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Is het verplicht om het paspoort van mijn paard bij het 
paard op de (pension)stal te laten? 

 

Sinds enige tijd krijgen wij veel vragen  over paspoorten van-
wege controles die uitgevoerd worden op diverse stallen 
door het VWA en de AID. 

 

De meest voorkomende vraag is of het klopt dat eigenaren 
het paspoort van hun paard moeten achterlaten bij de stal-
eigenaar. 

 

Dit klopt ! 

 

Het paspoort moet altijd aanwezig zijn bij het paard en dus 
zijn de staleigenaren verplicht de paspoorten te bewaren bij 
de paarden. Hetzelfde geldt voor vervoer: tijdens vervoer 
van het paard, moet het paspoort aanwezig zijn.  

 

Dit geldt niet voor de Carta de Titularidad. Dit is een bewijs 
van eigendom wat u goed thuis moet bewaren. 

  

De controles worden momenteel met grote regelmaat uit-
gevoerd. Zorg dus dat de papieren van uw paard in orde zijn 
en zorg er voor dat het paard ook op uw naam staat. 

 

Inlegvel nodig of niet. 

 

De volgende vraag die steeds binnenkomt vanwege deze 
controles is of er een deel in het paspoort staat waar huma-
ne consumptie kan worden uitgesloten. De veeartsen kun-
nen het vaak niet vinden.   

 

In de paspoorten van Cria Caballar  (met de rode hoes) en 
LGANCCE  (gele buitenkant) 

staan deze secties IX erin. 

 

Hieronder vindt u de voorbeelden. 

 

  

 

In dit nummer:  

Controles stallen en paspoorten  

 Adressen bestuur 1  

 Voorbeeld inlegvel Cria caballar 2  

 Voorbeeld inlegvel LGANCCE  3  

 Waarom een paspoort 3  
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Voorbeeld van een Cria caballar paspoort  sectie IX                            

(paarden geboren voor 2007) 

  

  

Deze kant Parte II moet worden ingevuld als het 

Paard niet voor consumptie is 

Deze kant Parte III-A moet ingevuld worden als 

het paard wel voor humane consumptie is. 

Dit moet door het stamboek of de dierenarts 

gedaan worden. Zo ook hiernaast. 
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Voorbeeld van een LGANCCE paspoort  sectie IX 

(van paarden geboren vanaf 2007) 

 Je mag niet zelf wijzigingen in het paspoort aanbrengen 

(bijvoorbeeld jouw naam invullen). Doe je dat wel, dan is 

het paspoort ongeldig. 

 Het paspoort is en blijft eigendom van de instantie die het 
uitgegeven heeft. Na het overlijden van je paard, moet het 
paspoort  ingeleverd worden bij de instantie die het uitge-
geven heeft.  

 Een paard mag niet worden vervoerd, geëxporteerd of ge-
slacht worden zonder paspoort. 

 Deelname aan wedstrijden en keuringen is alleen toege-
staan met een geldig paspoort.  

 Het is in Nederland verboden een paard van 6 maanden of 
ouder te houden zonder paspoort en microchip. Let op:  
degene die het paard stalt of vervoert, wordt beschouwd 
als “houder”. Met andere woorden: het paspoort moet 
echt bij het paard blijven (bijvoorbeeld bij de pensionstal-
houder). 

 Paspoort kwijt, per ongeluk in de wasmachine gewassen of 
iets dergelijks? Neem contact op met de instantie die het 
paspoort heeft uitgegeven (voor PRE’s en cruzados met het 
PRE Stamboek Nederland). 

 Tenslotte:  controleer voor aankoop van een paard altijd of 
de microchip in het paard overeenkomst met die in het 
paspoort en of het een geldig paspoort is. Controleer bij 
PRE’s ook altijd de kruinen van het paard. De kruinen die in 
het paspoort aangegeven staan, moeten kloppen met de 
kruinen op het paard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar wetenswaardigheden over het paardenpaspoort. 

Het paspoort is bedoeld ter identificatie van het paard. 

Het is géén eigendomsbewijs! 

 Afstammings- en eigendomsgegevens kunnen wel in het pas-

poort vermeld staan. Bij de Spaanse raspaarden, Pura Raza Es-

panola (PRE) maken de stamboekpapieren deel uit van het pas-

poort. PRE’s hebben een apart eigendomsbewijs, de ”carta de 

titularidad” (meer informatie op de website van het stamboek). 

 Het paspoort moet wettelijk voorzien zijn van het hoofdstuk 

“medische behandelingen”. 

 Als in het paspoort eenmaal aangegeven staat dat het paard 

niet bestemd is voor de slacht, dan kan dat later niet meer ver-

anderd worden.  

 Een paard moet binnen 6 maanden na geboorte voorzien  zijn 

van een paspoort. Is dat niet het geval, dan is het automatisch 

niet meer bestemd voor de slacht en bestaat het risico van een 

boete. 

 Let op:  voor Spaanse PRE paarden moet het veulen zo snel mo-

gelijk aangemeld worden om te voorkomen het veulen te laat 

een paspoort krijgt. Reden hiervoor is dat het veulen in het 

Spaanse stamboek moet worden opgenomen en er DNA onder-

zoek moet plaatsvinden. Dat kost allemaal tijd. Een veulen wat 

te laat is ingeschreven krijgt automatisch de aantekening “niet 

geschikt voor humane consumptie” in het paspoort! 

 


