
Informaties voor 

de afgifte 

m.b.t. paardrijden 

(Kreis Kleve) 

§§ 
Geldige wet- & regelgeving 

Wie in de open landschap of in het bos paardrijdt, moet een goed zichtbaar en geldig 
kenteken (Pferdekennzeichen) hebben, dat op beide zijden van het paard moet worden 
bevestigt (§ 62 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG). 

Kenteken en jaarzegel mogen alleen tegen betaling van de zogenaamde „afgifte m.b.t. 
paardrijden” (Reitabgabe) worden uitgegeven. 

Ruiters, die zonder een goed zichtbaar en geldig kenteken in de open landschap of in het 
bos paardrijden, gedragen zich in strijd met de wet (§ 77 Abs. 1 Ziff. 15 LNatSchG). 

Een geldboete voor een dergelijk gedrag kan oplopen van 25,00 EUR tot 250,00 EUR (Nr. 
VI/38 Bußgeld-Katalog Umwelt Nordrhein-Westfalen). 

Gebruik van het geld 

De afgifte is bestemd voor de bouw en het in stand houden van ruiterpaden in de Kreis Kleve 
en wordt alleen voor deze doeleinden gebruikt. Hoe groter de inkomsten uit de afgifte zijn, 
hoe meer geld is beschikbaar voor het onderhoud en de bouw van een netwerk van 
ruiterpaden in de regio. 

Het geld van de afgifte wordt dus heel dringend gebruikt om de ruiters een netwerk van 
ruiterpaden ter beschikking te stellen, dat goed funktioneert en dat ook leuk is om daar te 
gaan paardrijden.Ruiters, die zonder een geldig kenteken paardrijden, tonen niet alleen een 



gedrag in strijd met de wet, maar ze gedragen zich ook niet fair tegenover ruiters, die 
regelmatig de afgifte betalen. Verder schaden dergelijke ruiters door hun gedrag ook zich 
zelf. 

Wetenswaardig 

De kentekens en jaarzegels zijn verkrijgbaar bij de afdeling natuur en landschap van de 
Kreis Kleve. Het kenteken is geldig van 01.01 t/m 31.12 van het betreffende kalenderjaar. 
Naast de afgifte m.b.t. paardrijden zijn er ook kosten voor de administratie te betalen. 

De afgifte wordt van de Kreis Kleve verder gegeven aan de Bezirksregierung Düsseldorf en 
daar central beheerd. Op aanvraag stelt de Bezirksregierung geld beschikbaar, dat 
bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe ruiterpad kan worden gebruikt. 

De aanvragen komen normaliter van de bosbeheerders. Maar ook ruiterverenigingen of 
gemeenten kunnen geld voor de bouw en het onderhoud van ruiterpaden aanvragen. 

Voor meer informatie de ruiterroutes en -padden betrefend, kunt u terecht op 
www.geoportal-niederrhein.de

Waar zijn kentekens en jaarzegels verkrijgbaar en hoeveel kosten ze? 
Kentekens (Pferdekennzeichen) en jaarzegels (Plaketten) zijn verkrijgbar op de website 
van de Kreis Kleve. 

Markus Kempkes
T ++49 (0)2821 85-448 

Kosten 
De kosten bedragen in 2023 per paard 45,00 EUR voor een set van kenteken en 
jaarzegel of 31,40 EUR voor het jaarzegel, dat iedere jaar opnieuw moet worden gekocht. 

e-mail reitkennzeichen@kreis-kleve.de

ter online bestelling
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