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Inleiding 

 

 

Voor u ligt het ‘beleidsplan paardenwelzijn’ van het KWPN. De Welzijnsvisie Sectorraad 

Paarden 2021 - 2025 heeft als titel: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. En dat is precies 

wat ons te doen staat. We danken al het plezier en succes van onze hobby, onze sport, onze 

carrière, aan onze viervoetige, edele partner: het paard. Wij zijn het aan ze verplicht om 

optimaal voor ze te zorgen, dat moet buiten kijf staan voor iedereen die paarden houdt.  

Bij een optimale verzorging hoort ook dat paarden zoveel mogelijk aan hun natuurlijke 

behoefte kunnen voldoen. Een sportpaard kan je niet vergelijken met zijn wilde voorganger 

van 1.000 jaar geleden, en dus zijn de behoeftes van het gedomesticeerde paard niet een-

op-een over te nemen van zijn soortgenoot van weleer. Voortschrijdend inzicht en nieuwe 

wetenschappelijke kennis helpt om steeds beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze 

huidige populatie paarden. Zaken als sociaal contact, voldoende (vrije) beweging en 

onbeperkt ruwvoer zijn essentieel en moeten we ze dagelijks bieden. 

 

Het KWPN-fokdoel is de (top)sport, en ook daar behoeven diverse zaken aandacht of 

aanpassing. In dit beleidsplan beperken wij ons echter tot de zaken die relevant zijn voor 

ons als fokkerij-organisatie. Nieuwe voorplantingstechnieken kunnen worden ingezet, maar 

moeten paardwaardig blijven en altijd in overleg met een dierenarts ingezet. Er moet goed 

toezicht zijn bij rubrieken en aanlegtesten onder het zadel en bij overtreding van de regels 

moet er worden ingegrepen. Het welzijn van jonge paarden moeten we waarborgen door ze 

op verantwoorde wijze slechts gedoseerd te belasten. Een belangrijke taak voor ons als 

KWPN is het optimaal informeren van onze leden over de diverse aspecten rondom 

paardenwelzijn, om zo een goede bewustwording te realiseren. Maar we hebben als KWPN 

ook een voorbeeldfunctie. Derhalve streven wij nog er nog steeds naar om ook op het KWPN-

centrum optimaal te voldoen aan de welzijnseisen zoals vastgelegd in het Keurmerk Paarden 

Welzijn. Maar ook onze functionarissen en medewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Een 

belangrijk instrument in het verbeteren van het paardenwelzijn is om misstanden en 

verbeterpunten bespreekbaar te maken, juist als paardenliefhebbers onderling. 

 

Begin 2022 is er een enquête uitgezet onder de leden met paardenwelzijn als onderwerp. 

Met de uitkomsten van de enquête over welzijn én aan de hand van deze welzijnsvisie, gaan 

we als KWPN actief aan de slag. Op die manier waarborgen we het welzijn van onze paarden 

op de manier die volgens ons het beste is. Met speerpunten waarmee wij het welzijn van 

onze paarden nog beter kunnen waarborgen. Hier ligt een taak voor ons als vereniging – 

beleidsbepaling, aanpassingen protocollen, voorlichting en transparantie – maar zeker ook 

voor onze leden. Het is tenslotte de verantwoordelijk van iedere individuele paardenhouder 

om te begrijpen wat de natuurlijke behoeften van een paard zijn en om zorg te dragen voor 

het optimale welzijn van het paard.  

 

Met deze welzijnsvisie zetten we stappen om het welzijn van onze paarden verder te 

optimaliseren. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als stamboekorganisatie, maar 

realiseren ons echter dat we – als we in breder verband het welzijn willen waarborgen – 

internationaal moeten optrekken. Derhalve zullen wij ook actief bijdragen aan de 

internationale discussie binnen de overkoepelende stamboekorganisatie WBFSH.  

