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I&R voor paarden:
dit gaat er veranderen
V
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orig jaar is er in Phryso al bericht

Health Regulation 2016/429. Na het

ste wijzigingen, waarbij twee belang-

over de strengere Identificatie &

googlen op deze diergezondheidsveror-

rijke, veelgenoemde begrippen wat

Registratie (I&R)-regels, die voor

dening komt er een veelheid aan pagina’s,

meer uitleg behoeven: houder en houde-

elke paardenhouder gaan gelden. De

documenten en hoofdstukken te voor-

rij. De houder van het paard wordt de

directe aanleiding voor de vernieuwde

schijn. Redelijk zware kost, waarbij de

eindverantwoordelijke in het systeem.

regelgeving – die op 1 april 2021 ingaat

Nederlandse vertaling nog moet volgen.

Het systeem is een door de centrale

– is dat de Europese lidstaten gaan

overheid (Rijksdienst voor Onderne-

uniformeren ten behoeve van de dierge-

Houder en houderij

mend Nederland, RVO) beheerde

zondheid. Naast identificatie en de

Deel IV gaat over de registratie. Hierin

database. Een houderij is een plek – het

borging van voedselveiligheid krijgt het

staan voor houders van (Friese) – zowel

kan zelfs een weiland zijn – waar een

I&R systeem voor paarden zo ook een rol

voor hobby – als bedrijfsmatig gehouden-

paard langer dan dertig dagen wordt

in de diergezondheid. Het uitgangspunt

paarden de belangrijkste veranderingen.

gehouden. Het enkele feit dat op dag 29

is vastgelegd in de zogenoemde Animal

Hierbij een overzicht van de belangrijk-

een paard wordt afgevoerd, om vervol-
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veulens nog aan de voet van de moeder

paarden die pas na een verblijf van

gechipt worden.

vijftien dagen of langer op een inrichting

De houder dient een administratie van de

moeten worden aangegeven. De paarden

aanwezige paarden op de houderij bij de

moeten wel vergezeld gaan van een

RVO bij te houden. Voor paarden die op

gezondheidsdocument. Indien het paard

concours gaan dient een lokale adminis-

wordt verkocht naar een andere lidstaat,

tratie bijgehouden te worden, zo ook

dan dient dit gemeld te worden bij RVO.

voor paarden die tijdelijk aanwezig zijn.

Extra administratie
Lokale administratie

Het ministerie zal zodra de Nederlandse

Deze lokale administratie moet ‘up to

vertaling klaar is, met een communicatie-

date’ zijn en door een controleur eenvou-

plan komen. Verwacht wordt dat dit

dig zijn in te zien. De houder is verant-

de nodige stress onder de houders van

woordelijk voor het doorgeven van de

paarden zal veroorzaken. Voor de

volgende info bij RVO voor elk paard:

bedrijfsmatige houders zullen extra

chipcode, type chip, serienummer

administratieve handelingen uitgevoerd

paspoort, eventuele informatie over

moeten worden. Voor de hobbymatige

duplicaat, geslacht, geboortedatum, land

houders een bewustwording, en eveneens

van geboorte, datum dood of verlies

extra administratieve lasten. Het KFPS

paspoort, de datum van uitgifte paspoort

bekijkt hoe de administratieve handelin-

en de paspoort uitgevende instantie.

gen te vereenvoudigen zijn via MIJNKFPS.

In de lokale administratie (kan een

De begrippen vragen overigens nog meer

schriftje of excel bestand zijn) moet

uitgelegd. Waar zitten de verschillen

aangegeven staan waar het paard staat

tussen bijvoorbeeld het ‘bijladen’,
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Op concours gaan, een buitenrit
maken of een merrie op een
dekstation stallen moet straks in een
administratie aangegeven staan

gens op de 32ste dag weer aan te voeren,

en welke tijdelijke verplaatsingen van het

‘overladen’ of ‘afladen’ van paarden?

maakt dit niet anders.

paard er zijn geweest. Bijvoorbeeld op

Ter verzachting van de direct dwingende

concours gaan, een buitenrit maken of

regeling per 21 april 2021 heeft het

Chippen binnen een jaar

een merrie die op een dekstation staat

Ministerie toegezegd om de verordening

Iedere houderij krijgt een uniek registra-

(tot negentig dagen). Als een merrie

geleidelijk in de samenleving te zetten.

tiesysteem waarop ingangsdatum, naam,

bijvoorbeeld langer dan negentig dagen

Hierbij is het belangrijk om met één

adres en geografische coördinaten van

op het dekstation staat, dient dit aan RVO

verhaal naar de sector te komen. Het is

de locatie, een beschrijving van de

doorgegeven te worden. Dit geldt dus

tenslotte de verantwoordelijkheid van de

faciliteiten, het type houderij, het soort,

ook voor hobbymatige paardenhouders.

paardensector zélf en in het belang van

categorie en de aantallen dieren die

Voor paarden die uit zogenaamde derde

de diergezondheid, om ervoor te zorgen

gehouden worden, moeten worden

landen komen (bijvoorbeeld het Midden

dat paardenhouders hierdoor niet

opgegeven. Daarnaast kunnen er gegevens

Oosten) voor het deelnemen aan shows

afhaken.

over de gezondheidsstatus en beperkingen

of wedstrijden, gelden andere regels.

Een extra complicatie is er nog wel voor de

worden opgenomen. De houder van een

Er zal daarnaast ook een nieuw paspoort

bedrijfsmatige paardenhouder. De kosten

houderij is verantwoordelijk voor het dier.

worden uitgegeven, waarbij onder andere

voor deze administratieve taken kunnen

Alle paarden dienen te worden gechipt

de schets van het paard verdwijnt.

vaak niet éénvoudig weggezet worden in

binnen twaalf maanden na de geboorte (is

Daarvoor in de plaats komt de locatie

de tarieven. Mag het de eerste periode

nu zes maanden). Een uitzondering hierop

van de chip in het paard. Verder komen

wellicht vrijwillig zijn, het is zeker niet

zijn (semi) wilde paarden. Voor de

er regels over vervoer van niet slacht-

vrijblijvend. Na waarschuwingen zullen

stamboekregistratie houdt het KFPS de

paarden naar andere lidstaten. Dit geldt

sancties volgen, om de naleving in de

termijn van zes maanden aan, wanneer de

met name voor sportpaarden of show-

toekomst te kunnen afdwingen.
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