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Reacties leden Koepel Fokkerij n.a.v de vragen. 
 
 
Ermelo, 21 april 2020 
 
Aan alle leden van de Koepel Fokkerij zijn 6 vragen voorgelegd. Hieronder een samenvatting van de reacties.  
 
1. Hoe werkt uw organisatie binnen/met de richtlijnen? 

• De meeste stamboeken hebben het kunnen regelen dat de medewerkers vanuit huis kunnen werken. 
Telefoon staat doorgeschakeld. Mail kan beantwoord worden. 

• De paar paspoorten die nu wel aangevraagd worden (maar nu geen veulen gechipt wordt, ontstaat 
hier een hele grote achterstand), worden wel in de kantoren geprint en samengesteld. Daartoe komen 
een of meerdere medewerkers naar kantoor. Hierbij worden de richtlijnen in acht genomen.  

• Besturen hebben uitsluitend digitaal overleg.  

• Bezoekers hebben geen toegang tot de kantoren of pas na afspraak. 
 

2. Welke creatieve oplossingen heeft u bedacht (bijv. alternatieve werkschema’s, 
anderhalvemeterstreepjes, beleidsplannen, protocollen, etc.)? 

• De meeste stamboeken hebben slechts een beperkt aantal vaste medewerkers. Daarvan werken de 
meesten nu vanuit huis. Bij meerdere medewerkers wordt bij toerbeurt op kantoor gewerkt. 

• Stagiaires kunnen niet meer meewerken. Stageonderzoeken vinden vanuit huis plaats. 

• Sommige onderzoeken (bijv. spermaonderzoek van hengsten) kunnen niet doorgaan. 
Stamboekregelgeving wordt (tijdelijk) creatief gebogen zodat bijv. de hengsten toch de dekdienst in 
mogen. 

• Ledenvergaderingen mogen niet plaatsvinden. Nieuwe bestuursleden kunnen niet gekozen worden 
en belangrijke reglementen kunnen niet aangepast worden. Gekeken wordt of digitale stemmingen 
en/of schriftelijke stemmingen op afstand een oplossing biedt. Huidige Statuten en reglementen 
voorzien niet in een oplossing hiervoor. 

• De, voor de fokkers, belangrijke hengstenshows vinden niet plaats. Sommige hengstenhouders 
hebben hun hengsten digitaal gepresenteerd. Informatievoorziening is hierdoor veel minder. Veel 
(oudere) fokkers hebben het besluit genomen dit jaar niet te fokken. Er zijn geen keuringen en dus 
ook minder (internationale) handel. 
 

3. Tegen welke vragen en problemen loopt u op in de interpretatie of praktische uitvoering van de 
richtlijnen. 

• Daar de NVWA te weinig keuringsdierenartsen voor de export van paarden beschikbaar stelt, ligt de 
internationale handel stil en raakt Nederland haar wereldpositie kwijt als belangrijke leverancier van 
paarden voor de sport. Andere landen hebben die problemen niet en dus verliezen wij terrein. 

• Paardenpaspoortconsulenten kunnen/mogen nu niet de veulens schetsen. Veulens worden daardoor 
onnodig lang aan de voet van de merrie gehouden. De 6-maanden termijn dreigt voor sommige 
veulens te worden overschreden waardoor de veulens voor hun leven automatisch uitgesloten 
worden voor humane consumptie. 
 

4. Zou u kunnen aangeven hoe u dit verder vorm denkt te geven nu de verwachting is dat de 1,5 meter 
economie nog enige tijd kan voortduren (Bijv. aanpassen keuringen, jury-aanpassingen, misschien 
keuring op afspraak, wel of niet publiek, zijn kleinschalige keuringen een optie voor uw organisatie, 
enz.)? 

• Hedenavond zijn de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt waarbij onder andere is benoemd dat 
evenementen tot 1 september niet mogen plaatsvinden. Keuringen lijken daar ook onder te vallen. Dit 
heeft vergaande gevolgen voor de paarden- en ponyfokkerij. Zowel voor de ontwikkeling van de 
fokkerij, als voor de financiële positie van de stamboeken. 

• In het belang van de vooruitgang in hippische fokkerij en het behoud van onze positie in de 
internationale markt, moet gezocht worden (en is ook te realiseren) naar een mogelijkheid om 
keuringen in aangepast en afgeslankte vorm, waarbij een strak protocol gehanteerd wordt, toch door 
te laten gaan. Uiteraard zonder publiek en catering. 
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• Aanlegtesten kunnen dusdanig ingericht worden dat paarden en pony’s individueel beoordeeld 
worden. Een protocol kan opgesteld worden waarbij naast de ruiter met 1 verzorger, de jury en een 
paar medewerkers (zoals ringmeester) verder niemand aanwezig hoeft te zijn. Handhaving van de 
COVID-19 richtlijnen kunnen daarbij gegarandeerd worden. Een speciale toezichthouder kan hierbij 
aangesteld worden. 

• Voor paardenpaspoortconsulenten moet een protocol, geldig voor alle ppc-ers in Nederland, 
opgesteld worden, waardoor het mogelijk is om, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, de 
veulens te schetsen en te chippen. Dit protocol kan vooraf opgestuurd worden naar de fokker zodat 
hij maatregelen kan nemen om naleving van het protocol mogelijk te maken. Haast is hierbij geboden! 
 

5. Zijn er zaken waar u tegen aan loopt op de iets langere termijn dan de afgelopen vier weken? 

• Het niet kunnen houden van keuringen heeft vele gevolgen waaronder financiële gevolgen (zie punt 
4).  

• Indien in het overleg tussen SRP en ministerie van LNV afspraken gemaakt kunnen worden 
om keuringen onder strikte voorwaarden, in aangepast en in afgeslankte vorm, toch mogelijk 
te maken, zou dat de stamboeken de mogelijkheid bieden om de ontwikkelingen in de fokkerij 
te blijven stimuleren. 
 

6. Heeft u richtlijnen, protocollen of anderszins hier voor ontwikkeld? Zo ja, kunt u deze kort weergeven 
zodat anderen hier misschien ook door geïnspireerd kunnen worden. 

• De meeste besturen van de stamboeken hebben de persconferentie van vanavond afgewacht en 
gaan deze week definitief beslissingen nemen en hun leden informeren.  

• Indien toch doorgang van enige vorm van keuringen mogelijk is (zie ook reactie vraag 5, 2de bullit), zal 
op korte termijn protocollen kunnen worden opgesteld. Deze kunnen dan ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

 
 
 


