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Vraag & Antwoord voor de Paardenhouderij 

In deze Q&A is getracht om zoveel vragen van paardenhouderij van antwoord te voorzien. Het 

document wordt aangepast wanneer nieuwe maatregelen of mogelijkheden bekend worden 

gemaakt door de overheid. Voor de algemene informatie omtrent het coronavirus, verwijzen wij naar 

de site van de overheid. 

Versie 08-05-2020 

Welke paardenbedrijven zijn verplicht gesloten? Versie 08-05-2020 

Per 24 maart geldt dat onder andere sportclubs en sportverenigingen gesloten zijn. Daaronder vallen 

ook manegebedrijven en paard- en ponyverenigingen. Per 29 april kwam er al een uitzondering voor 

maneges en verenigingen die paardensportactiviteiten aanbieden aan kinderen tot en met 18 jaar. 

De groep van kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. De groep 

van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 

meter afstand er tussen. Per 11 mei mogen de manegebedrijven en paard- en ponyverenigingen ook 

weer paardensportactiviteiten aanbieden voor personen van 19 jaar en ouder. 

Alle andere paardenbedrijven zoals dressuur-, spring-, en/of trainingsstal en idem de pensionstallen 

zonder leden betreffen geen sportclub of sportvoorziening, maar een onderneming waar handel, 

africhting en soms ook individuele lessen verzorgd worden. Deze bedrijven zijn niet gesloten, maar 

dienen uiteraard wel de RIVM-maatregelen na te leven (zie ook bericht Felix Hippisch). 

Naast eerder vermelde bedrijven zijn er ook nog de fokkerij-gerelateerde bedrijven, zoals opfok, 

hengstenhouderij en andere. Ook deze bedrijven zijn niet gesloten en dienen de RIVM-maatregelen 

na te leven. 

Wanneer mag de horeca of kantine weer open? Versie 08-05-2020 

Als het virus onder controle blijft, dan is de verwachting dat er per 1 juni weer mogelijkheden komen 

voor terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden wordt. Daarnaast 

kunnen bedrijven met een horecavergunning onder voorwaarden open gaan tot een maximum van 

30 personen inclusief personeel. Bezoekers moeten vooraf reserveren en in een gesprek vooraf 

tussen ondernemer en klant dient te worden ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.  

Als het virus onder controle blijft, dan is de verwachting dat per 1 september ook de kantines (zonder 

horecavergunning) weer open kunnen. 

Mogen er privélessen gegeven worden? Versie 23-04-2020 

Het uitoefenen van het vak instructeur als hippische ondernemer, doelend op het verzorgen van 

privélessen, kent geen specifiek verbod. Uiteraard dienen de omstandigheden te voorzien in het ten 

alle tijden waarborgen van de minimale afstand van 1,5 meter en geen groepsvorming of 

samenscholing te bewerkstelligen. Daarbij dienen de (hygiëne)maatregelen in acht genomen te 

worden. Weeg zelf als hippische ondernemer af of je privélessen wel of niet door laat gaan. Daarin 

speelt uiteraard ook mee, indien de les op locatie gegeven wordt, of de locatie het toelaat en toe 

staat om de les te verzorgen. (Zie ook bericht Felix Hippisch). 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://felix.nl/hippisch/actueel/corona/veelgestelde-vraag-hippische-ondernemers-mag-ik-nog-prive-lessen-geven
https://felix.nl/hippisch/actueel/corona/veelgestelde-vraag-hippische-ondernemers-mag-ik-nog-prive-lessen-geven
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Waarom verschillen de regels per regio? Versie 08-05-2020 

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. Ten tijden van onder andere crises trekken brandweer, 

geneeskundige hulpverlening (GHOR), politie en gemeenten binnen een veiligheidsregio samen op. 

Samen doen ze er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de dagelijkse, normale situatie. 

De partijen hebben allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden bij een crisis of ramp.  

In deze coronacrisis zijn de veiligheidsregio’s aan zet om uitvoering te geven aan (de versoepeling 

van) de corona-maatregelen. Zij maken een inschatting of er specifieke regionale risico’s zijn, 

bijvoorbeeld veel strandgangers bij mooi weer, en kunnen zij besluiten om via een noodverordening 

aangescherpte bepalingen vast te leggen.  

