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DOEL, MISSIE, VISIE
De Stichting Sectorraad Paarden (SRP) is opgericht op 31 mei 2007. De Sectorraad Paarden wordt
gevormd door de samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector (sport, fokkerij en
ondernemers). De Sectorraad Paarden is dé spreekbuis van de paardensector richting overheid. De
Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland vanuit
samenwerking tussen de sport, de fokkerij en de ondernemers.
Missie Sectorraad Paarden
Het bewerkstelligen van een goede uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling van de
paardensector in Nederland door in nauwe samenwerking met de sector de collectieve belangen te
behartigen zodat een sterke maatschappelijke positionering voor de paardensector als geheel
ontstaat.
Visie Sectorraad Paarden
Nederland heeft van oudsher een rijke paardentraditie en staat in de internationale hippische wereld
hoog aangeschreven. Het is een sector die veel werkgelegenheid creëert en waar volgens het CBS
jaarlijks circa 1,5 miljard euro in omgaat. Er zijn rond de 500.000 ruiters en de paardensport wordt
door mensen uit alle lagen van de bevolking beoefend. Het aantal paardenhouders in Nederland,
zowel professioneel als hobbymatig, is groot. De paardensector is dan ook economisch en sociaalmaatschappelijk van grote betekenis voor Nederland.
De beoogde ontwikkeling en groei van de hippische sector moet plaatsvinden binnen de
economische en maatschappelijke grenzen. Tegenover de schaalvergroting van paardenbedrijven in
de bebouwde omgeving staat bijvoorbeeld aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast hangt de
ruimte voor verdere ontwikkeling en groei van de sector nauw samen met maatschappelijke trends
en het daarmee samenhangende draagvlak. Zo neemt de maatschappelijke aandacht voor
dierenwelzijn en diergezondheid toe. Dit geldt ook voor de identificatie & registratie (IenR) van
paardachtigen, mede met het oog op een mogelijke uitbraak van dierziekten en de inwerkingtreding
per 21 april 2021 van de Diergezondheidsverordening. De genoemde thema’s staan dan ook hoog op
de agenda van de sector en zijn de belangrijkste speerpunten van de Sectorraad Paarden.
Het is tegen die achtergrond dat de Sectorraad Paarden zich namens en in nauwe samenwerking met
de Sport, Fokkerij en Ondernemers hard maakt voor een verdere professionalisering van de sector
en wil bijdragen aan oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Met als oogmerk een
duurzame toekomst voor de paardensector in Nederland.
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Bestuur
De SRP wordt gevormd door onderstaande organisaties:
• Sport
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR)
• Fokkerij
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
Koepel Fokkerij (24 partijen)
• Ondernemers
Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)
Federatie Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) (11 partijen)
LTO Nederland (LTO)
De activiteiten van de Sectorraad Paarden worden gecoördineerd vanuit het kantoor op het
Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.
Het bestuur wordt in 2021 gevormd door:
• Guusje ter Horst
Voorzitter
• Marieke Toonders
LTO Nederland
• Andries van Daalen
KWPN
• Pieter Wiersinga
Koepel Fokkerij
• Harry Boertjes
FNHB
• Cees Roozemond
KNHS
• Nico Bezemer
FNRS
• Paul Mulder
SNDR
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Verantwoording bestuur
• Sinds maart 2020 verkeert Nederland in een coronacrisis. Ook in 2021 overheersten de
coronamaatregelen. De Sectorraad Paarden heeft zorg gedragen voor gezamenlijke actuele
communicatie over geldende maatregelen en de doorwerking hiervan naar de paardensector. De
inzet van de sector, en met name het overleg met LNV, is er op gericht geweest om te
waarborgen dat de paardensector overeind kon blijven. Het mogen blijven verzorgen van paarden
en het bieden van beweging aan paarden waren hier, vooral in de beginfase van de crisis,
belangrijke elementen van. In latere fasen, toen de regels wat minder stringent werden, is
energie gestoken in het laten doorgaan van wedstrijden en koersen. Het is wellicht overbodig aan
te geven hoe ingrijpend en soms ook desastreus de coronacrisis voor de paardensector is
geweest. Ook nu worden de effecten daarvan nog gevoeld.
• In het meerjarenplan ‘Toekomstperspectief 2017 – 2021’ van de SRP zijn drie hoofdthema’s
benoemd: dierenwelzijn, diergezondheid en IenR. Voor ieder thema formuleert een SRPwerkgroep die bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de sector beleid en richtlijnen die
moeten leiden tot verbeteringen.
• In januari heeft het SRP-bestuur een strategiedag georganiseerd onder voorzitterschap van de
nieuwe voorzitter van het bestuur, Guusje ter Horst, die in december 2020 is aangetreden. De
missie en visie (zie hierboven) zijn herbevestigd. En de speerpunten dierenwelzijn,
dierengezondheid, IenR en maatschappelijk draagvlak/lobby blijven ook voor 2021 en verder
uitgangspunt. Paardenwelzijn is voor het SRP-bestuur topprioriteit. Alle organisaties in de
hippische sector moeten dat in hun beleid tot uitdrukking brengen. De werkgroep Welzijn heeft
de welzijnsvisie 2021-2025 het licht doen zien, die door het SRP-bestuur is vastgesteld.
• De werkgroep Gezondheid voorziet de sector in protocollen en draaiboeken bij uitbraken van
paardenziekten. Daarnaast worden via de Helpdesk Paard ook in 2021 dierenartsen bijgestaan om
vragen over paardenziekten te beantwoorden. Ook zijn er vaccinatie-adviezen op de SRP-website
opgenomen. In de loop van het jaar is een financiële bijdrage van 10.000€ toegekend aan Royal
GD voor het project ‘Data-analyse’.
• In april 2021 is de verplichte registratie van paarden door de exploitant ingevoerd. Het bestuur
betreurt dat niet gekozen is om op eigenaar te registreren maar sluit niet uit dat dat in de
toekomst alsnog zal gebeuren. De werkgroep IenR volgt de ontwikkelingen op de voet. Eind 2021
waren 140.658 paarden geregistreerd en 27.173 locaties met paarden. Naar schatting is dat een
derde van het totaal aantal verwachte registraties.
• Het jaar 2021 overziend kan worden gesteld dat de werkgroep/taskforce structuur goed heeft
gewerkt en veel dank gaat dan ook uit naar een ieder die zich daarvoor heeft ingezet. Zie voor de
samenstelling van de werkgroepen de tabel op de volgende pagina.
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Werkgroep

