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 CONCEPT  

(04 mei 2015) 

 

 

Heden, de                                                     mei tweeduizendvijftien, 

 

TEN VERZOEKE VAN: 

 

1. De vennootschap naar vreemd recht ANGLO EUROPEAN STUDBOOK LIMITED, 

statutair gevestigd te Rusper (West Sussex) Engeland, te dezer zake woonplaats 

kiezende te Utrecht, aan het adres Maliebaan 48 (Postbus 13320, 3507 LH), ten 

kantore van MVWS Advocaten LLP, van wie mr. D.A. Molier ten deze tot advocaat 

wordt gesteld en als zodanig zal optreden met het recht van substitutie; 

 

2. De heer Jan Conijn, geboren op 9 februari 1989, wonende te Son en Breugel, te 

dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht, aan het adres Maliebaan 48 (Postbus 

13320, 3507 LH), ten kantore van MVWS Advocaten LLP, van wie mr. D.A. Molier 

ten deze tot advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden met het recht van 

substitutie; 

 

3. De heer Johannes Jacobus de Swart geboren op 6 september 1963, wonende te 

Reek (Gemeente Landerd), te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht, aan het 

adres Maliebaan 48 (Postbus 13320, 3507 LH), ten kantore van MVWS Advocaten 

LLP, van wie mr. D.A. Molier ten deze tot advocaat wordt gesteld en als zodanig zal 

optreden met het recht van substitutie; 

 

4. Mevrouw Nienke Berthe van der Muil geboren op 5 augustus 1985, wonende te 

Reek (Gemeente Landerd), te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht, aan het 

adres Maliebaan 48 (Postbus 13320, 3507 LH), ten kantore van MVWS Advocaten 

LLP, van wie mr. D.A. Molier ten deze tot advocaat wordt gesteld en als zodanig zal 

optreden met het recht van substitutie; 

 

Krachtens verstrekte last van de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Utrecht (Sector Civiel) d.d.   mei 2015; 
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HEB IK: 

 

 

 

 

IN KORT GEDING GEDAGVAARD: 

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

HIPPISCHE SPORTFEDERATIE met haar statutaire zetel te Utrecht en 

kantoorhoudende te Ermelo aan De Beek 125 (3852 PL), [OPTIONEEL] ten deze 

woonplaats gekozen hebbende te aan () ten kantore van de Advocaten, van welk kantoor 

de advocaat mr. voor haar in rechte als advocaat optreedt, aldaar aan die [gekozen] 

woonplaats mijn exploot doende, sprekende met en afschrift dezes, alsmede van na te 

melden stukken, latende aan: 

 

 

 

 

 

 

OM OP: 

[…]dag, […]tweeduizendvijftien, om [….]uur, vertegenwoordigd door een advocaat dan 

wel in persoon, te verschijnen ter terechtzitting van Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (Sector Civiel), alsdan aldaar gehouden 

wordende in één van de zalen van het Gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 

aldaar (postbus 50959, 3007 BX); 

 

 

MET AANZEGGING: 

 

a. indien gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat 

op de terechtzitting verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht 

zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven 

vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;  
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b. bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te 

voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij 

de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 

www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld 

griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het 

griffierecht wordt geheven heeft overgelegd: 

1e een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 

rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die 

redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in 

artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in 

artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn 

inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van 

bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet; 

 

TENEINDE: 

Alsdan namens eiseres sub 1 –AES–, eiser sub 2 –Conijn-, eiser sub 3 –De Swart- en 

eiseres sub 4 –Van der Muil- te horen concluderen en eis doen als volgt: 

 

Feiten en omstandigheden 

 

De betrokken partijen 

 

1. AES drijft een onderneming die geregistreerd is in het Verenigd Koninkrijk en zich 

bezighoudt met het beheren van een stamboek van kwalitatief zeer hoogwaardige 

sportpaarden (het “AES stamboek”) (Productie 1). AES is tevens eigenaar van het AES 

stamboek. 

 

2. AES heeft uit hoofde van haar statuten onder meer het navolgende doel: 

 

“3.1 Encourage the registration of all sporthorses in the U.K. and the rest of Europe. 

 3.2 Breed the best possible competition horses. 

 3.3 Support and inform owners and breeders. 

 3.4 Provide services to riders. 

 3.5 Encourage co-operation and interchange of knowledge between owners, breeders 

and riders.“ 

 

http://www.kbvg.nl/griffierechtentabel
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3. Conijn is lid van gedaagde –KNHS- en eigenaar en ruiter van het in Nederland geboren 

sportpaard Zellanos Z dat geregistreerd is bij het stamboek Zangersheide te 

België(Productie X). 

 

4. De Swart is lid van de KNHS en eigenaar van het in Nederland op 11 mei 2011 geboren 

dressuurpaard Glamour Girl dat geregistreerd is bij AES en behoort tot het AES-

stamboek (Productie X). 

 

5. Van der Muil is lid van de KNHS en amazone van het in Nederland op 11 mei 2011 

geboren dressuurpaard Glamour Girl dat geregistreerd is bij AES en behoort tot het AES-

stamboek. 

 

6. De KNHS is een vereniging naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid, en 

zij heeft uit hoofde van haar statuten (artikel 2, Productie X) het volgende doel: 

 

1. De KNHS stelt zich ten doel: 

a. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en welzijn van 

paarden en pony’s in Nederland in de ruimste zin van het woord en rekening houdend 

met de vastgestelde gedragscodes; 

b. het behartigen van de belangen van de leden, waaronder begrepen de collectieve 

belangen van de leden op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal niveau; 

c. het vertegenwoordigen van de leden in het Nederlands Olympisch Comité* 

Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), alsmede in de Fédération Equestre 

Internationale (FEI) en andere nationale en internationale organisaties. 

2. De KNHS is met betrekking tot de in deze statuten vermelde disciplines de 

overkoepelende organisatie voor de paardensport in Nederland. Wedstrijden worden 

voor de KNHS georganiseerd of onder auspiciën van de KNHS gehouden. Alle rechten 

die voortvloeien of samenhangen met het recht van de KNHS om Nederlandse 

Kampioenschappen, KNHS-kampioenschappen, competities of series te (doen) 

houden, komen met uitsluiting van derden uitsluitend aan de KNHS toe. 

 

7. De World Breeding Federation for Sport Horses (“WBFSH”) is een non-profit vereniging 

naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid, en zij heeft uit hoofde van haar 

statuten (artikel 4, Productie X) het volgende doel: 

 

- het wereldwijd stimuleren van de fokkerij van wedstrijdpaarden; 

- interne samenwerking: het afstemmen en stimuleren van samenwerking tussen 

lidstamboeken betreffende de fokkerij van wedstrijdpaarden; 

- externe samenwerking: het vertegenwoordigen van het gemeenschappelijk belang 

van de wereld van de wedstrijdpaardenfokkerij bij de verschillende internationale 

organisaties, zoals landbouw en paardensportorganisaties en bij de Europese 

Unie; 

- promotie activiteiten: samenwerken met verschillende organisaties om de 

promotie van de fokkerijwereld in het algemeen te stimuleren; de integratie van 
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sport en fokkerij, het organiseren van de Young Horses Championships 

[Jongepaardenkampioenschappen] in de Olympische disciplines, en promotie van 

de lidstamboeken en individuele fokkers. 

 

AES is reeds zeer geruime tijd lid van de WBFSH. 

