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Betreft: KWPN fraude met subsidie 
 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Wij willen graag voldoen aan uw verzoek om uiterlijk 30 november 2011 u schriftelijk het 
bewijs te leveren van de KWPN fraude met de overheidssubsidie voor instandhouding van de 
originele bloedlijnen van het zeldzame huisdierras het Gelders paard, die wij hebben vermeld 
in onze brief van 8 oktober 2011 aan de Tweede Kamer als een van de voorbeelden, dat het 
KWPN het behoud van dit Nederlands erfgoed al 40 jaar tegenwerkt. 
 
De Gelderlander van 16 december 2004 publiceert daarover: 
…….. Nogal wat fokkers vinden dat "de heren van het stamboek" het Gelders paard te 
grabbel gooien door toe te staan dat veulens zonder één druppel Gelders bloed toch als 
Gelders in de boeken gaan. De keurmeesters zeggen juist te letten op de praktische kenmerken 
"die veel belangrijker zijn voor het behoud van de bijzondere paardensoort", aldus Rosie. 
Wordt deze strijd al jarenlang vooral binnen de stallen en maneges uitgevochten, nu het 
Gelders paard mogelijk ten onrechte een Europese subsidie krijgt, heeft de controverse ten 
langen leste de Tweede Kamer bereikt. 
Gehoord van de uiteenlopende opvattingen over het Gelders paard vroeg D66′er Van der Ham 
vorige week aan de minister van Landbouw of het waar is dat Gelderse paarden die niet zo 
mogen heten, Europees subsidiegeld krijgen dat uitsluitend bedoeld is voor de instandhouding 
van zeldzame landbouwhuisdierrassen? 
De minister denkt nog na over het antwoord, maar in de paardenwereld weten ze het al: 
misbruik van subsidie is inderdaad aan de orde. "Maar het gaat slechts om een paar duizend 
euro", wordt er haastig aan toegevoegd. 
Het Koninklijke Paardenstamboek is een invloedrijke instantie, maar Anton van Lijssel en de 
zijnen worden in hun strijd voor het behoud van het ras volop gesteund door de Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen die samen met het ministerie de Europese subsidie - 120 euro per 
jaar per paard - binnenhaalt. "Als paardenfokkers in aanmerking willen komen voor financiële 
steun is er één belangrijke eis: het veulen moet minstens 75 procent Gelders bloed hebben", 
zegt Hinke Cnossen van de stichting. Daar is volgens haar vrijwel nooit sprake van. 
"Gebleken is dat het soms niet meer dan 25 procent is. Vandaar dat het ministerie maanden 



geleden het verstrekken van de subsidie heeft opgeschort." Het Koninklijk Stamboek heeft, 
moet de woordvoerder volmondig toegeven, aan de foute subsidieverstrekking meegewerkt 
omdat keurmeesters hun parafen op papieren hebben gezet waarmee de raszuiverheid werd 
bevestigd, terwijl het hooguit om het Gelders type ging. "Dat is niet goed", zegt Rosie van het 
stamboek, "maar begrijpelijk vanwege de verschillende opvattingen". 
Als het om het ras gaat is het Gelders paard - Europese subsidie of niet - ten dode 
opgeschreven. Lijssel: "We hebben nog maar een handvol raszuivere hengsten en merries". 
Het Gelders type daarentegen is een groot succes dat zelfs Olympische roem oogst bij rij-, 
spring- en menwedstrijden. 
Topfokker Wim Joosten uit Ede: "Toch snappen die lui van het stamboek het niet zo goed. 
Misschien wat verwaterd, maar het is een oud en zeldzaam ras. Kom maar bij mij in de stal 
kijken". 
 
