
   

PE-Veterinair – Dactari: november 2020: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak 
gemaakt worden op de inhoud van deze tekst. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. 

 

 
Register Identificatie & Registratie Paard 
Het register is bedoeld voor het registreren van dierenartsen die bevoegd zijn om FEI paspoorten uit 
te geven. Om deze bevoegdheid te verkrijgen moet de cursus Identificatie & Registratie Paard zijn 
gevolgd. Om je aan te melden voor het register I&R paard, heb je een account nodig bij PE-veterinair. 
Klik hier om een PE-veterinair account aan te maken. 
 
Na het aanmaken van je account, kun je je inschrijven voor het register I&R Paard door te klikken op 
inschrijven voor een extra register. Bij de inschrijving in het register heb je een digitale kopie nodig van 
je I&R certificaat (ook een certificaat uit België is geldig). Dit mag een foto van je certificaat zijn. 
 
Wanneer je ingeschreven staat als Erkend Paardendierenarts is inschrijving en herregistratie in het 
register I&R Paard kosteloos. 
 
Register Erkend Paardendierenarts – korting voor  
Wanneer je als paardenarts aan de slag gaat, kan het ook nuttig zijn om je in te schrijven voor het 
Erkend Paardendierenarts register. Voor meer informatie over het Erkend Paardendierenarts register 
klik hier.   
 
Wanneer je eenmaal bent toegelaten tot het Erkend Paardendierenarts register is de registratie in 
het register I&R paard kosteloos. Echter kan het enige tijd duren voor je in het register wordt 
opgenomen, omdat je eerst moet voldoen aan de toelatingseisen. Je kunt er ook voor kiezen dat 
registratie in I&R Paard dan vanaf het tweede jaar kosteloos is, wanneer je je registratie als Erkend 
Paardendierenarts goed bijhoudt vanaf het moment dat je toegelaten bent. 
  

 

 
 

https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&pid=459
https://www.pe-veterinair.nl/images/downloads/Erkend_Paardendierenarts_eisen.pdf

