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Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen 

Op 25 juni is een aanvullende beleidsregel gepubliceerd voor het vervoer van dieren bij hoge 

temperaturen. Tot op heden was onvoldoende duidelijk wat bedoeld werd met het begrip 

'vervoeren of laten vervoeren van dieren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk 

letsel of onnodig lijden berokkent' uit de transportverordening. De aanvullende beleidsregel 

legt vast dat transport van dieren bij een buitentemperatuur van 35 graden om meer 

verboden is, met uitzondering van een vervoersmiddel met een actief koelsysteem. 

Onderzoek naar welzijnsrisico’s in relatie tot de temperatuur 

en luchtvochtigheid toont aan dat bij de in Nederland 

gangbare luchtvochtigheid, een omgevingstemperatuur van 

ten minste 35 graden altijd een groot risico op 

welzijnsproblemen geeft. Deze onderzoeken betreffen niet 

specifiek vervoer. Vervoer van dieren onder deze warme 

weersomstandigheden kan leiden tot hittestress en lijden. 

De uitzondering van het actieve koelsysteem betreffen vervoersmiddelen die zijn uitgerust 

met meer dan enkel de aanwezigheid van (mechanische) ventilatie. De aanwezigheid van 

(mechanische) ventilatie is onvoldoende, omdat met ventilatie warme buitenlucht naar 

binnen wordt geblazen.  

De beleidsregel is van toepassing op alle diertransporten in Nederland, ook wanneer zij 

afkomstig zijn uit een ander land of onderweg zijn naar een ander land. Per 26 juni, de dag 

na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beleidsregel gepubliceerd is, is de 

beleidsregel van kracht. 

 

Minister van Rijn beantwoordt brief VSN en LTO 

Middels een brief wenst minister van Rijn, minister voor Medische Zorg 

en Sport, een veilige opstart van paardensportwedstrijden toe. Daarmee 

beantwoordt hij de oproep van VSN en LTO Paardenhouderij op 18 juni 

jongstleden.  

VSN en LTO Paardenhouderij riepen Minister van Rijn op om 

paardensportwedstrijden weer toe te staan. De paardensporthandel 

stagneerde en veel ondernemers kwamen onnodig in de problemen. Daarbij heerste er grote 

internationale ongelijkheid omdat andere Europese landen paardensportwedstrijden wel 

mogelijk maakten. VSN en LTO benadrukten dat paardensport niet alleen sport is, maar tot 

een economische bedrijfsactiviteit behoort.  

Nu het kabinet op 24 juni besloten heeft om per 1 juli alle vormen van sport, inclusief 

wedstrijden, weer toe te staan, is er een einde gekomen aan het verbod op 

paardensportwedstrijden. De minister benadrukt in zijn brief het erg belangrijk is dat waar 

mogelijk de 1,5 meter afstand tijdens de sportbeoefening gehandhaafd blijft. Daarbij is hij 

verheugd dat dit in de paardensport goed mogelijk is. Hij wenst de sector veel succes in het 

sportief en economisch op gang brengen van de sector. 

 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://www.lto.nl/sector-sta-paardensportwedstrijden-per-direct-weer-toe/
https://www.lto.nl/sector-sta-paardensportwedstrijden-per-direct-weer-toe/
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Eerste KWPN keuringen van start 

Van 1 tot en met 4 juli vond de eerste KWPN stamboekkeuring te Oirschot plaats. Deze 

keuring werd vanwege de uitbraak van het coronavirus dit jaar georganiseerd onder strikt 

protocol. Met de versoepelingen per 1 juli kon op het laatste moment besloten worden dat er 

toch publiek aanwezig mocht zijn. 

Het KWPN heeft in samenspraak met de Sectorraad Paarden een addendum op het protocol 

keuringen en prestatietesten vastgesteld. Dit addendum is het uitgangspunt bij het toestaan 

van publiek tijdens de keuring. De organisatie van de keuring in Oirschot faciliteerde het 

waarborgen onderlinge 1,5 meter afstand door vaste zitplaatsen aan te bieden. Daarmee 

konden er 60 plekken gerealiseerd worden.  

De eerste KWPN stamboekkeuring is succesvol verlopen in een coronaproof setting. 

 

Tweede Kamer met zomerreces  

Per 2 juli is de Tweede Kamer met zomerreces tot 1 

september. In perioden van reces, vergadert de Tweede 

Kamer niet. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden 

de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei 

stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in periode van 

reces vaak op werkbezoek en het land in om hun achterban 

te spreken. 
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