
Hitteprotocol 

 

Zomer 2022 

Afgelopen zomer was er één met soms erg hoge temperaturen. Ook tijdens enkele van onze 

keuringsdagen werd het erg warm. Op vrijdag 5 augustus heeft uw bestuur een bericht op de 

NSPS website laten plaatsen met informatie over het geldende “protocol extreme 

temperaturen voor paarden” van de sectorraad paarden.  

Door de hoge temperaturen werden een tweetal premiekeuringen door de organiserende 

fokverenigingen verplaatst, een andere ging onder aangepaste omstandigheden, met onder 

meer een flink aantal ventilatoren in de manege, wel door.  

Naar aanleiding van de discussie die onder veel van onze leden ontstond heeft het HB 

besloten tijdens de vergadering van de LAR d.d. 15 september de mening te polsen ten 

aanzien van de hoogte van de temperatuur zoals die in het protocol van de sectorraad 

paarden vermeld stond. Deze vermeldt dat vanaf  35 graden een verbod op alle transport 

van dieren geldt. De meerderheid van de aanwezige leden bij deze LAR vergadering liet 

weten een voorkeur te hebben dat het NSPS zelfstandig deze temperatuur naar 30 graden 

zou moeten terugbrengen. 

Het HB heeft deze mening van de LAR besproken in haar vergaderingen van 27 september 

en 3 november. Ook is dit onderwerp tijdens de ALV van 26 november door een voorzitter 

van een fokvereniging tijdens de rondvraag nog aan de orde gesteld. Hij voorziet problemen 

met het organiseren van keuringen in het zomerseizoen als het NSPS de maximaal 

toegestane temperatuur naar 30 zou terugbrengen.  

De NVWA voert extra controles uit bij temperaturen boven de 27 graden. Er zijn afgelopen 

zomer in totaal 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren (niet alleen paarden) 

gedaan. Dit leidde bij weidedieren tot 4 schriftelijke waarschuwingen aan paardenhouders. 

De NVWA bevestigt dat er in geheel 2022 géén paarden met hittestress zijn aangetroffen. 

(www.sectorraadpaarden.nl)    

 

Besluit 

Het HB heeft, alle bovenstaande informatie in ogenschouw nemend, besloten om de regels 

zoals die door de overheid worden opgelegd (lees: protocol extreme temperaturen voor 

paarden van de sectorraad) te blijven volgen. En dus geen aanscherping hiervan voor het 

NSPS te willen doorvoeren. Als eenieder zich aan de door de overheid zorgvuldig afgewogen 

en opgestelde regels in deze houdt, zorgen we samen voor een goed dierenwelzijn voor onze 

Shetland Pony’s. Onze fokverenigingen (zijnde de organisatoren van onze premiekeuringen) 

wordt gevraagd de lokale omstandigheden duidelijk mee te laten wegen in hun afwegingen 

al dan niet de keuringen te laten doorgaan. Het nemen van besluiten in deze moet, zoals het 



hitteprotocol vermeldt, vooral berusten op gezond verstand van de betrokkenen. Overleg 

met het HB is wenselijk, de besluitvorming ligt bij de organiserende fokvereniging. 

Voor het komende keuringsseizoen is dus net als het afgelopen jaar het hitteprotocol van de 

sectorraad paarden onverkort van toepassing. En daarmee een verplichting om 

evenementen af te gelasten als er sprake is van een voorspelde buitentemperatuur van 35 

graden of hoger. 

 

Nieuwe ontwikkeling 

Onlangs heeft het HB een nieuw bericht gelezen (www.horses.nl d.d. 04-01-2023) waarin 

staat: “Minister Adema komt begin dit jaar met een zogeheten beleidsregel die het vervoer 

van dieren boven de 30 graden Celsius verbiedt. De Tweede Kamer heeft daarom gevraagd 

door een motie aan te nemen van de Partij voor de Dieren. Nu ligt die grens nog op 35 

graden.” 

Dit werpt een nieuw licht op de zaak. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen 

komend jaar onze keuringen en andere evenementen mogelijk eerder moeten worden 

afgelast. Het HB volgt de ontwikkelingen in deze en zal waar nodig hierop reageren en de 

leden via de gebruikelijke kanalen (met name onze website) hiervan op de hoogte brengen. 

Vooralsnog blijven we dus gewoon de richtlijnen uit het hitteprotocol van de sectorraad 

paarden volgen. 

 

 

Steenderen, 17 januari 2023 

Hoofdbestuur NSPS 

http://www.horses.nl/

