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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Als trouwe paardensportfan heeft u waarschijnlijk 

allemaal wel iets gezien van de World Equestrian 

Games in Kentuky. De Nederlandse equipe wist het 

goud weer binnen te halen. Edward Gal en

Moorlands Totilas waren fenomenaal. Zij behaalden

ook individueel 2 x goud. Maar wie ons wellicht nog 

wel het meeste verbaasde was toch wel het relatief 

jonge Spaanse team met o.a. Juan Manuel Muñoz en 

Fuego en José Antonio de Mena met Norte. De 

Spaanse equipe wist een zeer respectabele 5e plek in 

de wereldranglijst te veroveren. Juan Manuel 

eindigde 5e in het klassement en Jose Antonio nam 

een 25e plek in beslag. Een zeer keurige en 

verdienstelijke plaats voor deze jonge combinatie. 

Fuego en Juan Manuel reden ook nog eens een

persoonlijk record van maar liefst 76,042 % in de 

individuele Grand-Prix en 81,454 % met de kür op 

muziek.  Het tweetal steeg boven zichzelf uit, Fuego 

toonde een fenomenale passage, schitterende 

wissels, pirouettes en piaffe. Dit leverde hem 

respectievelijk een 4e en 5e plaats op in het

Individuele klassement. Hiermee zet Juan Manuel

Muñoz absoluut de toon voor de toekomst van het 

Spaanse paard in de dressuur.  

 

W.E.G. 2010 

E-mails en adressen 
Graag willen wij u er als bestuur wederom op 

attenderen dat het regelmatig voorkomt dat wij e-

mails niet kunnen verzenden of retour krijgen. 

Indien u graag op de hoogte gehouden wilt 

worden van al het laaste (stamboek) nieuws is het 

zaak dat u er zelf voor zorgt dat wij uw juiste 

contactgevens hebben. Indien u dus een nieuw eIndien u dus een nieuw eIndien u dus een nieuw eIndien u dus een nieuw e----

mail adres heeft/krijgt vergeet ons dat dan niet mail adres heeft/krijgt vergeet ons dat dan niet mail adres heeft/krijgt vergeet ons dat dan niet mail adres heeft/krijgt vergeet ons dat dan niet 

door te geven!door te geven!door te geven!door te geven! Ook is het zaak dat u met enige 

regelmaat uw mailbox opschoont. Indien u 

ontdanks alles onverhoopt toch niet van 

informatie wordt voorzien schroom niet om even 

contact op te nemen zodat wij kunnen nagaan 

waar de communicatie misloopt. In een enkel 

geval wil de mailing van het stamboek ook wel in 
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Iets waar Spanje vreselijk trots op mag zijn en wij 

als Spaanse paardenliefhebber natuurlijk ook! 

Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen 

met een van ons (bestuursleden). Wij staan u graag 

te woord. U kunt ons bereiken op onderstaande 

email adressen: 

Aranka Ouwehand, voorzitter: 

voorzitter@pre-stamboek.nl 

 

Natasja van Oerle, secretaris: 

secretariaat@pre-stamboek.nl 

 

Liselot Maas: penningmeester/lopende 

stamboekzaken: penningmeester@pre-stamboek.nl 

 

uw ongewenste mailbox terecht komen. Afhankelijk 

van uw spamfilter en computervaardigheid, kunt u 

dat probleem oplossen in uw instellingen. 

 

 

 Jaargang  2 

nummer 6



 

De Raad van Advies heeft op 19 september zijn 

eerste klankbordvergadering gehouden met de 

fokkers. Alhoewel de opkomst niet groot was, 

hebben zij zeer constructief kunnen vergaderen. Een 

van de meest prangende stukken op de agenda was 

het afgelasten van de premiekeuring en de 

communicatie tussen het stamboek en vereniging. 

Hieronder staat een uiteenzetting van 

beweegredenen en alternatieven die zijn besproken 

aangaande de premiekeuring 2010. Het 

stamboekbestuur en de Raad van Advies hebben

tevens in een aansluitende bestuursvergadering 

diverse onderwerpen besproken en besluiten 

genomen.  

