaalf richtlijnen voor paardenhouders zijn een opsomming van de voor de SRP meest
essentiele onderdelen voor verbetering van paardenwelzijn. Waar mogelijk zijn de zaken die
genoemd worden in het Paardenbesluit van de Dierenbescherming hierin meegenomen,
zoals dat ook zal gebeuren in de Gids Goede Praktijken. Daarin zullen overigens ook andere
onderwerpen zoals transport worden geregeld.
Traject tot 1 september
Tussen 1 mei en 1 september zal de SRP de volgende acties ondernemen:
 Uitwerking van de Gids Goede Praktijken;
 Communicatieplan voor de Gids Goede Praktijken;
 Concretisering van de verankering en, in overleg met uw ministerie, de juridische
status van de Gids Goede Praktijken.
Voortgangsrapportage
Tot slot bieden wij u, als bijlage van deze brief, de voortgangsrapportage over het jaar
2010 aan. Deze voortgangsrapportage hoort bij het Plan van Aanpak Welzijn in de sector
Paardenhouderij. In deze voortgangsrapportage staat beschreven welke zaken uit het plan
van aanpak concreet zijn uitgevoerd in 2010. Bijeenkomsten, publicaties en dergelijke in
het kader van welzijn in het afgelopen jaar, zijn opgenomen in de bijlage van de
voortgangsrapportage, de documentatiemap.
Wij zijn gaarne bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten tijdens een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Piet Jansen
Voorzitter Sectorraad Paarden

Bijlage 1 Protocol paardenmarkten
Bijlage 2 Voortgangsrapportage inclusief bijlage documentatiemap