 

Andries van Daalen, voorzitter KWPN 
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1. Missie/visie 

 

Het fokbeleid van het KWPN is gericht op paarden met een gezonde geest in een gezond 

lichaam. Door de jaren heen is dankzij een streng selectiebeleid de fysieke conditie van het 

KWPN-paard aantoonbaar verbeterd. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk aspect: we 

streven naar een gezond paard dat zijn werk goed aan kan en de term ‘duurzaamheid’ 

overkoepelt daarmee alle eerder genoemde gezondheidsaspecten. Onze paarden zijn sterk 

en gezond en dat is ook helder te meten. 

 

Bij de geestelijke gesteldheid is dat minder eenvoudig. Want wat zijn de criteria voor een 

gezonde geest? Hoe meet je of een paard populair gezegd lekker in zijn vel zit? Zijn KWPN-

paarden tevreden paarden, die krijgen wat ze nodig hebben? Allemaal vragen, waarop nog 

geen eenduidig antwoord te geven is. Maar we zijn er wél voortdurend naar op zoek. 

 

Het KWPN voert een proactief en vooruitstrevend beleid als het gaat om de gezondheid en 

het welzijn van paarden. Het fokbeleid is gericht op een gezonde geest in een gezond 

lichaam, waarbij we ons terdege beseffen, dat er over de geest van het paard nog veel te 

ontdekken en te leren valt. Ons welzijnsbeleid brengen wij in de praktijk door middel van 

een kritische selectie op gezondheid en karakter én door onze voorlichtings- en 

voorbeeldrol.  

 

 

1.1 Doelstelling 

 

Dierenwelzijn omvat zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn 

(hoe voelen dieren zich). Een optimaal welzijn wordt bereikt door de vijf vrijheden van het 

paard, te omschrijven als: ‘een dier kan vrij van honger, dorst, pijn, ziekten, ongemakken, 

chronische stress en angst gehouden kan worden waarbij het zijn natuurlijk gedrag kan 

uiten.’   

Daarnaast kunnen paardenhouders in Nederland het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) 

behalen als hun bedrijf deze aan de eisen van het keurmerk voldoet. Deze richtlijnen en het 

keurmerk zijn ook gebaseerd op de bovengenoemde vijf vrijheden van het paard. Het KPW 

stelt eisen op het gebied van gezondheid, verzorging, huisvesting, voeding, veiligheid, vrije 

beweging en sociaal contact en draagt bij aan goed paardenwelzijn.  

 

Het KWPN streeft naar een duurzame fokkerij. Dit betekent een fokkerij waarin op een 

verantwoorde manier een afweging gemaakt wordt tussen de belangen van de mens én het 

belang van het dier. Het KWPN ziet het als haar taak om gezonde paarden te fokken die met 

plezier en gemak doen wat gebruikers van hen vragen. Verwaarlozing door onwetendheid is 

iets, dat voorkomen kan worden. En óók het KWPN kan hieraan bijdragen. De kennis, kunde 

en verantwoordelijkheid van het KWPN ligt in de fokkerij. Het KWPN buigt zich daarom 

primair over de welzijnsaspecten die te maken hebben met de fokkerij. Op het KWPN-

centrum staat welzijn hoog in het vaandel, onze voorbeeldfunctie nemen wij serieus en wij 

staan voor een optimale verzorging en training op het centrum. Door middel van 

voorlichting omtrent de basisprincipes van paardenwelzijn (zie de hierboven genoemde 

punten) en door onze leden te motiveren om deze te waarborgen willen wij bijdragen aan de 

verbetering van het welzijn in onze sector. Onze doelstelling is om aan het einde van deze 

beleidstermijn een duidelijke bijdrage te hebben geleverd aan het optimale welzijn van de 

paarden van onze leden. Dit is lastig te meten, en veelal wellicht overbodig, maar door 

uitgebreide voorlichting, aangepaste richtlijnen voor bijvoorbeeld evenementen en het 

onderwerp welzijn als vast punt op de agenda te zetten willen wij als KWPN de noodzaak en 

het belang uitdragen van de optimale verzorging van het paard. Ook streven wij ernaar om 

over sommige onderwerpen internationale afspraken gemaakt te hebben met de 

collegastamboeken.   
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1.2 Strategie 

 

De komende drie jaren staat welzijn hoog op de agenda van het KWPN. Momenteel (medio 

2022) zijn we al geruime tijd met de gemeente Ermelo in gesprek over de mogelijkheid tot 

het uitbreiden van het aantal paddocks op de weide voor het KWPN-kantoor. De paarden die 

verblijven op het KWPN-kantoor voor de diverse aanlegtesten moeten te allen tijde optimaal 

worden verzorgd, waarin de richtlijnen van het Keurmerk Paard en Welzijn uitgangspunt zijn. 

