
Beantwoording vragen over Weerter Fokpaardendag 2019 

U heeft vragen gesteld over de Weerter Fokpaardendag van 16 maart 2019. In deze brief zal ik de 

door u gestelde vragen beantwoorden. 

Vraag 1. Is er tijdens de Weerter Fokpaardendag gecontroleerd op naleving van de Wet 

dieren artikel 2.16 vierde lid. 

Uw vraag spitst zich toe op het in de wet opgenomen verbod om zonder medische noodzaak staart 

en oren van dieren te couperen. Organisaties die bijvoorbeeld evenementen met paarden 

organiseren mogen geen paarden toelaten die ná 1 december 2016 gecoupeerd zijn. 

De gemeente heeft geen rol bij het toezicht op de Wet dieren. Deze taak is belegd bij de Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Daartoe beschikt de NVWA over inspecteurs en buitengewone 

opsporingsambtenaren (BOA). De welzijnsinspecties bij bedrijfsmatige houders van dieren als 

varkens, runderen, pluimvee, paarden en honden zijn gericht op de naleving van de voorschriften 

gesteld in de Wet dieren, het Besluit en de Regeling houders van dieren, het Besluit en de Regeling 

diergeneeskundigen en verschillende EU richtlijnen en verordeningen. De bevoegdheden van de 

NVWA staan onder andere gesteld in de Wet op de Economische delicten, het Wetboek van 

Strafvordering, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet dieren. 

De NVWA voert controles systematisch uit door aselect (willekeurig) als select (risico gebaseerd) 

bedrijven te bezoeken. In 2017 heeft de NVWA aangegeven dat jaar specifiek te controleren tijdens 

tentoonstellingen. Het is niet duidelijk of ook in 2018 controles zijn of worden uitgevoerd. Daarvoor 

dient bij de NVWA een Wob verzoek te worden ingediend. 

Ondanks dat de gemeente geen wettelijke toezicht- en handhavingstaken heeft bestaat er al 

jarenlang een afspraak dat voorafgaand aan de keuring of show een door de gemeente betaalde 

onafhankelijke dierenarts alle paarden heeft bezichtigd c.q. onderzocht. Uitgangspunt hier is het 

dierenwelzijn en alle hierbij behorende wettelijke regelingen. De controle op het welzijn is ook dit 

jaar gedaan en wel door dierenartspraktijk El. Er waren inderdaad paarden die gecoupeerd waren 

maar paarden geboren voor 1 december 2016 mogen gecoupeerde staarten hebben. Paarden 

geboren na 1 december 2016 mogen gecoupeerde staarten hebben mist zij een medisch paspoort 

kunnen overleggen ofwel een verklaring waarin staat aangegeven dat de staart is gecoupeerd 

vanwege medische redenen. Als de NVVA komt handhaven moet elke paardenfokker dit ook kunnen 

aantonen. Tijdens de Fokpaardendag is alles in orde bevonden. 

Vraag 2 Ontvangt de Weerter Fokpaardendag subsidie of andere ondersteuning van de 

Gemeente Weert? Zo ja, wat zijn de voorwaarden en/of wat houdt deze 

ondersteuning in? 

In 2019 is aan de Stichting Fokpaardendag Weert een bedrag van € 1.500,- euro subsidie verstrekt op 

grond van de “Subsidieregeling Evenementen Weert 2017”. Daarnaast heeft de gemeente de 

stichting ondersteund met een bijdrage in de huur van een tent en ondersteuning in de vorm van 

diensten door medewerkers van de gemeente. 

Vraag 3 Is vraag 1 meegenomen in de te verlenen vergunning? 

Bij de verlening van de vergunning is deze vraag niet meegenomen. De gemeente kan alleen 

voorwaarden stellen in een vergunning als zij daartoe bevoegd is en daarop kan en moet handhaven. 

In dit geval is alleen de NVWA bevoegd tot opsporing en handhaving. 



Vraag 4 Is het college het met ons eens dat wij als gemeente met een portefeuille 

dierenwelzijn hier extra alert op dienen te zijn? 

Het college onderkent dat dierenwelzijn belangrijk is. De gemeente heeft wettelijke taken op het 

terrein van noodopvang van dieren, de opvang van dieren in een rampenplan en het optreden bij 

overlast door dieren. Desalniettemin heeft de gemeente geen signalerende en handhavende taak 

met betrekking tot het verbod op ingrepen. De gemeentelijke bemoeienis met dierenwelzijn zal dan 

ook op een andere wijze vorm krijgen. Bij communicatie over de Fokpaardendag kan aandacht 

geschonken worden aan het thema “dierenwelzijn” en het feit dat zowel de organisatie als de 

gemeente dat belangrijk vinden. 

 


