
Bijlage bij agendapunt 9: Herijking hengstenselectietraject t.a.v. goedkeuring Boet 516 
 
Geachte leden van de ledenraad, 
 
De goedkeuring van de hengst Boet 516 in november 2019 heeft tot veel discussie geleid bij 
zowel de leden van het KFPS als bij de verschillende geledingen binnen het stamboek 
(ledenraad, bestuur, inspectie, fokkerijraad en het managementteam). In de beantwoording 
van vragen hierover, is het bestuur in eerste instantie met name ingegaan op de statutaire 
en reglementaire aspecten ervan en heeft vastgesteld dat de goedkeuring niet strijdig is 
geweest met de KFPS-regelgeving. Het bestuur vindt het belangrijk hieraan toe te voegen, 
dat een goedkeuringsbesluit dat in lijn is met de geldende regelgeving niet per definitie ook 
een inhoudelijk (foktechnisch) juist of gewenst besluit is. Een goedkeuringsbesluit dat zoveel 
discussie oproept, kan moeilijk als een gewenst besluit gekwalificeerd worden. Bij de 
beoordeling van de zaak Boet 516 is het cruciaal om het verschil tussen reglementair correct 
en foktechnisch juist te onderscheiden. Temeer, omdat als er gekeken moet worden in 
termen van oplossingen, dit onderscheid ook gemaakt moet worden. Het is evident dat het 
bestuur niet alleen verantwoordelijk is voor een reglementair correct verloop van het 
hengstenselectieproces, maar ook dat er foktechnisch juiste besluiten worden genomen. 
 
In deze brief gaat het bestuur in op de verschillende vragen die hierover door de ledenraad 
zijn gesteld en heeft het bestuur besloten tot wijziging van werkwijze en stelt een 
reglementswijziging voor, waarmee controversiële goedkeuringsbesluiten in de toekomst 
beter voorkomen kunnen worden. 
 
I Beantwoording vragen 
 
Kan het goedkeuringsbesluit teruggedraaid worden? 
Het antwoord hierop is nee.  
Het bestuur kan een bindend advies van de jury alleen naast zich neerleggen, als 
goedkeuring van een hengst strijdig zou zijn met de reglementen. Het bestuur kan een 
advies niet afwijzen op basis van foktechnische argumenten. Dit laatste is nadrukkelijk het 
domein van de hengstenkeuringsjury, die in dezen autonoom is in de besluitvorming. Het 
bestuur heeft, zoals eerder gecommuniceerd, vastgesteld dat de goedkeuring van Boet 516 
niet strijdig is met de reglementen. De suggestie van de ledenraad, dat de goedkeuring 
teruggedraaid kan worden, omdat in het fokdoel in algemene zin geformuleerd staat dat een 
gezond paard nagestreefd wordt, kan in de ogen van het bestuur niet slagen. Het fokdoel is 
niet een reglement zoals bedoeld in artikel 108 van het huishoudelijk reglement. In de   
relevante fokkerijreglementen, welke geënt zijn op het fokdoel, is cornage wel opgenomen 
als selectiecriterium, maar in tegen stelling tot bijvoorbeeld osteochondrose, 
spermakwaliteit, etc. is hier geen normering voor aangegeven. Kennelijk is hier bij het 
opstellen van de reglementen niet eerder de noodzaak van gezien. Cornage kan 
reglementair een reden zijn dat een hengst tijdens het selectietraject afvalt, maar is niet een 
eigenschap waardoor een hengst per definitie wordt uitgesloten voor deelname aan het CO 
en voor goedkeuring.   
 