 

Canceling Canceling Canceling Canceling Campeonato PRE Campeonato PRE Campeonato PRE Campeonato PRE     
Zowel via de vereniging als de Raad van Advies is het 

signaal afgegeven dat het aflasten van de 

Campeonato 2010 tot teleurstelling en klachten 

geleid heeft. Wij betreuren dit ten zeerste en willen u 

graag wat inzicht geven in de redenen. 

 

Een evenement aflassen na maanden voorbereidend 

werk is geen gemakkelijk besluit. Teleurstellend voor 

degenen die zich als deelnemer hebben opgegeven, 

teleurstellend voor de vrijwilligers die belangeloos 

veel voorbereidend werk hebben verricht en 

teleurstellend voor het stamboek zelf. Temeer daar 

2010 het lustrumjaar voor de Campeonato zou zijn 

geweest. Toch heeft het bestuur zich genoodzaakt 

gezien om op 15 augustus te besluiten dat het 

evenement geen doorgang kon vinden. De redenen 

daarvoor zijn de volgende: 

 

Op basis van de voorgaande jaren is uitgegaan van 

een aanmelding van rond de 85-100 deelnemers 

(c.q. paarden). Dit aantal rechtvaardigt, maar 

noodzaakt ook tot een evenement verspreid over 2 

dagen. Uiteraard stelt dit eisen aan de locatie en 

faciliteiten voor de paarden. Een dergelijk evenement 

biedt tevens de mogelijkheden tot inkomsten van 

standhouders, sponsoren en publiek.  

 

Ondanks onze inspanningen om deelnemers aan te 

zetten om zich in te schrijven moesten we op 15 

augustus tot onze grote spijt constateren dat zich 

slechts 41 deelnemers (c.q. paarden) hadden (waren) 

Vergadering met de RvAVergadering met de RvAVergadering met de RvAVergadering met de RvA 
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Juan Manuel Muñoz & Fuego in de GP in Kentuky 

 

opgegeven. Dit zijn te weinig deelnemers om een 

dergelijk evenement kostendekkend te laten 

verlopen en we zagen geen mogelijkheden om de 

rubrieken in elkaar te schuiven en er een evenement 

van 1 dag van te maken. 

 

Hoe nu verder?Hoe nu verder?Hoe nu verder?Hoe nu verder?    

Als bestuur delen we de teleurstelling over het 

annuleren van de Campeonato en we willen ons 

maximaal inspannen om te voorkomen dat dit 

nogmaals gebeurt. 

We hebben ons als bestuur voorgenomen om na te 

gaan hoe we de financiële basis van de 

premiekeuringen kunnen versterken zodat we 

minder afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen 

en de Campeonato ook doorgang kan hebben bij 

minder deelname. Hierbij denken we aan: 

o het zoeken van een andere locatie die aan de 

      eisen voldoet, maar goedkoper is; 

o het zoeken van een eigen (goedkopere) 

      leverancier van tijdelijke boxen; 

o het peilen van meningen over eens per 2 jaar 

      een Campeonato; 

o het genereren van inkomsten anders dan 

deelnemers, sponsoren, standhouders en 

publiek.  

 

Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat 

we in 2011 opnieuw een Campeonato organiseren 

en wensen oprecht dat u aanwezig zult zijn om van 

dit evenement een succes te maken. Uiteraard zullen 

we u in de volgende nieuwsbrieven op de hoogte 

houden van de organisatie van het Campeonato PRE 

2011. 

 



 

  KKKKlachtenprocedurelachtenprocedurelachtenprocedurelachtenprocedure 
Het PRE stamboek Nederland is een stichting die 

professionaliteit, betrouwbaarheid en service-

gerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij 

stellen het op prijs als u tevreden bent over onze 

dienstverlening. Maar ook als u dat niet bent Daarom 

bestaat er binnenkort een klachtenprocedure. Doel 

van deze procedure is natuurlijk in de eerste plaats 

om u de gelegenheid te geven uw klacht aan ons 

kenbaar te maken en de verzekering dat deze op de 

goede plaats terecht komt zodat kan worden 

gekeken of er een oplossing mogelijk is. Daarnaast is 

de klachtenprocedure voor ons een belangrijk 

instrument om knelpunten te signaleren, de kwaliteit 

van onze dienstverlening te meten en deze verder te 

verbeteren. Uw klacht wordt dus door ons op prijs 

gesteld!  

