Hoe vraag ik een immatriculatienummer aan?
In het kort:
Een immatriculatienummer is het “lidnummer” van een paard of pony waarmee
het paard geïdentificeerd kan worden tijdens de inschrijving. Een
immatriculatienummer kost eenmalig 100 euro (online) of 125 euro (offline) bij de
aanvraag. Dit nummer wordt toegekend via de KBRSF en is geldig voor het leven.
Op sommige niveaus volstaat de immatriculatie zonder betaling. Dit heet dan
registratie.
 Online aanvraag immatriculatienummer met/zonder betaling (duurtijd 5
minuten): https://www.equibel.be/prg/horses/online.php . Extra uitleg op de
volgende pagina.
 Offline aanvraag immatriculatienummer met/zonder betaling (duurtijd enkele
werkdagen):
https://www.equibel.be/media/content/immatriculation.pdf . Extra uitleg op
de volgende pagina.
Het metingsattest wordt gebruikt om een pony als pony in het systeem te kunnen
herkennen. Het document moet ieder jaar opnieuw ingevuld worden door een
erkende dierenarts tot en met het jaar waarin de pony acht jaar wordt. Voor pony’s
ouder dan 8 jaar maar die nog moeten geïmmatriculeerd worden moet ook eenmalig
een metingscertificaat worden ingediend.
 Document metingsattest: https://www.equibel.be/media/content/toise.pdf .
 Lijst erkende dierenartsen:
https://www.equibel.be/media/content/toise_vets.pdf

Op de volgende pagina staat in het kort beschreven hoe u de immatriculatie online
en offline kan aanvragen.

Immatriculatienummer online aanvragen:
Rechtstreekse link online aanvraagformulier:
https://www.equibel.be/prg/horses/online.php .
Doorloop de drie stappen:
1) Geef de verantwoordelijke van het paard of de pony op.
2) Geef uw paard of pony op aan de hand van het chipnummer.
3) Bevestigen.
Er zijn twee mogelijkheden (zie afbeelding):
- “Niet betalend” voor de registratie waarmee uw paard of pony op de
lagere niveaus en beginnersreeksen kan deelnemen. De betaling kan later nog
uitgevoerd worden.
- Of “Betalend” voor de immatriculatie waarmee uw paard of pony op alle
niveaus kan deelnemen.

Immatriculatienummer offline aanvragen:
Rechtstreekse link aanvraagformulier:
https://www.equibel.be/media/content/immatriculation.pdf
U kan de immatriculatie “offline” aanvragen. Dat wil zeggen dat de aanvraag niet
rechtstreeks via de website gebeurt maar via mail (scan), post of fax.
Voor een immatriculatie met betaling dient u 125 euro over te schrijven naar de
KBRSF. Hiermee kan uw paard deelnemen op alle niveaus.
Voor een immatriculatie zonder betaling (registratie) dient u natuurlijk geen betaling
uit te voeren. Hiermee kan uw paard of pony op de lagere niveaus en
beginnersreeksen deelnemen.