De obstakels en onmogelijkheden bij bijvoorbeeld de huisvesting van hengsten worden 

hierbij in acht genomen, maar uitgangspunt is om te kijken naar de mogelijkheden in plaats 

van naar de onmogelijkheden.  

Met de uitslagen van de welzijnsenquête gaan we het gesprek aan met onze leden over tal 

van actuele onderwerpen. Daarnaast zullen we een de voorlichting rondom welzijnsaspecten 

uitbreiden via de diverse kanalen.  

Op onderdelen worden reglementen aangescherpt of aangepast om het welzijn van paarden 

te vergroten.  

Om paardenwelzijn niet alleen binnen de Nederlandse fokkerij, maar ook in 

Europees/wereldwijd verband te verbeteren gaat het KWPN actief de dialoog aan met de 

partijen binnen de WBFSH. Samen kunnen we een nog groter verschil maken. 
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2. Huidige situatie 

 

 

Fokken betekent: het vermeerderen van dieren, waarbij de mens bepaalt welke dieren zich 

mogen voortplanten. Hiermee probeert de mens bepaalde gewenste eigenschappen of 

kenmerken bij het dier door te geven aan de nakomelingen. Wanneer je dat generaties lang 

systematisch doet, beantwoorden de nakomelingen steeds beter aan de wensen van de 

mens. 

Fokken levert dus voordeel op voor mensen. Maar fokken is vaak niet voordelig voor dieren. 

Omdat het dier bijvoorbeeld door vergaande selectie van bepaalde eigenschappen 

problemen met de gezondheid krijgt. Dan komt het welzijn van het dier in de knel. De 

fokkerij kan echter ook ingezet worden om juist het dierenwelzijn te verbeteren, 

bijvoorbeeld door te fokken met dieren met een betere gezondheid. 

 

In een duurzame fokkerij wordt op een evenwichtige manier rekening gehouden met zowel 

de belangen van mensen als de belangen van dieren. Belangen van dieren zijn: 

• behoud van eigenwaarde (waarde van het dier buiten de waarde die het heeft voor de 

mens); 

• welzijn en gezondheid: 

- behoud van vitaliteit (levenskracht) en lichamelijke gezondheid; 

- behoud van soorteigen gedrag; 

- behoud van geestelijke gezondheid; 

• behoud van genetische diversiteit (tussen en binnen soorten). 

 

 

Fokbeleid 

In het KWPN-fokbeleid is gezondheid een essentieel onderdeel. We slagen er steeds beter in 

om ongewenste aandoeningen en ziekten te beperken of soms zelfs volledig te voorkomen. 

En dit alles danken we aan die duizenden stamboekkeuringen, aanlegtesten en 

sportresultaten. Aan die onvoorstelbaar grote hoeveelheid informatie, die in de afgelopen 

decennia is verzameld door te kijken, te keuren en te beschrijven. Maar ook door de strenge 

selectie op diverse relevante fokdoelkenmerken.  

 

 

Fokdoelkenmerk 1: een in alle opzichten 'compleet' paard 

 

Voor alle fokrichtingen van het KWPN geldt een helder omschreven fokdoel, waarin de 

volgende elementen terugkomen: 

Het paard moet een natuurlijk aanleg voor de betreffende tak van sport hebben; 

• Het paard moet een natuurlijk aanleg voor de betreffende tak van sport hebben; 

• een gezonde constitutie;  

• een passend exterieur en bewegingsvorm; 

• een goed definieerbaar en mensvriendelijk karakter, dat past bij het gebruik.  