 

 

Feiten en gronden 

 

Springpaarden 

 

8. In Nederland wordt ieder jaar een kampioenschap voor jonge springpaarden 

georganiseerd. Dit kampioenschap wordt aangeduid als het KNHS-KWPN kampioenschap 

voor vier- tot en met zevenjarige springpaarden en wordt tijdens de KWPN Paardendagen 

verreden om de zogenaamde ISAH-CUP (het “Kampioenschap”). Voor de vijf- tot en met 

zevenjarigen paarden is dit Kampioenschap tevens de mogelijkheid om zich te 

kwalificeren voor het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden dat ieder jaar 

(eind) september in Lanaken (België) wordt gehouden. 

 

9. Het uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de 

Isah Cup (“Uitvoeringsbesluit”) wordt als Productie X in het geding gebracht. In het 

Uitvoeringsbesluit is onder meer het navolgende bepaald: 

 

“Artikel 1 Algemeen 

1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KNHS/KWPN kampioenschap voor 

jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup. 

2. De competitiebepalingen bestaan uit twee delen, te weten een stamboekdeel (de 

fokkerij) en een sportdeel. 

3. Het stamboekdeel wordt aangegeven met een F en wordt vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur van het KWPN. Hierop zijn tevens van toepassing de statuten 

en het algemeen reglement van het KWPN. 

4. Het sportdeel wordt aangegeven met een S en wordt vastgesteld door het 

bestuur van de KNHS. Hierop zijn tevens van toepassing het Algemeen 

Wedstrijdreglement, het wedstrijdreglement springen, het Reglement 

Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van de KNHS en het Tuchtreglement van 

de KNHS. 

5. Het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup 

bestaat uit een voorselectie en wedstrijden tijdens de KWPN Paardendagen. 

6. De voorselectie voor vierjarige paarden kan via twee wegen, namelijk via 

regionale voorselectie tijdens de regionale Centrale Keuringen van het KWPN 
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voor vierjarige springpaarden of een voorselectie via de reguliere wedstrijdsport 

onder de reglementen van de KNHS. 

7. De voorselectie voor paarden ouder dan vier jaar geschiedt via de reguliere 

wedstrijdsport onder de reglementen van de KNHS. 

8. De wedstrijden tijdens de KWPN Paardendagen in Ermelo bestaan uit een halve 

finale en een finalewedstrijd. De halve finale voor vijf-, zes- en zevenjarige 

paarden bestaat uit twee onderdelen. 

9. Het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden fungeert tevens als 

selectie voor het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden. 

(…) 

Artikel S 3 — Voorwaarden voor deelname 

1. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Voor buitenlandse 

ruiters, die geen lid zijn van de KNHS, geldt dat men over een licentie moet 

beschikken. 

2. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel. 

3. In afwijking van het Algemeen Wedstrijdreglement artikel 40, lid 1, mag een 

ruiter meer dan drie paarden per rubriek starten. 

 

(…) 

 

Artikel S 11 - Procedure eerste onderdeel halve finale vijf-, zes-, en 

zevenjarigen 

1. De halve finale voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden bestaat uit twee onderdelen. 

2. Het eerste onderdeel van de halve finale vindt plaats op een nader door het 

KWPN bestuur te bepalen datum tijdens de KWPN Paardendagen. 

3. De paarden leggen een springparcours af volgens tabel A met een vastgestelde 

toegestane tijd volgens artikel 238.1.a. 

4. De leeftijd gerelateerde hoogte bedraagt: 

- Voor vijfjarigen 

1.20 m.  

- Voor zesjarigen 

1.30 m. 

- Voor zevenjarigen 1.40 m. 

5. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 

6. De paarden krijgen plaatsingspunten op basis van het behaalde aantal 

strafpunten met dien verstande dat alle paarden met nul strafpunten 1 

plaatsingspunt krijgen. 

Artikel S 12 - Procedure tweede onderdeel halve finale vijf-, zes- en 

zevenjarigen 

1. Het tweede onderdeel van de halve finale vindt plaats op een nader door het 

KWPN bestuur te bepalen datum tijdens de KWPN Paardendagen. 
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2. De beste 70 procent van de paarden uit het eerste onderdeel van de halve finale 

mogen deelnemen aan het tweede onderdeel van de halve finale. 

3. De paarden leggen een springparcours af in twee fasen volgens artikel 274.5.c. 

Zowel de eerste als de tweede fase wordt beoordeeld op strafpunten en tijd. 

4. De maximale hoogte is gelijk aan de maximale hoogte in het eerste onderdeel van 

de halve finale. 

5. Beoordeling vindt plaats volgens tabel A. 

6. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 

7. De paarden krijgen plaatsingspunten op basis van het behaalde aantal strafpunten 

en de tijd in de tweede fase. Paarden die niet hebben deelgenomen aan de tweede 

fase krijgen plaatsingspunten op basis van het behaalde aantal strafpunten en de 

tijd in de eerste fase. 

8. De plaatsingspunten van beide onderdelen van de halve finale worden bij elkaar 

opgeteld. Het paard met het laagste aantal plaatsingspunten krijgt de hoogste prijs. 

9. De volgende prijzenschaal is per leeftijdscategorie beschikbaar: € 150,-, € 120,-, € 

90,-, € 60,-, € 35,-en volgprijzen € 22,50. De zeven hoogst geplaatste paarden 

zijn verplicht aan de prijsuitreiking deel te nemen. Het niet deelnemen aan de 

prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg hebben. 

Artikel S 13 - Procedure finale vijf-, zes-, en zevenjarigen 

1. De finale vindt plaats op een nader door het KWPN bestuur te bepalen datum 

tijdens de KWPN Paardendagen. 

2. De paarden leggen een springparcours af volgens tabel A met barrage (artikel 

238.2.b). 

3. De maximale hoogte is bij de vijfjarigen 1.25m, bij de zesjarigen 1.35m en bij de 

zevenjarigen 1.45m. 

4. Het parcours kan een open sloot en/of overbouwde sloot of liverpool bevatten. 

5. De paarden krijgen plaatsingspunten op basis van het behaalde aantal springfouten 

en de snelheid. 

6. De plaatsingspunten van de halve finale (beide rondes afzonderlijk) worden 

opgeteld bij de plaatsingspunten van de finale, waarbij de plaatsingspunten 

uit de finale dubbel tellen. 

7. Per leeftijdscategorie is het paard met het laagste totaal aantal plaatsingspunten 

KNHS/KWPNkampioen en winnaar van de lsah Cup. Bij een eventuele ex aequo 

voor de eerste plaats, is het finaleresultaat doorslaggevend. Is er daarna nog 

steeds sprake van een ex aequo, dan is de tijd van de tweede fase van de tweede 

ronde doorslaggevend. 

8. De volgende prijzenschaal is per leeftijdscategorie beschikbaar: € 400,-, € 320,-

, € 240,-,€ 160,-, € 80,-, volgprijzen € 25,-. Daarnaast worden showdekens en 

extra ereprijzen voor de hoogstgeplaatste ter beschikking gesteld. De zeven 

hoogstgeplaatste paarden zijn verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. 

Artikel S 14 - Wereldkampioenschap jonge springpaarden 2014 

1. De hoogst geplaatste vijf-, zes- en zevenjarige paarden in de finale die als veulen 

zijn geregistreerd in het veulenboek of het register A of het register B van het 

KWPN of het NRPS grote maat worden afgevaardigd naar het 

wereldkampioenschap voor jonge springpaarden. Het aantal paarden dat wordt 

afgevaardigd is conform het reglement voor het wereldkampioenschap. 
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2. Bij ex aequo voor de laatste plaats die in aanmerking komt voor 

afvaardiging naar het wereldkampioenschap, is het resultaat in de 

finale doorslaggevend. 