Het bestuur concludeert op grond van het vorenstaande dat er geen reglementaire 
argumenten om het bindend advies af te wijzen, er evenmin argumenten zijn om de 



goedkeuring terug te draaien. Bovendien zou een besluit tot het terugdraaien van 
goedkeuring aanzienlijke juridische en ook financiële consequenties met zich meebrengen. 
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat dit botst met het breed gedragen gevoel, dat 
er sprake is van een foktechnisch ongewenst besluit. Het bestuur is van mening dat dit 
zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Het bestuur zou dan ook graag zien dat er in de 
toekomst gedurende het goedkeuringsproces controlemomenten ingebouwd worden, 
voordat de jury tot haar eindadvisering komt. In deze brief gaat het bestuur in hoe de 
beoogde wijziging qua werkwijze gestalte dient te krijgen. 
 
Hoe duidt het bestuur het besluit van de hengstenkeuringsjury, mede ook gezien de kritiek 
die hierop is gekomen? 
Een veel gestelde vraag is, hoe het mogelijk is, dat de jury dit besluit heeft genomen, terwijl 
dit vanuit een grote groep leden als onbegrijpelijk wordt ervaren. Het bestuur duidt het 
jurybesluit als volgt: 

1) De hengst behoorde binnen deze lichting hengsten duidelijk tot de besten voor 
exterieur en verrichting; 

2) Het bestuur heeft vastgesteld, dat de aard van de ontvangen toelichting vanuit de 
Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht over cornage in het algemeen en de uitslag 
van het cornage-onderzoek van Boet 516 in de besluitvorming van de jury een 
belangrijke rol heeft gespeeld. De jury benadrukt dat hiermee niet de 
verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. De jury is zelf verantwoordelijk voor haar 
besluit, maar neemt daarin dergelijke informatie/toelichting wel nadrukkelijk mee. 

 
Hoe is er intern gecommuniceerd? 
Het MT (de directeur) van het KFPS heeft op basis van de uitslag van het bij de Faculteit in 
Utrecht uitgevoerde cornage-onderzoek de jury ontraden de hengst in het Centraal 
onderzoek te houden, vooral gezien de genetische component van cornage. De jury heeft 
desondanks besloten de hengst wel te handhaven en heeft de kaders aangegeven op basis 
waarvan de hengst zou kunnen worden goedgekeurd (en deze gecommuniceerd met de 
eigenaar). De hengst zou ter compensatie een hoge score in het verrichtingsonderzoek 
moeten halen en de ademhaling (tijdens de training) zou zonder bijgeluid moeten blijven. 
Het MT (de directeur) van het KFPS heeft vervolgens de voorzitter van het bestuur op de 
hoogte gesteld, dat hij van mening is dat de jury een ‘discutabel besluit’ heeft genomen. De 
overige bestuursleden zijn hier vervolgens niet van op de hoogte gesteld en zijn hierover pas 
na de goedkeuring van de hengst geïnformeerd. Hoewel het bestuur van mening is, dat dit 
niet van invloed is geweest op de besluitvorming (immers er is geen reglementaire grond het 
advies van de jury af te wijzen), is deze gang van zaken hoe dan ook als volstrekt onjuist te 
kwalificeren. Alle bestuursleden hadden op de hoogte moeten zijn. 
Verder is het goed hieraan toe te voegen, dat ook de inspectie en de fokkerijraad naderhand 
zijn geïnformeerd. De jury had bij beide geledingen eventueel advies kunnen vragen, maar 
dit is niet gebeurd. Het is binnen de regelgeving geen verplichting, maar het bestuur is van 
mening dat zeker een controversiële beslissing breed gedragen dient te zijn en vanuit 
diverse invalshoeken bediscussieerd. 
 
 
 



Is het wenselijk om de rol van het bestuur ten aanzien van de besluitvorming over 
goedkeuring te vergroten? 
Naar aanleiding van de goedkeuring van Boet 516 is door zowel de ledenraad als de 
fokkerijraad de vraag gesteld of het niet een verbetering zou zijn, als het bestuur een grotere 
rol zou krijgen bij de besluitvorming over goedkeuring. Een verruiming van de rol zou dan 
betekenen, dat het bestuur een advies van de jury niet alleen toetst aan de reglementen, 
maar ook inhoudelijk (foktechnisch). Het bestuur is van mening, dat dit niet wenselijk is, om 
drie redenen. 

