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Vragen LTO webinar I&R paard 

27 februari 2021 

 

Dit document geeft antwoorden op veel vragen die tijdens het LTO webinar over I&R paard aan de 

orde zijn gekomen. Nog niet alle onderwerp zijn behandeld. Wel zijn in dit document de volgende 

onderwerpen te vinden: 

 

➢ Chip 

➢ Database 

➢ Exploitant locatie 

➢ UBN 
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Chip: 
 

➢ Het paard is niet gechipt. Moet dit paard dan als nog gechipt worden? 

 

Ja, paardachtigen moeten een transponder (chip) hebben. Dit geldt voor alle paarden, pony’s, ezels 

en zebra's in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip zit in de hals van het dier en 

koppelt het paard aan het paspoort. Paarden die voor 1 juli 2009 geboren zijn, hoeven niet gechipt te 

zijn.  

 

In onze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen.  

U ziet dan: 

• of het paard een Nederlands paspoort heeft; 

• door wie het paspoort is uitgegeven; 

• de geboortedatum van het paard; 

• of het paard geslacht mag worden voor menselijke consumptie. 

 

Zonder geldig paspoort en/of geen chip mag een paard: 

• niet gehouden worden; 

• niet vervoerd worden; 

• niet meedoen aan een keuring; 

• niet meedoen aan een wedstrijd; 

• niet geslacht worden voor menselijke consumptie; 

• niet weg voor export. 

Bron: RVO.nl 

 

➢ Wat met de paarden die destijds principieel niet gechipt zijn? Komt daarmee de eerdere 

vrijstelling van chip voor specifieke gevallen te vervallen? De paarden die een Dna profiel 

hebben i.p.v. chip. ( geboren voor juli 2009)?  

Ja, alle paarden moeten gechipt worden indien zij na 1 juli 2009 geboren zijn. De paarden die voor 1 
juli 2009 geboren zijn, hoeven niet alsnog gechipt te worden. Voor paarden die om andere redenen 
niet gechipt zijn moet contact worden opgenomen met de RVO.  
 

➢ Moeten de paarden (oa Shetlandpony's) die niet vervoerd worden en geen chip hebben, nu 
als nog gechipt worden en een paspoort voor aangevraagd worden? Ook bij bijvoorbeeld 
30+ paarden/pony's? 

 
Paardachtigen die na 1 juli 2009 geboren zijn, dienen een chip en een paspoort te hebben. 

Paardachtigen die voor 1 juli 2009 geboren zijn, dienen een paspoort te hebben. Zonder geldig 

paspoort en/of geen chip mag een paard niet gehouden worden. 

 

  

https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl-NL/DR/scZoekenChipnummerPaarden.aspx/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/aanvragen-en-regels-paardenpaspoort
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Database: 
 

➢ Vanaf welke datum kan ik beginnen met registreren? 

 

Registreren van het paard 

Het registreren van paarden door eigenaren is al mogelijk. Dat gebeurt namelijk via het aanvragen 

van een paspoort bij een paard (indien nog niet in bezit). Dat verloopt via paspoort uitgevende 

instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO.nl uitgeven en registreren de gegevens van het paard in 

hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. 

 

Gaat het om een paard met een registratie bij een stamboek? Vraag het paspoort dan bij het 

stamboek aan. U krijgt dan een paspoort met stamboeklogo. Voor een paard zonder 

stamboekregistratie vraagt u een paspoort aan bij een ppi naar keuze. Het paspoort heeft  dan geen 

logo. 

 

De instanties die RVO heeft aangewezen om paspoorten te mogen uitgeven, zijn hier te vinden. 

 

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden 

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen 

nodig: 

a. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben 

b. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN 

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. 

Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. 

U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet.  

 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We 

verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van RVO. 

