
 

 

Nieuwsbrief paard 
 

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de nieuwe regels die per 21 april 2021 

gaan gelden voor houders van paardachtigen.  

 

Per 21 april 2021 wordt de identificatie 

en registratie (I&R) van paardachtigen 

(paard,pony,ezel,muildier,zebra, hierna 

samengevat als paarden) in Nederland 

een stuk strenger. 

Dan gaat namelijk de Europese 

Diergezondheidsverordening in. Deze 

bepaalt dat de locaties waar paarden 

verblijven een UBN (Uniek 

Bedrijfsnummer) moeten hebben en dat 

van elk paard de verblijfplaats wordt 

geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt dit in? 

Op dit moment wordt nog niet 

geregistreerd wie de houder van het paard 

is, maar dit gaat dus veranderen.   

Er komt een database, die wordt beheerd 

door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO).  In deze database moeten 

alle paardenhouderijen worden 

opgenomen én moet worden geregistreerd 

welke paarden er op deze houderijen staan. 

Een houderij kan zelfs een weiland zijn, 

waar een paard langer dan dertig dagen 

wordt gehouden. (dit hoeft niet 

aaneengesloten te zijn) 

Iedere houderij is verplicht om bij de RVO 

een UBN aan te vragen.  

Het kan zijn dat u al een UBN hebt, omdat 

u bijvoorbeeld koeien of schapen hebt. Dan 

moet u de diersoort paardachtigen 

toevoegen aan uw UBN. 

Via https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-

registreren-en-wijzigen kunt u een UBN 

aanvragen.  Vanaf 12 april 2021 is het ook 

mogelijk om paarden te registreren op het 

UBN.  

 

Een houderij is dus wat anders dan een 

eigenaar. Als u als eigenaar het paard niet 

op uw eigen terrein hebt staan, dan moet 

de eigenaar van het terrein (=houder) een 

UBN aanvragen en het paard daarop 

registreren. 

 

 

Registratieplicht 

Alle paarden (behalve veulens jonger dan 9 

maanden) moeten een paspoort en een 

chip hebben.  

Een groot deel van de paarden in 

Nederland heeft dit al en is daarom meestal 

al bekend in het I&R systeem.  

(de paardenpaspoort uitgevende instantie 

regelt dit bij het aanvragen van een 

paspoort) 

Via deze link: 

https://webform.rvo.nl/formule1/formulier

/nl-

NL/DR/scZoekenChipnummerPaarden.aspx

/fIntroZoekenIenRPaard 

kunt u het chipnummer van uw paard 

invoeren. U kunt dan zien of de gegevens 

bekend zijn en of deze kloppen. 
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De houder is er verantwoordelijk voor dat 

deze gegevens kloppen.  

Zijn deze gegevens niet juist, of is het 

chipnummer niet bekend in het registratie 

systeem? 

Neem dan contact op met de paspoort 

uitgevende instantie. 

 

Heeft uw paard nog geen chip en/of 

paspoort, maar wel een stamboek 

registratie? 

Neem dan contact op met het betreffende 

stamboek. 

 

Heeft uw paard nog geen chip en/of 

paspoort en geen stamboek registratie? 

Neem dan contact op met de praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortemelding 

Wordt er bij u een veulen geboren? Dan 

bent u verplicht om het veulen te laten 

chippen en er voor te zorgen dat het voor 

een leeftijd van 9 maanden een paspoort 

heeft.  

Let er op dat het aanvragen van een 

paspoort 3 maanden kan duren. Dus laat 

uw veulen tijdig chippen! 

De paspoort uitgevende instantie zal het 

dier voor u melden in I&R nadat deze het 

paspoort heeft uitgegeven.  

U moet het veulen daarna nog wel 

aanmelden op uw UBN. Elk paard moet 

binnen 12 maanden na de geboorte op het 

UBN worden gezet. 

Wat en wanneer melden 

Meldingen in het I&R-systeem doet u 

alleen als het dier langer dan 30 dagen van 

locatie verandert. (zie tabel hieronder)  

Is een dier korter dan 30 dagen ergens 

anders, bijvoorbeeld voor een buitenrit, 

wedstrijd of dierenartsbezoek? Dan houdt u 

dit bij in uw eigen administratie. Dit kan 

bijvoorbeeld in een schriftje. Deze 

administratie moet u tenminste 3 jaar 

bewaren. 

 

Type 

melding 

Situatie Actie 

Aanvoer Dier 

aangevoerd 

voor langer dan 

30 dagen 

Binnen 7 

kalenderdagen na 

de aanvoer 

melden. 

Afvoer Dier afgevoerd 

voor langer dan 

30 dagen 

Binnen 7 

kalenderdagen na 

de afvoer melden. 

Import Dier 

aangevoerd 

vanuit het 

buitenland voor 

langer dan 30 

dagen. 

Binnen 7 

kalenderdagen na 

de import 

melden. 

Export Dier afgevoerd 

naar het 

buitenland voor 

langer dan 30 

dagen 

Binnen 7 

kalenderdagen na 

de export melden. 

Dood Dier 

doodgegaan 

Binnen 7 

kalenderdagen na 

de dood melden. 

 

We begrijpen dat dit veel informatie is en 

dat er misschien nog vragen en/of 

onduidelijkheden zijn. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de 

praktijk via 0315-395530 of 

info@slingelanddierenartsen.nl 

of met de RVO via https://www.rvo.nl/over-

ons/contact 

 

mailto:info@slingelanddierenartsen.nl
https://www.rvo.nl/over-ons/contact
https://www.rvo.nl/over-ons/contact

