Infoblad export fok-en gebruikspaarden (inclusief officiële stamboekpaarden).
U heeft een aanvraag ingediend om een paard of paarden te exporteren. Hieronder vindt kort
samengevat wat u allemaal voor elkaar moet hebben als de VWA-dierenarts komt.
Een volledige instructie vindt u op vwa.nl-bedrijven-voorschriften-voorschriften levende dierenpaard- algemeen export.
De instructie betreffende het vervoer van paarden vindt u op vwa.nl onder voorschriften welzijnwegvervoer gewervelde dieren.
Een keuring kan vanaf 48 uur voor vertrek tot het moment van vertrek plaatsvinden. Natuurlijk
moet het paard gezond zijn.
Paspoort:
Alle paarden, m.u.v. veulens jonger dan 6 maanden die met de moeder op reis gaan, hebben een
paspoort. Nederlandse paarden hebben een transponder. Buitenlandse paarden geboren voor 1 juli
2009 hebben niet altijd een transponder. In dat geval moet de schets in het paspoort ingetekend
zijn. Vanaf 1 januari 2010 zit in elk paspoort een medische pagina of een apart inlegvel.
Vervoer
Met uitzondering van de gevallen dat het vervoer te maken heeft met recreatief gebruik van het
paard ( u gaat naar een concours of een training of iets dergelijks) heeft u op moment van keuring
klaarliggen (ook als u zelf de vervoerder bent):
bij reizen korter dan 8 uur
Een kopie van de vergunning van de vervoerder ( type 1 of 2)
Een kopie van het vakbekwaamheidbewijs van de vervoerder.
Bij reizen langer dan 8 uur
Een kopie van de vergunning van de vervoerder (type 2)
Een kopie van het vakbekwaamheidbewijs van de vervoerder
Een kopie van het certificaat van de auto.
Bij reizen boven de 8 uur worden paarden (ook pony’s) in individuele standen vervoerd.
KNHS/PVE paspoort.
Als op de voorkant van het paspoort KNHS staat ( en er geen FEI-omslag is) of PVE dan
betreft het géén officiële stamboekpaarden. In dat geval krijgt u bij de keuring door de VWAdierenarts een ander model certificaat dan bij stamboekpaarden afgegeven wordt.
U heeft dan aanvullend op bovenstaande de volgende gegevens beschikbaar op moment van
keuring:
Bestemmingadres
Tijdstip van vertrek
Bij reizen langer dan 8 uur een journaal ( kan op het regiokantoor besteld worden)
Een uitdraai van routenet van de te rijden route om de reistijd te bepalen bij reizen van meer dan
ongeveer 500 km.
Dergelijke paarden mogen niet langer dan 24 uur reizen, tenzij ze na die 24 uur op een erkende
controlepost tenminste 24 uur worden uitgeladen.
Let op:
Met België en Luxemburg zijn speciale afspraken gemaakt.
Indien u met uw paard(en) voor een training of een concours of iets dergelijks naar België of
Luxemburg gaat en u weer met uw paard(en) terugkeert naar Nederland, behoeft u geen
keuring bij de VWA aan te vragen. De dieren moeten wel correct geïdentificeerd zijn en het
paspoort moet altijd getoond kunnen worden.
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