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Nieuwe regelgeving Identificatie & Registratie Paard  
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Inleiding 
Sinds 1 januari 2016 geldt er een aantal nieuwe bepalingen voor identificatie en registratie van 
paardachtigen. Deze staan in EU-verordening 2015/262. 

Hieronder ziet u met welke nieuwe bepalingen u als dierenarts te maken kunt krijgen. 

 

Beschrijvende en getekende schets 
De beschrijvende schets moet altijd ingevuld worden, ook als een paard gechipt is. Dit geldt ook voor de 
getekende schets, maar daar is één uitzondering op: de getekende schets mag achterwege blijven als het 
paard gechipt is en er een foto of een print van het paard aanwezig is. Paspoort-uitgevende instanties 
kunnen zelf bepalen of zij een getekende schets willen, of foto’s of een print van het paard. 

De getekende schets moet worden ingevuld met rode balpeninkt voor de kenmerken en met zwarte 
balpeninkt voor de kruinen, dan wel in dezelfde kleuren als de schets elektronisch wordt ingevuld, op 
basis van de richtlijnen van de World Equestrian Federation (FEI). 

Zie voor deze richtlijnen de website http://www.fei.org/system/files/ID_of_horses_2014.pdf 

Bij paarden zonder kenmerken en minder dan drie kruinen moeten ook de zwilwratten geschetst 
worden. 

Als gekozen wordt voor foto’s, moeten er twee foto’s gemaakt worden, één van iedere zijde van het 
paard, waarbij het paard naar de camera moet kijken.  

Conform de richtlijnen van RVO.nl mag de getekende schets op het aanvraagformulier voor het paspoort 
ingetekend worden en daarna overgenomen worden in het paspoort, op een sticker ingetekend worden 
die in het paspoort wordt geplakt, of direct op de hiervoor bestemde pagina uit het paspoort ingetekend 
worden. Een andere mogelijkheid is dat de beschrijvende schets elektronisch wordt omgezet in een 
getekende schets. 

Ook dit is de keuze van de paspoort-uitgevende instantie. Neem bij twijfels over de werkwijze contact op 
met de betreffende instantie, zodat voorkómen wordt dat er onvolledige aanvragen worden ingediend 
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die tot extra werk voor de paspoort-uitgevende instantie en onnodige kosten voor de aanvrager van het 
paspoort leiden. 
 

Identificatietermijnen 
De termijn waar binnen een paard geïdentificeerd moet worden, is nog steeds zes maanden na de 
geboorte. Het paspoort moet worden aangevraagd ten minste vier weken voor de afloop van de 
zesmaandentermijn. Het aanvraagformulier moet binnen zeven dagen na de ondertekening bij de 
paspoort-uitgevende instantie zijn ingediend, anders wordt het niet meer in behandeling genomen en 
moet opnieuw een formulier ingevuld worden. 
 

Paardenpaspoort 
De volgorde van de hoofdstukken in het paspoort is veranderd: de identificatiegegevens en het 

hoofdstuk medische behandelingen staan nu vóór in het paspoort. 

Ieder paspoort heeft een serienummer dat verwijst naar de paspoortuitgevende instantie die het 
paspoort van de drukker ontvangen heeft. Zo zijn ook blanco (niet uitgegeven) paspoorten altijd te 
herleiden naar een paspoort-uitgevende instantie. 
 

Centrale databank 
Paspoort-uitgevende instanties moeten, uiterlijk binnen vijftien dagen na registratie van I&R gegevens in 
hun eigen database, deze gegevens aan de centrale database melden.  

Via de zoekfunctie op de website van RVO.nl 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/
paarden/waarom-een-paspoort kan gecontroleerd worden of een paard al een paspoort heeft. 

 

Status wel of niet geschikt voor humane consumptie 
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen: 

1. Als de eigenaar dit zelf wil. Als de eigenaar ook de aanvrager van het paspoort is, kan deze zijn/haar 
beslissing op het aanvraagformulier aangeven.  

2. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven. 
3. Als de identificatietermijn van zes maanden overschreden is. 
4. Als het paard niet-toegestane medicijnen toegediend krijgt. 

De houder en de dierenarts moeten beiden hun handtekening in het paspoort zetten. 
De informatie dat het paard is uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie moet ook in de 
centrale databank geregistreerd worden. 
Er wordt een gegevensuitwisseling ingericht waarmee door de dierenarts deze maatregel kan 
worden doorgegeven. RVO.nl is met geïnteresseerde partijen – die deze faciliteit willen bieden – in 
gesprek. 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/paarden/waarom-een-paspoort
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Registratie van buitenlandse paspoorten 
De houder van een paard moet binnen 30 dagen het paspoort indienen bij een Nederlandse 

paspoort-uitgevende instantie als: 

- hij/zij een (duplicaat/vervangend) paspoort voor een paard aanvraagt in een andere lidstaat; 

- hij/zij een paard vanuit een andere lidstaat of een land buiten de EU in Nederland brengt. 

De uitgevende instantie registreert de identificatiegegevens van deze paarden in haar eigen 

administratie en geeft ze door aan de centrale databank. 

 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de nieuwe regelgeving op de website van de RVO.nl (www.rvo.nl). 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/
paarden/waarom-een-paspoort 
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