Taakopdracht

Werkgroepleden

Werkgroep I&R

Ontwikkeling en opzet Centrale
Nederlandse Database (CND),
met afspraken over
verantwoordelijkheid en de
financiering.

Fokkerij
·
·
·

Ids Hellinga (Koepel fokkerij), voorzitter
Piet Peters (KWPN)
Frans Burgers (FNHB)

Sport
·
·

Theo van der Meulen (KNHS)
Paul Mulder (SNDR)

Ondernemers
·
·
·
Werkgroep
Welzijn

- Actueel houden en naleving
stimulering van Gids voor Goede
Praktijken;
- Keurmerk voor paardenwelzijn
ontwikkelen en gebruik hiervan
stimuleren;
- Vertrouwensloket voor de
paardensector

Fokkerij
·
·

Marten Pelleboer (Koepel Fokkerij)
Piet Peters (KWPN), per juli 2021 voorzitter

Sport
·
·

Fenna Westerduin (KNHS)
Camiel Mellegers (SNDR)

Ondernemers
·
·

Ilse Limpens/ Mieke Theunissen (LTO)
Anita de Keijzer (FNHB)
Vincent Valk (FNRS), tot juli 2021 voorzitter /
per juli 2021 Rianne Sibma als lid

- Protocollen/ draaiboeken
dierziekten;

·

Prof. Dr. M. Sloet – van OldruitenborghOosterbaan (Universiteit Utrecht), voorzitter

- Het gezondheidsoverleg
voortzetten;

Fokkerij

·
Werkgroep
gezondheid

Matthijs Maat (LTO)
Ale Schaap (VPETN)
Siebren Boersma (veterinair)

- Monitoring van bepaalde
dierziektes middels de Helpdesk;

·
·

Piet Peters/ Ralph van Venrooij (KWPN)
Ton Lautenschutz (Koepel Fokkerij)

Sport
·
·

Gert Naber (KNHS)
René van den Hoven (SNDR)

Ondernemers
·
·
·
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• De KNHS kondigde aan per 1/1/2022 niet langer het secretariaat van de SRP te kunnen voeren.
De secretaris is te zeer nodig in de eigen organisatie. Gesprekken met LTO Nederland hebben er
in geresulteerd dat de detacheringsovereenkomst voor de secretaris en de SLA voor financieeladministratieve dienstverlening zijn vastgesteld. De KWPN heeft aangeboden een werkplek om
niet ter beschikking te stellen. De SRP is dank verschuldigd aan de KNHS en in het bijzonder aan
Hester van der Bij, Jorien Ulrich en Theo van der Meulen voor hun inzet in het verslagjaar.
• De SRP heeft bijgedragen aan de lobby om in de nieuwe wetgeving met betrekking tot de
consumentenbescherming gebruik te maken van de uitzonderingsclausule en de garantietermijn
voor paarden niet te verlengen van een half jaar naar een jaar.
• Naar aanleiding van berichtgeving in het Nieuws van de Dag over vermeende onoorbare zaken in
de paardenbranche is contact gelegd met de directeur van de Belastingdienst. Dit heeft geleid tot
een overleg waar naast de belastingdienst ook de FIOD vertegenwoordigd was. Een en ander
heeft geleid tot de oprichting van de werkgroep belastingen onder leiding van Harry Boertjes.
Deze werkgroep gaat samen met de belastingdienst kijken naar uitdagingen waar de sector en de
belastingdienst voor staan.
• Op de website van de SRP is onder andere aandacht besteed aan het ‘protocol extreme
temperaturen’, Jacobskruiskruid, paardrijden in de moderne vijfkamp, influenza-vaccinaties en de
corona-maatregelen.
• Tot slot is er uitgebreid overleg geweest met LNV over de maatlat duurzame veehouderij. Helaas
is de gekozen boxmaat van een zodanige afmeting dat slechts een klein deel van de
paardenhouderijen van het belastingvoordeel kan profiteren. Hopelijk zal de evaluatie van de
maatlat tot een wijziging van de boxmaat leiden.
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Financieel verslag
Balans
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Staat van baten en lasten

Resultaat
Het resultaat over 2021 bedraagt - € 30.732,-. Van dit resultaat wordt €5.000,- ten laste gebracht van
de bestemmingsreserve paardenwelzijn. Het resterende bedrag (€ 25.732,-) komt ten laste van de
algemene reserves.
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