Het paardenpaspoort en de slacht
Wanneer uw paard wordt afgekeurd, hebt u de mogelijkheid tot slacht, euthanasie of behoudt van
het paard (u ontvangt dan een lagere vergoeding). Wanneer u kiest voor euthanasie zal de
maatschappij een gemiste slachtopbrengst van de uitkering aftrekken. Wanneer u kiest voor slacht is
dit niet het geval, mits het paspoort helemaal in orde is. Anders is er namelijk geen mogelijkheid tot
het aanbieden bij de slacht.
Via de website www.nl-paardenpaspoort.nl kunt u ontzettend veel vinden over de regelgeving met
betrekking tot paardenpaspoorten. Onderstaand de belangrijkste dingen op een rijtje:
-

-

-

-

Geen paspoort of chip betekent een overtreding. Ieder paard in Nederland moet een
paspoort en chip hebben. (in uitzonderlijke gevallen is er een vrijstelling voor de chip
mogelijk).
Het paspoort moet zijn uitgegeven door een paspoort uitgevende instantie. Zie voor een lijst
van deze instanties: www.nl-paardenpaspoort.nl.
In het paspoort moet een hoofdstuk ‘medische behandelingen’ zijn opgenomen. Paspoorten
uitgegeven vanaf 2004 hebben dit hoofdstuk geïntegreerd. Voor paspoorten uitgegeven voor
2004 is een medisch inlegvel verplicht, uitgegeven door dezelfde instantie die ook het
paspoort heeft uitgegeven. De paarden worden geslacht voor menselijke consumptie. Dit
houdt in dat het paard de afgelopen 6 maanden geen medicijnen gehad mag hebben die op
de zogenaamde positieve lijst staan. Of het paard deze medicijnen gehad heeft, staat op
pagina 26, Hoofdstuk IX van het paspoort.
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. Wanneer u hier aangeeft dat het paard niet bestemd is
voor de slacht, kan de maatschappij het paard niet laten slachten en zal er alsnog een
gemiste slachtopbrengst in rekening worden gebracht.
U mag als paardenhouder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven, daarmee maakt
u het ongeldig. Soms maken wij mee dat eigenaren bij het afgeven van hun paard aan de
verzekering aantekeningen in het paspoort maken zoals: “afgekeurd door verzekering, paard
moet worden geslacht”. Dit uit angst dat het paard weer verhandeld zal worden. Wij willen u
vriendelijk verzoeken om dit niet in het paspoort te noteren! Hierdoor wordt het paspoort
ongeldig en kunnen wij uw paard eveneens niet bij de slacht aanbieden. Om er zeker van te
zijn dat wij alle paarden daadwerkelijk laten slachten kunt u bij ons altijd een kopie van het
slachtbewijs opvragen.

Bovenstaande informatie bevat de belangrijkste onderdelen waar op gelet kan worden, echter
kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend!