Bron: RVO.nl 

 

➢ Is het realistisch dat de nieuwe regelgeving per 21.4.2021 van toepassing wordt als nu die 
regelgeving op EU-niveau nog niet vastligt en daarna nog in nationaal recht 
geïmplementeerd zal moeten worden? 

 
Ja, de hoofdzaken zijn bekend en liggen vast. Veel zaken zijn al opgenomen in Nederlandse 
wetgeving, maar dienen met een aanpassing gelijk getrokken te worden aan de Europese richtlijn. Zo 
dienen paardachtigen al sinds juli 2009 gechipt te worden en in het bezit te zijn van een paspoort. 
Deze dieren staan ook al geregistreerd bij RVO. De grootste toevoeging is het registreren van locaties 
waar paarden gehouden worden. Dat dient vanaf 21 april 2021 te gaan gebeuren. Er komt geen 
uitstel voor het registreren van paardenlocaties. 
 

➢ Is de privacywetgeving (ook wel AVG genoemd) ook van toepassing op de centrale 
database? En wie heeft toegang tot de gegevens in de centrale database en onder welke 
voorwaarden? 

 
Privacywetgeving is ook van toepassing op de centrale database. Deze database is in beheer van 
RVO. Daarnaast kunnen overheden gegevens opvragen uit de database. In het verwerkingsregister 
komt te staan wat met de gegevens gebeurt. 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/Paardenpaspoort-uitgevende-instanties.pdf
https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
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➢ Wanneer moet een veulen worden aangemeld? 
 
Een veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben. Dit was 6 
maanden. Door de coronamaatregelen is op tijd chippen niet altijd mogelijk. Daarom is de termijn 
van 6 maanden voor onbepaalde tijd aangepast naar 9 maanden. Deze tijdelijke verlenging geldt 
vanaf 19 mei 2020. U moet: 

• binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen een paspoort aanvragen. U krijgt het 
paspoort dan binnen 3 maanden, dus 9 maanden na de geboorte; 

• zo snel mogelijk na het chippen een aanvraagformulier invullen en opsturen naar een ppi. De 
paardenchipper mag het formulier ook meenemen. 

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te 
staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. 
 

➢ Zijn er kosten verbonden aan de registratie van de locatie? 
 
Ja er zijn kosten verbonden aan het registreren van paarden en locaties. De kosten voor het chippen 
en aanvragen van een paspoort zijn op te vragen via een paspoort uitgevende instantie. De kosten 
voor het registreren van een locatie zijn op dit moment nog niet bekend.  
 

➢ Is er een koppeling mogelijk met huidige administratieprogramma’s waarin alle 
paardgegevens al aanwezig zijn? 

 
Er zijn administratieprogramma’s die gekoppeld zijn. U kunt aan de eigenaar van het programma 
vragen of hij de RVO koppeling wil aanvragen voor het administratieprogramma dat u gebruikt 
(mocht dat nog niet het geval zijn). 
 

➢ Bij verkoop kun je het paard dan via de database afmelden? 
 
De database registreert geen eigenaren van paarden. Enkel de locatie waar het dier gehouden wordt. 
Wordt door de verkoop een paard ergens ander gestald, dan kan de huidige locatie laten weten dat 
het paard niet meer bij hem gehouden wordt en uitschrijven van zijn locatie. 
 

➢ Is de database gekoppeld met Traces? 
 
Nee, de database is niet gekoppeld met Traces. 
 

➢ Wie moet boete betalen als registratie niet klopt? 
 
De exploitant van het paard (dat is meestal de eigenaar van het paard) is verantwoordelijk voor de 
registratie van het paard. De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de 
locatie en het koppelen van de paarden aan de locatie. 
 

➢ Regeling gaat 21-4 in, moeten alle dieren er dan al in staan, of moet dat vanaf 21-4 
gebeuren, en zo ja , voor wanneer? 

