Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid staan hoog op de agenda bij
verschillende instanties, ook bij de FNRS. Welzijn en
gezondheid van de paarden staat voor de mate waarin het
paard in zijn behoeften wordt voorzien en onder welke
omstandigheden dit plaats vindt.
Vanuit de maatschappij en de politiek wordt er de laatste
jaren steeds kritischer gekeken naar de sectoren waarin er
professioneel met dieren omgegaan wordt. Hoewel de
hippische sector daarbij minder onder vuur ligt dan de
voedselproducerende sectoren, is het goed om hier lessen
uit te trekken. Het is belangrijk dat er maatschappelijk
draagvlak is voor de paardensport en dat kan alleen door
een positief beeld neer te zetten van de hippische branche.
Dat vraagt op sommige gebieden wellicht om investeringen
of veranderingen.
Goede verzorging van de dieren, in de breedste zin van het
woord, is uiteindelijk niet alleen voor het paard, maar ook
voor de ondernemer en uiteindelijk de hele hippische
sector lucratief. De paarden en pony’s zijn de belangrijkste
‘werknemers’ voor de meeste ondernemers; ze vormen een
bindende factor tussen het bedrijf en de klanten. Goede
verzorging betaalt zich uit, niet alleen financieel, maar ook
qua toekomstperspectieven.

Wat vindt de FNRS?
De FNRS vindt paardenwelzijn in de hippische sector
belangrijk en wilt dit samen met haar leden behouden en
uitstralen. Daarnaast is het belangrijk om dit te blijven
verbeteren en dit voor nu en in de toekomst sterk neer te
zetten.

Stands
De FNRS stimuleert ook reeds aangesloten ondernemers
om bewust bezig te blijven met welzijn en participeert in
welzijnsonderzoeken en bij voorlichtingscampagnes. Op
deze manier houdt de FNRS de leden op de hoogte van
actuele informatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van bijvoorbeeld dierziekten, paardenpaspoorten en
minimumeisen. Zo worden vanaf 1 januari 2017 stands waar
paarden en pony’s permanent in worden gehouden
verboden. Dit verbod is ook opgenomen in het
sterrensysteem van de FNRS.

Vertegenwoordiging
Om paardenwelzijn in het algemeen te verbeteren is de
FNRS vertegenwoordigd in de FNHO (Federatie Nederlandse
Hippische Ondernemers). De FNHO heeft zitting in de
Sectorraad Paarden (SRP). De werkgroep Diergezondheid
van de SRP zet zich namens de paardenhouderij in om
verbeteringen door te voeren en te zorgen voor optimaal
dierenwelzijn.

Advies
De FNRS wil haar leden stimuleren om zich constant af te
vragen of en hoe het beter kan op het gebied van welzijn.
Indien gewenst kunnen de FNRS-accountmanagers de
ondernemer bijstaan met praktisch advies en
ondersteuning.

Mocht u na het lezen van deze position paper nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

Keuring
Om lid te mogen worden van de FNRS vindt er een
sterrenkeuring plaats. Tijdens deze keuring wordt er streng
gekeken naar het welzijn en de gezondheid van de dieren,
gebaseerd op richtlijnen van de Gids Goede Praktijken.
Sinds juli 2014 is het Besluit Houders van Dieren van kracht
en geldt de Gids voor Goede Praktijken als algemeen
geldende standaard voor de gehele paardensector.
De regels in het Besluit Houders van Dieren zijn van
toepassing op alle dieren met een eigenaar, of het nu gaat
om huisdieren, hobbydieren of dieren in de veehouderij. De
FNRS heeft de Gids voor Goede Praktijken onderschreven
en moedigt haar leden aan om actief aan de slag te gaan
met dierenwelzijn, waarmee we aan de maatschappij laten
zien dat dit voor nu en in de toekomst onze aandacht
heeft.

---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

