
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag 

Bezitsontheffing en vrijstelling 

van merkplicht   
 

 
• U gaat een dier houden dat tot een beschermde soort 

behoort. Daarvoor heeft u een bezitsontheffing nodig.  
• Met dit formulier vraagt u de ontheffing aan. U kunt 

voor meerdere dieren tegelijk aanvragen. 
• Wilt u vrijstelling aanvragen van de verplichting om 

beschermde dieren te chippen of te ringen? Hiervoor 
kunt u ook dit formulier gebruiken. 

• Een bezitsontheffing of vrijstelling kost € 15.  
• Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem 

telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42  
(lokaal tarief). 

 

 

  
 

 

Aanvraag Bezitsontheffing en vrijstelling van merkplicht   

 

1 Uw gegevens 
1.1 Vul uw burgerservice-

nummer (BSN) of uw 
Kamer van 
Koophandelnummer in. 
Geef aan welk nummer u 
invult. 

      

  BSN 

  KvK-nummer 

 

    1.2 Vul hier uw gegevens in. Naam en voorletters         M  V 

    Adres       

          Postcode en plaats              

        Telefoonnummer       

        E-mail       

        Rekeningnummer       

        Iban       

        BIC       

 

2  De ontheffing 
   2.1 Wit u een bezitsontheffing 

voor een beschermde 

soort aanvragen? 

   Ja  

    Nee     > Ga verder met vraag 3 

  

2.2 Voor hoeveel dieren 

vraagt u bezitsontheffing 

aan? 

 

     stuks  > Vul elk dier in op het ‘Invulblad registratie dieren’ en voeg dit samen met   

   bewijsstukken van legale herkomst bij uw aanvraag 

  
 
  2.3 Heeft u in het verleden een 

bezitsontheffing gekregen 

voor de betreffende dieren?  

 

  Ja  > jaar afgifte ontheffing          > Stuur van deze ontheffing een kopie mee 

   Nee   
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 Aanvraag Bezitsontheffing en vrijstelling van merkplicht   

 

 

3  Vrijstelling van merkplicht 
3.1 Wilt u vrijstelling aanvragen 

van de verplichting om de 
beschermde dieren te 
chippen of te ringen? 

  > Voeg een verklaring toe dat het dier/de dieren geen naadloos 

        gesloten pootring of microtransponder kan/kunnen dragen 

  Nee  

  
 

 

4  Betalen 
4.1 

 

U ontvangt een factuur van 
ons. 

 

 Ik betaal na ontvangst van de factuur. 

 

 

5  Bijlagen 

5.1 Welke bijlagen stuurt u mee? Verplicht  

   Registratie van de betreffende dieren 

  Bewijsstukken legale herkomst van de betreffende dieren 

 
Optioneel 

  Een verklaring dat het dier/de dieren geen naadloos gesloten pootring of      

     microtransponder kan/kunnen dragen 

  Een kopie van de oude bezitsontheffing 

  Overig, namelijk  

 
 

6  Ondertekening  
6.1 Onderteken het formulier en 

stuur het met alle bijlagen 
naar: 
 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Team Natuur 
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Ik ben bekend met alle 
voorwaarden van de regeling.  

 Naam         

  Datum       -      -      

  Handtekening 
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