WaWaWaWaWaWaWaWaarover kan een klacht gaan? arover kan een klacht gaan? arover kan een klacht gaan? arover kan een klacht gaan?     

Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten 

van onze dienstverlening. Enkele voorbeelden:  

- U vindt onze informatie (zoals onze website, een 

van onze brochures of toelichtingen, schriftelijk of 

mondeling verstrekte informatie) onjuist of

onvolledig.  

- U vindt onze bereikbaarheid onvoldoende.  

- U vindt onze dienstverlening niet snel genoeg.  

- U vindt dat het stamboek u niet correct heeft 

bejegend.  

- U vindt de afhandeling van uw aanvraag niet naar 

wens.  

Hoe kunt u een klacht indienen?Hoe kunt u een klacht indienen?Hoe kunt u een klacht indienen?Hoe kunt u een klacht indienen?        

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend 

middels een klachtenformulier wat te downloaden is 

van onze website. Vergeet u vooral niet om bijlagen

bij te voegen indien dat van toepassing is. Er zijn 

geen vormvereisten voor het indienen van een klacht. 

Het enige dat belangrijk is, is dat u uw klacht zo 

duidelijk mogelijk omschrijft en uw gegevens 

vermeldt. Overigens gaan wij ervan uit dat u, voordat 

u een klacht indient, eerst hebt geprobeerd het 

probleem op te lossen met een van de bestuursleden 

van het stamboek. 
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4. Door wie wordt uw klacht besproken? 4. Door wie wordt uw klacht besproken? 4. Door wie wordt uw klacht besproken? 4. Door wie wordt uw klacht besproken?     

Uw klacht wordt behandeld door het voltallige bestuur 

van het stamboek in Nederland.  Afhankelijk van het 

onderwerp stellen zij gezamenlijk vast hoe de klacht 

kan worden behandeld.  Het bestuur van het stamboek 

behandelt dus uw klacht. De klacht (en het antwoord 

van het bestuur) wordt ter kennisname aan de Raad 

van Advies gestuurd. De Raad van Advies voorziet het

bestuur van gevraagde en ongevraagde adviezen. Met 

andere woorden: de Raad van Advies kijkt op afstand 

mee naar de behandeling van klachten. 

 

WaWaWaWat gebeurt er als u een klacht hebt ingediend? t gebeurt er als u een klacht hebt ingediend? t gebeurt er als u een klacht hebt ingediend? t gebeurt er als u een klacht hebt ingediend?  

In alle gevallen zal uw klacht schriftelijk (al dan niet per 

e-mail) worden beantwoord. Maar, afhankelijk van de 

aard van uw klacht of als er bijvoorbeeld iets niet 

duidelijk is, kan het ook voorkomen dat er eerst

telefonisch contact met u wordt opgenomen. Het 

bestuur streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk -en hopelijk 

naar genoegen- te hebben beantwoord.   

Klachten worden daarnaast tenminste een keer per  

jaar besproken met de Raad van Advies om na te gaan 

of er aanleiding bestaat om het beleid van het 

stamboek aan te passen. Bijvoorbeeld als het gaat om 

voorlichting. Hierbij dient overigens nadrukkelijk 

opgemerkt te worden dat het PRE Stamboek Nederland 

een dochterstamboek is van de ANCCE , het Spaanse 

moederstamboek. Dit betekent dat het Nederlandse 

stamboek weinig tot geen speelruimte heeft als het 

gaat om regels die door het moederstamboek worden 

opgelegd. 

Nordica XV , 5 jarige PRE merrie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ermelo, 14 september 2010 - Het bestuur van de 

Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de 

bestuursvergadering van 9 september jongstleden 

diverse onderwerpen besproken en besluiten 

genomen. 