 
Paarden zijn al geregistreerd of kunnen geregistreerd worden via een paspoort uitgevende instantie. 
De locaties kunnen vanaf heden een UBN nummer aanvragen indien zij nog niet in het bezit zijn van 
een UBN nummer. Per 12 april kunnen paarden in de database gekoppeld worden aan de locatie (dat 
kan via mijnRVO.nl). 
 
  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/Paardenpaspoort-uitgevende-instanties.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/Paardenpaspoort-uitgevende-instanties.pdf
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➢ Kan de registratie ook via een app geregeld worden? 
 
Ja, via commerciële partijen kan dit. Het systeem van RVO is enkel online toegankelijk. 
 

➢ Moeten we zelf naar RVO melden of kan dat via een tussenpartij? Rvo vond ik erg lastig in 
gebruik  

 
Het melden kan ook via een tussenpartij, bijvoorbeeld een commerciële partij. Ook mag je hulp 
vragen bij het invullen via mijnRVO.nl. Heb je bijvoorbeeld jouw paarden bij een echtpaar op leeftijd 
in een weitje staan, dan mag ook jij op verzoek van het echtpaar de registratieverplichtingen 
invullen. 
 

➢ Kun je inloggen met Digid of e-herkenning? 
 
Als u bent ingeschreven bij de kamer van Koophandel dan logt u in met eHerkenning. Bent u 
particulier dan logt u in met DigiD. 
 

➢ Is de wetgeving is van toepassing op alle paardachtigen (paarden, ezels, muildieren en 
muilezels) of is dit ook nog onduidelijk? 

 
De wetgeving is van toepassing op alle paardachtigen. 
 

➢ Als de stalhouder de registratie niet op orde heeft, zijn er gevolgen voor de 
paardeneigenaren? 

 
Nee, de stalhouder is verantwoordelijk voor de juiste registratie van de locatie en het koppelen van 
de paarden. De paardeneigenaar is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het paard (de chip 
en het paspoort). 
 

➢ Wat te doen als een paard niet bekend is in de database maar je wilt hem wel melden op 
jouw locatie? 

 
Dat kan dan niet. Dit is illegaal. De exploitant van het paard is daarbij in overtreding en de exploitant 
van de locatie dient hem daar op te wijzen en het paard niet op de locatie toe te staan. Paarden 
moeten door de exploitant van het paard correct in de database worden gezet. Wil de exploitant van 
het paard daar niet aan meewerken, dan kan de exploitant van de locatie overwegen om een 
melding te maken bij de NVWA. 
 

➢ Als een paard bij onze stal vertrekt naar een andere stal, moeten wij als stal hem dan ook 
uit de database halen? 

 
Ja, als een paard niet meer op jouw locatie gehouden wordt, meldt de locatie het paard af in de 
database. 
 

➢ Bij meerdaagse wedstrijd staan er veel paarden op een wedstrijdtennis, hoe dat te 
registreren? 

 
De locatie is een tijdelijke locatie waar paarden korter dan 30 dagen verblijven. In de lokale 
administratie van de locatie waar het paard gewoonlijk gehouden wordt, wordt opgenomen dat het 
paard op wedstrijd is met een vermelding van de locatie van de wedstrijd. De wedstrijdlocatie hoeft 
geen registratie van de dieren te doen. 
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➢ Wat moet je laten zien als er controle is? Aangezien alles online geregistreerd wordt. 
 
Bij controle laat je de feitelijke situatie zien: klopt datgene dat online geregistreerd staat met de 
werkelijkheid.  
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Exploitant locatie: 
 
Exploitant van de locatie is de eigenaar van de locatie. De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk 
voor de registratie van de locatie. Het daadwerkelijk registreren mag hij/zij aan iemand anders over 
laten. De exploitant van de locatie zorgt voor een UBN-nummer waaraan de gehouden paarden op 
de locatie gekoppeld kunnen worden. 
Een exploitant van een locatie kan van een bedrijfsmatige of particuliere opzet zijn. Beide dienen een 
UBN aan te vragen en gehouden paarden te koppelen aan de locatie. Het is op dit moment nog niet 
mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 
mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van RVO. 
Wilt u al een UBN aanvragen? Meer informatie hierover leest u op de pagina: Dierlocatie UBN 
registreren en wijzigen 
 

➢ Ik heb diverse weides in gebruik waarvan ik geen huurcontract heb. Ik ben wel 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de wei. Ben ik dan technisch ook de exploitant 

vd deze locaties?  