(…)“ 

 

10. Zoals bepaald in artikel 1 lid 4 van het Uitvoeringsbesluit is op het sportdeel (aangeduid 

met de letter S) van het Kampioenschap tevens van toepassing het Algemeen 

Wedstrijdreglement van de KNHS (Productie X). Tevens zijn enkele andere reglementen 

van toepassing verklaard, doch deze zijn voor de onderhavige kwestie niet van belang en 

zullen daarom niet als productie in het geding worden gebracht. Onder hoofdstuk 5, 

artikel 27 lid 5 van het Algemeen Wedstrijdreglement wordt onder meer bepaald: 

 

“De KNHS-kampioenschappen zijn open voor alle KNHS-leden, ongeacht hun nationaliteit 

en woonplaats. (…)” 

 

11. Er is thans nog geen uitvoeringsbesluit voor 2015 bekend. De KWPN Paardendagen zullen 

in 2015 gehouden worden van 10 tot en met 15 augustus, terwijl het 

Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in 2015 wederom in september te 

Lanaken (België) zal worden gehouden.  

 

12. Als Productie X wordt in het geding gebracht het reglement 2014 (2015 is nog niet 

beschikbaar) van Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden (FEI World Breeding 

Jumping Championships for Young Horses) zoals dat wordt georganiseerd onder 

auspiciën van de Fédération Equestre Internationale (‘FEI’), de overkoepelende 

internationale organisatie van alle nationale hippische bonden. Artikel VI. (Invitations) 

van dit Reglement bepaalt onder meer het navolgende: 

 

“All horses must be registered in a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the 

Studbook where the concerned horse was first registered will be used for this event. 

The Organization Committee (OC) in accordance with the FEI reserves the right to invite 

approximately 140 horses in each category of age, entered only by their NF; the 

underneath mentioned approximate quota of 112, divided over the mentioned countries 

plus 30% additional wildcards from the Organizing Committee (except the competitions 

for the Sires of the World). 

 

Quota as defined by the WBFSH. 

 

Argentina : 2 Latvia : 2 

Austria : 2 Luxembourg : 2 

Australia : 2 Mexico : 2 

Belgium : 6 Netherlands : 9 

Brazil : 2 Norway : 2 

Bulgaria : 2 Poland : 2 
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Canada : 2 Portugal : 2 

Croatia : 2 Scotland : 2 

Denmark : 4 Slovakia : 2 

Estonia : 2 Slovenia : 2 

Finland : 2 South Africa : 2 

France : 12 Spain : 2 

Germany : 12 Sweden : 6 

Great Britain : 4 Switzerland : 4 

Hungary : 2 USA : 4 

Ireland : 5 

Italy : 4” 

 

 

Dressuurpaarden 

 

13. In Nederland wordt ieder jaar een KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 

georganiseerd onder de noemer ‘Pavo Cup’ (Productie X), alsmede een KNHS-Subli 

Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2015 (Productie X). Voor de vier- tot en met 

zesjarigen dressuurpaarden zijn deze Kampioenschappen tevens de mogelijkheid om zich 

te kwalificeren voor de voorselectie voor het Wereldkampioenschap voor jonge 

dressuurpaarden dat ieder jaar in Verden (Duitsland) en vanaf 2016 en Ermelo 

(Nederland) wordt gehouden. De voorselectie voor het Wereldkampioenschap voor jonge 

dressuurpaarden vindt plaats op grond van het Uitvoeringsbesluit voorselectie WK Jonge 

Dressuurpaarden 2015 (het ‘Uitvoeringsbesluit Dressuur’). Onder de algemene 

bepalingen van het Uitvoeringsbesluit Dressuur, en dan meer specifiek de artikelen 1, 2 

en 4 is bepaald: 

"1. Het wereldkampioenschap vindt plaats onder de reglementen van de FEI/WBFSH 

2. De door de KNHS uitgezonden paarden dienen als veulen bij het KWPN of het 

NRPS in het veulenboek, register A of   register B geregistreerd te zijn.(…) 

4. De selectie voor het wereldkampioenschap wordt gedaan door een 

selectiecommissie. De selectiecommissie wordt benoemd door het bestuur van de 

KNHS en het algemeen bestuur van het KWPN." 

14. Als Productie X wordt in het geding gebracht het reglement 2014 (2015 is nog niet 

beschikbaar) van het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden (FEI World 

Breeding Dressage Championships for Young Horses) zoals dat wordt georganiseerd 

onder auspiciën van de FEI (“Reglement Dressuur). Artikel VI. (Invitations) van dit 

Reglement Dressuur bepaalt onder meer het navolgende: 
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“Foreign athletes are invited by the Organising Committee through their NF. One groom 

per athlete. 

 

1. The World Breeding Championship for Young Horses in Dressage will be organised 

under FEI Rules with the support of the World Breeding Federation for Sport 

Horses. The selection procedure will be decided by the relevant National 

Federations in close cooperation with the WBFSH breeding organisation(s) in that 

respective country. The horses must have shown results of at least 68% in a 

selection procedure in appropriate Young Horse Classes at national level. The 

result has to be confirmed with the entry by the nominating NF. Horses are only 

allowed to take part in a selection procedure of one country and not more. 

 

2. a) The general principle is that only NFs may nominate horses if there is a WBFSH 

member studbook within the country of that respective NF.  

b) An exception to the rule 2.a) can be made for NFs, if 

- the athlete is an athlete with the nationality of that respective NF and 

- the horse is a horse of a WBFSH member studbook and owned by a person whose 

nationality is of the respective NFs country and 

- the (origin)studbook of the horse and the NF of that respective country, where the 

horse/athlete-combination is training, support the nomination. 

 

3. a) The general principle is that NFs will enter horses that have a pedigree of a 

national studbook, which is a member of the WBFSH and whose seat is within the 

field of activity inside the respective NF. 

b) An exception to the rule that horses have a pedigree of a studbook which is a 

member of the WBSFH and whose seat is within the field of activity inside the 

respective NF, can be made in 2014. NFs can apply for an exception in 2014 , but 

only in close cooperation with the national WBFSH breeding organisation(s) within 

that respective country. 

 

4. The number of horses which may be entered by NFs in each class (i.e. five and six 

year old) is as follows: 

· Germany 7 

· The Netherlands 6 

· Denmark 4 

· Sweden 4 

All other accredited NFs may enter up to two horses in each class, if there is a 

WBFSH member studbook within the country of that respective NF. All other 

accredited NFs may enter one horse in each class. 

The age of Horses is counted from 1st January of the year of birth (1st August for 

Southern Hemisphere), i.e. in 2014 the following horses may participate: 

5 year old horses, born in the Northern Hemisphere: 

must have been born between 1st January 2009 and 31st December 2009 

6 year old horse, born in the Northern Hemisphere: 

must have been born between 1st January 2008 and 31st December 2008 

5 year old horses, born in the Southern Hemisphere: must have been born 

between 1st August 2008 and 31st July 2009 

6 year old horse, born in the Southern Hemisphere: must have been born 

between 1st August 2007 and 31st July 2008 
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7. As an exception to the FEI General Regulations, NFs may enter athletes of 

a different nationality provided the athlete's NF will give its approval. The 

combination of this exception with exception number 3 b) is not allowed. 

