
 

Bij aanvragen FEI Recognitioncard  

• Laat het nationale paspoort intekenen en afstempelen door een in Nederland erkende FEI-dierenarts. 

• Vul de sportnaam op het formulier in (let op, zie tarievenlijst voor commerciële toevoeging). De FEI 

berekend ook kosten door wanneer een sportnaam van een paard anders is dan de stamboeknaam 

voorop het paspoort. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met onze afdeling I&R via 

telefoonnummer 0577-408300. 

Bij een FEI-verlenging:  

• Controleer eerst of het paspoort werkelijk is verlopen (let op, bij een FEI-recognitioncard kunnen deze 

zegels op de achterzijde zitten);  

• Kom je naar de KNHS toe, neem dan eerst contact op met de afdeling I&R om te checken of het 

FEIpaspoort op Nederlandse autorisatie staat. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer 0577-

408300.  

Bij een FEI-wijziging:  

• Vul de sportnaam op het formulier in (let op, zie tarievenlijst voor commerciële toevoeging).  

• Kom je naar de KNHS toe, neem dan eerst contact op met de afdeling I&R om te checken of het 

FEIpaspoort op Nederlandse autorisatie staat. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer 0577-

408300.  

Chipverwerking buitenlands paspoort:  

• Kijk na of het paspoort compleet is, inclusief het hoofdstuk Medische behandeling (Medical Treatment / 

Arzneimittelbehandlung). Als deze ontbreekt dan kun je contact opnemen met de paspoortuitgevende 

instantie van je paardenpaspoort om het in orde te laten maken;  

• Laat het wijzigiginsformulier chipnummer  invullen, ondertekenen en afstempelen door een erkende 

dierenarts.  

 

Vervolgpaspoort KNHS:  

• Gaat het om een (K)NHS paspoort? Download het wijzigingsformulier KNHS-paspoort, vul deze volledig 

in en laat deze ondertekenen. Voor een paardenpaspoort uitgegeven door een andere instantie dan de 

(K)NHS kun je je tot het desbetreffende stamboek wenden.  

Wijziging in een KNHS of buitenlands paspoort:  

• Betreft het een (K)NHS paspoort of erkend buitenlands paspoort, download het wijzigingsformulier 

KNHS/Buitenlands paspoort, vul deze volledig in en laat deze ondertekenen.  

Duplicaat paspoort:  

• Laat het aanvraagformulier Duplicaat (K)NHS  invullen, ondertekenen en afstempelen door een erkende 

dierenarts.  

• Vul het vragenformulier duplicaat in.  

• Stuur foto's van het paard mee, waarop de aftekeningen duidelijk zichtbaar zijn.   

• Let op: duplicaat aanvragen vragen extra controles en daarom kunnen die niet direct aan de balie 

worden afgehandeld.  

Checklist paardenpaspoort 
  

  


