
Van: Andries

Klopt en we zijn er volledig mee

bezig. We werken hierin samen met

lobbyorganisatie LTO Nederland en

de Verenigde Sportpaardenhandel

Nederland (VSN). Vanaf 1 januari

2022 wordt de richtlijn consumen-

tenverkopen en -garanties ingetrok-

ken en vervangen door richtlijn

(EU) 2019/771 van 20 mei 2019 be-

treffende bepaalde aspecten van

overeenkomsten voor de verkoop

van goederen. Deze richtlijn gaat in

de basis niet over paardenhandel,

maar over de bescherming van de

online consument. De richtlijn geeft

echter ook een mooie link om de

sportpaardenhandel beter te bescher-

men in consumentenverkopen.

Momenteel ligt de ‘Implementatie-

wet richtlijnen verkoop goederen en

levering digitale inhoud’ bij de Raad

van State. Zij nemen drie maanden

de tijd om tot een advies te komen.

Op het moment dat dit advies er ligt

gaat het eerst naar het ministerie van

Justitie en Veiligheid en het ministe-

rie van Economische Zaken en Kli-

maat en zij zullen het aanbieden aan

de Tweede Kamer. Dit kunnen we in

oktober/november verwachten. Hier

zijn we ons volop op aan het voor-

bereiden omdat dit het moment is

om de politieke weg te bewandelen.

Garanties zijn er nooit, maar aan

LTO Nederland, VSN en het KWPN

zal het niet liggen.

Van: Aukje

Graag reageer ik op de stelling van-

uit twee invalshoeken. Vanuit de ad-

vocatuur zie ik het als volgt. Wij

zien op ons kantoor veel aan- en ver-

koopkwesties van paarden. Dit zijn

voor het overgrote deel consumen-

tenzaken.  Op een consumentkoper

ligt niet snel een onderzoeksplicht.

De consumentkoper hoeft alleen die

eigenschappen en gebreken te regi-

streren die hem of haar niet kunnen

ontgaan. De drempel hiervoor ligt

laag. De consumentkoper wordt in

hoge mate beschermd. Tot nu toe

ziet de termijn op gebreken die bin-

nen een half jaar na de koop open-

baren. Dit is voor de verkoper vaak

al een (te) lange termijn. De verko-

per moet in dit geval bewijzen dat op

datum van verkoop het paard het ge-

brek niet had. Dit is vaak lastig nu

een paard een levende zaak is die

ziektes en gedrag snel kan ontwik-

kelen. Vaak blijkt dat het gebrek is

veroorzaakt door onoordeelkundig

gedrag van de koper. Een verlenging

van de termijn van zes maanden

naar één jaar heeft grote gevolgen en

is in mijn visie onaanvaardbaar.

Als bestuurslid van de KNHS maak

ik deel uit van de Sectorraad Paar-

den (SRP). De SRP vertegenwoor-

digt en behartigt de collectieve be-

langen van de hippische organisaties

die actief zijn in de sport, fokkerij en

de ondernemers. De lijntjes naar de

centrale overheid zijn kort. In mijn

hoedanigheid als bestuurslid van de

KNHS zal ik de SRP vragen dit on-

derwerp voortvarend op te pakken

en te bespreken daar waar het hoort.

Van: Frans

Dit was inderdaad even schrikken,

maar al wel langer bekend. Achter de

schermen wordt hieraan wel degelijk

al gewerkt namens LTO, Cebopa en

de VSN. De EU-richtlijn laat ruimte

aan lidstaten om verkoop van dieren

uit te sluiten van de twaalf maanden

‘garantieregeling’. Vooralsnog heeft

het kabinet niet de noodzaak gezien

om daar gebruik van te maken. Wij

zetten ons in om de politiek wel tot

dat inzicht te laten komen. Echter

zijn politieke beslissingen niet in een

enkele week te sturen. Het belang is

gigantisch groot, dus we bewandelen

graag de juiste weg met goede argu-

menten. Als deze richtlijn er door

komt zal dat funest zijn voor de paar-

denhandel. Ik kan me niet voorstel-

len dat een handelaar zijn vingers

nog wil branden aan verkoop aan een

consument, er zijn simpelweg teveel

factoren waardoor een paard wellicht

niet meer is of loopt zoals gehoopt na

11,5 maand. Een verkoper kan in

veel gevallen simpelweg geen tegen-

bewijs meer leveren van het moment

van verkoop na zo’n lange tijd. Be-

langrijk punt is eigenlijk dat een

paard niet gezien kan worden als een

goudvis, er wordt actief mee omge-

gaan en dat kan op vele manieren.

Op dat punt en op de lengte van de

12 maanden moeten we zien te stu-

ren en daar zijn we met zijn allen

druk mee bezig. 
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Deelnemers binnen één rubriek
moeten door dezelfde juryleden
beoordeeld worden

Info@

Aukje Kroondijk, advocaat en KNHS-be-
stuurslid 

Frans Burgers, voorzitter VSN FOTO
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Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Andries van Daalen (voorzitter Alge-
meen Bestuur KWPN), Aukje Kroondijk
(advocaat, bestuurslid KNHS), Frans Bur-
gers (voorzitter VSN)

De EU-consumentenrichtlijn wordt aangepast. Toekomstige kopers

hebben straks een jaar de tijd om een probleem te krijgen met een

paard en het dan terug te kunnen geven aan de professionele verkoper.

