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Paardenpaspoort – Informatie voor paardenhouders
Voor elk paard een paspoort én chip.
Heeft u één of meerdere paarden of pony’s? Dan geldt dat u voor elk dier een paardenpaspoort moet
hebben en dat het gechipt moet zijn.
Koop nooit een paard zonder een geldig paspoort!
De belangrijkste regels
Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden en te vervoeren zonder paspoort
en chip.
o Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als de houder van het paard beschouwd. Dit geldt
bijvoorbeeld voor handelaren, pensionstallen en maneges.
o Als het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort heeft gekregen en toen niet gechipt is (wat vaak
bij buitenlandse paarden het geval is), hoeft het paard niet alsnog gechipt te worden (het mag
uiteraard wel). In plaats daarvan moet de ingetekende schets in het paspoort zijn ingevuld.
In het hoofdstuk “medische behandeling” in het paspoort geeft u aan of een paard wel of niet bestemd
is voor de slacht. Als u hier niets invult, is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor humane
consumptie.
U mag als paardenhouder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven, daarmee maakt u het
ongeldig.
Als u een paspoort bent kwijtgeraakt, meld dit dan zo snel mogelijk bij de instantie die het paspoort
heeft uitgegeven. Paarden met een duplicaatpaspoort mogen niet meer worden geslacht voor humane
consumptie.
Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven.
o Als uw paard sterft moet u het paspoort binnen dertig dagen terugsturen naar de
paspoortuitgevende instantie.
Nadat zij de sterfte van uw paard in hun administratie verwerkt hebben, maken ze het
paspoort ongeldig. Als u het paspoort als aandenken aan uw paard wilt houden, kunt u dit
aangeven en krijgt u het ongeldig gemaakte paspoort terug.
o Als u uw paard laat slachten, moet het paspoort met uw paard mee naar het slachthuis.
Op het slachthuis wordt het paspoort ingenomen en via het PVV naar de paspoortuitgevende
instantie gestuurd. Nadat zij de slachting van uw paard in hun administratie verwerkt hebben,
maken ze het paspoort ongeldig. Als u het paspoort als aandenken aan uw paard wilt houden,
kunt u dit op een briefje schrijven dat u in het paspoort stopt als het paard naar het slachthuis
gaat. Dit briefje komt dan ook bij de paspoortuitgevende instantie terecht en die stuurt u het
ongeldig gemaakte paspoort terug.
EEN PASPOORT AANVRAGEN NA GEBOORTE IN NEDERLAND
Binnen zes maanden na de geboorte van een veulen moet het een paspoort hebben en gechipt zijn.
o U vraagt een paspoort aan bij één van de paspoortuitgevende instanties (zie www.nlpaardenpaspoort.nl).
o Als het veulen bij een stamboek geregistreerd is, krijgt het een paspoort met stamboeklogo.
o Als het veulen niet bij een stamboek geregistreerd is, krijgt het een paspoort met PVV-logo of
KNHS-logo als de KNHS het paspoort uitgeeft.
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Het ingevulde aanvraagformulier voor een paspoort moet uiterlijk zeven dagen nadat het veulen
gechipt is, bij de paspoortuitgevende instantie ingediend zijn. Als de paardenpaspoortconsulent het
formulier meeneemt heeft u aan deze verplichting voldaan.
Paarden ouder dan zes maanden waarvoor een paspoort wordt aangevraagd, krijgen een paspoort
met daarin de aantekening dat ze niet geslacht mogen worden voor menselijke consumptie.

EEN PASPOORT AANVRAGEN NA INVOER IN DE EU VANUIT EEN DERDE LAND
Als het ingevoerde paard al een paspoort heeft, laat u het binnen 30 dagen na invoer bij een
paspoortuitgevende instantie registreren.
Als het ingevoerde paard geen paspoort heeft, vraagt u binnen 30 dagen na invoer een paspoort aan.
BELANGRIJK BIJ DE AANKOOP VAN EEN PAARD
Koop nooit een paard zonder een geldig paspoort.
Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het
chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die hiervoor
toestemming hebben van het productschap.
Bekijk de lijst van paspoortuitgevende instanties.
Dit zijn de erkende paardenstamboeken en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS). Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of
het een geldig paspoort heeft.
Op deze website kunt u door het intypen van het chipnummer of het levensnummer van een paard
heel eenvoudig controleren of het paard een Nederlands paspoort heeft, welke instantie het paspoort
heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.
Het paspoort moet volledig zijn, dat wil zeggen het moet een hoofdstuk “medische behandelingen”
bevatten.
Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen
aanbrengt of plakt.
Voor buitenlandse paarden (paarden uit een andere lidstaat) geldt:
o Controleer of het paspoort is uitgegeven door een in die lidstaat erkend stamboek. Dit kan via
deze Brusselse website.
Is dit niet het geval, koop het paard dan niet. Laat de verkoper eerst voor een geldig paspoort
zorgen.
o Controleer of het paspoort volledig is. Is dit niet het geval, koop het paard dan niet. Laat de
verkoper eerst voor een geldig paspoort zorgen.
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