Twijfel je over de interpretatie van een algemene richtlijn vertaald naar jouw bedrijf, neem dan 

contact op met de gemeente waar jouw bedrijf gevestigd is. 

Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten? Versie 23-04-2020 

Voor zover de topsport gebruik dient te maken van een alternatieve locatie dan thuis, dan zijn daar 

per 29 april weer mogelijkheden toe. Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als 

ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die 

heeft vastgesteld (bron Rijksoverheid). 

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen? Versie 23-04-2020 

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties ook richtlijnen 

gekregen. Belangrijk is: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten via de 

brievenbus uitwisselen. LTO Nederland heeft een poster gemaakt om erfbetreders op de genomen 

maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster hier. 

Waarom staan dierenartsen/-verzorgers niet op de lijst met cruciale beroepen? Kan mijn 

dierenarts/-verzorger gewoon komen? Versie 23-04-2020 

De minister van LNV schrijft in een brief naar de Tweede Kamer dat het bij de lijst van cruciale 

beroepsgroepen gaat om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue 

bezetting. Ook als mensen een onmisbare functie vervullen ten behoeve van een van deze cruciale 

beroepsgroepen of vitale processen, vallen zij binnen het bereik van de lijst. Veterinaire taken of 

diensten ten behoeve van de voedselketen vallen, volgens de minister, binnen het bereik van de lijst. 

Het is aan ondernemers, werkgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Van veel 

beroepen, en dus ook van dierverzorgers, wordt zoveel als mogelijk gevraagd zelf oplossingen te 

vinden om - binnen de kaders van de geldende coronamaatregelen - activiteiten toch doorgang te 

laten vinden. Bij knelpunten is het advies om lokaal oplossingen te zoeken. 

Welke beperkingen zijn er voor pensionstalhouders? Versie 08-05-2020 

Een ondernemer is verantwoordelijk voor wat er op zijn erf plaatsvindt. In het kader van de 

coronamaatregelen kan de ondernemer besluiten in welke aangepaste vorm het bedrijf voor de 

pensionklanten open kan zijn. De (hygiëne)maatregelen vanuit de overheid zijn daarin leidend. LTO 

Paardenhouderij heeft een poster gemaakt om pensionklanten op de genomen maatregelen rondom 

het coronavirus te wijzen. Deze poster is ook met de aangekondigde versoepelingen nog steeds 

actueel. Bekijk en download de poster hier. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/veranderingen-na-28-april-2020
https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/03/Coronaposter-erfbetreders.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D14095&did=2020D14095
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/03/coronaposter-stal-2.pdf
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Mogen paarden vervoerd worden? Versie 23-04-2020 

Vervoer van paarden is niet verboden.  

Voor internationale transporten zijn er in verband met Corona extra maatregelen vanuit 

transporteurs nodig. Deze zijn te vinden op de NVWA-website alwaar een overzicht van maatregelen 

voor transporteurs van levende dieren staat.  

Hoe kan ik veilig werken en veilige arbeidsomstandigheden bieden? Versie 08-05-2020 

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas 

het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren. Het 

protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor 

maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Hier vindt je het ‘basisdocument’ coronaprotocol 

land- en tuinbouw. 

 

Arbeid en werkgeversvragen 

Kijk voor alle overige werkgeversvragen en het inrichten van arbeid op de website van de 

Werkgeverslijn 

 

Mesttransport en loonwerk 

Kijk voor alle vragen over mesttransporten en loonwerk op de website van Cumela. 

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona/d/handelsbeperkende-maatregelen-voor-dieren-en-dierlijke-producten-i.v.m.-corona
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona/d/handelsbeperkende-maatregelen-voor-dieren-en-dierlijke-producten-i.v.m.-corona
https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-04/coronaprotocol_veilig_werken_reizen_en_wonen_agrarische_sectoren.pdf
https://www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-04/coronaprotocol_veilig_werken_reizen_en_wonen_agrarische_sectoren.pdf
https://werkgeverslijn.nl/corona/
https://werkgeverslijn.nl/corona/
https://www.cumela.nl/corona