De vier elementen uit het fokdoel samen staan garant voor een ‘compleet’ paard, dat zowel 

fysiek als mentaal is afgestemd op datgene waarvoor het kan worden ingezet. Ook de 

paarden die niet op het hoogste niveau acteren, zijn fysiek optimaal, correct gebouwd en 

goed bewegend. En dat maakt ze uitstekend geschikt voor de meest brede groep gebruikers. 

 

Fokdoelkenmerk 2: gezonde constitutie 

 

In het KWPN-fokprogramma wordt strikt geselecteerd op een groot aantal 

gezondheidscriteria en erfelijke aandoeningen. Dankzij strenge selectiecriteria in het 

verleden komen aandoeningen zoals hoefkatrolontsteking, spat en kogelarthrose 

tegenwoordig weinig meer voor. Een uitgebreid klinisch onderzoek (zachte weefsels en 

organen) maakt eveneens standaard deel uit van het selectieproces.  
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Fokdoelkenmerk 3: passend exterieur en bewegingsvorm 

 

Het KWPN streeft naar een lang gelijnd, evenredig en correct gebouwd paard met een 

correcte bewegingsvorm. Op deze - en andere - criteria worden de paarden op verschillende 

momenten getoetst. 

 

Fokdoelkenmerk 4: een goed definieerbaar en mensvriendelijk karakter, dat past bij het 

gebruik 

 

Het aantal paarden dat op het hoogste sportniveau meedraait, is echter beperkt. Lang niet 

iedere eigenaar of ruiter heeft immers de ambities of mogelijkheden om de top te bereiken. 

Het belang van een goede match tussen paard en gebruiker is hierdoor een belangrijk punt 

van aandacht. Het KWPN doet onderzoek naar het meten en vastleggen van 

karaktereigenschappen en daarbij de selectie op karakter.  

 

Fokkerij 

Welzijn speelt een belangrijke rol in de fokkerij. Kunstmatige inseminatie is de gangbare 

methode van voortplanting waarbij het welzijn van de merrie niet wordt geschonden. 

Uitgangspunt moet altijd zijn om met een gezonde merrie te fokken die de dracht goed aan 

kan. Is dit niet het geval dan kan men uitwijken naar voortplantingstechnieken waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een draagmerrie die de dracht kan voldragen voor de 

donormerrie.  

Omdat veel waarde wordt gehecht aan het fokken met gezonde merries, is hier gekozen voor 

een stimulerend beleid. De predicaten PROK en D-OC vormen de invulling van dat beleid.  

 

Veulens horen met hun moeders in de wei, zodat ze voldoende beweging en frisse lucht 

krijgen om gezond te kunnen opgroeien. Het volledig op stal houden van veulens komt 

overigens zelden voor, een nadelig effect hiervan is de negatieve invloed op de 

botontwikkeling. Het is zeer belangrijk dat veulens de eerste vijf maanden voldoende 

beweging krijgen om problemen als osteochondrose (OCD) en overige problemen met het 

kraakbeen te voorkomen. De ontwikkeling van de motoriek wordt bijvoorbeeld bevorderd 

tijdens het spelen. Regelmatige beweging is ook het beste voor de ontwikkeling van de 

pezen van sportpaarden. Het is echter wel belangrijk dat merrie en veulen over een droge en 

beschutte plaats beschikken en het veulen moet ook tegen het weer bestand zijn. Het jonge 

veulen is kwetsbaar voor kou en tocht. Bij vroege veulens kan indien de 

weersomstandigheden weidegang niet mogelijk maken vrije beweging worden gegeven via 

een paddock of binnenbak.  

 

De opfok van jonge paarden vindt grotendeels plaats in groepen, ’s zomers in de wei en ’s 

winters in loopstallen. Dit is een fijne manier, die prima aansluit bij het oorspronkelijke 

gedrag in kuddes. Voor het welbevinden van paarden is sociaal contact ook een absolute 

must. Hoe groter de groep, hoe minder problemen: grote groepen zijn flexibeler in het 

accepteren van nieuwkomers.  

