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Naar aanleiding van een dodelijk ongeval van een paard tijdens de
military van Boekelo 1990 zijn door de Eerste-Kamerleden
Tiesinga-Autsema en Hoefnagels (D66) een aantal vragen gesteld. Een
van de vragen was of het geen tijd werd de military in Nederland te
verbieden. In mijn antwoord op deze vragen heb ik onder anderen aange–
geven dat er tussen de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren, de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) en diensten van mijn
departement overleg plaatsvindt en dat het doel van dit overleg is te
komen tot voorstellen ter verhoging van de veiligheid voor zowel paard
als ruiter tijdens deze wedstrijden.

De NHS heeft op basis van dit overleg aan de Internationale paarde–
sportorganisatie, FEI, concrete voorstellen gedaan voor aanpassing van
het internationale military-wedstrijdreglement.

Om het politieke draagvlak voor de voorstellen, zoals die in het overleg
in Nederland naar voren zijn gekomen, ook internationaal, verder te
vergroten heb ik, voorafgaande aan de General Assembly van de FEI, het
Nederlandse standpunt per brief onder de aandacht gebracht van een
aantal buitenlandse bewindslieden, te weten die van Groot-Brittannië,
Duitsland, Denemarken en Zweden, met het verzoek mijn standpunt te
ondersteunen.

Het FEI-bureau had zelf ondertussen, mede op initiatief van de NHS,
voortvloeiend uit bovengenoemd overleg ook een aantal voorstellen
opgesteld voor aanpassing van het internationale military-wedstrijdre–
glement ter verhoging van de veiligheid. Deze voorstellen hielden in:

- Kwalificatie-systeem voor ruiter en paard vóór deelname aan
militaries.

- Automatische diskwalificatie na twee vallen.
- Grotere invloed van de officiële dierenarts in de Ground-jury.
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Naast bovengenoemde voorstellen van het FEI-bureau heeft de NHS
op basis van het in Nederland gevoerde overleg tevens bij de FEI aange–
drongen op de volgende aanvullingen:

- Automatische diskwalificatie na vijf weigeringen.
- Veterinaire inspectie na de eerste val, mogelijk gevolgd door

uitsluiting tot verdere deelname.

Alle voorstellen zijn besproken tijdens de General Assembly van de FEI
die eind maart 1991 in Tokio is gehouden. Hoewel tijdens de General
Assembly alleen de voorstellen van het FEI-bureau zijn aangenomen mag
wel worden geconstateerd dat deze reglementswijzigingen van de FEI
reeds verder gaan dan een aantal jaren geleden voor mogelijk werd
gehouden. Nog in 1986 werd van de zijde van Nederland tevergeefs een
grotendeels vergelijkbare verandering van het reglement voorgesteld.
Deze verandering werd toentertijd slechts tijdelijk voor wedstrijden in
Nederland gedoogd.

De voortdurende aandacht van Nederlandse zijde voor dit onderwerp
heeft dus zeker succes gehad.

De internationale discussie is echter blijkbaar nog niet zover gevorderd
dat alle wensen van ons op dit moment kunnen worden aanvaard.

Op mijn brieven die ik verzonden heb aan een aantal buitenlandse
bewindslieden heb ik verschillende positieve reacties ontvangen. Zo blijkt
dat de Duitse Staatssecretaris ten volle kan instemmen met mijn verzoek
tot aanscherping van reglementen ter verhoging van de veiligheid voor
mens en dier. Tevens ziet het ernaar uit dat ook de Duitse Paardesport–
verenigingen kunnen instemmen met mijn in de brief neergelegde
voorstellen.

Hiermede wordt duidelijk dat er langzamerhand meer begrip begint te
ontstaan voor verdergaande reglementsaanpassingen ter verhoging van
de veiligheid voor dier en mens tijdens militaries.

Deze resultaten versterken mijn vertrouwen dat door voortzetting van
het overleg het welzijn van sportpaarden tijdens militaries verder zal
verbeteren, waarvoor ik mij ook in de toekomst blijf inzetten. Het
verbieden van militaries zou dit beleid doen stoppen. Derhalve overweeg
ik voorshands geen verbod voor militaries in te voeren.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. D. Gabor
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