
 

Nieuwsbrief paard februari 2021 
 

De Europese diergezondheidsverordening, het klinkt misschien niet erg interessant als onderwerp 

voor onze nieuwsbrief, maar het is heel belangrijk voor iedereen met een eigen paard, of je er nu 

maar één hebt of een stal vol. Het betreft namelijk een verplichte registratie van elk paard in 

Nederland. Deze registratie moet meer zicht geven op waar paardenhouderijen en paarden zich 

bevinden, deze informatie is noodzakelijk voor het voorkomen en bestrijden van dierziekten. 

 

De Europese diergezondheidsverordening, wat houdt het in? 
Vanaf 21 april 2021 is het verplicht om elk paard in Nederland te registreren, dit is op grond van 

Europese regelgeving. Deze registratie zal bijgehouden worden in een centrale database bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierin zal dan komen te staan om welk paard het gaat en 

waar dat paard gestald staat.  

 

Wat houdt dit in voor staleigenaren? 
Iedere locatie waar paarden gehouden worden, ook wel houderij genoemd, krijgt zijn eigen 

registratiesysteem. Een houderij kan een stal of ander pand zijn, maar het kan ook enkel een weiland 

zijn, waar paarden permanent of tijdelijk gehouden worden. Dit gaat dus niet alleen om 

pensionstallen of maneges, maar ook als je de paarden aan huis hebt of ergens een weiland huurt. 

De exploitant van de locatie is verplicht om zijn of haar locatie te registreren.  

 

Wat houdt dit in voor paardeneigenaren? 
Als eigenaar van het paard ben je verplicht om je paard te registreren, waarbij de volgende gegevens 

moeten worden doorgegeven aan de RVO: chipnummer, paspoortnummer, geslacht, geboortedatum 

en -land, datum uitgifte van het paspoort en de uitgevende instantie. Ook moet de locatie waar het 

paard gehouden wordt vermeld worden. Dit is de houderij waar een paard 30 dagen of langer 

verblijft. Verblijft een paard minder dan 30 dagen op een locatie, dan hoeft dit niet te worden 

doorgegeven aan de centrale database.  

Elk paard moet binnen 12 maanden na de geboorte in 

het systeem staan. Daarnaast blijft gelden dat elk paard 

vanaf 6 maanden leeftijd moet beschikken over een 

paardenpaspoort en een chip. 

De eigenaar van een paard is verantwoordelijk voor de 

registratie van zijn of haar paard, maar deze 

verantwoordelijkheid kan uit handen worden gegeven, 

bijvoorbeeld wanneer de eigenaar de dagelijkse zorg en 

besluitvorming over het paard heeft uitbesteed. 

 

 



 
Registreren van kortdurende verplaatsingen: 
Elke verplaatsing van een paard, waarbij een paard 30 dagen of meer op een andere locatie verblijft, 

moet worden geregistreerd in de centrale database van de RVO. Een paard dat naar een trainingsstal 

gaat is een uitzondering, dan hoeft dit pas geregistreerd te worden als hij daar langer dan 90 dagen 

verblijft.  

Als je paard langer dan 24uur maar korter dan 30 dagen op een andere locatie verblijft, hoeft dit niet 

doorgegeven te worden aan de RVO, maar bestaat er wel een lokale administratieplicht voor iedere 

paardeneigenaar. Hoe je dit bijhoudt mag je helemaal zelf weten, als het maar goed inzichtelijk is 

waar een paard geweest is buiten de geregistreerde locatie.  

 

Sancties: 
Hoe vervelend deze extra administratie voor exploitanten van locaties en paardeneigenaren ook is, 

het is niet vrijblijvend. Hoe naleving hiervan gecontroleerd wordt en welke sancties er worden 

opgelegd wanneer er niet aan wordt voldaan is nog niet bekend. De verwachting is dat na een eerste 

waarschuwing van de NVWA, er sancties zullen volgen.  

Let op: u zult niet worden benaderd door de RVO om uw paard of locatie te registreren. Dit is uw 

eigen verantwoordelijkheid vanaf 21 april 2021.  

 

In het kort: 
Elke locatie waar één of meer paarden gehouden worden, of dit nu een weiland of een stal is, moet 

worden geregistreerd. De exploitant van de locatie is verantwoordelijk hiervoor. 

De eigenaar is verantwoordelijk dat zijn of haar paard geregistreerd wordt in de centrale database en 

vermelden op welke locatie (houderij) het paard staat. 

Een verplaatsing minder dan 24 uur hoeft niet te worden geregistreerd. Een verplaatsing van 

minimaal 24 uur tot maximaal 30 dagen moet worden geregistreerd in je eigen lokale administratie. 

Een verplaatsing van een paard van 30 dagen of langer moet worden geregistreerd in de centrale 

database van de RVO.  

Een paard dat minder dan 90 dagen op een trainingsstal verblijft hoeft niet geregistreerd te worden 

in de centrale database, maar moet wel worden vermeld in je eigen lokale administratie. 

Er zullen hoogstwaarschijnlijk sancties volgen wanneer u niet voldoet aan deze regelgeving. 

De database is op dit moment nog niet online, ze zijn druk bezig deze te ontwikkelen. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact opnemen met een van onze paardendierenartsen. 


