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Apto keuring 2021 

Dit jaar kon de Apto keuring helaas geen doorgang vinden vanwe-
ge alle coronamaatregelen. We gaan alles op alles zetten om in 
2021 wél een Apto keuring te organiseren. 

 

Datum: oktober j.l. hebben we aangekondigd dat de Apto keuring 
maart 2021 gaat plaatsvinden. Dit blijkt voor een behoorlijk aantal 
van degenen die zich al hadden opgegeven voor 2020, een onge-
lukkig moment te zijn. Onder andere vanwege het reizen met 
drachtige merries. Daarom wordt de Apto keuring gehouden op: 

Zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 

 

Opgeven: u kunt zich nu al opgeven via de formulieren op de web-
site.  https://www.pre-stamboek.nl/pre-paarden-aanvragen/206-
apto-keuring-/  

Voor ons is het prettig als u zich echt op tijd opgeeft in verband 
met de organisatie.  

 

Staat uw PRE nog niet op naam? Vraag dat dan zo snel mogelijk 
aan! Dat kan tegelijkertijd met opgave voor de Apto keuring. 

 

Locaties: ongeveer 10 dagen voor de keuring informeren we de 
deelnemers op welke locaties gekeurd gaat worden. We kijken wie 
zich heeft opgegeven en proberen de locaties zo te plannen dat 
iedereen zo min mogelijk hoeft te reizen met hun paard(en). Dat 
betekent dat er op een aantal locaties, zoveel mogelijk verspreid 
over de regio’s gekeurd wordt. 

 

Voorbehoud: we hopen dat mei volgend jaar het leven weer enigs-
zins normaal is. Mocht het zo zijn dat er nog steeds of weer beper-
kende coronamaatregelen zijn, dan kan het zijn dat we de datum 
en/of plaats moeten verschuiven. Bijvoorbeeld maar op 1 centrale 
locatie kunnen keuren.  

Voorbereiding: doet u voor 
het eerst mee aan een Apto 
keuring?  Hou er dan reke-
ning mee dat uw paard echt 
lang moet stilstaan terwijl  de 
keurmeester van alles meet 
met een meetlint en lange 
meetstok.  

 

Het is aan te raden om dit vooraf te oefenen. Niet alleen zelf en op 
eigen terrein, maar ook op vreemd terrein met een vreemde die 
“meet”.  
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Strengere I&R regels paarden/paardachtigen 
 
Per 21 april 2021 gaan er strengere regels gelden rond regi-
stratie van paarden. Iedere paardenhouder en eigenaar gaat 
er mee te maken krijgen: alle paardenhouders moeten regi-
streren welke paarden op zijn of haar terrein worden ge-
houden. Dit geldt voor alle paardachtigen. Dus bijvoorbeeld 
ook voor ezels. 
 
 

Iedere houder van paard(achtigen) 
Dit is Europese wetgeving ten aan-
zien van diergezondheid en geldt 
voor iedereen met een paard
(achtige) in de Europese Unie. Of 
iemand nu 1 ezeltje op een weitje 
heeft staan of 50 paarden in een 
prachtige stal.  
 
 
 

Eigen administratie én invoeren in centrale RVO databank 
Kern van deze wetgeving is dat er een verplichting is om per 
locatie te registreren welke paard(achtigen) er gehouden 
worden. Dit is informatie die straks in de centrale databank 
van de overheid, de RVO databank moet worden ingevoerd. 
Kortdurende verplaatsingen (minder dan 30 dagen) hoeven—
voor zover nu bekend— niet te worden ingevoerd, maar wel 
in de eigen administratie te worden vastgelegd. 
 
Paardenhouder is niet altijd de eigenaar 
De eigenaar van een paard wordt voor de wet niet per defini-
tie gezien als de paardenhouder. De paardenhouder is dege-
ne op wiens terrein het paard gehouden wordt. Dus bijvoor-
beeld de eigenaar van de pensionstal, maar ook de boer van 
wie je een weiland huurt om je paarden op te zetten. 
 
Concrete uitvoeringsregels nog in de maak 
De grote lijn van de wetgeving is duidelijk. De concrete uit-
voeringsregels zijn nog niet helemaal duidelijk. Moet bijvoor-
beeld en de pensionhouder en de eigenaar in de eigen admi-
nistratie aangeven als je paard een aantal dagen bij een paar-
denkliniek staat?  
De verwachting is dat begin volgend jaar de overheid de con-
crete regels rond de uitvoering van deze wetgeving bekend 
zal maken.  
 
Sancties 
Wat ook nog niet duidelijk is, is wat de sancties zijn als ie-
mand zich niet aan de regels houdt. Verwachting is dat begin 
volgend jaar ook duidelijk wordt welke sancties er komen.  
Wat wel duidelijk is, is dat toegezien gaat worden op de nale-
ving. De Nvwa (Nederlandse Voedsel– en WarenAutoriteit) 
gaat deze controles uitvoeren.  
 
  
 

Is mijn paard al door het PRE stamboek geregistreerd in de 
RVO databank?   

In de volgende gevallen hebben we als stamboek paarden 
geregistreerd in de RVO databank: 

• Alle paarden (PRE, Iberische paarden en paarden zon-
der stamboek) die op 1 april 2016 bij het stamboek 
geregistreerd waren; 

• Alle PRE’s die sinds 1 april 2016 via ons op naam over-
geschreven zijn; 

• Alle PRE’s, Iberische en niet-stamboekpaarden die via 
of door ons van een paspoort zijn voorzien; 

• Alle Iberische en paarden zonder stamboek sinds 1 
april 2016 waarbij door de eigenaar  registratie bij de 
RVO/bijschrijving van eigenaarsgegevens in het pas-
poort aangevraagd is. 

 

PRE, cruzado, Andalusiër, Lusitano en/of paard(achtige)
zonder stamboek nog niet geregistreerd? 

Natuurlijk zijn er PRE’s, Iberische en paarden zonder stam-
boek die nog niet geregistreerd zijn. Bijvoorbeeld omdat ie-
mand zo’n paard recent gekocht heeft. En wellicht heeft ie-
mand nog een oude pony lopen die zelfs geen paspoort heeft. 
Ezeltjes, muilezeltjes en muildieren zullen dikwijls niet geregi-
streerd zijn. 

Als het paard of de paardachtige nog niet geregistreerd 
staat in de RVO databank, dan is het meer dan verstandig 
om dat binnenkort wel te laten doen!    

Omdat het PRE Stamboek Nederland niet alleen LG ANCCE in 
Nederland is, maar daarnaast ook een erkend stamboek, kun-
nen we - naast de PRE - ook andere Iberische paarden en 
paardachtigen bij de RVO registreren. Dat geldt ook voor 
paarden zonder stamboekpapieren en paarden waar in Ne-
derland geen erkend stamboek van bestaat, zoals de Lusita-
no. Kost 23 euro, dus dat zijn de kosten niet. Zie hiervoor on-
ze website onder “Cruzado’s, Andalusiër, alle paarden” - Regi-
stratie eigenaar/RVO (1003). 

 

 

 


