
door Esther Berendsen

W
ie een auto of zelfs een wasmachine koopt, krijgt

daar een hele stapel papier bij. Maar is er sprake van

de aankoop van een – vaak veel duurder – paard,

staat er meestal niks zwart op wit. Zakenmensen die

normaal gesproken alles dichttimmeren met juri-

disch adviseurs en accountants kopen paarden voor

veel geld zonder ook maar iets vast te leggen. Een absurde situatie,

vindt Luc Schelstraete. “Er is geen schriftelijk koopcontract, maar er

zijn ook geen duidelijke afspraken over de keuring. Wat zijn redenen

om van koop af te kunnen zien? Dat bepalen we pas na afloop van de

keuring. Alles blijft vaag en dat leidt niet zelden tot enorme missers.

Toppaarden worden regelmatig langs de kant gezet, terwijl daar kli-

nisch geen enkele aanleiding voor is.”

Frustreert
Dat Schelstraete, die zijn juridische kennis combineert met jarenlange

praktijkervaring, er zo over denkt is voor de mensen die hem kennen

waarschijnlijk niet nieuw. Wél nieuw is de gelegenheid die hij creëert

om hier met alle betrokken partijen over in gesprek te gaan. “Het is

uniek dat juristen, dierenartsen en handelaren op deze schaal bij elkaar

komen om het over dit onderwerp te hebben. Ik ben heel blij dat bij-

voorbeeld prof. dr. Sloet vanuit Utrecht en prof. dr. Pille uit Gent zich

hebben aangemeld voor het congres. Als er iets gewijzigd wordt in

het protocol van de aankoopkeuring, worden daar geen juristen bij

betrokken. Ik weet dat de aankoopkeuring, waarbij tegenwoordig

geen zestien, geen vierentwintig maar soms wel zestig foto’s gemaakt

worden, de handel behoorlijk frustreert. Maar wat kunnen handelaren

doen? Met op dit moment een derde dierenartsen, een derde advocaten

en een derde handelaren op het congres hebben we een heel mooie

groep om het gesprek aan te gaan. Ook de FEEVA, de Europese paar-

dendierenartsenkoepel die zich onlangs heeft uitgesproken over de

(on)zin van het maken van rugfoto’s voor een aankoopkeuring, is aan-

wezig.”

Jurisprudentie
Juridische kennis en praktijkervaring gaan hand in hand, legt Schel-

straete uit. “Het is een juridisch congres, georganiseerd door Euro-

pean US Asian Equine Lawyers, een alliantie van advocaten op het

terrein van hippisch recht. We gaan dus zeker aan de slag met juris-

prudentie en wetgeving. Maar we hebben met z’n allen inmiddels

ook heel veel praktijkervaring. We weten heel goed hoe een klinische

keuring in zijn werk gaat en wat er komt kijken bij de aan- of ver-

koop van paarden. Die kennis en ervaring kunnen we uiteraard niet

wegdenken.”

Commissie
Eén van de praktijkvoorbeelden komt van advocaat Dr. Burkhart Fi-

scher, de Duitse alliantiepartner van EUAEL, uit Verden. Hij was ad-

vocaat in de zaak van Trakehnerhengst Insterberg, die voor 1,6 miljoen

euro verkocht werd naar Zweden. Na verkoop bleek hij niet gezond

en werd duidelijk dat er bijna zes ton aan commissie betaald werd.

“Een heel interessante zaak, want hoe ga je daar mee om? Ook inter-

nationaal gezien kun je hier vraagtekens bij zetten. Want in Nederland

en andere Europese landen is commissie bij de verkoop van paarden

heel normaal, maar in bepaalde Amerikaanse staten is daar strikte wet-

geving voor. Als Amerikaans recht van toepassing is, en daar kan al

sprake van zijn als je als handelaar je paard in de VS hebt afgeleverd,

kan de rechter bijvoorbeeld oordelen dat er sprake is van punitive da-

mages. Dat betekent dat, bij onregelmatigheden rond de commissie,

de commissionair veroordeeld kan worden tot het vergoeden van de

gehele aankoopsom aan de koper en een serieus bedrag aan zoge-

naamde punitive damages.”

Moeizame zaken
Hoewel er zelden een contract getekend wordt, zoeken kopers ná de

koop wel steeds vaker een advocaat op. Schelstraete: “Dat is een ont-

wikkeling die ik niet toejuich. Vaak zijn het mensen die minder thuis

zijn in de paardenwereld die, gesterkt door hun dierenarts, denken dat

ze een claim kunnen maken. Een pony die ‘opeens’ drie centimeter te

groot is bijvoorbeeld. Het meten hebben ze ten tijde van de aankoop

achterwege gelaten. Of iemand die een veulen heeft gekocht en een

jaar later gewezen wordt op een toch wel erg steil achterbeen. Dat zijn

moeizame zaken, want hoe kan dit alles de verkoper aangerekend wor-

den? Dierenartsen spelen hier een belangrijke rol in. Als zij geen advies

geven, gaat een advocaat zeker niet aan de slag. Kortom, we hebben

genoeg te bespreken.”

Oplossing
Het internationale aspect van de handel is een belangrijk onderdeel

van het congres. “De standaard voor onze keuringsrapporten wordt ge-

maakt door de vereniging van dierenartsen. Maar dat gebeurt binnen

een nationaal kader. Nederland, Duitsland, Frankrijk; ieder land han-

teert zijn eigen criteria, ook afhankelijk van de beroepsaansprakelijk-

heidsverzekeraars in dat land, maar er is geen uniform keuringsrapport.

Maar hoe interpreteert een Spaanse dierenarts een straalbeen dat in

Nederland in de klasse twee of drie valt, maar klinisch geen enkele re-

levantie heeft? Er is te veel onzeker en ik denk dat dierenartsen, met

de sterk toegenomen onderzoeksmogelijkheden en claimcultuur, steeds

banger worden om iets te missen. Hoe het dan wel moet? Daar heb ik

wel ideeën over, maar die ga ik nu nog niet geven. Ik hoop dat we vrij-

dag gezamenlijk tot een oplossing komen.”

‘Toppaarden worden niet zelden onterecht langs de kant gezet’ 

Op 15 maart, tij-
dens The Dutch
Masters, kunnen
dierenartsen, ad-
vocaten en han-
delaren uitgebreid
met elkaar van
gedachten wisse-
len op het Inter-
national Equine
Law Congress ge-
organiseerd door
Luc Schelstraete.

DEN BOSCH – Het is een veelbe-

sproken onderwerp: de veteri-

naire aan- en verkoopkeuring. Op

15 maart kunnen dierenartsen,

advocaten en handelaren hierover

uitgebreid van gedachten wisse-

len. Dit en vele andere onderwer-

pen met een juridisch tintje

worden namelijk behandeld op

het International Equine Law

Congress tijdens The Dutch Mas-

ters. De organisator, advocaat Luc

Schelstraete, kijkt er naar uit.

“We hebben veel te bespreken.”

‘Het is uniek dat juristen,

dierenartsen en  handelaren

op deze schaal bij elkaar

komen om het over dit on-

derwerp te hebben’

Schelstraete organiseert discussie tussen dierenartsen, advocaten en handelaren

Congres
EUAEL International Equine Law Congress 2019
vindt plaats op vrijdag 15 maart aanstaande in de
Brabanthallen in Den Bosch, vanaf 9.00 uur. Meer
informatie en aanmelden: www.internationalequi-
nelawcongress.com
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