1) Dit zou van bestuursleden vragen, dat ze dezelfde competenties ten aanzien van 
beoordeling van exterieur, sportaanleg, fokkerij, etc. hebben als de jury; 

2) Dit zou van het bestuur vragen dat ze operationeel bij het selectieproces betrokken 
zou moeten zijn; 

3) Dit zou gaan wringen aan het reglementair vastgestelde gegeven, dat de jury 
autonoom is in haar besluitvorming (binnen de kaders van de reglementen).  
 

Dit neemt niet weg, dat het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid om ook zorg te dragen 
voor foktechnisch gewenste besluiten, meer grip dient te krijgen op het proces van 
goedkeuring. 
 
II Voorgenomen wijzigingen in werkwijze en regelgeving 
 
Herijken procedures voor hengstenselectie ten aanzien van monitoring en interne 
communicatie  
In de ledenraadsvergadering van november 2019 (voor de goede orde, Boet 516 was toen 
reeds goedgekeurd) zijn wijzigingen aangebracht in artikel 24 van de statuten ten aanzien 
van de aansturing van inspectie en de verschillende jury’s, waaronder ook de 
hengstenkeuringsjury. Deze geledingen leggen niet langer verantwoording af aan het 
bestuur maar aan het MT (de voordracht van leden van de betreffende commissies blijft een 
verantwoordelijkheid van het bestuur evenals de uiteindelijke besluitvorming aangaande het 
inschrijven van hengsten in het stamboekregister). De reden hiervoor is, dat binnen het MT 
meer dan in het bestuur de competenties aanwezig zijn om de besluitvorming naast 
reglementair ook technisch-inhoudelijk te toetsen. Daarnaast is het MT beter in de 
gelegenheid om dicht op het hengstenselectietraject te zitten. In het geval de belaste 
functionaris een discutabele/controversieel besluit constateert, maakt het MT hiervan 
melding bij het bestuur. Het bestuur kan zich eventueel intern (zoals fokkerijraad) en extern 
(bijvoorbeeld een universiteit) laten adviseren. Door vervolgens een discussie te hebben in 
de driehoek bestuur, jury en MT ontstaat een extra check om controversiële besluiten beter 
te kunnen voorkomen en krijgt het bestuur (als eindverantwoordelijke ten aanzien van de 
uiteindelijke besluitvorming) meer grip op het proces. Daarnaast blijft de autonomie ten 
aanzien van de besluitvorming van de jury gewaarborgd. De exacte werkwijze en 
beschrijving van de communicatielijnen zijn vastgelegd in een procedurebeschrijving. 
 
Cornage kaderen in hengstenkeuringsreglement 

- Huidige werkwijze 
Alle hengsten die deelnemen aan het finale onderdeel in het hengstenselectietraject, het 
centraal onderzoek of verkorte onderzoek, worden onderzocht op cornage. In de 
regelgeving zijn de grenzen voor wat acceptabel en niet acceptabel niet nader gekaderd. In 



de voorwaarden (geen reglement) voor deelname aan het Centraal onderzoek is alleen 
aangegeven dat een ongunstige uitslag, aanleiding kan zijn dat een hengst voor verdere 
deelname aan het Centraal onderzoek wordt uitgesloten. Tot nu toe werd cornage 
behandeld als een compenseerbare ongewenste eigenschap. Vergelijkbaar met de 
nevenbevindingen van het röntgenologische onderzoek. Het wel of niet compenseren is dan 
afhankelijk van de mate van cornage (hoorbare cornage leidt in alle gevallen tot uitsluiting) 
en de kwaliteiten van de hengst. 

