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aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Paardenstallen en weiden  -  Verplichte registratie

Door nieuwe Europese regelgeving zouden we binnenkort meer zicht krijgen hoeveel grond 
gebruikt wordt door paarden in Vlaanderen. Een nieuwe Europese diergezondheidswet 
verplicht exploitanten van een stal of wei waar paarden in staan om die stallen of weiden 
te registeren. De deadline ligt op eind juli 2022 en de registratie gebeurt via een onlinetool. 
De tool komt er om de uitbraken van het dodelijke rhinovirus beter te kunnen traceren. In 
2021 vond immers nog een uitbraak plaats in de sector.

In Vlaanderen hebben we te maken met een probleem van verpaarding. Vlaanderen heeft 
er echter geen zicht op hoeveel landbouwgrond gebruikt wordt voor het recreatief houden 
van paarden in de plaats van landbouwactiviteiten. De verplichte registratie biedt hier 
eventueel mogelijkheden.

1. Is de minister betrokken bij de verplichte registratie? Zo ja, op welke manier?

2. Is de minister in overleg met de paardensector over de toepassing van de verplichte 
registratie?

3. Welke gegevens moeten vermeld worden bij de registratie? Bevat dit ook de 
oppervlakte van wei of stal?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 487 van 29 maart 2022
van LUDWIG VANDENHOVE

1. De verplichte registratie van inrichtingen met paarden is een onderdeel van de 
wetgeving betreffende de registratie en identificatie van paarden en kadert volledig 
binnen de federale bevoegdheid inzake dierengezondheid. 
De registratie is besproken tijdens de werkgroep paarden die wordt georganiseerd door 
de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Het Departement Landbouw en Visserij neemt deel 
aan deze werkgroep omdat er ook punten besproken worden die rechtstreeks verband 
houden met fokkerij, wat wel een gewestelijke bevoegdheid is. 
De verplichte registratie van inrichtingen is toegelicht geweest tijdens de bijeenkomst 
van de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het 
Landbouwbeleid van 17 maart 2022 en gunstig geadviseerd.

2. Noch ik, noch het Departement Landbouw en Visserij voeren overleg met de sector 
over de verplichte registratie, gelet op de federale bevoegdheid.
De toepassing van de verplichte registratie is op de door de FOD Volksgezondheid 
georganiseerde werkgroep paarden met de sector besproken.

3. Bij de registratie van de inrichting moet de naam van de verantwoordelijke, het adres, 
het type (asiel/opvang, natuurreservaat, eigen paardachtigen, paardachtigen derde), 
de categorie (stal, stal en weide, weide) en de capaciteit van de inrichting vermeld 
worden. Alleen de hoofdinrichting (stal en/of weide) wordt geregistreerd. Dus niet alle 
weides voor paardachtigen worden geregistreerd. De oppervlakte wordt niet 
geregistreerd.