Ja, als je een locatie in huur of bruikleen krijgt, dan is daarmee de feitelijke macht overgedragen aan 

jou. Gebruik jij als huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van jezelf of 

een ander) dan ben jij de houder van de paarden en daarmee de exploitant van de locatie.  

➢ Mijn paard staat op andere locatie met volledig zelfzorg. gebruik alleen stal en weide.  

Degene van bedrijf doet totaal niets met paard. Wie is dan exploitant?  

Het bedrijf is de exploitant van de locatie er vanuit gaande dat er op de locatie ook dieren van andere 

gehouden worden. 

➢ Als paarden langer dan 30 dagen op een natuurgebied geplaatst worden, wie is dan de 
exploitant? De opfok stal of de landeigenaar? 

 
De beheerder van het natuurgebied is de exploitant van de locatie. 
 

➢ Wat is een afzonderlijke (unieke) locatie? Mijn dieren lopen door het jaar heen op een 

vijftal verschillende weilanden, enkele kilometers van elkaar. Zijn dat dan vijf afzonderlijke 

locaties, of is het één bedrijfslocatie? 

Zie uitleg Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN: 

➢ Stel paarden staan langer als 30 dgn in een natuurgebied waar geen UBN op van toepassing 

is en meer als 20 km van huisadres. 

Ook natuurgebieden krijgen een UBN. 

➢ Moeten externe weides buiten de houderij ook  worden opgegeven als aparte houderij? 

Nee, enkel als paarden hierop langer dan 30 dagen verblijven. 

➢ als een paard in de weide loopt bij een boer, wie moet dat daar dan melding van maken? 

De eigenaar of de boer?  

De boer is verantwoordelijk voor de locatie en het koppelen van de dieren op zijn locatie. 

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
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➢ Hoe zit het met de registratie als de paarden op stal staan bij een houderij, maar overdag 

buiten staan bij een ander bedrijf. 

De houderij is de locatie waar de paarden gehouden worden. Aan dat UBN worden de paarden 

gekoppeld.  

➢ Ik heb de stallen op eigen grond staan. Wel lopen mijn paarden op het grond van de 

buurman. Dit jaarrond. Is hij nu de exploitant van de locatie of ben ik dit? Ik onderhoud het 

land geheel zelf maar mag het alleen gebruiken.  

Hier is sprake van twee locaties. Voor de stallen zul jij een UBN moeten aanvragen en voor het land 

de buurman.   

➢ Wij hebben een aantal pony’s die op verschillende weides steeds enkele maanden grazen. 

Twee weides zijn in eigendom (1 aan huis, 1 in andere gemeente) en 3 hebben we gehuurd 

(van drie verschillende eigenaren). Hoe moeten we dit gaan registreren?  

Bij het omzetten van de pony’s dienen de pony’s op de locatie te worden ingeschreven. Het 

huisperceel en het perceel in de andere gemeente lijken twee UBN-locaties te zijn (zie hiervoor ook 

de uitleg Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN:). Ook de 3 gehuurde 

locaties klinken als drie UBN-locaties. Voor de locaties in eigendom ben jij verantwoordelijk voor de 

registratie. Voor de locaties van derden is de derde partij verantwoordelijk.  

➢ Ons paard staat ‘s nachts op stal bij een familielid overdag bij ons in het land. Hoe en wie 

moet registreren. Dit geldt ook voor onze pony's die staan zowel in onze wei als in wei van 

de buurman. Hoe en wie moet registreren ? Is in het zelfde dorp dus zelfde postcode 

gebied.  