En die moet dan maar zien te bewijzen dat het probleem na verkoop is

ontstaan. Het goede nieuws is dat de EU-lidstaten eindelijk de optie

hebben om de koop van levende dieren buiten de consumentenrichtlijn

te laten. Nederland is dat echter vooralsnog niet van plan. Wie zit hier

te slapen? Wat moet er gebeuren om deze ramp te vermijden?

Aan de KFPS-leden

Als Friezenliefhebber en journalist voor
deze krant heb ik de afgelopen maanden
zuchtend en steunend kennis genomen
van de perikelen binnen het KFPS. Op-
standige ledenraadsleden die halsstarrige
bestuursleden probeerden aan te sporen
om eíndelijk iets te doen aan de onaan-
tastbare positie van een hengstenjury die
schadelijke besluiten neemt. Een hengst
die gevierd wordt als verrichtingstopper en
enkele weken later een erfelijke aandoe-
ning blijkt te hebben, hetgeen voor een
kwetsbaar paardenras als de Fries zeer
ongewenst is. En een mateloos rampza-
lige communicatie waarmee steeds wordt
geprobeerd om met de mantel der liefde
te bedekken wat in de openbaarheid
hoort.

De meeste leden van het KFPS hebben
één of enkele Friese paarden. Ze be-
moeien zich niet met de politiek van de
‘hoge heren’ en genieten van hun paard,
de fokdagen en de show van de jaarlijkse
hengstenkeuring. Ze zijn onuitsprekelijk blij
als hun zelf gefokte veulentje een oranje
lintje krijgt. Het is een hobby en voor ge-
zeur en ruzie moet je niet bij hen zijn. Ik
snap dat, ik houd ook niet van ruzie. Maar
ik houd wel van het Friese paard.

Een vereniging is een democratie en al
die kleine fokkers samen hebben uitein-
delijk de macht in het stamboek. Dat be-
tekent, dat als hen iets niet zint, ze daar
iets aan kunnen doen. Maar niet door on-
derling te roddelen over ‘corrupte juryle-
den’, of door het management van het
stamboek eens goed door de mangel te
halen onder het genot van bier en bitter-
ballen na afloop van een hengstenshow.
En ook niet door op Facebook duimpjes
te plaatsen onder krantenartikelen die het
rumoer in ledenraad en bestuur verslaan.
Als dat alles is wat je als lid doet, veran-
dert er nooit wat. 

Wat wél zou helpen is als alle leden van
het KFPS hun vertegenwoordigers in de
ledenraad zouden kennen. Als ze naar de
vergaderingen van de regio of fokvereni-
ging zouden gaan. Of als ze hun verte-
genwoordiger eens een e-mailtje zouden
sturen met de zaken die hen aan het hart
gaan. Al is het maar met de tekst: “Zorg je
ervoor dat het welzijn, de gezondheid en
de duurzaamheid van onze paarden altijd
voorop blijft staan bij je beslissingen?” 

Nu zijn er maar een paar leden die dat
doen. En wordt een positie in de leden-
raad vaak vooral gezien als een erebaan-
tje. Terwijl het om een hele belangrijke
vertegenwoordigende functie gaat. Alle
leden van het stamboek moeten zorgen
dat hún ledenraadslid ook daadwerkelijk
een goede vertegenwoordiger is. Dan is
de stem van een kleine fokker net zoveel
waard als die van een grote hengsten-
houder. Zoals het hoort.

Mirjam Hommes, 
freelance journalist

COLUMN

Op het NK Dressuur ontstond dis-

cussie over de kwalificatie voor de

Kür-finale. Het aantal deelnemers

was te groot om door één groep

juryleden beoordeeld te worden.

Hierdoor moesten er twee groepen worden geformeerd, waardoor

onvoorspelbare factoren van invloed werden op het verloop van

het kampioenschap. Zo speelde het toeval een rol (welke combina-

ties werden bij elkaar ingedeeld) en was er geen sprake van één

groep juryleden. Was dit: ‘eens maar nooit meer’? Of was het een

storm in een glas water? Zeventig procent van de bezoekers van

Horses.nl is van mening dat deelnemers binnen één rubriek door

dezelfde juryleden beoordeeld moeten worden. 

Andries van Daalen, voorzitter Algemeen
Bestuur KWPN

Deze week het meest bekeken op Horses.nl
1. Vier strafpunten houden Kroonprinses Amalia van barrage in

Oud Gastel

2. Tim en Nel Coomans in huwelijksbootje gestapt

3. Video: Anky van Grunsven haalt wedstrijdoutfit uit het stof

4. Laurens van Lieren vertrekt uit Schaijk

5. Laat je horen! Er moet iets gebeuren
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