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2022Z18772 

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over het gebrek aan handhaving bij de paardenmarkt in 
Heeten (ingezonden 6 oktober 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Zijn paardenmarkten nog van deze tijd? 
Zolang veulens worden geboren, zal er handel zijn»?1 

Vraag 2
Zijn er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) misstanden 
geconstateerd op de paardenmarkt in Heeten? Zo ja, welke? 

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat niet alle paarden en pony’s op de markt toegang 
hadden tot water, hooi of ander eten? 

Vraag 4
Klopt het dat de herkomst, bestemming en chipnummers van de op deze 
paardenmarkt verhandelde paarden niet zijn bijgehouden en dat hiermee niet 
is voldaan aan de registratieverplichting? 

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat hierdoor niet kan worden gecontroleerd of paarden 
minstens 48 uur op een locatie in Nederland zijn gestald alvorens ze op 
internationaal transport worden gezet, zoals is vereist via de Europese 
diergezondheidsverordening?2 

Vraag 6
Kunt u bevestigen dat door deze gebrekkige registratie niet kan worden 
gecontroleerd of de paarden op de markt direct afkomstig zijn uit het 
buitenland zonder aan de vereiste stallingsplicht van 48 uur te voldoen? 

1 Volkskrant, 29 september 2022, «Zijn paardenmarkten nog van deze tijd? «Zolang veulens 
worden geboren, zal er handel zijn»», https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zijn-
paardenmarkten-nog-van-deze-tijd-zolang-veulens-worden-geboren-zal-er-handel-
zijn~bde0b802/.

2 2016/429.
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Vraag 7
Kunt u bevestigen dat door de gebrekkige registratie niet kan worden 
gecontroleerd of paarden mogelijk illegaal zijn verhandeld? 

Vraag 8
Is er door de inspecteur van de NVWA handhavend opgetreden op deze 
paardenmarkt? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 9
Is het bekend of op paardenmarkten vaker niet wordt voldaan aan de 
registratieverplichting? Zo nee, hoe kan het dat deze informatie niet bekend 
is? 

Vraag 10
Is het gebruikelijk dat wanneer er niet wordt voldaan aan de registratiever-
plichting, de NVWA in gesprek gaat met de organisatie, in plaats van het 
uitschrijven van een proces-verbaal?
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