
Wist u dit?
Paardachtigen, en met name paarden, worden veel vaker 
vervoerd dan bijvoorbeeld runderen of varkens. In veel geval-
len kan een enkele paardachtige een enorme economische 
en emotionele waarde vertegenwoordigen. Belangrijke infec-
tieziekten bij paarden in de EU-lidstaten zouden de productie 
van paardachtigen, hun verplaatsing binnen de Unie en de 
ontwikkeling van de paardensport ernstig in gevaar brengen.

Gezondheid 
en voedsel
veiligheid

Wat zijn de verschillende 
categorieën paardachtigen?

 Niet voor de slacht bestemde paardachtigen: hierbij 
gaat het om gehouden paardachtigen, met inbegrip van 
dieren die half in het wild leven, die niet bestemd zijn 
om naar een slachthuis te worden verplaatst, ongeacht 
of zij overeenkomstig Verordening (EU) 2019/6 van de 
slacht voor menselijke consumptie zijn uitgesloten.

 Voor de slacht bestemde paardachtigen: gehouden 
paardachtigen die bestemd zijn om naar een slachthuis 
te worden verplaatst.

 Geregistreerde paardachtigen: dit is een subcatego-
rie paardachtigen die niet bestemd zijn voor de slacht 
en waarvoor tijdens het vervoer bepaalde voorwaarden 
betreffende dierenwelzijn gelden, en specifieke dierge-
zondheidsvoorwaarden tijdens de verplaatsing, mits deze 
dieren voldoen aan de aanvullende gezondheidsvoor-
schriften zoals bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 
2020/688.

Wat zijn de 
EU-diergezondheidsvoorschriften?

Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare 
dierziekten (diergezondheidswetgeving) is van kracht sinds 
21 april 2021 en is aangevuld met verschillende andere ver-
ordeningen. Meer informatie is ook te vinden in de factsheet 
“Nieuwe diergezondheidswetgeving”.

Paarden
DIERGEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj?locale=nl


Wat zijn mijn belangrijkste 
verantwoordelijkheden als exploitant in 
het kader van deze nieuwe wetgeving?
Als exploitant van een inrichting waar paardachtigen wor-
den gehouden uit hoofde van de diergezondheidswetgeving, 
moet u beschikken over basiskennis van diergezondheid en 
hebt u bepaalde verantwoordelijkheden op het gebied van 
de preventie en bestrijding van ziekten. U bent onder meer 
verantwoordelijk voor: 

 de gezondheid van uw dieren;

 het zorgvuldig en verantwoord gebruik van diergenees-
middelen;

 goede dierhouderij;

 de registratie van uw dieren, activiteiten en inrichting en 
het bijhouden van documentatie;

 biobeveiliging, preventie en bestrijding van ziekten in uw 
inrichting;

 de samenwerking met de bevoegde autoriteiten bij 
diverse maatregelen;

 het controleren van uw dieren op ziekten;

 het vermijden van het risico van verspreiding van dier-
ziekten bij verplaatsingen van dieren en het bijvoegen 
van de nodige documenten bij de verplaatsingen.

Registratie van bedrijven
Krachtens Verordening (EU) 2016/429 moeten exploitanten 
van inrichtingen waar paardachtigen permanent of tijdelijk 
worden gehouden, zich registreren bij de bevoegde autori-
teit, die vervolgens een registratienummer aan de inrichting 
toekent en bepaalde opgegeven informatie in een databank 
opneemt (zie Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035).

Traceerbaarheid (identificatie)
Naast de registratie moeten de exploitanten van inrichtin-
gen waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden1 de 
identiteit van de in de inrichting gehouden paardachtigen 
registreren overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429, 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 en Uitvoerings-
verordening (EU) 2021/963.

De elementen van die identificatie zijn:

 een unieke code;

 een correct ingevuld uniek, levenslang geldig identifica-
tiedocument;

 een fysiek identificatiemiddel of een andere methode die 
het dier ondubbelzinnig verbindt met het unieke, levens-
lang geldige identificatiedocument.

1 Hoewel er geen specifieke definitie van “gewoonlijk” wordt gegeven, is in Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/2035 bepaald dat de aanwezigheid van een paardachtige in 
de inrichting gedurende ten minste 30 dagen door de exploitant van de inrichting aan 
het geautomatiseerde gegevensbestand moet worden gemeld.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1623243164443&uri=CELEX%3A32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1629901078414&uri=CELEX%3A32021R0963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1629901078414&uri=CELEX%3A32021R0963


Verplaatsingen binnen de EU

De diergezondheidswetgeving en Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2020/688 bevatten gedetailleerde voorschriften voor 
de verplaatsing van paardachtigen tussen de EU-lidstaten 
en Zwitserland en Noorwegen. De vereiste diergezondheids-
certificaten zijn opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsveror-
dening (EU) 2021/403 en zijn beschikbaar in Traces2.

Binnenkomst in de EU
Als u van plan bent paardachtigen uit een niet-EU-land naar 
de Unie te verplaatsen, moet u zich houden aan de voor-
schriften van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 en 
die van aanvullende uitvoeringshandelingen, zoals uitgelegd 
in de factsheet over “Binnenkomst in de EU”.

2 Het Trade Control and Expert System (Traces) is een webgebaseerd certificerings-
instrument voor dierenartsen dat door de Europese Unie wordt gebruikt om de bin-
nenkomst in de Unie en de verplaatsingen tussen de lidstaten van levende dieren en 
dierlijke producten te controleren.

Hoe zit het met preventie, bestrijding 
en bewaking van dierziekten?

De in de lijst opgenomen ziekten waarvoor voorschriften 
inzake preventie en bestrijding gelden voor paardachtigen, 
worden vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 
2018/1882. Het gaat onder meer om:

 ziekten die gewoonlijk niet voorkomen in de Unie en 
waarvoor onmiddellijke uitroeiingsmaatregelen moeten 
worden genomen zodra zij worden ontdekt, zoals Afri-
kaanse paardenpest en infectie met Burkholderia 
mallei (kwade droes), zoals gespecificeerd in Gedele-
geerde Verordening (EU) 2020/687;

 ziekten waarvoor maatregelen nodig zijn om te voorko-
men dat zij zich verspreiden als gevolg van de verplaat-
singen tussen de lidstaten of de binnenkomst in de Unie, 
met inbegrip van Venezolaanse paardenencefalo-
myelitis, surra (Trypanosoma evansi), dourine en 
infectieuze anemie bij paarden;

 infectie met het equinearteritisvirus en besmettelijke 
baarmoederontsteking bij paarden, hoewel specifieke 
maatregelen voor deze ziekten alleen zijn vastgesteld ten 
aanzien van donordieren voor levende producten, zoals 
vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/686.

Alle bovengenoemde ziekten, evenals oosterse en wes-
terse equine encefalitis, westnijlkoorts en Japanse 
equine encefalitis, zijn ziekten waarvoor in de Unie bewa-
king nodig is en die daarom moeten worden gemeld.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1619013849797&uri=CELEX%3A32020R0686


Voor meer informatie over de diergezondheidswetgeving of als u geïnteresseerd 
bent in andere informatiebladen, ga naar onze website:  
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_nl

#AnimalHealthLaw  #AnimalHealth  #OneHealth  #DGSante
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