Telefoonnummers en internetadressen
paspoortuitgevende organisaties
Vereniging het Nederlands Fell Pony Stamboek
(038) 37 58 523, www.nfps.nl
Vereniging het Nederlands Fjordenpaarden
Stamboek
(055) 37 81 344, www.fjordstudbook.com
Vereniging het Nederlandsch
Hackney Stamboek
(0347) 34 15 35 per 1 feb (0183) 63 22 22,
www.hackneystamboek.nl
Vereniging Nederlands Welsh Pony en
Cob Stamboek
(030) 69 34 650, www.nwpcs.nl
Vereniging Nederlands New Forest
Pony Stamboek
(0418) 56 90 19, www.newforestpony.nl
Welsh Pony & Cob Vereniging
(038) 44 46 427, www.wpcv.nl
Vereniging Het Nederlands Connemara
Pony Stamboek
(073) 62 18 501, www.connemara.nl
Stichting “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers”
(074) 26 71 861 / (074) 27 75 228,
www.tinkerstamboek.nl
Irish Cob Society Nederland
(0418) 64 25 76, www.irishcob.nl
Merens Stamboek Nederland
(0575) 47 64 89, www.merensstamboek.nl
Vereniging het Nederlands Ezelstamboek
(070) 51 78 028, www.ezelvereniging.nl
Falabella Stamboek
(0525) 68 59 71, www.falabella-europe.com
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
(0577) 40 82 95 / (0577) 40 82 93,
www.knhs.nl

Registratie
Vanaf 2004 wordt een nationaal
Identificatie- & Registratiesysteem
ingevoerd. Elke eigenaar van een
paard, pony of ezel moet van al zijn
dieren paspoorten hebben en de
dieren laten chippen. De registratie
kan plaatsvinden bij de erkende
stamboeken of bij de sportorganisatie
KNHS. Veulens die in 2004 worden
geboren, moeten binnen zeven
maanden na geboorte een paspoort
en chip hebben.
De chip is geproduceerd volgens
internationale ISO-normen. Voor elk
te vervoeren dier moet er ook een
paspoort zijn.
Bij het aanvragen wordt de eigenaar
in het paspoort vermeld. Het paspoort geldt echter niet als juridisch
eigendomsbewijs.
Het paspoort hoort altijd bij het
paard of de pony te blijven en kan
op ieder moment opgevraagd worden. Bij verkoop blijft het paspoort
bij het dier. Eerder uitgegeven
paspoorten blijven geldig.
Het Nationaal Paardenpaspoort
is gebaseerd op regelgeving van:
Productschap voor Vee en Vlees
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
Telefoon (079) 368 71 00
www.pve.nl

Kijk voor meer informatie op
www.nl-paardenpaspoort.nl

Vereniging Het Nederlands Dartmoor
Pony Stamboek
(073) 62 18 501, www.dartmoorstamboek.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
PVV, november 2003.

Elke viervoeter een eigen paspoort
Verplicht vanaf januari 2004

Meer plezier van uw dier
Paarden, pony’s en ezels zullen voortaan herkenbaar zijn aan een
paspoort en een chip. Beide horen bij elkaar. De meeste stamboeken
en sportorganisaties werken al jaren met paspoorten en sommige ook
met een chip.
De combinatie heeft voordelen:
• elk dier is altijd herkenbaar. In het paspoort komt het
chipnummer van een dier te staan. Een reader (leesapparaatje) maakt
het nummer in het paard zichtbaar;
• paspoort en chip vergemakkelijken de opsporing van het dier bij
vermissing of diefstal;
• stamboeken, wedstrijdorganisaties, handel en exporteurs maken
gebruik van de identificatie;
• een goede registratie is effectief bij het bestrijden van besmettelijke
ziekten. Het paspoort is ook bedoeld om medicijngebruik vast te
leggen. Dit voorkomt dat ongewenste stoffen in de voedselketen
terecht komen.