Het opvoeden en het spenen van veulens is een zorgvuldig proces met aandacht voor het 

individuele paard. Het KWPN adviseert fokkers op basis van wetenschappelijk onderzoek om 

hun veulens in groepen te spenen op een leeftijd van vier tot zes maanden. Later spenen 

gaat in veel gevallen ten koste van de merrie en kost haar veel energie. Bovendien is de 

merrie vatbaarder voor infecties door virussen die de veulens kunnen overdragen. Geleidelijk 

afspenen verkleind de kans op uierontsteking bij de merrie. Men kan bijvoorbeeld beginnen 

met de veulens al ‘s nachts bij de moeder vandaan te halen en overdag nog bij elkaar te 

laten lopen. Het KWPN adviseeurt om veulens op te fokken in een groep van minimaal twee 

veulens. Informatie hierover wordt verstrekt via onder meer de KWPN-website. 

 

 

Inteelt 

Voor de fokrichting tuigpaarden is de populatie klein en het aantal alternatieve bloedlijnen 

beperkt. Het stamboek heeft binnen haar hengstenselectietraject een focus op het toevoegen 

van hengsten aan de populatie die een lage relatie vertonen tot de merriegroep. 
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Om verlaging van de inteeltstijging en de verwantschap binnen de populatie te bevorderen, 

worden fokkers van laagverwante veulens sinds 2021 financieel gecompenseerd, dit wordt 

tevens voor 2022 weer uitgevoerd.  

Het KWPN zal dit beleid voor tuigpaarden vooralsnog voortzetten en zonodig verder 

aanscherpen. 

Voor fokkers uit alle fokrichtingen is er de online inteelttool. KWPN-leden kunnen via MIJN 

KWPN de hengstenkeuze voor hun merrie(s) verder onderbouwen door zich te verdiepen in 

de resultaten omtrent inteelt en verwantschap van de beoogde partners. Via deze inteelttool 

kan een fokker eenvoudig zien welke hengsten er bij zijn/haar merrie passen v.w.b. inteelt 

en bloedspreiding. 

 

Transparantie, voorlichting en regelgeving 

Het KWPN is van mening dat de fokkerij gebaat is bij een zo transparant mogelijk 

selectiesysteem, zeker gezien de grote commerciële belangen in de sector. Deze 

transparantie uit zich onder meer in: 

 

• Het open karakter van alle selectiemomenten van zowel hengsten als merries. 

• Het zoveel mogelijk openbaar motiveren van keuringsbesluiten op alle 

selectiemomenten. 

• Het openbaar maken van keuringsresultaten en fokkerijstatistieken op schrift en 

website middels nieuwsberichten en de KWPN Database 

• Het openbaar livestreamen van onder meer de KWPN Kampioenschappen, de gehele 

eerste bezichtiging, tweede bezichtiging, de eindpresentatie van het 

verrichtingsonderzoek inclusief alle toelichtingen, de hengstencompetities en de 

verrichtingen van hengsten en hun collega’s in de diverse jongepaardencompetities. 

Sinds 2020 worden ook de stamboekkeuringen uitgezonden op KWPN.tv. Deze 

beelden zijn voor leden ook terug te kijken.  

Het KWPN streeft ernaar om een laagdrempelige vraagbaak te zijn voor leden en andere 

partijen en draagt haar voorbeeldfunctie binnen de fokkerij zoveel mogelijk uit. 

 

Voor paarden die deelnemen aan evenementen, gelden wetenschappelijk onderbouwde 

vaccinatieschema’s die zijn vastgelegd in het veterinaire reglement. Paarden die niet of 

onvolledig zijn gevaccineerd worden uitgesloten van deelname aan activiteiten. 

 

Keuringen en testen 

Een KWPN-paard wordt op verschillende momenten in zijn of haar leven gekeurd. In het 

kader van paardenwelzijn hebben keuringen een stimulerende functie. Paarden worden in 

goede conditie gebracht, tijdig geënt en bekapt en/of beslagen. 

 

Het KWPN ontmoedigt het scheren van veulens al jaren nadrukkelijk. Het verhoogt niet de 

kans op een betere beoordeling maar vormt wel een gezondheidsrisico. Ook ontmoedigt het 

KWPN al jaren het scheren van tastharen: voor een paard is de neus een belangrijk 

tastzintuig en de tastharen hebben wel daarbij een functie. 