 

Explanation to the invitation system CH-M-D Young Horses: 

 

1. National Federations (NF 's) where a WBFSH member studbook is within the country of 

that respective NF (Article VI.2 a)) 

[ARG, AUS, AUT, BEL, BRA, BUL, CAN, CRO, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GER, 

HUN, IRL, ITA, LAT, LUX, MEX, NED, NOR, POL, POR, RSA, SLO, SUI, SWE, USA] 

Number of horses which may be entered by NF's in each age class is as follows: GER 

7, NED 6, DEN 4, SWE 4, all other NF's 2 

[The list of the WBFSH member studbooks is available under www.wbfsh.org ] 

 

athlete 

horse 

nationality of the 

athlete from the 

country of the 

nominating NF 

nationality of the athlete from 

another country than the 

nominating NF, if the 

respective NF of that athlete 

agrees 

horse of a WBFSH 

studbook from the 

country of the 

nominating NF 

YES 

(Art. VI. 3 a)) 

YES 

(Art. VI. 5. first sentence) 

horse of a WBFSH 

studbook from 

another country than, 

the nominating NF 

YES 

(Art. VI. 3 b)) 

NO 

(Art. VI. 5. second sentence) 

horse of a studbook 

which is not a 

WBFSH member 

studbook (Art, VI, 6. 

second point) 

NO NO 

 

 

 

Brief AES d.d. 4 juni 2014 aan de KNHS 

 

15. Bij brief d.d. 4 juni 2014 (Productie X) heeft AES zich gewend tot het bestuur van de 

KNHS aangaande de selectiemethode zoals deze wordt gehanteerd voor uitzending naar 

het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden. AES formuleert daarbij -kort 

gezegd- een tweetal grieven tegen de wijze waarop de KNHS de selectiewedstrijden en 

de selectiemethode heeft vormgegeven.  

 

16. Allereerst heeft AES te kennen gegeven dat er in haar optiek geen goede gronden te 

geven zijn voor het feit dat het KWPN het betreffende kampioenschap (mede) zou dienen 

te organiseren. Het KWPN is immers een stamboek evenals AES dat is. De rol die het 
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KWPN –als concurrent van andere stamboeken- in deze speelt valt in ieder geval voor het 

sportdeel niet te rechtvaardigen gezien de aard en doelstelling van het Kampioenschap.  

 

17. Daarnaast stelt AES vast dat het thans voor Nederlandse paarden van Nederlandse 

fokkers/eigenaren en ruiters die aangesloten zijn bij een ander stamboek dan het KWPN 

(of NRPS), welk ander stamboek evenals het KWPN ook lid is van de WBFSH, niet 

mogelijk is om zich via de selectiemethode van het Uitvoeringsbesluit te kwalificeren voor 

het Wereldkampioenschap voor paarden voornoemd. AES heeft gemotiveerd aangegeven 

dat dit om meerdere redenen niet te rechtvaardigen valt en dat op deze wijze het onder 

meer voor in Nederland geboren paarden die aangesloten zijn bij een stamboek dat lid is 

van de WBFSH, niet zijnde het KWPN of NRPS, niet mogelijk is om Nederlands kampioen 

te worden en om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap voor jonge paarden 

en aldaar wereldkampioen te worden.  

 

18. Daarbij heeft AES aangegeven dat dezelfde bezwaren gelden voor het kampioenschap 

voor jonge dressuurpaarden. Dat volgt tevens uit hetgeen hiervoor uiteen is gezet en 

hierna uiteengezet zal worden. 

 

19. Nadat (namens AES) meerdere malen was aangedrongen op een reactie, heeft de KNHS 

uiteindelijk bij brief d.d. 17 september 2014 gereageerd op de brief d.d. 6 juni 2014 van 

AES (Productie X). De KNHS stelt daarbij –naast het aanhalen van enkele regels uit 

reglementen- onder meer: 

 

“Aan de voorselectie via de reguliere wedstrijdsport kunnen deelnemen paarden die in 

het jaar van het kampioenschap de leeftijd van 4, 5, 6 of 7 hebben bereikt. Resultaten in 

het buitenland behaalt conform de in het uitvoeringsbesluit genoemde 

wedstrijdklassering gelden als toelating.(…) 

De voorselectie van het WK Jonge paarden staat open voor erkende EU-stamboeken. 

Voor de finale wordt door de KNHS geselecteerd uit Nederlandse stamboekpaarden (in dit 

geval KWPN en NRPS paarden). 

De hoogst geplaatste paarden in de finale die als veulen zijn geregistreerd in het 

veulenboek of het register van het KWPN of het NRPS worden afgevaardigd naar het WK 

voor jonge springpaarden. Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd is conform het 

reglement voor het WK. (…) 

Voor alle duidelijkheid wijs ik u er op dat het gaat om een Nederlands 

stamboekenkampioenschap. Het gaat derhalve niet om in Nederland gefokte 

springpaarden, maar om paarden die zijn geregistreerd in de Nederlandse Stamboeken. 

AES is niet in Nederland gevestigd (maar in Groot-Brittannië) en als zodanig geen 

Nederlands stamboek. Dit betekent dat selectie van paarden die bij AES staan 
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ingeschreven niet tijdens de hiervoor bedoelde voorselectie plaats vindt. Selectie kan wel 

in het land van herkomst (in dit geval Groot Brittannië) plaats vinden.(…) 

Samenvattend en om antwoord te geven op de belangrijkste vraag of een paard van een 

buitenlands stamboek als AES wordt toegelaten tot de Nederlandse finale bericht ik u dat 

het antwoord is dat paarden die ingeschreven zijn bij een buitenlands stamboek via 

voormelde route (competitie in "eigen buitenland") onder voorwaarden (al dan niet via de 

wildcardmogelijkheid kunnen worden toegelaten tot het wereldkampioenschap.(…) 

 

20. De KNHS is in het geheel niet ingegaan op dezelfde problematiek zoals deze speelt ten 

aanzien van de voorselectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. 

 

21. De KNHS stond bovendien niet open voor nader overleg aangaande de onderhavige 

kwestie. Ook niet nadat onder meer in de media is gebleken dat het standpunt zoals dat 

wordt gehuldigd door de KNHS niet alleen onjuist wordt bevonden maar ook geen 

draagvlak heeft (Productie X). AES, De Swart en Van der Muil hebben de onderhavige 

dagvaarding op voorhand in concept doen toekomen aan de KNHS. Dit heeft geleid tot 

een uitnodiging van de KNHS, waarbij de KNHS eisers heeft aangehoord maar inhoudelijk 

niet op de kwestie heeft willen ingaan. De KNHS heeft slechts aangegeven dat zij de 

kwestie aan het bestuderen is en dat wellicht bepaalde wijzigingen zullen worden 

doorgevoerd. Welke wijzigingen de KNHS aan dacht wilde men niet aangeven. Een en 

ander heeft derhalve niet geleid tot tot nader inhoudelijk overleg tussen partijen, laat 

staan tot een concrete wijziging van het de KNHS ingenomen standpunt. De KNHS had 

aangegeven uiterlijk eind april 2015 met een nader standpunt in deze kwestie te komen. 

Dat is helaas niet het geval geweest, terwijl de gemachtigde van de KNHS heeft 

aangegeven dat nader overleg op dit moment niet zinvol moet worden geacht. Derhalve 

hebben eisers, gezien de voor hen aanzienlijke belangen die spelen, geen ander 

mogelijkheid dan thans over te gaan tot het entameren van de onderhavige procedure. 