- Voorgestelde werkwijze 
Na de goedkeuring van Boet 516 is duidelijk geworden dat het wenselijk is om cornage 
duidelijk te kaderen in het Hengstenkeuringsreglement. Het door het bestuur overgenomen 
voorstel van de fokkerijraad is weergegeven in de bijlage en zal in de najaarsvergadering aan 
de leden voorgelegd gaan worden. 
De fokkerijraad is tevens de vraag voorgelegd, of er nog andere (veterinaire) aspecten zijn, 
die gekaderd dienen te worden in het Hengstenkeuringsreglement. 
 
III andere aspecten 
 
Samenstelling van de hengstenkeuringsjury 
De besluitvorming rond Boet 516 heeft uiteraard ook tot vragen geleid over het 
functioneren van de hengstenkeuringsjury. Het is goed op te merken, dat het hier om een 
unaniem besluit gaat, waarbij alle drie de juryleden een even grote verantwoordelijkheid 
dragen. Eerder is al gecommuniceerd, dat ondanks er een discutabel besluit is genomen, hier 
een zorgvuldige afweging aan vooraf is gegaan. 
 
Het rooster van aftreden van aftreden ten aanzien van de hengstenkeuringsjury ziet er als 
volgt uit. De leden van de hengstenkeuringsjury worden per jaar benoemd met een 
maximum van 8 opeenvolgende jaren. Jaap Boersma heeft aangegeven, dat het lopende 
traject zijn laatste zal zijn. Voor Harrie Draaijer is het lopende traject z’n zevende jaar en 
voor Frenk Jespers is dit het vijfde jaar. Het bestuur acht het van belang de komende jaren 
een vernieuwingsslag te maken, maar hecht ook grote waarde aan continuïteit. Op basis 
hiervan ziet de beoogde jurysamenstelling er voor de komende jaren als volgt uit. In de 
vacature voor Jaap Boersma draagt het bestuur inspecteur Piet Bergsma voor. Bergsma zal 
vanaf de eerste bezichtiging (2020) deel uitmaken van de hengstenkeuringsjury en zal vanaf 
dit moment meelopen in het selectietraject dat met het komende Centraal onderzoek zal 
worden afgerond. In de vacature voor Harrie Draaijer zal het bestuur binnenkort een lid van 
de inspectie selecteren, die vanaf de eerste bezichtiging in 2021 deel zal uitmaken van de 
jury en in het komende selectietraject mee zal gaan draaien om ervaring op te doen. Dit lid 
van de jury zal vervolgens tijdens de komende najaars- of voorjaarsvergadering benoemd 
kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de benoemingen in de herkeuringsjury 
(najaarsvergadering).  
 
Het bestuur acht het van groot belang, dat de hengstenkeuringsjury een groot draagvlak 
heeft onder de leden en vertrouwd erop, dat met de beoogde samenstelling hieraan 
tegemoetgekomen wordt. Tijdens selectietraject 2020/2021, dat in december begint met de 
eerste bezichtiging, zal er sprake zijn van een co-voorzitterschap. Het bestuur beoogt 
hiermee een vloeiende overdracht van de specifieke voorzitterstaken te bewerkstelligen. 



Immers, doordat Harrie Draaijer per november 2021 geen deel meer uitmaakt van de jury, 
zal er vanaf de eerste bezichtiging in 2021 een nieuwe juryvoorzitter aantreden. 
 
Door de ledenraad is gevraagd naar de mogelijkheden voor een snellere doorstroming 
binnen de hengstenkeuringsjury. Doorstroming wordt enerzijds belemmerd, doordat weinig 
mensen met affiniteit met het Friese paard in toereikende mate voldoen aan het 
functieprofiel dat vereist is voor deze juryleden en tevens passen in het integriteitsprofiel. 
Anderzijds verkleint het gegeven dat reglementair (minimaal) twee inspecteurs zitting 
moeten hebben in de hengstenkeuringsjury de pool waaruit de juryleden gerekruteerd 
kunnen worden. De noodzaak/wenselijkheid, dat twee inspecteurs in de 
hengstenkeuringsjury zitting hebben, zou opnieuw afgewogen kunnen worden. 
 
