
 

Reglement voor het College van Belanghebbenden  

overeenkomstig artikel 10 van de Statuten van Stichting Paard 

 

  

Taak 

1.1. Het College van Belanghebbenden (hierna: het College) heeft de taak het 

Bestuur van Stichting Paard (hierna: het Bestuur) gevraagd en ongevraagd van 

advies te dienen over de inhoud en uitvoering van het Reglement 

Keuringsdierenarts voor Paarden. 

1.2. Het College zal zich alleen bezighouden met onderwerpen die verband houden

 met de haar in artikel 1.1 van dit Reglement opgedragen taak.  

 

Samenstelling 

2. Het College bestaat uit de volgende categorieën marktdeelnemers: 

a. schadeverzekeraars voor paarden, vertegenwoordigd door verzekeraars 

die schadeverzekeringen voor paarden aanbieden; 

b. fokkerijorganisaties, vertegenwoordigd door houders van 

paardenstamboeken; 

c. paardendierenartsen, vertegenwoordigd door de Groep Geneeskunde 

van het Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde; 

d. sportpaardenhandelaren, vertegenwoordigd door leden van VSN 

e. paardensportorganisaties, vertegenwoordigd door de Koninklijke 

Nederlandse Hippische Sportfederatie. 

 

Toe- en uittreding 

3.1 Om in aanmerking tot komen voor toetreding tot het College, kunnen 

vertegenwoordigers van ondernemingen die actief zijn in de categorieën 

genoemd in artikel 2 sub a, b of d van dit Reglement een vormvrije aanvraag tot 

toetreding indienen bij het Bestuur. 

3.2 Het Bestuur informeert het College schriftelijk, per post of per e-mail, over de 

aanvraag tot toetreding en vraagt het College advies over deze aanvraag. 

3.3 Het College adviseert het Bestuur schriftelijk, per post of per e-mail, over de 

aanvraag tot toetreding. 

3.4 Het Bestuur besluit over de toetreding met inachtneming van de doelstelling 

van de Stichting en het advies van het College. 

3.5 Deelname aan het College eindigt wanneer de (vertegenwoordiger van de) 

onderneming niet langer aan de kwalificaties genoemd in leden 1 en 4 van dit 

artikel voldoet. 

 

Werkwijze 

4.1. Het College vergadert ten minste een keer per jaar of drie weken nadat de  

vertegenwoordigers van één of meerdere van de in artikel 2 sub a tot en met d 

genoemde categorieën marktdeelnemers daartoe een verzoek richten tot het 

secretariaat als genoemd in lid 5 van dit artikel. 

4.2.  Bijeenroeping van het College geschiedt door toezending van de agenda door 

het secretariaat per post of per e-mail, uiterlijk 10 dagen voor de 

vergaderdatum. 



4.3. Het Bestuur kan op verzoek van het College bij een vergadering van het 

College aanwezig zijn.  

4.4. Het College benoemt haar eigen voorzitter voor een periode van 2 jaar, waarbij 

rekening wordt gehouden met een zekere omloop tussen de categorieën 

marktdeelnemers. 

4.5. Het secretariaat van het College wordt gevoerd door de Stichting Paard. 

 

Besluitvorming 

5.1. De categorieën marktdeelnemers genoemd in artikel 2 sub a tot en met d, 

vertegenwoordigen per categorie 2 stemmen. 

5.2. Geagendeerde besluiten worden genomen als er ten minste 5 stemmen vóór het 

besluit zijn uitgebracht. 

5.3. Niet geagendeerde besluiten kunnen worden genomen bij unanimiteit. 

5.4. Met inachtneming van het in artikel 5.2 genoemde kan het College 

 buiten de vergadering tot een besluit komen. 

5.6. Het College kan zich in haar besluitvorming door deskundigen laten bijstaan, 

waarbij de kosten door het College zullen worden gedragen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