 

Het huidige KWPN-keuringssysteem is er op gericht om paarden op een zo natuurlijk 

mogelijke manier te beoordelen. Het gebruik van rammeldoosjes en zweepgeklapper wordt 

ontmoedigd en paarden die te veel ‘geholpen’ lijken in de voorbereiding op de keuring en 

hierdoor tijdens het vrijspringen/vrijbewegen te extreem springen/bewegen worden als 

onbeoordeelbaar naar huis gestuurd. Op deze manier probeert het KWPN te voorkomen dat 

paarden voor een keuring met ongeoorloofde (trainings-)methodes worden voorbereid en op 

een onnatuurlijke manier worden getoond. 
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2.1 Aanpassingen en doelstellingen 

 

In het Strategisch Plan 2020-2024 staan zeven waarden beschreven die het KWPN richting 

geven aan de keuzes die we als vereniging maken, te weten: Betrokken, Verschil maken,  

Wendbaar, Verbindend, Daadkracht, Professionaliteit en Respect.  

Deze waarden zijn ook van toepassing op hoe wij het paardenwelzijn embedden in onze 

cultuur, onze plannen en ons handelen. Met ingang van 2023 worden jaarlijks concrete 

doelstellingen op het gebied van welzijn meegenomen in het jaarplan. Een aantal 

doelstellingen of aanpassingen zijn al concreet. 

 

Scheren van tastharen, oren en veulens 

Zoals eerder aangegeven ontmoedigt het KWPN al jaren het scheren van veulens en 

tastharen. Bij veulens en oudere paarden wordt onder het mom van mooier, vaak de 

tastharen rond de mond en ogen van het paard geschoren. Mooi laten prevaleren boven 

doelmatigheid, los van het feit dat het schadelijk of onschadelijk is, is in het kader van 

welzijn niet gewenst. Het scheren van de tastharen van een paard leidt tot een verlies aan 

zintuigelijk vermogen en kan een paard bijgevolg hinderen.  

Geregeld worden er veulens op de veulenkeuringen aangeboden die geheel geschoren zijn. 

Het geheel scheren van een veulen voor de keuring is in het kader van welzijn niet gewenst 

en onnodig. Wel mogen de kootholtes worden geschoren, dit is functioneel omdat de jury 

hierdoor de kootstand makkelijker kan beoordelen. Het KWPN ontmoedigt het scheren van 

veulens zeer nadrukkelijk. Het verhoogt niet de kans op een betere beoordeling maar vormt 

wel een gezondheidsrisico.  

Derhalve is het met ingang van het keuringsseizoen 2022 niet toegestaan om met geheel 

geschoren veulens en paarden waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd 

zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn deel te 

nemen aan de veulen-, merrie- en hengstenkeuringen en  overige KWPN-evenementen en 

competities. Concreet samengevat: Het is voor deelname 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. Hierop zal ter plaatse worden 

gehandhaafd. 2022 geldt als overgangsjaar: in het keuringsseizoen van 2022 zal de toegang 

tot de keuringsbaan niet worden geweigerd maar wordt bij paarden waarbij de haren 

volledig zijn verwijderd een waarschuwing gegeven. Vanaf 2023 geldt dat bij paarden 

waarbij de haren volledig zijn verwijderd de toegang tot de keuringsring wordt geweigerd.  

 

Minimale leeftijd deelname selecties 

Uit de begin 2022 gehouden welzijnsenquête blijkt dat 72% van de respondenten 

(percentage KWPN-leden) vindt dat er een minimale leeftijd van drie jaar moet zijn voor 

deelname aan selectieprocedures, en 78,5% vindt dat deze minimale leeftijd noodzakelijk is 

voor aanlegtesten en onder het zadel rubrieken. Het KWPN heeft de belasting van de 

hengsten in het voorjaarsverrichtingsonderzoek laten testen door externe wetenschappers 

en daarin is gebleken dat de belasting voor de driejarige hengsten in het huidige programma 

zeker niet te zwaar is. Echter de publieke opinie stelt vragen bij de inzet van zeer jonge 

dieren in het selectietraject. Het KWPN staat open voor aanpassing van de selectieprocedure, 