Onderzoeksvoorstel Cornage | nakomelingenonderzoek Boet 516 
Het bestuur heeft besloten om, op advies van de fokkerijraad, de nakomelingen te gaan 
screenen op cornage. De wijze waarop dit nakomelingenonderzoek vorm dient te krijgen, 
wordt nader vastgesteld in overleg met de universiteiten in Wageningen en Utrecht. De 
variabelen in dit onderzoek zijn: 1) de leeftijd van screenen en 2) de omvang van het 
onderzoek (hoeveel nakomelingen testen).  
Ad. 1: met het oog op de fokkerij, is het wenselijk zo vroeg mogelijk een uitspraak te kunnen 
doen over het beeld van de nakomelingen. Anderzijds is er (vanuit de literatuur) geen 
eenduidige uitspraak, hoe oud een paard moet zijn om een nauwkeurige uitspraak te doen 
over (de mate van) cornage. De gedachte is om het onderzoek zowel in (de eerste maanden 
van) het jaar te doen dat de nakomelingen één jaar oud worden en dit te herhalen op 
driejarige leeftijd. 
Ad. 2: om het aantal te testen nakomelingen vast te stellen, is het noodzakelijk om de 
prevalentie (de mate van voorkomen in de populatie) te weten van cornage. Hiervan zijn 
geen eenduidige gegevens bekend en bovendien bij het Friese paard nooit onderzocht. De 
gedachte is om in 2021 te starten met het scopen van eenjarige paarden om de prevalentie 
in beeld te krijgen. Op basis van deze informatie kan de omvang van het 
nakomelingenonderzoek van Boet 516, dat begin 2022 met eenjarigen van start gaat, 
vastgesteld worden. 
Er zal de komende maanden gewerkt worden aan het onderzoeksplan, waar eventueel een 
genomisch onderzoek aan gekoppeld kan worden. 
Het onderzoek (inclusief nakomelingenonderzoek) zal worden bekostigd vanuit de 
geoormerkte gelden voor genetisch onderzoek. 
 
Communicatie naar de leden 
Reeds eerder is vastgesteld dat een deel van de frustratie rond het goedkeuren van Boet 516 
veroorzaakt is, doordat de informatie hierover te laat is gecommuniceerd naar de leden, 
namelijk als onderdeel van het rapport bij goedkeuring. Het is ook om andere redenen 
wenselijk dat de rapportage over de nieuw ingeschreven hengsten, sneller wordt 
gepubliceerd. Besloten is, dat de rapporten voortaan uiterlijk in de week volgend op het 
moment van goedkeuren worden gepubliceerd. In andere berichtgeving (website, Phryso, 
Phryso.com, etc) zullen leden consequent worden verwezen naar de officiële rapportage om 
kennis te nemen over alle gedetailleerde informatie over de nieuw ingeschreven hengsten. 
 



Door de ledenraad is het verwijt gemaakt dat door het bestuur/MT bagatelliserend is 
gecommuniceerd ten aanzien van cornage. Het bestuur deelt deze mening niet. Er is 
neutraal, feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd over cornage gepubliceerd. Het is niet 
aan het stamboek om het gebruik van specifieke hengsten aan te moedigen dan wel te 
ontmoedigen. In de rapportage bij goedkeuring worden de fokkers geïnformeerd over 
positieve en minder gewenste eigenschappen van een hengst. 
 
Ten slotte 
Het bestuur hoopt hiermee een afdoende antwoord te hebben gegeven op de vragen van de 
ledenraad. En vertrouwd erop dat met de voorstellen voor reglementswijziging en 
voorgenomen wijzigingen voor de procedurele werkwijze ten aanzien van de 
hengstenselectie meer grip op dit traject wordt verkregen. Het bestuur spreekt de wens uit 
dat hiermee dit dossier tijdens de ledenraadsvergadering van 3 juli afgesloten kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wiebe Wieling 
 
 
 
 
 
 
     
  


