
Zijn jouw dieren al 
gevlagd in I&R?

Het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Voedselveiligheid (LNV) heeft 
besloten dat zeldzame huisdierrassen een 
extra vlag ‘zeldzaam huisdierras’ krijgen 
in de Identificatie & Registratie(I&R)-data-
base. De SZH is aangewezen om deze vlag 
in de database te plaatsen. 
De SZH adviseert dieren nu al als zeldzaam 
te laten vlaggen in I&R, aangezien toekom-
stige stimulerende of uitzonderingsmaatre-
gelen voor zeldzame rassen waarschijnlijk 
via die weg uitgevoerd worden. Alleen door 
te registeren welke dieren tot een zeldzaam 
ras behoren, kun je ze beschermen.   

Herkenbaar als zeldzaam
Dit vlaggen in I&R gaat via het ‘paraplube-
stand’. Hiermee worden zeldzame dieren 
herkenbaar en kunnen ze eventueel uitge-
zonderd worden als er een besmettelijke 
dierziekte uitbreekt. Denk bijvoorbeeld aan 
mond-en-klauwzeer (MKZ). Het ministerie 
kán dan zeldzame rassen anders behande-
len dan  ‘gangbare’ rassen en kan eventu-
eel kiezen voor quarantaine in plaats van 
ruiming. 
De SZH is momenteel in overleg met de 
NVWA om hier een protocol voor te ont-
wikkelen. Ook helpt een goede registratie 
bij specifieke regelgeving voor de zeldzame 

rassen, zoals de fosfaatreductieregeling. De 
SZH heeft er namelijk voor gezorgd dat 
zeldzame rassen een uitzonderingspositie 
hebben in deze regeling en hiervoor moe-
ten de dieren gevlagd zijn via het paraplu-
bestand. 

Welke rassen zijn zeldzaam?
Een ras is zeldzaam als er minder dan 
6000 vrouwelijke dieren geregistreerd zijn, 
volgens de definitie van de FAO (voor laag-
reproductieve dieren zoals runderen, scha-
pen en geiten). 
Een dier behoort tot een zeldzaam ras als 
het is opgenomen in een stamboek, met 
een bloedvoering van minimaal 87 procent 
raszuiverheid. De Nederlandse overheid 
heeft een aantal internationale verdragen 
ondertekend, waarin landen beloven de 
agrobiodiversiteit te bewaken, zodat het 
aantal dieren van zeldzame Nederlandse 
rassen niet vermindert (Convention on 
Biological Diversity en het Global Plan of 
Action on Animal Genetic Resources).

Hoe werkt dat vlaggen?
Hoe vlaggen we dieren in de I&R-database? 
De stamboeken leveren aan de SZH de 
diergegevens aan van de zeldzame Neder-
landse rassen die aan de eis voldoen van 

de bloedvoering. Op deze manier zijn we er 
zeker van dat alleen stamboekgeregistreer-
de dieren worden gevlagd. Via dit paraplu-
bestand vlaggen we individuele dieren in 
de nationale I&R-database.

Welke diersoorten vlaggen?
Het paraplubestand is gestart met runde-
ren, schapen en geiten. De dierhouders 
van deze diersoorten beschikken over 
een uniek bedrijfsnummer (UBN) en hun  
dieren zitten al in de I&R-database. Var-
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Op verzoek van het LNV heeft de SZH het zogenoemde paraplu-
bestand opgezet. Via dit paraplubestand wordt er een vlag in I&R 
geplaatst, waardoor dieren herkend worden als behorend tot een 
zeldzaam Nederlandse ras. De herkenning wordt gebruikt bij een uit-
braak van dierziektes en in 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.

Wat moet je doen?

Stap 1: Aanmelden bij de SZH
Om dieren te laten vlaggen in het para-
plubestand kun je je aanmelden via de 
website van de SZH. Op http://szh.nl/
paraplubestand vind je aparte formu-
lieren voor runderen, voor schapen en 
voor geiten.

Stap 2: Machtig SZH bij RVO
Je kunt de SZH op twee manieren 
machtigen om te mogen vlaggen:
•  Bij voorkeur: machtig via ‘mijnrvo’ 

de SZH voor meldingen en infor-
matieproducten. In de handleiding 
op www.szh.nl/paraplubestand is 
beschreven welke stappen je hiervoor 
moet doorlopen.

•  Werk je liever niet digitaal? Dan kun je 
een papieren machtiging aanvragen 
door te bellen met onze secretaris 
Peter van Eldik. Na ondertekening van 
dit formulier plaatst de SZH dan de 
machtiging voor je in I&R.

Meer informatie is na te lezen op:
www.szh.nl/paraplubestand
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kens hebben geen individueel diernum-
mer, maar zullen per UBN gevlagd gaan 
worden. 
Voor paarden en pluimvee zoeken we 
naar mogelijkheden. Dit is niet eenvoudig, 
omdat deze (nog) niet geregistreerd zijn 
in I&R. Ook hebben de eigenaren meestal 
geen UBN.

Meld je aan en machtig de SZH
Het is niet mogelijk om zelf een dier te 
vlaggen als zeldzaam ras, dat kan alleen 
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de SZH. Dat betekent dus aanmelden bij 
de SZH en de SZH machtigen bij RVO om 
dieren te mogen vlaggen. Deze machtiging 
is nodig vanwege de privacywetgeving. Zie 
daarvoor de werkwijze in het kader.
Het is heel belangrijk dat de SZH je juiste 
gegevens heeft. Let daarom op als je rela-
tienummer verandert door bijvoorbeeld 
naamswijziging. De machtiging moet dan 
opnieuw gezet worden. Het is dus van 
belang dat je wijzigingen aan ons doorgeeft 
via paraplubestand@szh.nl.

Certificaat voor gevlagd dier
Dat de zeldzame rassen gevlagd worden, is 
erg belangrijk voor de SZH en voor het ver-
sterken van de positie van de zeldzame ras-
sen. Daarom heeft de SZH een certificaat 
gemaakt, dat iedereen met gevlagde dieren 
gratis kan ophalen en/of thuisgestuurd kan 
krijgen. Het certificaat kan dan een pro-
minente plaats in het kantoor of in de stal 
krijgen, waarmee we samen uitdragen dat 
we ons hard maken voor een beschermde 
status van onze rassen. =


