TOEGELICHT
Nieuwe regelgeving paspoortuitgifte

VERENIGING

Aftekeningen
intekenen
Recent is nieuwe regelgeving ingevoerd omtrent de uitgifte van paspoorten. Het
belangrijkste verschil is dat vanaf dit jaar alle veulens met een volledige schets zullen
worden opgenomen. Dit vergt wat extra inzet van de paspoortconsulent. We zetten
voor u de consequenties op een rij.

D

e regelgeving omtrent de uitgifte van
paspoorten is veranderd. Lag deze
voorheen bij het Productschap voor
Vee, Vlees en Eieren, sinds 2014 is
de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, verantwoordelijk. De RVO verzorgt
de registratie van dieren in
opdracht van het ministerie van Economische
Zaken. Ook voor het
KWPN, als gemandateerde
paspoortuitgevende
instantie, heeft dat
consequenties.

Paspoortconsulent
Met name voor de inhoud
van het paspoort heeft dit
de nodige gevolgen. De
paspoortconsulent zal het
veulen niet alleen moeten
chippen en beschrijven,
maar er wordt nu ook
verwacht dat er een
complete schets wordt
gemaakt. Deze zal
digitaal worden getekend
op een tablet. Dit zal dus
wat extra tijd en

inspanning vergen, zowel van de consulent als
van de eigenaar van het veulen. Het veulen moet
voldoende goed stilstaan om goed geschetst te
kunnen worden. Daarbij moet in de stal
voldoende licht zijn. Is dit niet het geval kan de
paspoortconsulent u vragen het veulen even
mee naar buiten te nemen, om zo een accurate
schets te kunnen maken. We willen u dus ook
dringend verzoeken om uw veulen goed
handtam en halstermak te maken, voordat de
paspoortconsulent komt. Dat zal het proces
verspoedigen en minder stressvol maken voor
het veulen.

Zes maanden
Wat niet nieuw is, maar we wel willen benadrukken, is de zesmaandenregel. Binnen deze termijn
moet het veulen geregistreerd, geschetst en
gechipt zijn, zodat het stamboekkantoor het
paspoort kan afgeven. De geschiktheid voor
humane consumptie is eveneens veranderd
binnen de huidige regelgeving. Wanneer een
veulen geschetst wordt terwijl het al gespeend is,
zal dit paard altijd als ongeschikt voor humane
consumptie worden verklaard. Meld het veulen
dus zo snel mogelijk aan, zodat de paspoortconsulent de mogelijkheid heeft om het veulen ruim
binnen de termijn van zes maanden te bezoeken
en het veulen nog bij de moeder staat.
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