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In samenwerking met

Paardenpaspoort kwijt 
En nu?
Sinds 1 januari 2016 geldt de Europese Verordening paardenpaspoort. De Europese 

regels stellen voor elk paard een identificatiedocument verplicht dat moet voldoen aan 

verschillende wettelijke eisen: het paardenpaspoort. Zonder (geldig) paardenpaspoort 

bij het paard is de houder in overtreding. De situatie kan zich echter voordoen dat een 

paspoort verloren gaat. Voor het geval het originele paardenpaspoort zoek is geraakt, 

bestaat de mogelijkheid een duplicaat aan te vragen.

Tekst: Peter Goumans, Hekkelman advocaten en notarissen  |  Beeld: www.arnd.nl

V
oor professionals is de wet- en 
regelgeving omtrent het paarden-
paspoort duidelijk, maar particulie-
re paardenhouders of –eigenaren 

kunnen het belang van het bezit van het  
originele paardenpaspoort onderschatten. 
Welke regels gelden ten aanzien van het 
(duplicaat) paardenpaspoort en hoe kun-
nen paardenhouders ongewenste situaties 
voorkomen?

Wet- en regelgevIng
De Europese Verordening paardenpas-
poort verplicht tot een levenslang geldig 
identificatiedocument voor ieder paard, 
pony, ezel en zebra. Het paardenpaspoort 
dient verschillende (algemene) identifica-
tiegegevens van het paard te bevatten, 
zoals het unieke levensnummer, de soort, 
het geslacht, de kleur, de aftekeningen, 
de geboortedatum, het chipnummer en 
het geboorteland. Ter bescherming van de 
volksgezondheid en de kwaliteit van paar-
denvlees dient het paardenpaspoort ook 
een (specifiek) hoofdstuk over medische 
behandelingen te bevatten. Het paspoort 
moet inzicht geven in de medische behan-

delingen die het paard heeft ondergaan en 
een verklaring bevatten of een paard wel of 
niet mag worden geslacht voor menselijke 
consumptie. Als hierover niets is opgeno-
men in het paardenpaspoort, dan is het 
paard automatisch bestemd voor de slacht. 
Deze Europese regels omtrent het paarden-
paspoort gelden voor ieder paard. Zonder 
geldig paardenpaspoort is het houden, 
vervoeren, exporteren of laten slachten van 
het paard verboden. 

kWIjt of onleesbaar
Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Het 
paspoort raakt kwijt of wordt onleesbaar. 
Dan kan het paard niet meer via het pas-
poort worden geïdentificeerd. De Europese 
wetgever biedt hiervoor een oplossing. Als 
duidelijk is bij welk paard het paardenpas-
poort hoort, bestaat de mogelijkheid een 
duplicaat aan te vragen. In dat geval wordt 
het paard overigens wel meteen uitgesloten 
van de slacht voor menselijke consumptie.
Een duplicaat paardenpaspoort wordt 
echter niet zomaar afgegeven. De paspoort 
uitgevende instantie heeft daartoe toestem-
ming nodig van de minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. De minister 
beoordeelt aan de hand van de Verordening 
of een duplicaat kan worden afgegeven. 

rechtsPraak 
Weigert de minister de gevraagde toe-
stemming, dan staat tegen die beslissing 
bezwaar open en vervolgens beroep op het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven. 
In oktober 2005 oordeelde het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven over een zaak 
waarin de minister toestemming weigerde 
om voor twee paarden een duplicaat pas-
poort af te geven. Aan dit geschil lag een 
ruzie over de eigendom van de paarden ten 
grondslag. Een partij had de paspoorten 
en de andere de paarden. Het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven was duidelijk. 
Van ‘verlies’ van de paspoorten was geen 
sprake. De paspoorten bestonden immers 
nog. Hieraan voegde het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven toe dat het niet 
aan de paspoort uitgevende instantie is om 
te achterhalen waar de paspoorten zijn en 
deze op te vragen. Het is aan partijen om 
dit zelf op te lossen of uit te procederen. 
In een recente uitspraak van het College 
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van Beroep voor het bedrijfsleven van 7 
maart 2018 wordt dezelfde lijn aangehou-
den. Tussen twee partijen bestond een 
geschil over de eigendom van een paard. 
In een kort geding had een van de partijen 
voor elkaar weten te krijgen dat het paard 
aan hem moest worden afgegeven. Dat ge-
beurde ook. Maar zonder paspoort. Daarop 
werd het KWPN gevraagd een duplicaat 
paspoort af te geven. De minister gaf 
daarvoor geen toestemming. Het paspoort 
was tenslotte niet ‘zoekgeraakt’ of verloren 
gegaan in de zin van de Europese Verorde-
ning paardenpaspoort. Het paspoort was 
immers evident nog in het bezit van één van 
de partijen. Onder verwijzing naar de uit-
spraak uit 2005, overweegt het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven dat het de 
verantwoordelijkheid van de houder van het 
paard is om stappen te ondernemen om 

het paardenpaspoort terug te krijgen. Hierin 
heeft de minister of het KWPN geen taak. 

eIgen verantWoordelIjkheId
Uit de uitspraken van het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven valt een wijze les 
te trekken. In civielrechtelijke relaties wordt 
het paardenpaspoort regelmatig ingezet als 
pressiemiddel. Het paard en het paspoort 
worden dan gescheiden met als gevolg dat 
degene die het paard heeft in overtreding 
is en niets kan met het paard. Er wordt dan 

een uitweg gezocht door een duplicaat 
paspoort aan te vragen. Die weg snijdt de 
minister af. Het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven is het daar volledig mee eens. 
Het is dus zaak om er voor te zorgen dat 
altijd om afgifte van het originele paspoort 
wordt gevraagd. En als dat wordt geweigerd 
zal langs civielrechtelijke weg uitgevochten 
moeten worden wie het paspoort toekomt. 
De minister en het KWPN staan daarbij 
buiten spel. Degene die meent eigenaar van 
het paard te zijn is dus aan zet.   

advIes
Mr. Peter Goumans is als advocaat werkzaam bij 
Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen bij de 
sectie Overheid en Vastgoed, praktijkgroep Agribusiness 
en landelijk gebied. Voor advies kunt u contact opnemen 
via p.goumans@hekkelman.nl of www.hekkelman.nl.
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