De locatie waar de paarden en pony’s normaal gehouden worden (langer dan 30 dagen), is de locatie 

waar de paarden aan gekoppeld worden. Dit kan voor het paard de locatie van de stal zijn en voor de 

pony’s het eigen weiland. Het familielid koppelt het paard aan zijn UBN. Jijzelf koppelt de pony’s aan 

jouw UBN. Het zelfde dorp of postcode gebied speelt geen rol.  

➢ Bij verhuur of pacht van weide, waarbij de huurder geenszins bemoeienis heeft met het 

terrein, blijft deze de exploitant van de locatie en daarmee de verantwoordelijke van 

registratie?  

Als een terrein wordt gehuurd dan zal daar een huurcontract aanwezig zijn. Op grond van dat 

huurcontract zullen daar paarden op mogen lopen. Of dat het geval is hangt af van de huurder. Deze 

heeft dus WEL bemoeienis met het terrein. Hij (de huurder) wordt dus exploitant van de locatie en 

moet een UBN aanvragen. Het is natuurlijk verstandig dat in overleg met de eigenaar te doen. 

Afgesproken kan worden dat de eigenaar het doet. Als het maar gebeurt.  

➢ Wij weiden paarden van de buren. Binnen een straal van 50 meter. Wisselende aantallen. 

Soms zijn ze zelfs alleen overdag bij ons. Moeten wij dit bij houden?  

De locatie waar de paarden gewoonlijk gehouden worden, koppelt de paarden. Op basis van de 

informatie is de inschatting dat de paarden gewoonlijk gehouden worden door de buren en dat zij de 

registratie op hun UBN moeten gaan doen. 
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➢ Hoe zit het als de stal geen adres heeft en alles door ieder individueel geregeld wordt? 
 
De exploitant van de locatie vraagt op basis van coördinaten een UBN aan en is verantwoordelijk 
voor het koppelen van de paarden. Dit mag uitbesteed worden. 
 

➢ Casus: Ik heb een locatie waar ik stallen verhuur voor een dag of korter dan een dag. Moet 
ik daarvan ook gegevens van registreren?  

Dat hangt er van af. Als er gedurende langer dan 30 dagen paarden (dat kunnen vele verschillende 

zijn) aanwezig zijn dan moet een UBN worden aangevraagd.  

➢ Moeten wij als stalhouders de klanten wegsturen of weigeren als zij het paspoort niet op 

orde hebben? Terwijl wij als stalhouders wel alle regels volgen en alles op orde hebben. Zo 

ja, dan worden de illegale stalletjes wel heel gelukkig van onze klandizie. 

Nee, jij bent niet verantwoordelijk voor de registratie van het paard. Je dient enkel als stalhouder het 

paard te koppelen aan jouw locatie.  

➢ Wat valt er allemaal onder de noemer 'Locatie', zijn dit panden/kadastrale percelen, 
huisnummers, etc? 
 

Welke exacte details er over de locatie vastgelegd moeten worden, zijn op dit moment nog niet 
bekend. 
 

➢ Hoe zit het met de AVG? Als ik mijn paard na 30 dagen verplaats gaat de exploitant van de 
locatie het toch feitelijk niet aan waar ik heen ga? 

 
In eerste instantie zal de verplaatsing moeten worden opgeschreven in de lokale administratie. Dat is 
om inzicht te houden in eventuele veterinaire risico’s bij een ziekte -uitbraak. Als duidelijk is dat het 
paard voor een langere tijd dan 30 dagen wordt verplaatst dan kan de exploitant van de locatie het 
dier op zijn locatie in het bestand van de RVO laten schrappen. Het paard moet dan wel op de 
nieuwe locatie worden ingeschreven. Als dat niet bekend is voor de exploitant waar het dier 
vertrokken is, vult men in ‘locatie onbekend’. 
 

