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PAARDENBESLUIT 

 

Artikel 1 

a. Definities 

1. Paard:  dieren behorend tot de soort Equus Caballus. 
2. Veulen: jong paard tot 3 jaar. 
3. Ruwvoer: gras, hooi, voordrooggras, kuilgras, stro, kaf en fabrieksmatig 

geproduceerde hooivervangers. 

4. Paardenmarkt: evenement waarbij tijdelijk de mogelijkheid bestaat om paarden te 
verhandelen. 

5. Spenen: het blijvend onttrekken van veulens aan een zogende merrie. 
6. Stereotype gedrag: zich herhalend gedrag zonder duidelijke functie. 
7. Stokmaat: de schofthoogte van een paard. 
8. Box: een ruimte met vier wanden en een deur waarin veelal 1 paard wordt 

gehouden. 

9. Hulpmiddelen: alle instrumenten die gebruikt worden bij het gebruik van paarden. 
 

b. Toepassing  

Dit besluit is van toepassing op alle paarden die gehouden worden, met uitzondering 

van proefdieren. 

 

c. Dit besluit is van toepassing tenzij het welzijn of de gezondheid van het paard in het 

     gedrang komt. Dit is ter beoordeling van een erkende paardendierenarts, en moet 

     worden vastgelegd. 

 

Artikel 2 

Het houden van paarden is verboden tenzij wordt voldaan aan dit besluit. 

 

Artikel 3 

Huisvesting 

1. Bij de inrichting van de verblijven voor paarden wordt rekening gehouden met het 
soorteigen gedrag van het paard. 

2. Paarden worden niet aangebonden gehouden. 
3. Als paarden worden gehouden in een box heeft die box een oppervlakte van 

minimaal tweemaal de stokmaat van het paard in het kwadraat. 

4. Als paarden in groepen worden gehouden, is de minimale oppervlakte voor elk 
paard dezelfde als in lid 2 wordt genoemd. Indien de groep groter is dan 4 

paarden kan voor de meerdere paarden volstaan worden met minimaal 1,7 maal 

de stokmaat in het kwadraat. 

5. Als een merrie die een veulen krijgt gehouden wordt in een box, is die minimaal 
2,5 maal de stokmaat in het kwadraat. 

6. De lichtintensiteit in een stal bestemd voor paarden bedraagt, verticaal op 
dierhoogte gemeten, tenminste 80 lux gedurende ten minste 8 uur per dag. 

7. De plaats inclusief bodem waar paarden worden gehouden is op zodanige wijze 
ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij paarden geen pijn of letsel wordt 

veroorzaakt. 

8. Zieke of gewonde paarden kunnen worden afgezonderd van andere paarden 
indien noodzakelijk 

9. Het belemmeren van stereotype gedrag is verboden. 
10. Paarden die buiten worden gehouden beschikken over permanent toegankelijke 

schuilgelegenheid. 

 

Artikel 4 

Verzorging  

1. De verzorging van paarden is afgestemd op het individuele dier. 
2. Paarden beschikken permanent over voldoende vers water. 
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3. Paarden beschikken minimaal drie maal daags over voldoende ruwvoer, behalve 
indien er sprake is van weidegang. 

4. Prikkeldraad rond een verblijf waarin paarden worden gehouden, is verboden. 
5. Het spenen van een veulen gebeurt niet eerder dan 6 maanden na de geboorte 

van het veulen. Het veulen wordt op geleidelijke wijze gespeend. 

6. Het is verboden staarten van paarden te couperen. 
7. Het is verboden de tastharen te verwijderen of in te korten. 
8. Het verwijderen of inkorten van haren uit een of beide oren van het paard is 

verboden. 

9. Paarden komen niet in aanraking met voedsel dat gevaar oplevert. 
10. Er is een gezondheidsplan om een adequate behandeling van ziektes en 

aandoeningen mogelijk te maken. 

11. Paarden worden regelmatig door een deskundige bekapt. 
12. Indien paarden worden beslagen gebeurt dat door een erkende hoefsmid. 
13. Paarden moeten regelmatig en minstens eenmaal per jaar door een erkend 

gebitsverzorger worden gecontroleerd en zo nodig behandeld. 

14. Andere behandelingen aan paarden dienen te geschieden door een daartoe 
deskundige behandelaar. 

 

Artikel 5 

Sociaal contact 

1. Veulens worden in groepen gehouden. 
2. Als paarden in groepen worden gehouden zijn er voor de paarden voldoende 

mogelijkheden om zich terug te kunnen trekken.  

3. Paarden hebben zicht-, hoor- en reukcontact en de mogelijkheid tot fysiek contact 
met tenminste 1 ander paard, tenzij dit met het oog op de gezondheid en/of het 

welzijn van het paard niet wenselijk is.  

 

Artikel 6 

Beweging 

Paarden moeten per dag tenminste 4 uur vrije beweging hebben. 

 

Artikel 7 

Training, sport 

1. De minimumleeftijd waarop paarden in training worden genomen is 3 jaar. 
2. Gebruik van hulpmiddelen en het toepassen van trainingsmethodes gebeurt 

deskundig. 

3. Zweepgebruik bij wedstrijden in de draf- en rensport is verboden. 
4. Paarden die medicatie krijgen worden niet ingezet bij sportwedstrijden, 

tentoonstellingen, keuringen e.d.  

  

Artikel 8 

Transport 

1. Het slachten van paarden gebeurt in een slachthuis zo dicht mogelijk bij de 
verblijfplaats van het paard. 

2. Het transport van paarden vindt plaats in een vervoermiddel dat daartoe geschikt 
is verklaard. 

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot hetgeen 
bepaald is in de leden 1 en 2.   

 

Artikel 9 

Vakbekwaamheid en Registratie 

1. De houder van een paard heeft een vakbekwaamheidsbewijs behaald waaruit 
blijkt dat hij kennis heeft van het natuurlijk gedrag van paarden, de kosten en de 

tijdsbelasting die bij het houden van paarden horen, de verzorging van paarden 

en de fysieke belasting die een paard aan kan. 

2. De eigenaar van het paard moet geregistreerd zijn bij de registrerende instanties. 
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3. In het paspoort van het paard wordt opgenomen voor welke functie het paard kan 
worden ingezet. 

4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot hetgeen 
bepaald is in de leden 1, 2 en 3. 

 

Artikel 10 

Evenementen 

1. Het is verboden met een gecoupeerd paard deel te nemen aan keuringen, 
wedstrijden, tentoonstellingen en vergelijkbare evenementen. 

2. Het is verboden met een paard deel te nemen aan keuringen, wedstrijden, 
tentoonstellingen en vergelijkbare evenementen indien de haren zijn verwijderd of 

ingekort zoals aangegeven in art 4.7 en 4.8 van dit besluit. 

3. Paardenmarkten zijn verboden. 
 

Artikel 11 

Dit besluit kan worden aangehaald als Paardenbesluit 2011. Het treedt in werking op een 

bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. 

 