 

22. Conijn heeft het standpunt van AES tot het zijne gemaakt en mede namens Conijn is de 

KNHS de onderhavige dagvaarding op voorhand in concept toegestuurd. Daarbij heeft 

Conijn aangegeven als KNHS lid en als eigenaar en ruiter van het in Nederland geboren 

Zellanos Z dat geregistreerd is bij het stamboek Zangersheide te België (een Belgisch 

stamboek) en bovendien voldoet aan alle vereisten zoals gesteld in onder meer het 

Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS, recht en belang te hebben bij een zo 

spoedig mogelijke wijziging van het de KNHS ingenomen standpunt. Ook dit heeft niet 

geleid tot nader overleg tussen partijen, laat staan tot een wijziging van het de KNHS 

ingenomen standpunt en effectuering daarvan. Derhalve heeft Conijn geen andere 

mogelijkheid dan thans over te gaan tot het entameren van de onderhavige procedure. 
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23. De Swart en Van der Muil hebben het standpunt van AES eveneens tot het hunne 

gemaakt en mede namens De Swart en Van der Muil is de KNHS de onderhavige 

dagvaarding op voorhand in concept toegestuurd. Daarbij hebben De Swart en Van der 

Muil aangegeven als KNHS lid, als eigenaar en als ruiter van het in Nederland geboren 

dressuurpaard Glamour Girl dat geregistreerd is bij AES en behoort tot het AES-

stamboek en bovendien voldoet aan alle vereisten zoals gesteld in onder meer het 

Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS (combinatienummer 739338MM), recht en 

belang te hebben bij een zo spoedig mogelijke wijziging van het de KNHS ingenomen 

standpunt en effectuering daarvan. Ook dit heeft niet geleid tot nader overleg tussen 

partijen, laat staan tot een wijziging van het de KNHS ingenomen standpunt. Derhalve 

heeft De Swart geen andere mogelijkheid dan thans over te gaan tot het entameren van 

de onderhavige procedure. 

 

Juridisch kader 

 

24. Aan de hand van de bestaande praktijk, de geldende uitvoeringsbesluiten voornoemd en 

zoals ook volgt uit de brief d.d. 17 september 2014 van de KNHS, staat vast dat voor de 

finale van het Kampioenschap alleen springpaarden worden geselecteerd uit de 

Nederlandse stamboeken KWPN en NRPS (beiden lid van de WBFSH): 

 

“Voor de finale wordt door de KNHS geselecteerd uit Nederlandse stamboekpaarden (in 

dit geval KWPN en NRPS paarden).” 

 

De voorselectie (tot aan de finale) staat wel open voor erkende EU-stamboeken. 

 

25. Ten aanzien van de voorselectie op grond waarvan door de KNHS dressuurpaarden 

worden uitgezonden naar het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden is 

eenvoudigweg bepaald dat: 

 

“De door de KNHS uitgezonden paarden dienen als veulen bij het KWPN of het NRPS in 

het veulenboek, register A of   register B geregistreerd te zijn.” 

 

26. AES, Conijn, De Swart en Van der Muil stellen vast dat nergens in een van de genoemde 

Uitvoeringsbesluiten, noch het Algemeen Wedstrijdreglement dan wel een ander 

reglement van de KNHS, wordt bepaald dat voor de finale van het Kampioenschap dan 

wel ter zake het Uitvoeringsbesluit Dressuur, alleen paarden worden geselecteerd uit de 

Nederlandse stamboeken KWPN en NRPS. 
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27. Daarmee staat vast dat de regels waaronder het Kampioenschap en het 

Uitvoeringsbesluit Dressuur worden verreden onjuist worden toegepast en dat de KNHS 

hiervoor verantwoordelijk is. 

 

28. Daarnaast wordt onder Paragraaf 14 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit onder meer bepaald: 

 

“De hoogst geplaatste vijf- zes- en zevenjarige paarden in de finale die als veulen zijn 

geregistreerd in het veulenboek of het register A of het register B van het KWPN of het 

NRPS grote maat worden afgevaardigd naar het wereldkampioenschap voor jonge 

springpaarden. Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd is conform het reglement voor 

het wereldkampioenschap.(…)” 

Terwijl onder artikel 2 van de algemene bepalingen van het Uitvoeringsbesluit Dressuur 

is bepaald: 

"2. De door de KNHS uitgezonden paarden dienen als veulen bij het KWPN of het NRPS in 

het veulenboek, register A of   register B geregistreerd te zijn.(…) 

Ten aanzien van de springpaarden 

29. In het verlengde van het voorgaande dient te worden geconstateerd dat het 

onderscheidend criterium zoals dat door de KNHS onder Paragraaf 14 lid 1 van het 

Uitvoeringsbesluit wordt geïntroduceerd –te weten dat alleen paarden die (zich uiteraard 

kwalificeren en) als veulen zijn geregistreerd in het veulenboek of het register A of het 

register B van het KWPN of het NRPS grote maat, worden afgevaardigd naar het 

wereldkampioenschap voor jonge springpaarden- niet past of wordt verantwoord binnen 

de reglementen en de voorwaarden waaronder het kampioenschap respectievelijk de 

voorselectie wordt georganiseerd. Er wordt in de Uitvoeringsbesluiten voornoemd een 

onderscheidend criterium geïntroduceerd waarbij het voor een in Nederland geboren 

paard (van een Nederlandse fokker/eigenaar dan wel ruiter) dat wel aangesloten is bij 

een ander stamboek dan het KWPN (of NRPS), welk ander stamboek lid is van de 

WBFSH, niet mogelijk is om zich via de selectiemethode van de genoemde 

uitvoeringsbesluit te kwalificeren voor afvaardiging naar het Wereldkampioenschap voor 

jonge springpaarden voornoemd. Voor een dergelijk onderscheidend criterium worden 

door de KNHS geen reglementaire, sportieve of andere steekhoudende gronden 

aangevoerd. Ter toelichting dient onder meer het navolgende te gelden. 

 

30. De reglementen waaronder het Wereldkampioenschap voor springpaarden wordt 

georganiseerd stellen, zoals hiervoor aangegeven, enkel de navolgende voorwaarde 

waaraan een deelnemende paard dient te voldoen:  
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All horses must be registered in a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the 

Studbook where the concerned horse was first registered will be used for this event. 

 

Aan de onderscheidelijke Nationale Federaties (National Federations, aangeduid als NF) 

zoals ook de KNHS, wordt de exclusieve rol toebedeeld dat zij op grond van 

bovengenoemd criterium paarden dienen in te schrijven, welke dan door de organisatie 

van het Wereldkampioenschap worden uitgenodigd deel te nemen: 

 

“The Organization Committee (OC) in accordance with the FEI reserves the right to invite 

approximately 140 horses in each category of age, entered only by their NF (…)” 

 

31. Binnen de quota die in de reglementen voornoemd worden gehanteerd kan derhalve voor 

Nederland de KNHS paarden (derhalve geen ruiters) die zijn geregistreerd bij een 

zogenaamd WBFSH stamboek inschrijven bij het organiserend comité van het 

Wereldkampioenschap. Alleen de KNHS kan voor Nederland paarden inschrijven, hetgeen 

met zich meebrengt dat de KNHS onder genoemde voorwaarde –het dient om paarden te 

gaan die geregistreerd zijn bij een WBFSH stamboek- dient te selecteren. Nergens wordt 

als voorwaarde vermeld of voorgeschreven dat voor Nederland de KNHS zich hierbij dient 

of mag beperken tot paarden die zijn geregistreerd bij het KWPN dan wel NRPS. Door dat 

wel te doen handelt de KNHS in strijd met de bepalingen van de reglementen van de 

genoemde wereldkampioenschappen, hetgeen niet is toegestaan. 

