


ldentificatie
Paarden, ponu's,  ezels en zebra's binnen de EU zi jn te ident i f iceren via hun
paspoort  en in de meeste geval len via een chip die in de hals van het dier is
ingebracht.  De gegevens van het paard worden ook vastgelegd in de database
van de paspoortui tgevende instant ie.

Waarom een paspoort?
Het paardenpaspoort  is al lereerst bedoeld voor de ident i f ícat ie van het paard.
In het paspoort  staat bi jwelk stamboek en/of welke sportorganisat ie een paard
geregistreerd is.  Ook de afstammings- en eigendomsgegevens kunnen er in
worden vastgetegd. Doordat elk gekocht paard bekend is via een paspoort ,  wordt
diefstal  onaantrekkel i jker en wordt eer l i jkheid in de handel bevorderd.

Daarnaast is het paspoort  bedoeld ter bescherming van de volksgezondheid.
De dierenarts moet namel i jk in het paspoort  al le vaccinat ies en bepaalde
diergeneesmiddelen noteren, tenzi j  de houder/eigenaar in het paspoort
verklaart  dat het paard niet bestemd is voor de slacht.  De verklar ing "niet bestemd
voor de slacht" kan niet meer gewijz igd worden. Zonder die verklar ing is elk paard
bestemd voor de slacht.

)) Twijfelt u?
0p www.nl-paardenpaspoort.nl kunt u via het chipnummer heel eenvoudig
controleren of het paard een paspoort heeft, welke instantie het paspoort
heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.

Paspoortcontrole kan plaatsvinden door:
.  de  s tamboeken;
o paardensportorganisat ies;
.  de Algemene Inspect ie Dienst;
.  de Voedsel en Waren Autor i tei t .

De belangrijkste regels in het kort
.  Het is verboden orn een Daard van 6 maanden of ouder te

houden zonder  paspoor t  en  ch ip .
.  Koop nooit  een paard zonder paspoort .
.  A l leen met  een ge ld ig  paspoor t  kun t  u  dee lnemen aan
wedst r i jden  en  keur ingen.

.  Een paard mag niet vervoerd, geslacht of geëxporteerd
worden zonder  nasnoor t .

.  Het  paardenpaspoor t  i s  géén e igendomsbewi js .

.  Breng nooit  zel f  wi jz igíngen in het paspoort  aan, want daardoor wordt
h o t  n n n o l d i n

.  Het paspoort  is een uniek waardedocument.  Raak het niet  kwi j t ,  want dat
kost geld en een dupl icaat of vervangend paspoort  wordt s lechts bi j  hoge
uitzonderin g verstrekt.

.  Het paspoort  is verpl icht voor ál le eenhoevigen Ipaarden, ponu's,  ezels,  zebra's
en k ru is ingen daarvan] .

Paspoort aanvragen
Het aanvragen van een paspoort  is heel eenvoudig. 0p www.nl-paardenpaspoort .nl
v indt u een t i jst  van paspoortui tgevende instant ies. Paspoorten voor geregistreerde
paarden en ponu's moeten al t i jd aangevraagd worden bi j  de organisat ie die het
stamboek van dat ras bi jhoudt.  Voor het plaatsen van de chip en het opmaken van
het aanvraagformul ier,  kunt u terecht bi j  de betreffende instant ie of bi j  een dierenarts

Let op!
Als uw paard geen paspoort heeft en/of niet gechipt is, bent u als houder in over-
treding, ook al bent u niet de eigenaar. U kunt daarvoor een boete kri jgen. Wanneer
u een paard vervoert of stalt,  wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bi jvoorbeeld
voor handelaren en oensionstal len.