echter wil dit een kans van slagen hebben dan moet deze keuze worden gemaakt in 

Europees verband. Wanneer enkel het KWPN bijvoorbeeld zou besluiten om voor alle 

fokrichtingen het voorjaarsonderzoek voor driejarige hengsten te schrappen, dan zal het 

merendeel van deze hengsten worden aangeboden bij buitenlandse stamboeken waar nog 

wel een voorjaarsgoedkeuringstraject wordt gehanteerd. Netto is er dan geen winst op 

welzijnsvlak. Het KWPN verzoekt aan het WBFSH om dit onderwerp op de agenda te zetten en 

met alle aangesloten stamboeken te bespreken om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

 

KWPN-centrum 

De paardensector heeft in 2014 het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) ontwikkeld. Dit 

keurmerk is in het najaar van 2017 overgenomen door de Sectorraad Paarden. Het doel van 

het KPW is om het welzijn van de gehouden paarden in Nederland steeds verder te 

verbeteren. Het KPW is gebaseerd op het Welfare Quality® systeem. Dit houdt in dat het 

welzijn wordt geëvalueerd volgens de vier uitgangspunten: goede voeding, goede 
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huisvesting, goede gezondheid en gepast gedrag. Voor deze uitgangspunten zijn een heel 

stel criteria gedefinieerd die ook leidraad zijn voor het verblijf van paarden op het KWPN-

centrum. Alle paarden worden bij aankomst veterinair geïnspecteerd en staan ook tijdens 

hun verblijf onder controle. Minimaal driemaal daags wordt hoge kwaliteit kuilvoer gegeven 

waardoor de paarden het grootste gedeelte van het etmaal beschikken over ruwvoer 

beschikken. De paarden worden gehuisvest in zeer ruime boxen en staan op vers stro. 

Vanwege het relatief korte verblijf van paarden is fysiek sociaal contact niet mogelijk, zeker 

bij hengsten geeft dit een onacceptabel risico op blessures, verwondingen en infectueuze 

ziektes. Echter alle paarden op het KWPN-centrum voldoen aan de minimale eis van twee uur 

per dag (vrije) beweging: na de training in de ochtend komen alle paarden in de middag in 

de stapmolen en/of de paddock.  

 

Sportrubrieken 

De diverse jongepaardencompetities en sportrubrieken worden verreden onder het algemeen 

wedstrijdreglement en het disciplinereglement van de sportbonden (dressuur, springen, 

eventing) of de VERT (aangespannen sport) en waar aanwezig de welzijnscode van de 

sportbond. Tijdens diverse competities worden paarden steekproefgewijs onderzocht op de 

aanwezigheid van ongeoorloofde middelen, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement 

Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van de sportbonden. De combinatie wordt 

uitgesloten zodra er sprake is van een positieve dopingtest van het betreffende paard. De 

jury kan besluiten tot uitstel van de beoordeling indien naar haar mening een aangeboden 

paard niet te beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen 

van het paard of de omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben. Op het 

voorterrein vindt toezicht plaats door officials. Bij ongeoorloofd gedrag wordt ingegrepen en 

kan een combinatie worden uitgesloten van deelname. Handhaving is essentieel voor 

naleving van de diverse regels. Het KWPN zal er bij de diverse sportbonden op aandringen 

dat controle geïntensiveerd wordt.  

Juryleden en officials hebben een essentiële rol bij ‘fair play’ in de paardensport. Het KWPN 

zal in gesprek gaan met de sportbonden over educatie en training van officials met als doel 

dat ongeoorloofd gedrag te allen tijde wordt afgestraft. 

 

Voorplantingstechnieken 

Het op een verantwoorde, duurzame wijze fokken en het verantwoord gebruiken van 

voortplantingstechnieken vraagt om een duidelijkere, transparante afweging van 

belangen. Voorplantingstechnieken als ICSI en embryotransplantatie worden vanwege de 

hoge kosten slechts beperkt in de fokkerij ingezet.  

