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 Nieuws van het moederstamboek LG ANCCE  

Begin december zijn wij naar Sevilla geweest voor de jaarlijkse bij-

scholing van LG ANCCE. 

Er waren weer diverse landen aanwezig op deze vergadering,  die 

als doel heeft de nieuwe en de vernieuwde  regels met de dochter-

stamboeken te bespreken. 

Op het moment is het onderwerp Identificatie &  Registratie (I&R) 

een van de belangrijkste onderwerpen omdat dit in alle landen 

speelt. 

 Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat vanaf 1 januari bij over-

schrijving van een PRE op naam van een nieuwe eigenaar 

ook het paspoort mee moet worden gestuurd. De naam van 

de nieuwe eigenaar wordt eerst gecontroleerd en vervol-

gens ook in het paspoort gezet.    

 Per 1 januari gaat LG ANCCE  een boete heffen op het te laat 

inschrijven van veulens. 

 

Databank Ministerie 

Inmiddels zijn wij als dochterstamboek bezig met het vullen van 
een nieuwe databank van nu nog het PVE en per 1 januari het mi-
nisterie.  

Eerder was er ook een databank,  maar toen werd het paard alleen 
op levens-en chipnummer geregistreerd. Zo kunt u als paardenei-
genaar zien bij de PVE website (pve.nl) of uw paard via het levens-
nummer of chipnummer te vinden is en bij welk stamboek het is 
ingeschreven in Nederland.   

Bij deze nieuwe databank wordt er op meer gegevens geregi-
streerd. Zoals geslacht, kleur, naam,  geboortedatum, datum af-
gifte paspoort, slachtstatus, diefstal paard,  land van herkomst,   
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land van verblijf etc.. In totaal 23 vragen per paard. Er is al 
aangekondigd dat in de toekomst het aantal in te vullen vra-
gen per paard nog groter zal worden. Als stamboek worden 
we niet alleen geacht deze databank te vullen, maar ook ac-
tueel te houden.   

Boete bij te laat inschrijven veulen 

Vanaf 1 januari 2015 gaat LG ANCCE een boete heffen op het 

te laat inschrijven van veulens. 

Het is voor veel mensen nogal onduidelijk, want LG ANCCE 

zegt in zijn mails : een veulen dat in het eerste half jaar gebo-

ren is moet ingeschreven zijn voor eind december van dat 

jaar. 

Een veulen geboren in de tweede helft van het jaar moet 

ingeschreven zijn 6 maanden na de geboortedatum. Uitgaand 

van deze stelregel zal LG ANCCE  bij te laat aanmelden de 

boete berekenen.  

Wij vinden dat deze stelregel niet klopt voor Nederland. De 

Europese wetgeving stelt dat ieder paard ingeschreven -  en 

dus voorzien van een paspoort -  moet zijn  binnen de zesde 

levensmaand.  Hierdoor  is dus de regel van LGANCCE onvol-

doende. 

Waar moeten we nu naar handelen? Natuurlijk naar de Euro-

pese regelgeving,  want daar is een goede reden voor. Als u 

het veulen niet tijdig aanmeldt en het veulen zijn paspoort op 

6 maanden plus 1 dag  krijgt, dan zijn wij  verplicht in het pas-

poort een stempel te zetten dat verklaart dat het paard  “the 

horse is excluded from human consumption”.  Dus niet voor 

de slacht is.                                                                                   

Eenmaal voorzien van een paspoort voegen wij uw veulen 

toe aan de PVE databank. In de databank  wordt gevraagd 

naar de uitgiftedatum van het paspoort. Is die datum 6 maan-

den plus 1 dag of langer,  dan gaat in de databank direct “niet 

voor  de slacht” knop om. 

Let dus goed op!  en meldt uw veulens aan binnen 21 dagen 

na geboorte!  U krijgt dan in de 2e levensmaand de papieren 

thuis om het veulen te laten identificeren en na ontvangst 

sturen wij alles door naar LG ANCCE .  

Wegens de DNA tests duurt alles langer dan normaal en moet 

er dus op tijd gehandeld worden. Voor fokkers die meerdere 

veulens verwachten, is het niet raadzaam om op te sparen. 

Tenzij het u niet uitmaakt dat het veulen direct als  “niet voor 

humane consumptie” geregistreerd wordt. Deze regel geldt 

voor alle viervoeters in Nederland en verder heel Europa. 

 Zelfs als het u niet uitmaakt: bij te late aanmelding legt LG 

ANCCE nog steeds een forse boete op van 400 euro bij te late 

aanmelding.  

 

    

 Let op met oudere paarden!   

 Als u een ouder paard heeft dat geen stempel in het pas-
poort heeft, dan is het verstandig na te gaan of de datum van 
paspoortafgifte niet te laat was (na de 6e levensmaand). Is 
dat het geval, dan kan het voorkomen dat men paarden mee-
geeft voor de slacht en dat deze dan geweigerd worden bij de 
slachthuizen. Meestal is het een handelaar die de paarden bij 
de eigenaren opkoopt voor de slacht.  Als uw paard voor de 
slacht geweigerd wordt, zal de opkoper zijn geld terug willen 
hebben (hij wist immers niet dat het paard niet geslacht kon 
worden).  Maar naar alle waarschijnlijkheid zal uw paard niet 
geslacht, maar doorverkocht worden. Iets wat voor veel men-
sen een grote nachtmerrie is. 

 

Aptokeuring 2015 

Op 22-23-24 mei 2015 zal weer een Apto keuring georgani-
seerd worden. 

U kunt uw paard aanmelden vanaf 1 januari 2015 

Houd er rekening mee dat u voor een Apto keuring in het 
bezit moet zijn van een fokkersnummer en dat u eigenaar van 
het paard dient te zijn. Uiteraard moet u ook als eigenaar van 
het paard bij het stamboek geregistreerd staan.  

Is dat nog niet het geval? Ga dan snel aan de gang met de 
overschrijving om weigering voor de Apto keuring te voorko-
men. 

 

Adressen 

Adressen,   E-mailadressen en telefoonnummers veranderen 
nog wel eens. Lang niet altijd worden veranderingen aan ons 
doorgegeven. Bij deze een dringend verzoek om verandering 
van adres, E-mailadres en telefoonnummer door te geven. 
Niet alleen voor de databank van het Ministerie, maar vooral 
ook zodat we u op tijd kunnen waarschuwen bij de uitbraak 
van besmettelijke ziekten. 

 