 

Ten aanzien van de dressuurpaarden 

32. In het verlengde van het voorgaande dient te worden geconstateerd dat het 

onderscheidend criterium zoals dat door de KNHS onder artikel 2 van het 

Uitvoeringsbesluit Dressuur wordt geïntroduceerd –te weten dat alleen paarden die (zich 

uiteraard kwalificeren en) als veulen zijn geregistreerd in het veulenboek of het register 

A of het register B van het KWPN of het NRPS grote maat, worden afgevaardigd naar het 

wereldkampioenschap voor dressuurpaarden- niet in lijn is met of wordt verantwoord 

binnen de reglementen en de voorwaarden waaronder het kampioenschap respectievelijk 

de voorselectie wordt georganiseerd. Er wordt in de Uitvoeringsbesluiten voornoemd 

zonder uitzondering een onderscheidend criterium gehanteerd waarbij het voor een in 

Nederland geboren paard (van een Nederlandse fokker/eigenaar dan wel ruiter) dat wel 

aangesloten is bij een ander stamboek dan het KWPN (of NRPS), welk ander stamboek lid 

is van de WBFSH, niet mogelijk is om zich via de selectiemethode van de genoemde 

uitvoeringsbesluit te kwalificeren voor afvaardiging naar het Wereldkampioenschap voor 

jonge dressuurpaarden voornoemd. Voor een dergelijk criterium zonder uitzonderingen 

worden door de KNHS geen reglementaire, sportieve of andere steekhoudende gronden 

aangevoerd. Dit terwijl de reglementen waaronder het Wereldkampioenschap voor 
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dressuurpaarden worden georganiseerd stellen dat hierop uitzonderingen mogelijk dienen 

te worden gemaakt. Ter toelichting dient onder meer het navolgende te gelden. 

 

33. De reglementen waaronder het Wereldkampioenschap voor dressuurpaarden worden 

georganiseerd stellen, zoals hiervoor aangegeven, de navolgende voorwaarden waaraan 

een deelnemende paard dient te voldoen:  

 

3. a) The general principle is that NFs will enter horses that have a pedigree of a 

national studbook, which is a member of the WBFSH and whose seat is within the 

field of activity inside the respective NF. 

b) An exception to the rule that horses have a pedigree of a studbook which is a 

member of the WBSFH and whose seat is within the field of activity inside the 

respective NF, can be made in 2014. NFs can apply for an exception in 2014 , but 

only in close cooperation with the national WBFSH breeding organisation(s) within 

that respective country. 

 

Daarbij is bepaald dat: 

 

Horses are only allowed to take part in a selection procedure of one country and not 

more. 

 

 

Aan de onderscheidelijke Nationale Federaties (National Federations, aangeduid als NF) 

zoals ook de KNHS, wordt de exclusieve rol toebedeeld dat zij op grond van 

bovengenoemd criterium paarden dienen in te schrijven. 

 

34. Binnen de quota die in de reglementen voornoemd worden gehanteerd kan derhalve voor 

Nederland de KNHS paarden (derhalve geen ruiters) die zijn geregistreerd bij een 

zogenaamd WBFSH stamboek inschrijven bij het organiserend comité van het 

Wereldkampioenschap. Alleen de KNHS kan voor Nederland paarden inschrijven, hetgeen 

met zich meebrengt dat de KNHS onder genoemde voorwaarde –het dient om paarden te 

gaan die geregistreerd zijn bij een WBFSH stamboek- dient te selecteren. Alhoewel 

vooropgesteld wordt dat als uitgangsvoorwaarde heeft te gelden dat het hierbij gaat om 

paarden die –waar het Nederland betreft- zijn geregistreerd bij het KWPN dan wel NRPS, 

maakt artikel 3 sub b van de reglementen van het Wereldkampioenschap voor 

dressuurpaarden het nadrukkelijk mogelijk om ook paarden die zijn geregistreerd bij een 

WBFSH stamboek welke niet haar zetel (vestigingsplaats) in -ten aanzien van het 

onderhavige geval- Nederland heeft voor inschrijving en uitzending in aanmerking te 

laten komen. Gezien de ontwikkelingen die al geruime tijd gaande zijn binnen de branche 

is dit een, zij het minimale, maar in beginsel werkbare bepaling. Met het vervagen van 
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de (binnen)grenzen is het immers zo dat stamboeken steeds meer vaste voet krijgen in 

verschillende landen. Zo ook AES, hetgeen blijkt uit het feit dat zij inmiddels alleen al in 

Nederland 3357 paarden heeft geregistreerd. Door een eigenaar en/of ruiter van een 

paard van een “buitenlands” stamboek te dwingen om zich zonder uitzondering in het 

land van vestiging van het betreffende stamboek te kwalificeren voor uitzending naar een 

wereldkampioenschap hanteert de KNHS een onderscheidend criterium dat niet alleen uit 

praktisch oogpunt niet wenselijk, niet meer van deze tijd en niet hanteerbaar is, maar 

ook uit hoofde van sportiviteitsaspecten (de beste deelnemer dient een reële 

mogelijkheid hebben om zich te kwalificeren en wereldkampioen te worden), fair play 

beginselen, discriminatie, competitievervalsing en het (indirect) opwerpen van 

(grensoverschrijdende) concurrentiebeperkende maatregelen, niet kan en mag worden 

gehanteerd. Dit geldt des te meer nu de reglementen van het Wereldkampioenschap 

voor dressuurpaarden onder artikel 3 sub b hier een uitzondering op toestaan, waarvan 

de KNHS zonder nadere toelichting nimmer gebruik van heeft gemaakt of wenst te 

maken. Daarmee geeft de KNHS zich onvoldoende rekenschap van haar positie in deze 

en schiet zij tekort in haar verplichtingen jegens eisers (voor zover zij lid zijn van de 

KNHS) en/of handelt zij onrechtmatig jegens eisers. Ten aanzien van de positie van AES 

en de eigenaren/fokkers –daaronder begrepen Conijn en De Swart- waar het in 

Nederland geboren paarden van een “buitenlands” stamboek –in casu AES- betreft, kan 

worden vastgesteld dat het in casu tevens om het hanteren van concurrentiebeperkende, 

concurrentievervalsende en mededingingsbeperkende bepalingen gaat, waarbij –zonder 

dat daar een rechtvaardigingsgrond voor bestaat- ook een marktverstorend effect vanuit 

gaat. Immers, ten aanzien van AES geldt dat zij op deze wijze nadrukkelijk wordt 

beperkt in het aan zich binden van meer AES paarden in Nederland en het vergroten van 

haar stamboek, waar het ten aanzien van Conijn en De Swart geldt dat zij op deze wijze 

zowel in sportief opzicht als in economisch opzicht (hun AES paarden en de nazaten 

daarvan zijn gezien alle beperkingen voornoemd in Nederland en omringende landen 

minder waard) worden benadeeld en schade lijden.  

 

Rol KWPN 

35. Wat zich in casu lijkt te wreken is het feit dat een van origine onderling kampioenschap 

voor KWPN paarden, waarbij de KNHS op enig moment is aangezocht om hieraan 

noodzakelijkerwijs haar naam en goedkeuring te verbinden, in de praktijk wordt 

aangegrepen om vrijwel exclusief KWPN paarden uit te zenden naar het 

Wereldkampioenschap. Op papier mogen ook NRSP paarden meedingen, maar in de 

praktijk speelt het NRSP geen rol van betekenis gezien grote de onderlinge verschillen; 

Het KWPN is zoals zij zelf op haar website aangeeft “verreweg het grootste 

sportpaardenstamboek ter wereld”. Het KWPN heeft dan ook een aanzienlijke positie 
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binnen de Nederlandse (sport)paardenwereld en ook binnen de KNHS. In de optiek van 