Paardenpaspoort verplicht
De Europese Unie stelt paspoorten bij paarden, pony’s en ezels verplicht.
In Nederland wordt het paspoort gebruikt in combinatie met een chip.
De overheid, dierenartsen, paardenstamboeken, sportorganisaties,
en alle organisaties die met paarden te maken hebben, werken mee
aan de uitvoering. De paardenwereld heeft er veel belang bij en heeft
meegewerkt aan een praktische invulling van de verordening.
Een paspoort is noodzakelijk om:
• een paard, ezel of pony te vervoeren;
• deel te nemen aan wedstrijden en keuringen;
• het dier te verhandelen, te exporteren, of te laten slachten;
• medicijnen te registreren;
• de eindbestemming (al dan niet slachten) aan te geven;
De overheid controleert of het verplichte paspoort goed wordt gebruikt.

Telefoonnummers en internetadressen
paspoortuitgevende organisaties
Vereniging Arabische Volbloedpaarden
Stamboek in Nederland
(030) 24 10 001, www.avsweb.nl
Nederlandse Quarter Horse Association
06 54 30 36 39 en (071) 3415081,
www.nqha.nl
Koninklijke Vereniging Warmbloed
Paardenstamboek Nederland
(030) 69 34 600, www.kwpn.nl
Koninklijke Vereniging
“Het Friesch Paarden-Stamboek”
(0512) 52 38 88, www.fps-studbook.com
Koninklijke Vereniging
“Het Nederlandse Trekpaard
en De Haflinger”
(073) 62 18 501, www.kvth.nl
KWPN fokrichting Lipizzaner
(030) 69 34 600, www.kwpn.nl
Nederlands Mini Paarden
Registratie Stamboek
(033) 43 40 433, www.minipaarden.nl
Nederlands Rijpaarden en -Ponystamboek
(0577) 40 11 50, www.nrps.nl

Kosten
De richtprijs voor een paspoort plus het injecteren van een chip is
circa € 35,- (exclusief BTW). De prijzen kunnen van dit bedrag
afwijken door bijvoorbeeld extra registratiekosten. Neem voor de
exacte bedragen contact op met de betreffende organisatie.
Diervriendelijk
Het aanbrengen van de chip in de hals van het dier is weinig
belastend. De chip is slechts twaalf millimeter groot en wordt
met een spuitje in het spierweefsel gebracht. Het dier merkt
er nauwelijks iets van. Meer dan 100.000 dieren zijn al zonder
problemen gechipt.

lengte 12 mm

Paspoort aanvragen
Het aanvragen van een paardenpaspoort en het laten chippen van uw
paard of pony is eenvoudig. Organisaties die paspoorten mogen
uitgeven hebben opgeleide mensen die een chip vakkundig inbrengen.
Ook dierenartsen kunnen dit.
Zo vraagt u een paspoort aan: neem contact op met een paspoortuitgevende organisatie. Bij voorkeur het stamboek van het ras van
uw dier. Ze staan hiernaast genoemd. De betreffende organisatie
zorgt er voor dat na een afspraak uw dier een paspoort krijgt en wordt
gechipt. U hoeft hiervoor geen lid te worden. U kunt ook uw paardendierenarts vragen te chippen en te schetsen.
Alle veulens moeten vanaf januari 2004 binnen zeven maanden na
geboorte een paspoort met chip hebben. Voor de overige paarden
geldt een overgangstermijn. Ze moeten in elk geval een paspoort
hebben als ze in Nederland worden vervoerd.

Nederlands Shetland Pony Stamboek
(0575) 51 80 63,
www.shetlandponystamboek.nl
Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport
(070) 30 47 120, www.ndr.nl
Vereniging Nederlands Stamboek voor
IJslandse Paarden
(030) 69 34 660, www.nsijp.nl
Vereniging het Groninger Paard
(0573) 25 25 56,
www.hetgroningerpaard.nl
Vereniging het Nederlandse
Appaloosa Stamboek
(0578) 61 61 02,
www.appaloosa-stamboek.com
International Horse Breeders Association Heavy
Warmbloods
(0523) 61 81 61

