


Wat gaan de nieuwe I&R-
regels betekenen voor de 

leden van het KFPS?



Huidige situatie

Alle paarden hebben een chip en een paspoort (2004)
- paspoort hoort altijd bij het paard te zijn! 

- chippen binnen 6 maanden na geboorte

Alle paarden staan in de nationale database (RVO)
- naam, geboortedatum, stamboek



Huidige situatie

Doel: Humane voedselveiligheid

- Paarden uitsluiten voor de voedselketen obv:
• wens eigenaar
• toegediende medicijnen
• aanvraag duplicaat paspoort
• te laat aangemelde veulens



Identificatiedocument (ID)

• Paspoort



Nieuwe situatie vanaf
21 april 2021

2016 Diergezondheidsverordering

• Verblijfplaats alle paarden geregistreerd in nationale 
database

• Houder van het paard moet gekoppeld zijn aan de 
houder van de locatie



• Aanvraag UBN (www.RVO.nl)

• Aanmelden paarden die op de locatie worden gehouden langer dan 30 dagen

• Niet eigenaar van het paard maar de houder van het paard is verantwoordelijk!
• Manege
• Pensionstal
• Opfok
• Eigenaar weiland

Houder van de locatie

http://www.rvo.nl/


Waar en wanneer
registreren?

• Verblijf langer dan 30 dagen:
 Nationale database

• Verplaatsen korter dan 30 dagen:
 Lokale administratie/schrift

• Verplaatsen korter dan 24 uur:
 Geen administratie

• Uitzondering verblijf dekstation korter dan 90dgn 
 Lokale administratie/schrift



Wat is lokale administratie?

• Schrift, logbook, agenda, excel/word

• Administratie bewaren (3 jaar) 
• Datum en tijdstip tijdelijke verplaatsing 

bijhouden



Waar registreren?

• MIJN RVO (website of App) of mogelijk MIJN 
KFPS

• Uniek bedrijfsnummer – UBN nr
• Voor alle diersoorten hetzelfde nr

• Dierlocatie invoeren 
• Bv stuk weiland of locatie



I & R regels

• Handhaving – NVWA

• Uitwisseling data

• Kosten 

• Invoeren verblijfplaats paarden vanaf 12 
april



Belanrijke websites

• Horse passports — rules on identifying 
and registering horses (europa.eu)

• UBN aanvragen via www.rvo.nl 

• Zoeken op chipnummer

• Aanvraag paspoort niet FRIES PAARD

• Vragen: mail@kfps.nl

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Laying-down-rules-on-equine-passports
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren
https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl-NL/DR/ScZoekenChipnummerPaarden.aspx/fIntroZoekenIenRPaard
https://www.kfps.nl/Fokkerij/Fokkerijinformatie/AanvraagpaardenpaspoortnietFriesepaarden.aspx
mailto:mail@kfps.nl




• 11 maart Veel voorkomende veulenziektes      
Dierenarts Berit Boshuizen

• 18 maart Hoe werkt het met Embryo Transplantatie 
Europees Specialist Voortplanting Paard Karin Hendriks

• 25 maart Voorbereiding voor het keuringsseizoen, 
hoe maak ik mijn paard keuringsklaar

• 1 april Alles over de aanlegtesten:  IBOP en ABFP
Wytske Schuth

• 8 april Hoe werkt het met predicaten en welke wordt wanneer toegekend
Sabien Zwaga  

• 15 april Fokkerscafe: Op stal met fokkers 
Alice Booij