➢ Als hengstenhouder krijg ik veel gastmerries tijdens het dek seizoen op ons bedrijf. Een 
aantal ervan zal langer als 30 dagen bij ons verblijven omdat ze niet gelijk drachtig worden. 
Moet ik dan 2 verschillende administraties gaan bijhouden die van korter dan 30 dagen en 
langer? 

 
Voor tijdelijke verblijven van paarden op dekstations is een uitzondering opgenomen. Merries dienen 
pas aan de locatie te worden gekoppeld wanneer deze tijdens het voortplantingsseizoen langer dan 
90 dagen op de locatie verblijven. 
 

➢ Als er draagmerries van niet Nederlands stamboek op het bedrijf zijn, moet die 
draagmerrie ook geregistreerd worden. Ik heb daarvan geen chipnr en vaak ook geen 
paspoort. Hoe te regelen? 

 
Zie het antwoord op de vorige vraag. Het is daarnaast een verplichting dat het paspoort zich bevindt  
‘in de buurt’ van het paard. Als een paard op stal staat en er is geen paspoort aanwezig dan is men in 
overtreding.  
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➢ Als je als paardenhouder een buitenlands paard op stal krijgt en hem binnen 30 dagen 
weer verkoopt moet hij dan ook aangemeld worden in de PPI. 

 
In de regel niet, maar het is verstandig daar contact met de RVO over op te nemen omdat het met 
het ingaan van de nieuwe regels niet meer via een PPI hoeft. Dat kan via een rechtstreekse 
aanmelding bij de RVO.  
 

➢ Wat als je paarden hebt met Nederlands stamboek die op Belgisch grondgebied lopen? 
 

Het hangt er vanaf hoe lang de paarden in België lopen. Als dat langer is dan 30 dagen zal de locatie 
en de paarden bij de Belgische RVO moeten worden geregistreerd.  
 
 

➢ Ik ben melkveehouder, mijn vader heeft hobbymatig paarden. Deze lopen regelmatig 
langer dan 30 dgn in mijn percelen. Voldoe ik dan nog steeds met registreren dat ik 
paarden inschaar in mijn bedrijf? Of ben ik dan ineens houder vd lokatie waar het paard 
zich bevind? En moet ik dan dus ook het paard onder mijn naam in de centrale database 
registreren?  

 
Bij langer dan 30 dagen ben jij houder van een locatie waar ook paarden gehouden worden en 
dienen deze ook aan jouw UBN gekoppeld te worden. 
 

➢ Als je paarden langer dan 30 dagen willen weiden op een stuk grasland waar wel een straat 
aan gekoppeld is maar geen huisnummer. hoe moeten we dit registeren. het gaat dan om 
een koppel jonge dieren op een zomerweide. 

 
Dat zal via het opgeven van coördinaten verlopen. 
 

➢ Is per exploitant bekend welke percelen grasland zonder adres tot zijn beschikking zijn, of 
dient een exploitant dit te melden bij het RVO 

 
Dit is niet automatisch bij RVO bekend en wordt via de exploitant van de locatie kenbaar gemaakt.  
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UBN: 
 
Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN: 
• Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel 
'locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of 
stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.  
 
• Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, 
hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig 
gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen). 
 
• Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of 
waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erf perceel 
plaatsvindt. 
 
• Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus 
uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de 
Basisregistratie percelen. 
 
• Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen. 
 
• Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich 
bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat. 
 
• Bij onduidelijkheden stelt RVO vast wat wel of niet bij de locatie hoort. 
Twijfelt u na het lezen van deze informatie over uw eigen situatie? Stuur RVO dan een situatieschets 
in kleur met beschrijving. Via mijnrvo.nl kunt u Digitale Post versturen. U kunt hiervoor een kaart uit 
Mijn percelen of bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. De schets mag ook een eigen tekening in kleur 
zijn. 
 

https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen

