Welzijn Paarden

Inspectieresultaten 2016 - 2017
In 2016 en 2017 is het project Welzijn paard uitgevoerd. Hiervoor
zijn bedrijfsmatige paardenhouders aselect geselecteerd voor een
inspectie. Dit project is uitgevoerd om een toezichtbeeld van de
sector te verkrijgen en de welzijnsrisico’s in beeld te brengen.

In het najaar van 2017 is er een vervolg op dit project geweest.
De aandachtspunten zijn meegenomen in het risicogerichte project
welzijn paard 2017.

Wet dieren en Besluit houders van dieren
In de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is geen specifieke wet- en regelgeving opgenomen voor welzijn en houden van
paarden. De algemene welzijnsregels voor het houden van dieren zijn geldig. Deze bestaan veelal uit doelvoorschriften; de dieren
moeten een toereikende behuizing hebben, voldoende drinkwater en geschikt voer, voldoende hygiënische omstandigheden enz.
Website: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/paarden/welzijnseisen-paarden

Resultaten
aantal bedrijven1
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akkoord
niet akkoord
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akkoord
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Methode
Om een toezichtbeeld te verkrijgen zijn in het voorjaar van 2016 en
2017 in totaal 85 professionele paardenhouders aselect1 geselecteerd
en geïnspecteerd op de algemene welzijnsregels (Wet dieren en
Besluit houders van dieren). Ook zijn de mogelijke welzijnsrisico’s
voor huisvesting, beweging en verzorging in beeld gebracht.
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Als vervolg op dit project zijn in het najaar van 2017, 23 paarden
houders geïnspecteerd. Deze bedrijven zijn select (risicogericht)
geselecteerd op basis van meldingen historie, handelaren in het
lage prijssegment, aandachtsbedrijven en signalen van NVWAinspecteurs. Ook bij deze houders zijn de mogelijke welzijnsrisico’s
voor huisvesting, beweging en verzorging in beeld gebracht.

Resultaten
Aselecte inspecties
De naleving op de Wet Dieren en Besluit houders van dieren is 89%
op de aselect geselecteerde bedrijven. Negen inspecties zijn als niet
akkoord afgedaan. Onvoldoende hoefverzorging (4x) is de meest
geconstateerde overtreding. In alle gevallen ging het om enkele
paarden met onvoldoende hoefverzorging. Er zijn schriftelijke
waarschuwingen/herstelbrieven opgelegd en de hercontroles waren
akkoord.

Dit beeld is niet gebaseerd op een compleet aselecte steekproef van alle
paardenhouders in Nederland door gebrek aan een volledige database en
registratie van houders.
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Selecte inspecties
Vijf van de 23 selecte inspecties waren niet akkoord. Dit betrof twee
keer onvoldoende hoefverzorging, twee keer ontbreken van een
schone en droge ligplaats en een keer een combinatie van meerdere
overtredingen. De overtredingen zijn afgedaan met een schriftelijke
waarschuwing/herstelbrief.

De sector heeft de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad
Paarden opgesteld. Deze Gids bevat richtlijnen, maar is niet
verplicht. De NVWA heeft deze Gids ook meegenomen tijdens
inspecties. Geconstateerd werd dat op 39% van de bezochte
bedrijven niet aan eisen zoals gesteld in deze richtlijn wordt
voldaan. Dit betrof met name onvoldoende staloppervlakte en
onvoldoende licht. Open normen zoals hoeveelheid beweging en
verstrekking van voer en water, blijken ook met de Gids niet
eenvoudig controleerbaar. De NVWA ziet deze onderwerpen daarom
ook als mogelijke risicofactoren én aandachtspunten voor de
sector.

Conclusie
Het toezichtbeeld2 van de naleving van de Wet dieren en Besluit
houders van dieren is 89% binnen de bedrijven van de aselecte
steekproef. Onvoldoende hoefverzorging was de meest voor
komende overtreding.

Aandachtspunten welzijn paarden
Staloppervlakte, beweging, licht en schone en droge ligplaats zijn
de belangrijkste aandachtspunten voor het welzijn. Hiervoor zijn
geen specifieke normen in de wet opgenomen, maar doelvoor
schriften ofwel open normen. De NVWA kijkt naar het welzijn van
het dier in zijn omgeving en niet enkel naar bijvoorbeeld afmetin
gen van de huisvesting. Het vaststellen van een overtreding van een
open norm vergt een goede onderbouwing en kan complex zijn.
Vaststellen van (on)voldoende beweging is bijvoorbeeld moeilijk.
Handhaving van veel doelvoorschriften vindt vooralsnog alleen
plaats wanneer een overtreding duidelijk kan worden bewezen.
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Vanwege gebrek aan volledige database van paardenhouders wordt
gesproken over een toezichtbeeld en niet over een representatieve
steekproef.