 

Wij adviseren onze fokkers om altijd de afweging te maken of de gekozen 

voortplantingstechniek opweegt tegen de (mogelijke) schade aan welzijn en 

gezondheid van het dier? En tevens om deze technieken altijd onder begeleiding van een 

gespecialiseerde dierenarts/kliniek te doen nadat deze de donor- en ontvangstmerries na 

onderzoek hiervoor geschikt heeft verklaard.  

 

Voorlichting  

Op de website (pagina welzijn en artikelenarchief) wordt informatie verstrekt over 

onderwerpen als vrije beweging, sociaal contact, de geboorte, opfok, paardenhouderij etc. 

Via de bestaande KWPN-media wordt frequent voorlichting gegeven over de eisen waaraan 

moet worden voldaan om het welzijn van paarden te garanderen. Te denken valt aan 

artikelen over welzijnsgerelateerde onderwerpen en KWPN Ontmoet bij bedrijven die het 

Keurmerk Paard en Welzijn bezitten. Daarbij blijft welzijn de komende jaren een onderwerp 

waarover wij met onze leden over in gesprek gaan, bijvoorbeeld tijdens fokkerscafé’s en 

ledenbijeenkomsten.  

Aanspreekcultuur 

Terwijl we allemaal voelen dat sommige praktijken niet door de beugel kunnen, blijven veel 

misstanden onbesproken. Aanspreken voelt voor veel mensen ongemakkelijk. Maar we 

kunnen de wil het te doen wel aanmoedigen door functionarissen handvatten te geven hoe 
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onderwerpen het beste aan te kaarten en door zichtbaar te maken wat de noodzaak is van 

het meer aanspreken voor welzijn en de toekomst van de paardensector. Daarnaast is het 

van belang dat functionarissen een aanspreekpunt binnen de organisatie hebben voor 

advies. Binnen de sector streven we naar een loket waarbij misstanden kunnen worden 

gemeld. Als het begrip en de wil aanwezig zijn kunnen we gaan investeren in vaardigheden 

en condities die aanspreken makkelijker maken; het kunnen. Hierin kan worden 

samengewerkt met andere sectorpartijen.  
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3. Planning 

 

Voorgaande in acht nemend komen we tot de volgende planning:  

 

Doorlopend:  

• Aandacht voor gezondheid en duurzaamheid binnen het fokdoel. 

• Waarborgen van optimaal welzijn van paarden die op het KWPN-centrum verblijven 

gedurende aanlegtesten en trainingen. 

• Strenge selectie op gezondheid en correctheid middels keuringen en aanlegtesten 

• Het uitbannen van ongeoorloofde (trainings)methodes door paarden die tijdens het 

vrijspringen/vrijbewegen te extreem springen/bewegen worden als onbeoordeelbaar 

naar huis te sturen. 

• Voorlichting over welzijnsgerelateerde onderwerpen via de diverse KWPN-media  

• Welzijn op de agenda bij Ledenraad, fokkerscafé’s en kaderdagen. 

 

2022: 

 

• Analyse welzijnsenquête en aan de hand hiervan verdere verdieping welzijnsbeleid. 

• Met ingang van het keuringsseizoen 2022 is het niet toegestaan om met geheel 

geschoren veulens en paarden waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel 

verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp 

weggeschoren zijn deel te nemen aan de veulen-, merrie- en hengstenkeuringen en  

overige KWPN-evenementen en competities. In 2022 worden bij overtredingen 

waarschuwingen uitgedeeld.  

• Overleg met de sportbonden over handhaving door officials op ongeoorloofd gedrag. 

• Overleg met de WBFSH om de minimale leeftijd voor deelname aan keuringen en 

aanlegtesten op de agenda te zetten ten behoeve van internationale afspraken. 

• Start verkennen verbeteren aanspreekcultuur. 

 

2023: 

• Met ingang van het keuringsseizoen 2023 wordt bij geheel geschoren veulens en 

paarden waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of 

waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren de toegang 

geweigerd tot de veulen-, merrie- en hengstenkeuringen en overige KWPN-

evenementen en competities.  

• Concrete doelstellingen op het gebied van paardenwelzijn in het Jaarplan 2024.  

• Start aanspreekcampagne rondom welzijn. 


