Datum

10 april 2018
Retour: 3850CA125

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Onderwerp

Protocol paardenmarkten
Contact

06-24277780
info@sectorraadpaarden.nl

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,
Begin vorig jaar heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze “Paardenmarkten in
Nederland – Man en Paard noemen” gepresenteerd. De RDA kwam destijds met de conclusie dat
paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier vormen voor de handel in
paarden, onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het
verblijf op de markt. Hiertoe moet het bestaande Protocol Paardenmarkten worden aangepast.
De RDA heeft in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden te
vergroten, onder andere:
• Aanscherping en uitbreiding van het Protocol Welzijn Paardenmarkten (bijlage 1: Aanscherping
protocol paardenmarkten);
• Controle op identiteit paard (en houder);
• Strikter toezicht en handhaving (wet- en regelgeving) en opnemen van het aangepaste Protocol
Welzijn Paardenmarkten in de APV;
• Communicatie en voorlichting aan alle betrokkenen, via geschikte kanalen en met toelichting op
de achterliggende redenen van afspraken en regels;
• Aanvullende eisen ten aanzien van lange transporten.
Afgelopen jaar zijn er meerdere paardenmarkten georganiseerd waar verscheidene incidenten zijn
geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang is geweest. Dit komt mede voort uit het feit
dat het Protocol Welzijn Paardenmarkten niet wettelijk is geborgd. Dierenwelzijn is een belangrijk
maatschappelijk thema. Een zeer klein deel van de paardenmarkten heeft daarom vrijwillig opvolging
gegeven aan de adviezen van de RDA, omdat de organisaties maatschappelijk draagvlak als noodzaak
zien voor behoud van hun paardenmarkt.
Wij willen u laten weten dat de Sectorraad Paarden (SRP) paardenmarkten in de huidige maatschappij
een acceptabele manier voor handel in paarden vormen, onder voorwaarde dat het welzijn niet in het
gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Indien een marktorganisatie
opvolging geeft aan het Protocol Paardenmarkten in combinatie met het voorstel tot aanpassing/
uitbreiding van het protocol door de RDA zal het welzijn van de paarden voldoende zijn geborgd.
Indien een marktorganisatie niet voldoet aan het Protocol (inclusief de aanpassing/uitbreiding van de
RDA) distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.
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De SRP roept u als gemeente op om dergelijke paardenmarkten geen vergunning te verlenen. Om het
protocol te kunnen handhaven dient het te worden verankerd in uw gemeentelijke regelingen en
daarnaast zal er handhaving moeten plaats vinden. Wij vragen u deze taak op u te nemen, mogelijk in
samenwerking met de NVWA.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jan Cees Vogelaar
Voorzitter Sectorraad Paarden

Bijlage:
Bijlage 1: Aanscherping protocol paardenmarkten

