Nieuwsbrief
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voor paardenpaspoort uitgevende instanties (PPI)

Nieuwe paspoort uitgevende
instantie
Per 1 januari 2021 is het Anglo European
Studboek (AES) toegevoegd als Nederlandse
paspoort uitgevende instantie. Deze organisatie
gaf in Nederland Engelse paspoorten uit. Omdat
dit vanwege de Brexit, vanaf 1 januari 2021 niet
meer mag, hebben ze een aanvraag gedaan om
Nederlandse paspoorten te mogen uitgeven. Dit
is op 24 december 2020 goedgekeurd.

voor zo’n paard een duplicaat moet worden
uitgegeven kan dit alleen nog door die
Nederlandse PPI. Kijk voor meer informatie over
de Brexit op: Startpagina ondernemers | Brexitloket

Animal Health Regulation
Per 21 april 2021 wordt de Animal Health
Regulation van kracht. Veel blijft zoals het nu ook
is. Wel komt er een registratieplicht voor houders
van paarden. Ook moeten de verblijfplaatsen van
de paarden worden vastgelegd.
De hoofdlijnen zijn (onder voorbehoud van het
vaststellen van regelgeving):
1. Een paardachtige moet correct zijn
geïdentificeerd (chip en paspoort) en
worden geregistreerd in het I&R-systeem
Dit blijft bijna ongewijzigd. Het
aanvraagformulier voor een paspoort wordt
gebruikt om de geboorteregistratie van een paard
te doen.

Uitgifte paspoorten binnen de
EU na de Brexit
Het is toegestaan om Nederlandse paspoorten uit
te geven voor stamboekpaarden die zich
bevinden in een ander EU land. Derde landen
mogen geen paspoorten uitgeven voor in de Unie
verblijvende paarden omdat in de Unie
verblijvende paarden een paspoort moeten
hebben uit een lidstaat. Per 1 januari behoort het
Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese
Unie. Er mogen vanaf 1 januari 2021 dus geen
paspoorten meer uitgegeven worden door het VK
voor Nederlandse paarden. Nederlandse paarden
met een Engels paspoort moeten zijn
geregistreerd bij een Nederlandse PPI. Wanneer

2. Inrichtingen waar paardachtigen
gewoonlijk verblijven moeten zijn
geregistreerd in het I&R-systeem.
De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk als bij de
andere diersoorten. Het UBN-begrip is het zelfde
voor alle diersoorten. Een manege of pensionstal
heeft maar één UBN nodig. De voorwaarden voor
een UBN voor andere diersoorten staan op:
Dierlocatie UBN registreren en wijzigen | RVO.nl |
Rijksdienst
Binnenkort wordt het mogelijk om een UBN voor
paardachtigen te registreren. Wanneer dit is en
onder welke voorwaarden dat kan, wordt dan
over gecommuniceerd.
3. De verblijfplaats van een paardachtige
(langer dan 30 dagen) moet correct zijn
geregistreerd in het I&R-systeem.
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Dit is een nieuwe verplichting voor de
verantwoordelijke voor een UBN. Het melden lijkt
het meest op schaap/geit (aanvoer, afvoer, dood,
etc.) Dit kan via een managementpakket, app of
mijn.rvo.nl.
De houder van het paard kan iemand machtigen
om voor hem te melden, zoals het stamboek of
een paspoort uitgevende instantie. Mogelijk
komen er later (net als bij diersoort varken)
aangewezen portalen.
Wanneer paarden korter dan 30 dagen ergens
verblijven, dan moet dit in de eigen administratie
van de houder van het UBN worden bijgehouden.
Op 27 januari om 20:00 uur wordt er door
LTO een webinar georganiseerd waar een
presentatie gegeven wordt door LNV en
waar de mogelijkheid is om vragen te
stellen over de vernieuwde regels omtrent
Identificatie & Registratie van paarden.
Voor meer informatie zie: Stel je vraag over
I&R tijdens het webinar - LTO.

Aanpassingen paspoort?
Paspoorten drukken gebeurt centraal bij een
specifieke drukker. De eisen voor een
paardenpaspoort staan in de Verordening (EU)
2015/262. In deel 1 van bijlage 1 staat een
model paspoort en in deel 2 de aanvullende
eisen. Per 21 april 2021 wordt de bestaande
uitvoeringsverordening vervangen. Pas in 2022
gaat een nieuwe diergeneesmiddelenverordening
in werking. Deze verordening is van invloed op
de inhoud van het paardenpaspoort. Tot 1 januari
2022 zal het paardenpaspoort daarom inhoudelijk
niet wijzigen.
RVO onderzoekt samen met LNV en NVWA de
impact van de wijzigingen. Daarbij komt ook de
vraag op tafel of het bestaande uitgeefproces van
paspoorten nog toekomstbestendig is. In de loop
van 2021 zullen de PPI’s geïnformeerd worden
over de verdere veranderingen.

Aanpassingen eisen voor
aangewezen natuurgebieden
Een natuurterrein moet van te voren zijn
aangemeld bij RVO en wordt gepubliceerd. Deze
aanmelding is ook van toepassing na 21 april
2021. Een natuurterrein dient te beschikken over
een UBN. De natuurterreinen worden beoordeeld
door RVO. De voorwaarden om als aangewezen
natuurterrein voor paarden in aanmerking te
komen, worden op dit moment door LNV, NVWA
en RVO onder de loep genomen. De
natuurorganisaties worden binnenkort benaderd
om die voorwaarden door te spreken.
De PPI moet bij de uitgifte van het paspoort
toetsen of het natuurterrein is aangewezen en
het UBN straks ook doorgeven bij het versturen
van de paspoortgegevens aan RVO.

Registratie als chipper
(Onder voorbehoud van publicatie regelgeving):
Vanaf 1 juli 2021 mogen paardachtigen alleen
nog maar gechipt worden door beroepsmatige
chippers, die zijn ingeschreven bij RVO.
Chipleveranciers mogen alleen maar chips
leveren aan personen die zijn ingeschreven in dit
register. Dierenartsen hoeven zich niet apart in te
schrijven in het chippersregister. RVO krijgt die
gegevens van het CIBG.
Wanneer een chip wordt ingebracht bij een
paardachtige, dan wordt dit voortaan ook
geregistreerd in het I&R-systeem.
Over de voorwaarden vindt nog overleg plaats
binnen het Ministerie van LNV en RVO. Ook wordt
overlegd met de Koepel Fokkerij.
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Aanvraag paspoort voor al
gechipt paard
Er worden nog steeds regelmatig paspoorten
aangevraagd voor paarden die al gechipt zijn. In
Nederland mogen uitsluitend chips gebruikt
worden die beginnen met de landcode 528. Als er
een paspoort aangevraagd wordt voor een paard
waar een chip in zit wat begint met een 9 dan
kan je er vanuit gaan dat het paard uit het
buitenland komt. Het zou kunnen dat er ook al
eerder een paspoort is uitgegeven. Maar het kan
ook zijn dat het paard illegaal de grens over is
gekomen. Het betreft dus in alle gevallen een
importpaard, de aanvrager moet verklaren waar
het paard vandaan komt voordat er een paspoort
uitgegeven mag worden. De gegevens van het
paard worden ingevoerd door middel van een
importmelding. RVO ontvangt graag een melding
van dit soort gevallen, dit kan door een mail te
sturen naar IenRpaard@rvo.nl met vermelding
van de aanvrager.
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