AES, Conijn, De Swart en Van der Muil laat het KWPN er geen misverstand over bestaan 

dat zij deze positie graag wenst te behouden en dat een ambitieus en nieuw stamboek 

zoals AES met relatief veel geregistreerde paarden in Nederland hierin geen ruimte hoeft 

te krijgen. De gehele opzet van het Kampioenschap alsmede de voorselectie voor jonge 

dressuurpaarden zoals deze tot uitdrukking komt in genoemde uitvoeringsbesluiten laat 

reeds zien dat het KWPN, naast het feit dat zij (geïntegreerd) een eigen stamboekdeel 

organiseert, in feite veel zo niet alles bepaald. De halve finales en finales voor de 

springpaarden vinden bijvoorbeeld exclusief plaats tijdens de KWPN Paardendagen op 

nader door het bestuur van het KWPN te bepalen tijdstip en datum. Het lijkt er dan wat 

AES en Conijn betreft op dat het defacto om een besloten KWPN kampioenschap gaat, 

waar in feite slechts KWPN paarden in aanmerking komen om aan de finales te mogen 

deelnemen en naar het Wereldkampioenschap uitgezonden te worden. Dat dit in strijd is 

met de bepalingen van de reglementen van het Wereldkampioenschap is hiervoor reeds 

uiteengezet. Ten aanzien van de voorselectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden 

wordt de selectiecommissie niet alleen benoemd door de KNHS, maar tevens door het 

algemeen bestuur van het KWPN. De KNHS dient er als in het Reglement voor het 

Wereldkampioenschap aangewezen Nationale Federatie, die tevens het Kampioenschap 

organiseert en wiens genoemde uitvoeringsbesluiten en via deze uitvoeringsbesluiten 

haar overige genoemde reglementen van toepassing zijn, op toe te zien dat dit niet kan 

geschieden. De KNHS is hiervoor verantwoordelijk. 

 

36. Daar komt bij dat de door de KNHS gevolgde handelwijze zoals op genomen onder 

Paragraaf 14 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit tevens in strijd is met het verbod op 

discriminatie, fair play en als competitievervalsing dient te worden aangemerkt.  

 

37. Genoemde uitvoeringsbesluiten zijn ten aanzien van onder meer Paragraaf 14 lid 1 

(jonge springpaarden) en lid 2 van de algemene bepalingen (jonge dressuurpaarden) 

derhalve in strijd met onder meer de reglementen waaronder het Wereldkampioenschap 

wordt georganiseerd dan wel wordt hier thans geen of onvoldoende uitwerking aan 

gegeven, alsmede is een en ander in strijd met onder meer het verbod op discriminatie, 

fair play, competitievervalsing en is sprake van (grensoverschrijdende) 

mededingingsbeperkende bepalingen. De feiten en hetgeen zoals hiervoor uiteengezet 

staven en onderbouwen dit. Dit brengt met zich mee dat de KNHS gehouden zal zijn om 

per direct op een juiste wijze invulling te geven aan Artikel VI. (Invitations) van 

genoemde Reglementen en uit dien hoofde gehouden zal zijn om per direct en 

onvoorwaardelijk haar medewerking te verlenen aan het aanpassen van Paragraaf 14 lid 

1 van het Uitvoeringsbesluit alsmede het op een juiste wijze toepassen van artikel 2 van 
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de algemene bepalingen van het Uitvoeringsbesluit Dressuur (derhalve door het actief 

toepassen van artikel 3 subb voornoemd, zodat niet langer in strijd wordt gehandeld met 

Artikel VI. (Invitations) van genoemde Reglementen en/of het verbod op discriminatie, 

fair play, aan het creëren c.q. instandhouden van concurrentiebeperkende maatregelen 

en/of competitievervalsing. AES, Conijn, De Swart en Van der Muil zullen uit dien hoofde 

de vorderingen in het petitum hieronder formuleren. 

 

 

 

 

KWPN-paarden in het buitenland 

 

38. Teneinde de onjuistheid en onhoudbaarheid van het door de KNHS ingenomen standpunt 

nader te onderbouwen wijzen AES, Conijn, De Swart en Van de Muil op diverse 

publicaties van het KWPN over bij haar geregistreerde paarden in het buitenland. Enkele 

van deze paarden hebben (recentelijk) goed gepresteerd op het Wereldkampioenschap 

en het KWPN verwijst daar naar (Productie X). Deze KWPN paarden konden in de eerste 

plaats echter alleen meedoen aan het Wereldkampioenschap en aldaar goede prestaties 

behalen, omdat de betreffende Nationale Federaties die de paarden hebben ingeschreven 

de reglementen waaronder het Wereldkampioenschap wordt georganiseerd wél juist 

hebben toegepast. Indien zij immers het onjuiste KNHS standpunt zouden hebben 

gehuldigd, dan zouden de genoemde KWPN paarden uitgesloten zijn geweest voor 

afvaardiging naar het Wereldkampioenschap. Zodoende bestaat er thans de situatie dat 

het KWPN bij haar geregistreerde paarden in het buitenland wel afgevaardigd ziet worden 

naar het Wereldkampioenschap –wat voor haar sportieve maar ook zakelijke belangen 

als toch al grootste stamboek in haar soort ter wereld erg positief te noemen is-, maar 

tegelijkertijd op de “thuismarkt” in Nederland door toedoen van de KNHS een voor het 

KWPN in beginsel monopolistische situatie wordt gecreëerd. Als gevolg hiervan worden 

onder meer AES, Conijn, De Swart en Van der Muil, alsook (overige) eigenaren, bezitters, 

fokkers en ruiters van bij AES geregistreerde paarden ernstig gedupeerd. De KNHS is 

hiervan uiteraard op de hoogte en maakt zich hiermee derhalve schuldig aan het op een 

onjuiste wijze toepassen van de regels voornoemd en (daarmee) ten onrechte 

bevoordelen van het KWPN en NRPS ten opzichte van andere stamboeken zoals AES (en 

tegelijkertijd het benadelen van AES), aan competitievervalsing, aan discriminatie, aan 

het creëren c.q. in standhouden van concurrentiebeperkende maatregelen tussen 

stamboeken aangesloten bij de WBFSH. Dit heeft als gezegd te gelden als wanprestatie 

dan wel onrechtmatige daad jegens eisers. 
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Belang AES 

 

39. AES komt, naast het eigen belang dat zij in deze heeft, op voor de belangen van de bij 

haar stamboek geregistreerde paarden en daarmee ook de fokkers/bezitters/eigenaren 

en ruiters van deze paarden. AES heeft binnen de (statutaire) verplichtingen die het 

voeren van een stamboek met zich meebrengt ook de taak om de belangen van de bij 

haar stamboek geregistreerde paarden en daarmee ook de fokkers/bezitters/eigenaren 

en ruiters bij aangelegenheden zoals de onderhavige te behartigen. De belangen van 

fokkers/bezitters/eigenaren en ruiters van de in Nederland geboren (en verblijvende) 

paarden die bij AES zijn geregistreerd, zijn evident in het geding. Overigens zijn daarmee 

ook de belangen van AES zelf in het geding aangezien zij in Nederland veel paarden bij 

haar stamboek heeft geregistreerd, maar tegelijkertijd geconfronteerd wordt met het feit 

dat veel fokkers/bezitters/eigenaren en ruiters van paarden in Nederland zich 

(vooralsnog) niet willen laten registreren bij AES omdat alsdan niet kan worden 

meegedongen naar een plek voor afvaardiging naar de Wereldkampioenschappen en de 

waarde van een AES paard –en de nazaten daarvan- lager is als gevolg waarvan wordt 

afgezien van de keuze om te registreren bij AES. 

 

Belang Conijn 

 

40. Conijn heeft enerzijds een sportief belang in zijn hoedanigheid als ruiter en eigenaar van 

de AES paarden zoals hiervoor aangegeven, en daarnaast een economisch belang als 

eigenaar/fokker zoals hiervoor uiteengezet. 

