Registratieplicht
Voor alle paarden die langer dan 24 uur (maar korter dan 30 dagen) op onze locatie verblijven
moeten wij een lokale administratie bijhouden.
Hierin staat: Chipnummer van het paard
Datum van aankomst
Locatie van herkomst (UBN nummer of straat, postcode en plaatsnaam)
Datum van vertrek
Bestemmingslocatie na vertrek (UBN nummer of straat, postcode en
plaatsnaam)
Graag voor aankomst op de Alberthoeve bovenstaande gegevens doorgeven. Dit kan per mail:
info@alberthoeve.nl
===============================================================================
Meer informatie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-enregistratie-dieren/regels-paardenhouder
Vanaf 21 april 2021 gaat de Identificatie en Registratie (I&R) van paarden veranderen. Vanaf dat
moment moet geregistreerd worden welke paarden op welke locatie gehouden worden. Dat
betekent dat de paarden die langer dan 24 uur op de Alberthoeve gehouden worden moeten
worden geregistreerd. Hieronder informatie over de verantwoordelijkheden die dit met zich
meebrengt.
Waarom paarden registreren?
De nieuwe registratieplicht staat in de Europese Diergezondheidsverordening. Deze verordening
geldt voor alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Dit betekent dat in al deze landen precies
dezelfde regels gelden rondom de I&R van dieren. Dit geheel treedt in werking op 21 april 2021.
Paarden moeten geregistreerd worden zodat inzichtelijk is waar paarden staan of waar ze
gestaan hebben. Dat is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een uitbraak van een
dierziekte.
Jouw paard registreren in Nederland
De houder van het paard is degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging en
beslissingen neemt rondom het paard. Jij komt bij de Alberthoeve op vakantie met jouw paard.
Wij gaan er hierbij vanuit dat jij dus de houder van het paard bent. Als houder van het paard
moet je ervoor zorgen dat de gegevens van jouw paard aangeleverd zijn bij één van de 34
Nederlandse paspoortuitgevende instanties (PPI). Paarden met een Nederlands paspoort zijn al
geregistreerd. Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? Via
www.fnrs.nl/chipnummer kan je het chipnummer van jouw paard intypen om te zien welke
gegevens bekend zijn. Staat jouw paard niet geregistreerd? Neem dan contact op met een
Nederlandse paspoortuitgevende instantie zoals de KNHS of een stamboek. Deze zijn hier te
vinden.
Wij registreren jouw paard op onze locatie
Wij zijn de houder van de locatie en zullen met de opgegeven chipnummers de paarden aan onze
locatie koppelen. Paarden die langer dan 24 uur en korter dan 30 dagen bij ons verblijven worden
geregistreerd in een digitaal bestand van de Alberthoeve. De gegevens blijven 3 jaar bewaard.
Alle paarden die langer dan 30 dagen op de Alberthoeve zijn moeten aangemeld worden bij de
RVO. Dit gebeurt in een digitale database van de RVO. Paarden die langer dan 30 dagen onze
locatie verlaten, melden wij af.
Verblijft jouw paard korter dan 24 uur op onze locatie dan hoef je niet te registreren. Dit geldt
dus bijvoorbeeld voor buitenritten of eendaagse wedstrijden.
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben laat het
gerust weten.
info@alberthoeve.nl

