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Geen moties aangenomen in het VAO Paarden
Na het Algemeen Overleg Paarden van 3 oktober volgde
op donderdag 1 november een kort Verslag Algemeen
Overleg Paarden (debat) in de Tweede Kamer. Daarbij
werden verschillende moties voorgelegd. De stemmingen
volgden op 6 november en zijn als volgt verlopen:
Ingediend door Graus (PVV):
-

-

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat een blok paardenwelzijn wordt
opgenomen in de opleiding ten behoeve van het ruiterbewijs. VERWORPEN; alleen
GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS en PVV stemden vóór.
verzoekt de regering, naast een DNA databank, ook de eigenaar van een paard te
koppelen aan het zogenoemde I&R-systeem. Deze motie is AANGEHOUDEN

Ingediend door Graus (PVV) en Wassenberg (PvdD):
-

-

-

-

verzoekt de regering, tot meer en strengere controle en handhaving bij
paardenhouderijen, paardentransporten, paardenmarkten, paardenevenementen en
slachthuizen. VERWORPEN; alleen SP, PvdA, GL, PvdD, 50PLUS en PVV stemden
vóór.
verzoekt de regering, een taskforce Paarden in het leven te roepen, inclusief een
specialistisch team bestaande uit erkende paardenartsen en opsporingsambtenaren
van de NVWA en de dierenpolitie. VERWORPEN, alleen SP, PvdA, GL, PvdD, DENK
en PVV stemden vóór.
verzoekt de regering, het Paardenbesluit van 2011 in wettelijke kaders te gieten en
de aanbevelingen uit maart 2018 van Dier&Recht hierin mee te nemen.
VERWORPEN; alleen SP, PvdD en PVV stemden vóór.
verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op het gedeeltelijk of geheel
afscheren of afknippen van de tastharen van het paard. VERWORPEN; alleen SP,
PvdA, GL, PvdD, DENK, SGP, PVV en FvD stemden vóór.

Geurts en Von Maurits (beide CDA):
-

verzoekt de regering, om te komen met een overgangsperiode voor paarden die
gecoupeerd zijn voor het ingaan van het verbod zodat zij nog kunnen blijven
deelnemen (aan culturele evenementen als keuringen en ringsteken). Deze motie is
AANGEHOUDEN.

Minister Schouten reageert op NVWA-inzet op paardenwelzijn
Tijdens het Algemeen Overleg over paarden op 3
oktober jl. stelde lid Van Kooten-Arissen (PvdD) de vraag
hoeveel fte er naar de handhaving en het toezicht op het
paardenwelzijn gaat. De minister reageerde afgelopen
week in een brief op deze vraag.
In de brief is te lezen dat er in totaal 68,8 FTE
beschikbaar is er voor dierenwelzijn. De beschikbare
fte’s dierenwelzijn zijn geoormerkt binnen de totale
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begroting van de NVWA ten behoeve van inspecties, maar
niet gebonden aan een specifieke diersoort. De beschikbare uren worden risicogericht
ingezet. Het aandeel daarvan dat aan dierenwelzijn paarden besteed wordt kan per jaar
variëren en wordt beïnvloed door een aantal factoren zoals gesignaleerde risico’s. De inzet
kan plaats vinden op basis van meldingen maar ook in het kader van geplande projecten.

Nederland kijkt mee naar paardenmarkten
Nog steeds verschijnen er pijnlijke beelden van paardenmarkten in Nederland. Op een aantal
markten ging het goed en liet de organisatie zien bewust te zijn van de maatstaven van deze
tijd en het beeld dat we afgeven. Bij paardenmarkten anno 2018 dient dierenwelzijn voorop
te staan. Van de markt in Hedel verschenen jammer genoeg beelden in het nieuws die
pijnlijk kunnen overkomen en de hele sector kunnen schaden. LTO Paardenhouderij roep
markthandelaren op om bewust te zijn dat Nederland meekijkt en vraagt hen om
verantwoordelijkheid te nemen.
Afgelopen jaar zijn er wederom 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. De Sectorraad
Paarden (SRP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD), de Groep Geneeskunde Paard
(GGP), de Dierenbescherming en de marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst hebben
in mei 2011 afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van paarden tijdens
paardenmarkten en dit vastgelegd in dit protocol. Daarnaast riep de SRP in maart van dit
jaar organisaties van paardenmarkten op om tevens de aanbevelingen van de Raad van
Dieraangelegenheden (RDA) op te volgen.
Dierenwelzijn is een belangrijk maatschappelijk thema. Een zeer klein deel van de
paardenmarkten geeft daarom vrijwillig opvolging aan de adviezen van de RDA, omdat de
organisaties maatschappelijk draagvlak als noodzaak zien voor behoud van hun
paardenmarkt. Maar uiteindelijk dienen ook eigenaren en handelaren van de paarden bij te
dragen aan de borging van paardenwelzijn op paardenmarkten. Denk na over de leeftijd van
dieren die naar de markt gaan. En welke training kunnen de paarden krijgen in bijvoorbeeld
het laden en lossen van de dieren, zodat dit proces minder stressvol zal verlopen.
LTO Paardenhouderij vindt dat 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.

Update Rhino KWPN-centrum
Op 26 oktober jl. werd op het KWPN-centrum in Ermelo bij één van de aanwezige hengsten
uit het najaarsverrichtingsonderzoek het EHV-1 virus vastgesteld. Tevens was er sprake van
een andere hengst met koorts en weer een andere hengst die een afwijkende
bewegingsvorm in stap vertoonde. Overigens testten deze laatste twee hengsten beide
negatief op het EHV-1 onderzoek door de Gezondheidsdienst in Deventer. De drie hengsten
zijn op 6 november opnieuw getest en de uitslag van de EHV-1 test is nu van alle drie
negatief. Er zijn behalve de bovengenoemde drie hengsten geen andere hengsten met
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verschijnselen (koorts, dikke benen of afwijkende beweging)
meer bijgekomen. Er is besloten om het verrichtingsonderzoek van de aanwezige hengsten
te hervatten.
Meer informatie is te lezen op de website van het KWPN.

Let op met eikenbomen en esdoorn bij een paardenwei
Eikels en groen eikenblad bevatten tannine en kunnen bij paarden vergiftigingen
veroorzaken. Dit risico neemt toe wanneer het waait of stormt en de eikels nog niet rijp zijn.
Groene eikels bevatten namelijk veel meer tannine dan rijpe (bruine) eikels. Mochten door
buien of storm veel eikels op het land terechtkomen, laat dan uw dieren niet onder de eiken
grazen.
Staat er een Esdoorn langs de paardenwei? Dan vallen er in de herfst ook veel bladen en
zaden in de wei. Als de paarden deze opeten, kunnen ze een vergiftiging oplopen en
atypische myopathie (AM) krijgen. AM is een ernstige spierziekte. Paarden die erdoor
getroffen worden bewegen moeilijk, gaan verkrampt staan of plat liggen en soms zijn ze
benauwd. Ook kan hun urine donker verkleurd zijn.
Meer informatie is te lezen op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren

Agenda
LTO Paardenhouderij gaat naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Meer informatie
hierover volgt. De KWPN Hengstenkeuring wordt gehouden van 30 januari t/m 2 februari
2019 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
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