In De Paardenkrant van 8 september 2004 staat: 
…… Voor het behoud van de gebruikseigenschappen is een Gelderse bloedvoering uiterst 
belangrijk, met name sinds de zware selectie in de landbouw niet meer plaatsvindt. 
Toen er naast het Gelders paard een nieuw fokdoel kwam en er uit Gelderse merries met 
behulp van hoog in het bloed staande buitenlandse hengsten rijpaarden werden gefokt die niet 
meer bestemd waren voor gebruik in de landbouw, is daarvoor in 1964 een apart sportregister 
(het latere KWPN-rijpaard) ingesteld. Toen moesten paarden om als Gelders in het stamboek 
te worden opgenomen 75% Gelders bloed voeren. 
KWPN-beleid 
In 1990 verhoogde het KWPN dit percentage naar 87,5, om met ingang van 1998 het vereiste 
van Gelders bloed helemaal af te schaffen. De leden van de Afdeling Gelders Paard spraken 
zich dat jaar uit voor een minimum percentage van 75% Gelders bloed, maar het KWPN 
honoreerde dat niet. 
Voor het KWPN is het Gelders paard géén genenbank van een zeldzaam huisdierras, maar 
moet het in bloedvoering en type met de tijd meegaan. Tijdens een studieavond over het 
Gelders paard op 1 juni jl. uitten de fokkers hierover hun ongenoegen. 
Steeds meer paarden met te weinig Gelders bloed worden echter door het KWPN als Gelders 
paard in het stamboek opgenomen. Deze voldoen niet aan de Subsidieregeling Zeldzame 
Landbouwhuisdierrassen. 
Het KWPN heeft in 2002 voor paarden die vanwege hun afstamming niet in aanmerking 
komen voor de Subsidieregeling Zeldzame Landbouwhuisdierrassen, verklaringen afgegeven 
dat ze 75% Gelders bloed voeren. 
Ministerie van Landbouw 
Laser, de organisatie van het ministerie van Landbouw die in Nederland de Europese 
subsidieregeling voor zeldzame huisdierrassen uitvoert, heeft op grond van de verklaringen 
van het KWPN subsidie toegekend en uitbetaald. Deze instantie heeft dit jaar de uitbetaling 
voor de Gelderse paarden opgeschort en stelt een onderzoek in naar de bloedvoering. Laser 
wil de subsidienormen correct toepassen en heeft daarom het ministerie van Landbouw 
geraadpleegd, dat zijn opdrachtgever is. 
Het ministerie van Landbouw wil met terugwerkende kracht voor het Gelders paard de 
bloedvoering gaan hanteren zoals het KWPN dit momenteel doet (voor stamboekinschrijving 
als Gelders paard is 0% Gelders bloed vereist), maar heeft hiervoor de instemming van 
Brussel nodig. 
 
De Europese Commissie schrijft hierover op 10 augustus 2005 aan de Nederlandse Minister 
van Buitenlandse Zaken: 
…… Voorgesteld wordt om de voorwaarden te veranderen voor subsidies voor het 



houden van het Gelderse paard. Alle overige voorwaarden blijven hetzelfde……. 
(7) Één van de zeldzame huisdierrassen betreft het Gelderse paard. Onder de bestaande 
steunmaatregel geldt een minimumbloedvoeringspercentage als voorwaarde voor de 
kwalificatie als Gelders paard waardoor de eigenaar in aanmerking komt voor subsidies. 
(8) De voorgestelde wijziging betreft het schrappen van deze voorwaarde inzake een 
minimumbloedvoeringspercentage. De reden hiervoor is dat het Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland typekenmerken en gebruikseigenschappen als de 
belangrijkste determinanten beschouwt van het Gelderse paardenras. Al decennialang 
wordt, ten behoud van de specifieke Gelderse typekenmerken, nu en dan ingekruist met 
paarden van andere rassen met geschikt type en gebruikseigenschappen. Een 
minimumbloedvoeringspercentage is daarbij niet het primaire fokdoel. In plaats daarvan 
ziet het stamboek toe op een maximaal bloedvoeringspercentage van 25% zogenoemd 
veredelingsbloed (volbloedrassen), omdat dat volgens de stamboekorganisatie wél 
belangrijk is voor de instandhouding van de fokrichting ‘Gelders paard’. Daardoor kan 
niet gesproken worden van een specifieke Gelderse bloedvoering en ontvalt de betekenis 
aan een minimumpercentage bloedvoering als eis voor subsidiabiliteit. 
 
Dat het Ministerie van Landbouw achteraf de gepleegde fraude heeft witgewassen doet niets 
af aan het feit dat het KWPN wel fraude heeft gepleegd. 
Het resultaat van deze rare witwas-actie was, dat om voor subsidie in aanmerking te komen 
voor een Groninger paard 75% origineel bloed vereist bleef en voor een Gelders paard 0%. 
Bovendien was de daaraan voorafgaande subsidieregeling - uitgevoerd via de Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen - naar ieders tevredenheid uitgevoerd waarbij voor het Gelders 
paard 75% origineel bloed vereist was. Dit bleef in de nieuwe regeling ook ongewijzigd tot de 
KWPN fraude werd geconstateerd. Na het witwassen van de KWPN fraude is de 
subsidieregeling voor het houden van zeldzame landbouwhuisdierrassen niet meer verlengd.  
 
Wij vragen van u uitdrukkelijk om deze reactie toe te sturen aan al degenen die u van uw 
verzoek aan ons op de hoogte hebt gesteld, zodat die niet in de veronderstelling kunnen 
verkeren dat de Gelderlander Paard Associatie daarop geen antwoord heeft, zoals onlangs nog 
gebeurd is in De Paardenkrant met een onjuiste reactie van het KWPN op het ingezonden stuk 
″KWPN prijst zichzelf uit de markt″ van onze voorzitter Gijs Kramp 
http://www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/KWPN_Prijst_zichzelf_uit_de_markt.html doordat 
De Paardenkrant weigert het antwoord van Gijs Kramp op uw onjuiste informatie te 
publiceren (http://www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/GPA_Kramp.pdf), gaan veel mensen er 
van uit dat hij geen weerwoord heeft en dat het KWPN gelijk heeft. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Gelderlander Paard Associatie 
 
 
J.W. Soeter 
Secretaris 
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