 

Belang De Swart en Van der Muil 

 

41. Van der Muil heeft een sportief belang in haar hoedanigheid als amazone van het AES 

paard zoals hiervoor aangegeven. De Swart heeft enerzijds een sportief belang in zijn 

hoedanigheid als eigenaar van het AES paard zoals hiervoor aangegeven, en daarnaast 

een economisch belang als eigenaar/fokker zoals hiervoor uiteengezet. 

 

Spoedeisendheid 

 

42. De spoedeisendheid van AES, Conijn, De Swart en Van der Muil ten aanzien van de 

vorderingen is evident. AES, Conijn, De Swart en Van der Muil hebben immers groot 

belang bij een zo spoedig mogelijke juiste nakoming door de KNHS van haar 

verplichtingen teneinde de bepalingen zoals deze in de reglementen voornoemd zijn 

opgenomen op een juiste wijze opgenomen te zien in het Uitvoeringsbesluit alsmede het 

Uitvoeringsbesluit Jonge Dressuurpaarden, alsmede van een juiste toepassing van 
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genoemde uitvoeringsbesluiten. Dit is ook van belang voor de overige –naast Conijn en 

De Swart- fokkers/bezitters/eigenaren en ruiters van bij het stamboek van AES 

geregistreerde paarden (geboren) in Nederland AES (die lid zijn van de KNHS), die thans 

immers niet voor uitzending in aanmerking kunnen komen voor uitzending naar het 

Wereldkampioenschap. Zowel voor Conijn, De Swart, AES en de eigenaren, bezitters, 

fokkers en ruiters van bij haar geregistreerde paarden, is het van belang om zo spoedig 

mogelijk te weten of de hiervoor genoemde paarden en de bij AES geregistreerde 

paarden dan wel bij AES te registreren paarden, uiteindelijk via allereerst de 

voorselectiewedstrijden en vervolgens de halve finale- en finalewedstrijd te Ermelo 

(springpaarden) dan wel de Voorselectie Dressuur, een kans maken om te worden 

uitgezonden naar het Wereldkampioenschap. Dat is een proces waar Conijn, De Swart, 

Van der Muil, AES en de eigenaren, bezitters, fokkers en ruiters van bij haar 

geregistreerde paarden nu al mee bezig zijn en keuzes dienen te maken. Voor AES komt 

daar bij dat het voor een stamboek zoals dat van haar van belang is dat aldaar 

geregistreerde paarden zich kunnen kwalificeren en hoge ogen kunnen gooien op het 

Wereldkampioenschap. Voor een stamboek als AES brengt dit met zich mee dat zij op 

deze wijze haar stamboek kan uitbreiden en een solide economische basis kan geven. 

Indien de huidige situatie onveranderd blijft zullen Conijn, De Swart AES en/of de 

eigenaren, bezitters, fokkers en ruiters van bij haar geregistreerde paarden ernstige 

schade lijden en kunnen zij hun sportieve aspiraties niet waarmaken. Iedere dag dat de 

KNHS weigert het gevorderde na te komen lijdt dat tot een hogere sportieve en/of 

geldelijke schade voor Conijn, De Swart, AES en/of de eigenaren, bezitters, fokkers en 

ruiters van bij haar geregistreerde paarden, terwijl de schade gemeten over de afgelopen 

jaren reeds meer dan aanzienlijk is. 

 

Verweer KNHS 

 

De KNHS stelt zich zoals uit hiervoor gaande blijkt, alsmede uit hoofde van het door haar 

schriftelijk ingenomen standpunt, welke brief thans als productie X in het geding is 

gebracht, op het standpunt dat zij door te handelen zoals zij thans doet en de regels te 

hanteren zoals zij thans doet, op een juiste wijze handelt. Dit standpunt houdt evenwel 

geen stand zoals uit het hiervoor gestelde volgt. 

 

 

Getuigenbewijs 

 

Mevrouw Van de Muil, de heer Conijn, de heer De Swart alsmede de heren Van den 

Oetelaar voornoemd (de heren Van den Oetelaar gezamenlijk vormende de directie van 
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AES), zullen ter terechtzitting aanwezig zijn om te kunnen verklaren overeenkomstig het 

hiervoor gestelde en eventuele vragen te kunnen beantwoorden. 

 

Bevoegdheid 

 

Op grond van artikel 99 Rv. jo. Artikel 1:10 lid 2 BW is uw Voorzieningenrechter bevoegd 

om van het onderhavige geschil kennis te nemen. 

 

 

 

 

OP ALLE VORENSTAANDE GRONDEN: 

 

Eisers de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht (sector Civiel) verzoeken om 

bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 

 

1. Gedaagde te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen 

vonnis op een juiste wijze invulling te geven aan Artikel VI. (Invitations) van het 

Reglement en haar uit dien hoofde te gebieden en veroordelen om per direct, 

onvoorwaardelijk en met onmiddellijke werking Paragraaf 14 lid 1 van het 

Uitvoeringsbesluit aan te passen door in plaats van de huidige tekst (bijvoorbeeld) de 

navolgende tekst te hanteren: “De hoogst geplaatste vijf- zes- en zevenjarige 

paarden in de finale die als veulen zijn geregistreerd bij een stamboek dat lid is van 

de WBFSH, worden afgevaardigd naar het wereldkampioenschap voor jonge 

springpaarden. Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd is conform het reglement 

voor het wereldkampioenschap”, en voor het overige om gedaagde te gebieden om 

per direct het Uitvoeringsbesluit op een juiste en correcte wijze toe te passen, dit 

alles op straffe van een door gedaagde aan eisers te verbeuren dwangsom van € 

250.000,= eenmalig en € 2.500,= per dag dat gedaagde in gebreke blijft hieraan te 

voldoen;  

2. Gedaagde te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen 

vonnis op een juiste wijze invulling te geven aan Artikel VI. (Invitations) van het 

Reglement Dressuur door te bepalen dat artikel 3 sub b van de reglementen van het 

Wereldkampioenschap voor dressuurpaarden dient te worden toegepast zodat het 

nadrukkelijk mogelijk is om ook paarden die zijn geregistreerd bij een WBFSH 

stamboek welke niet haar zetel (vestigingsplaats) in -ten aanzien van het 

onderhavige geval- Nederland heeft, voor inschrijving en uitzending in aanmerking te 

laten komen. en haar uit dien hoofde te gebieden en veroordelen om per direct, 
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onvoorwaardelijk en met onmiddellijke werking artikel 2 van de algemene bepalingen 

van het Uitvoeringsbesluit Dressuur aan te passen door in plaats van de huidige 

tekst (bijvoorbeeld) de navolgende tekst te hanteren: “De hoogst 

geplaatste/beoordeelde vier- en vijfjarige paarden in de finale die als veulen zijn 

geregistreerd bij een stamboek dat lid is van de WBFSH, worden afgevaardigd naar 

het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Het aantal paarden dat wordt 

afgevaardigd is conform het reglement voor het wereldkampioenschap”, en voor het 

overige om gedaagde te gebieden om per direct het Uitvoeringsbesluit Dressuur op 

een juiste en correcte wijze toe te passen, dit alles op straffe van een door gedaagde 

aan eisers te verbeuren dwangsom van € 250.000,= eenmalig en € 2.500,= per dag 

dat gedaagde in gebreke blijft hieraan te voldoen;  

3. Gedaagde te veroordelen in de proceskosten van dit geding, daaronder begrepen de 

nakosten, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de 

achtste dag na datum van uw uitspraak. 

 

De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, € 

 