EIA aangetroffen in Nederlands paardEIA aangetroffen in Nederlands paardEIA aangetroffen in Nederlands paardEIA aangetroffen in Nederlands paard 

De Sectorraad Paarden (SRP) is geschrokken van het 

bericht van het Ministerie van LNV waarin bekend is 

gemaakt dat er Infectieuze Anemie (EIA). De 

besmettelijke ziekte is aangetroffen in Groot-

Brittanie bij een uit Nederland afkomstig paard. 

(www.minlnv.nl)  

De SRP is al langere tijd in overleg met het 

Ministerie van LNV over een verbetering van de 

identificatie en registratie (I&R) van paarden. Een 

van de redenen daarvoor is het efficiënter kunnen 

bestrijden van besmettelijke paardenziekten. 

Dit verontrustende bericht onderschrijft de 

noodzaak van efficiënte en snelle aanpak van het 

I&R dossier. De SRP heeft de voorkeur voor een 

verplichting tot registratie die wordt opgelegd 

vanuit het Ministerie van LNV. Waarbij de uitvoering 

en de regie in handen is van de SRP. De SRP vraagt 

om steun vanuit het Ministerie om dit systeem op te 

zetten en uit te voeren.  

Het eerder geplande algemeen overleg over paarden 

in de Tweede Kamer op 9 september is uitgesteld in 

verband met de formatie van het kabinet. Tijdens 

dat overleg zou onder andere het I&R dossier ter 

sprake komen. Wanneer het overleg nu gaat 

plaatsvinden is nog niet bekend. De SRP is van 

mening dat dit debat zo snel mogelijk alsnog moet 

doorgaan, de steun van Tweede Kamer leden is 

nodig in dit dossier.  

Vragen over EIA? Kijk op de website van de 

Sectorraad Paarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Sectorraad paarden 
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Hoger BTW tarief dreigt voor paardenhandelHoger BTW tarief dreigt voor paardenhandelHoger BTW tarief dreigt voor paardenhandelHoger BTW tarief dreigt voor paardenhandel    

 

De advocaat-generaal aan het Europese Hof van 

Justitie heeft zich negatief uitgesproken over het 

verlaagde btw-tarief van 6 % dat de Nederlandse 

wet hanteert voor de verkoop van alle paarden. 

Het lage btw-tarief zou alleen van toepassing 

kunnen zijn op paarden die direct voor de 

consumptie of voor werkzaamheden in de 

agrarische sector worden verkocht.  

 

De Sectorraad Paarden is van mening dat er 

onjuiste argumenten worden gehanteerd gezien 

de relatie van het paard en het platteland en 

anderzijds de voedselketen. Verder zullen grote 

uitvoeringsproblemen ontstaan door de 

onduidelijkheid welk btw-tarief in een bepaald 

geval geldt.  

 

Het advies van de advocaat-generaal aan het 

Europese Hof kan ook verstrekkende negatieve 

gevolgen hebben voor de Nederlandse 

paardensector, omdat een hoger Btw-tarief op 

de verkoop van paarden prijsopdrijvend werkt 

wat zijn weerslag zal hebben op de 

bedrijfsvoering van hippische ondernemers.  

 

Het is nog zeker niet gezegd dat de rechters van 

het Europese Hof het advies overnemen. Niet 

altijd wordt een advies overgenomen. 

 

Nog niet bekend is wanneer het Europese Hof 

een definitief besluit in de kwestie neemt. De 

problematiek speelt ook in andere landen, 

waaronder Frankrijk en Duitsland. Mogelijk 

wacht het Hof met het nemen van een beslissing 

totdat ook voor die Europese landen het 

onderzoek is afgerond. Tot dan kan de 

Nederlandse overheid en de paardensector via 

deze kanalen nog trachten te interveniëren in de 

op handen zijnde besluitvorming. 

 

 

Kijk op onze website 

www.pre-stamboek.nl  

voor alle stamboekzaken en recent nieuws 


