
Chippen, schetsen, paspoorten en FEI  
In Nederland moeten alle paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en zebra’s) 
zonder al teveel moeite geïdentificeerd kunnen worden bij een controle tijdens 
vervoeren, een keuring, wedstrijden en bij aan- of verkoop. Daarom is elke 
eigenaar van een ‘paard-achtige’ wettelijk verplicht zijn dier te chippen en te 
laten voorzien van een paspoort. Wanneer je een paard wilt kopen dat niet 
gechipt blijkt te zijn, dan mag dit dier officieel niet vervoerd worden. Alvorens 
het paard te verhuizen zal deze eerst voorzien moeten worden van een chip en 
paspoort. 

Sinds 1 januari 2016 is het tevens verplicht het paard te schetsen. Dat houdt in dat 
de dierenarts of paspoortconsulent van het betreffende stamboek de aftekeningen 
van het paard gaat intekenen op papier. In plaats van schetsen is het bij bepaalde 
paspoort-uitgevende instanties ook toegestaan twee foto’s van het paard op te 
sturen. De foto’s moeten genomen worden van elke zijkant van het paard en het 
paard moet bij beide foto’s in de camera kijken.  

Wij kunnen je veulen / paard aan huis komen chippen. Indien er een geboortebewijs 
bij je veulen aanwezig is, is het verstandig deze klaar te leggen. Alleen dan kan je 
veulen een paspoort krijgen met afstamming erin. Tevens is het bij sommige 
stamboeken verplicht haren te trekken van merrie en veulen om via DNA te bepalen 
of de afstamming kloppend is. 

Paspoort en wetgeving —————-> https://www.knhs.nl/wedstrijden/
paardenpaspoort/paspoort-en-wetgeving/ 
Controle paspoort https://www.knhs.nl/wedstrijden/paardenpaspoort/controle-
paardenpaspoort-op-wedstrijd/ 

  

 FEI 

Wij hebben meerdere FEI-geregistreerde dierenartsen in ons team. Dat houdt in dat 
deze dierenartsen gerechtigd zijn een paspoort in orde te maken van een paard dat 
Internationaal wedstrijden gaat rijden. Voor een internationaal startend paard gelden 
ook andere eisen met betrekking tot het enten. Het volgende entschema is verplicht 
voor buitenlandse wedstrijden: 

• Basisvaccinatie, bestaande uit 2 entingen met een tussenruimte van 21 – 92 
dagen 

• Een herhalingsvaccinatie binnen 6 maanden + 21 dagen na de 2e 
basisvaccinatie 

https://www.knhs.nl/wedstrijden/paardenpaspoort/paspoort-en-wetgeving/
https://www.knhs.nl/wedstrijden/paardenpaspoort/controle-paardenpaspoort-op-wedstrijd/


• Vervolgens dient iedere 6 maanden + 21 dagen een herhalingsvaccinatie 
gegeven te worden, zolang het paard deelneemt aan FEI wedstrijden. 

Op het moment dat het paard niet internationaal start voldoet een jaarlijkse herhaling 
(binnen 365 dagen na de laatste vaccinatie). Zodra het paard weer internationaal 
gaat starten geldt weer dat hij uiterlijk 6 maand voor de wedstrijd gevaccineerd dient 
te zijn.  
 
LET OP: Binnen 7 dagen voorafgaand op deelname aan een FEI wedstrijd mag niet 
gevaccineerd worden! 

FEI en paardenpaspoort ————->https://www.knhs.nl/wedstrijden/
paardenpaspoort/fei-paardenpaspoort/ 

 Paard: consumptiedier of niet 

Dat alle paardachtigen een paspoort en chip moeten hebben heeft ook voor een 
groot deel te maken met de voedselveiligheid. Het gebruik van medicijnen bij 
voedselproducerende dieren is gebonden aan strenge regelgeving om residuen van 
medicijnen in vlees te voorkomen. Mede daarom is er een beperkte keus in 
medicatie voor paarden en pony’s. Deze regelgeving eist ook dat het paspoort ten 
alle tijde bij het paard in de buurt moet zijn, zowel op stal als tijdens transport. Dus 
wanneer het paard op een pensionstal staat, dient het paspoort op de stal te liggen.  

Wetgeving omtrent medicatie ‘humane consumptie’: 

Om de voedselveiligheid te waarborgen is er een grote lijst aangelegd met 
diergeneesmiddelen die toegestaan zijn voor gebruik in voedselproducerende dieren. 
Van al deze middelen is bekend hoe lang deze in het lichaam aanwezig blijven, op 
basis daarvan is ook de wachttijd bepaald. De wachttijd is de periode die er tussen 
de laatste toediening van het medicijn en het aanbieden voor de slacht moet zitten. 
Voedselproducerende dieren mogen alleen maar middelen toegediend krijgen die op 
deze lijst voorkomen. Voor alle voedselproducerende dieren moet een medicatie 
logboek bijgehouden worden. In dit logboek moet voor elk dier bij gehouden worden 
welke medicatie gebruikt is en hoe het toegediend is. Ook moet er aangegeven 
worden wanneer de medicatie toegediend is en hoe lang de bijbehorende wachttijd 
is. De gegevens in dit logboek moeten tot 5 jaar na de behandeling bewaard worden. 

Al deze regels gelden ook voor paarden en pony’s. Helaas zijn er voor paarden en 
pony’s niet erg veel diergeneesmiddelen geregistreerd. Om dit te ondervangen heeft 
de overheid een lijst gemaakt met diergeneesmiddelen die ze onmisbaar achten voor 

https://www.knhs.nl/wedstrijden/paardenpaspoort/fei-paardenpaspoort/


de behandeling van paarden. Deze lijst wordt ook wel de 6-maanden lijst genoemd. 
Voor alle middelen op deze lijst moet namelijk een wachttijd van 6 maanden worden 
aangehouden. Het bevat onder andere een aantal narcose middelen en bijna alle 
oogdruppels. Als er middelen van deze lijst gebruikt worden mag het paard of 
pony de eerste 6 maanden niet geslacht worden. Ook moet er een aantekening 
gemaakt worden in het paspoort dat er een middel van de 6-maanden lijst gebruikt is. 

Wetgeving omtrent medicatie ‘niet geschikt voor humane consumptie’ 

Al met al zijn er een hoop regels rondom het gebruik van medicatie bij paarden en 
pony’s en levert het ook veel administratie op, zowel voor de eigenaar als de 
dierenarts. De aangegeven regels gelden echter alleen voor voedselproducerende 
dieren!  

In het paardenpaspoort zit in het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ een verklaring 
dat het paard of pony niet geschikt is voor humane consumptie. Wordt die verklaring 
ingevuld dan mag het paard niet meer geslacht worden. Daarmee vervalt ook de 
verplichting om een logboek bij te houden en mogen ook andere medicijnen ingezet 
worden.  

Ons advies: 
Laat deze verklaring invullen als je het paard niet wil laten slachten, dit scheelt 
heel veel administratie en in een aantal gevallen is je paard dan ook beter te 
behandelen.  

Paardenpaspoort en medicijngebruik ——-> https://www.paardenarts.nl/
kennisbank/paardenpaspoort-en-medicijngebruik-bij-paarden/

https://www.paardenarts.nl/kennisbank/paardenpaspoort-en-medicijngebruik-bij-paarden/

