Identificatie en registratie

Strengere
eisen aan het
I&R-systeem
De identificatie en registratie voor paarden (I&R) is vastgelegd in Europese wetgeving. Het is de
planning dat in april 2021 de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening volledig in werking gaat
treden. De administratie van de paardenhouder gaat hiermee behoorlijk uitgebreid worden.
Tekst: MR. AUKJE KROONDIJK — Beeld: SANDRA KARMAN

I

n het kort komt het er op neer dat alle paarden (behalve veulens jonger
dan 6 maanden) een onderhuidse chip met een uniek nummer moeten
hebben. Dit unieke nummer is gekoppeld aan een papieren paspoort,
waarin ook andere identificatiegegevens van het paard staan, zoals geslacht
en leeftijd.
De gegevens in de paardenpaspoorten worden opgenomen in een centrale
databank die door de overheid (RVO.nl) wordt beheerd. De uitvoering van
het opnemen van de kengegevens, het chippen en het maken en uitgeven
van paspoorten ligt bij de paardenstamboeken in Nederland en de sportorganisatie KNHS.

Doel paspoort
Het doel van de I&R voor paarden is het belang van het bevorderen en in
stand houden van de voedselveiligheid. Een paard mag geslacht worden,
maar als een paard bepaalde medicijnen heeft gehad, kan het zijn dat het
paard niet meer geschikt is voor menselijke consumptie. Dierenartsen
hebben een rol bij het noteren van deze gegevens als het gaat om het al dan
niet geschikt zijn voor paarden voor de voedselketen. De paspoortuitgevende instantie is verantwoordelijk voor uitsluiting als het paspoort afgegeven
wordt als het dier ouder is dan 6 maanden of als het veulen al gespeend is
voordat deze is geschetst en gechipt. De eigenaar van een paard mag ook
zelf een verzoek indienen bij een stamboek om het paard via vermelding in
het paspoort uit te sluiten voor consumptie. Een ander doel is, dat de
Europese regelgeving is aangescherpt op het voorkomen van fraude.
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Centrale registratie
Voor runderen, schapen en geiten bestaat
er al geruime tijd een centrale registratie
voor de verblijfplaatsen en de houders
van deze dieren. Een dergelijk systeem
van een centrale registratie bestaat niet
voor paarden. Paarden worden immers
veelal hobbymatig gehouden. Zo worden
ook de verplaatsingen van paarden niet
centraal bijgehouden. Het is niet duidelijk
en niet verplicht dat als een paard komt
te overlijden, het paspoort terug moet
worden gestuurd aan de uitgevende
instantie. Maar ook van paarden die
verkocht zijn naar het buitenland of
worden geslacht wordt geen registratie
bijgehouden. De minister wil hierin
verbeteringen aanbrengen om die
problemen op te lossen (Kamerstukken
II, 2018/2019, 28286, nr. 1043). Overigens moeten paarden die vanuit het
buitenland geïmporteerd worden wel bij
een stamboek aangemeld worden voor
databaseregistratie.

De gegevens in de paardenpaspoorten worden opgenomen in een centrale databank die door de overheid wordt beheerd.

Europese Diergezondheidsverordening
Het streven is dat in april 2021 de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening volledig in werking gaat treden. Dit zal de nodige veranderingen met zich meebrengen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
de overheid zal een database gaan beheren;
alle inrichtingen waar paarden gehouden worden zullen
gemeld moeten worden;
bepaalde gegevens van de paarden in deze inrichtingen moeten
actueel in de database staan.
Oftewel, er zal een koppeling komen tussen het paard, de houder en de
locatie waar het paard staat. Een dergelijke koppeling kan niet in het huidige systeem. Er is op dit moment niet na te gaan, waar welke paarden
zich bevinden. Ook voor het bestrijden van dierziekten is het volgens de
minister van groot belang om te weten waar paarden zich bevinden.

Ingrijpende wijzigingen voor de paardensector
Niet alleen de eigenaren zullen centraal geregistreerd en bekend moeten
zijn, maar ook de houders. Voor de houders, onder andere stoeterijen,
opfokbedrijven, handelsstallen en hengstenhouders zal dit ingrijpende
administratieve wijzigingen met zich mee brengen. In het dekseizoen
komen er tijdelijk vele merries op het bedrijf. Ook in handelsstallen met
verschillende ruiters en amazones wordt dit complex. Hoe te doen met
wedstrijden op de landsgrenzen Nederland/Duitsland of Nederland/

België? Of de dressuur- of springpaarden die het ene weekend in
Nederland een wedstrijd hebben en
het volgende weekend in Denemarken of de hele wereld over gaan?
Globalisering vindt immers al jaren
plaats. En tenslotte, hoe te handelen
met een particulier die twee
Shetlanders in zijn achtertuin
houdt? Kortom, de sector staat hier
voor een grote uitdaging.

Sectorraad
Op vrijwillige basis zijn reeds
initiatieven ontwikkeld om als
eerste stap de gegevens over het
eigenaarschap te registeren. Op dit
moment is de minister met de
sectorraad hierover in overleg. De
twee grote paardenstamboeken
KWPN en KFPS hebben reeds hun
medewerking toegezegd.
De tijd dringt. •
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