
Nadere voorschriÍten voor de aanvullinq van volle
paspoorten

A. Kader
In de PVV-verordening die geldig was tot 1 juli2009, hadden wij specifieke voorschriften gegeven
voor situaties dat het paspoorl vol was. Met name het hoofdstuk omtrent vaccinaties tegen paar-
deninfluenza bleek bij oudere paspoofien regelmatig geen ruimte meer te bieden voor nieuwe
registraties; het gevolg zou zijn dat paarden zouden worden uitgesloten van wedstrijden. Om
daar voorzieningen voor te treffen, werd in de oude verordening (voor alle duidelijkheid: thans
níet meer geldig) geregeld hoe daar mee om te gaan (art. 18: bepalingen omtrent vervolgpas-
poorten).
ln de nieuwe EU-verordening ter uitvoering van de Richtlijnen 90l426lEEG en SO/427/EEG van
de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen, die inwerking is getreden
per 1 juli 2009 staan geen bepalingen over hoe te handelen wanneer een bepaald deel van het
paspoort geen ruimte meer biedt voor de vereiste aantekeningen. Het begrip "vervolgpaspoort"
heeft geen EU-rechtelijke basis.
Maar met het aÍwezig zijn van specifieke bepalingen worden problemen die voor paardenhouders
ontstaan, ingeval in het bestaande paspoort geen aantekeningen meer kunnen worden aange-
bracht, niet opgelosl. Daarom hebben wij in de brief dd. 18 juni 2009 aan de voorzitters van de
paspoortuiigevende instanties, het volgende aangegeven:

"Als paspooften vol zijn, mag geen vervolgpaspoort meer uitgegeven worden. Er moet dan een
nieuw binnenwerk achter het volle paspoort gevoegd worden. Het paspoort wordt dan zo dik dat
het niet meer in de gewone channelomslag past. Daarom heeft de drukker channelomslagen met
extra brede ruggen besteld. De channelomslagen met dubbele rugcapaciteit kosten € 2,15 per
stuk (excl. BTW en verzendkosten)."
Per mail van 16 oktober is aan u bericht dat de channelomslagen met dubbele rugcapaciteit be-
steld kunnen worden.

De afgelopen maanden hebben ons met regelmaat berichten bereikt omtrent uitvoeringsvragen
gerefateerd aan volle paspoorten. Deze vragen richten zich met name op volle paspooften, die
oorspronkelijk door paspoortuitgevende instanties in andere lidstaten of derde landen zijn uitge-
geven. Het blijkt niet altijd mogelijk een aanvulling op het volle paspoort te verkrijgen bij de in-
stantie, die het paspoort ooit heeft uitgegeven.
Hierover hebben wij afstemming gezocht met betrokken verantwoordelijke binnen de EU-
Commissie. Geconstateerd is dat hierover inderdaad geen specifieke bepalingen zijn opgenomen
in de EU-verordening. Maar dat een pragmatische oplossing, in lijn met de geest van de arlikelen
16 en 17 (over duplicaatpaspooften en veruangende paspooden), acceptabel is.
Dit leidt tot de onderstaande instructie.

B. Wanneer een aanvullino voor een vol paspoort
Of wel of niet een aanvulling voor een vol paspoort verkregen kan worden hangt alleen af van de
beschikbare ruimte voor het registreren van de vereiste aantekeningen: indien betreffende pagi-
na's van hoofdstuk lll (eigendomsbepalingen), hoofdstuk lV (identiteitscontroles), hoofdstuk V
(vaccinaties tegen paardeninfluenza), hoofdstuk Vl (vaccinaties tegen andere ziekten dan paar-
deninfluenza), hoofdstuk Vll (gezondheidscontroles uitgevoerd door laboratoria), deel lll van
hoofdstuk lX (medische behandelingen) geen ruimte meer bieden voor nieuwe registraties, kan
een aanvulling voor het volle paspoort worden aangevraagd.

C. Instantie van aÍqifte
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De aanvraag voor een aanvulling voor een vol paspoort wordt gericht aan de instantie, die het

originele paspoott heeft uitgegeven.
Voór paspoorlen, uitgegevènin Nederland, is dat geen enkel probleem. Wanneer de aanvraag bij

de beirefienoe paspóoÀuitgevende instantie in een andere lidstaat of derde land problemen ople-

vert of niet mogelijt< is, 1an er bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie (keuze is vrij)

een aanvulling worden aangevraagd.
Een problee'ri tan bijvoorbéeld oÀtstaan doordat het adres van de paspoortuitgevende instantie

in een andere lidstaat niet te achterhalen is of doordat de paspoortuitgevende instantie in een

andere lidstaat niet uitvoerbaar beleid ten aanzien van volle paspoorten hanteert of daar zelfs

geen beleid voor heeft.

D. De aanvraaq
De aanwaag bestaat uit een schriftelijk verzoek om een aanvulling voor het volle paspooft te

verkrijgen oÀder gelijktijdige overlegging van het volle paspoort. De paspoortuitgevende instantie

verstiàtct voor de periode van behandeling van de aanvraag een tijdelijk document.

E. Controle
Oe paspoortuitgevende instantie controleeft of tenminste één van bedoelde hooÍdstukken geen

ruimte meer biedt voor de vereiste aantekeningen.
lndien dat niet het geval is, wordt de aanvraag schriftelijk aÍgewezen, waarbij de reden van afwij-

zing wordt aangegeven.
lndien minstenó èén van bedoelde hoofdstukken vol is, kan het volle paspoott voorzien worden

van een ingebonden aanvulling.
Wordt een aanvulling gevraagd voor een paspoort dat is uitgegeven do91 9e1 instantie in een

andere lidstaat of OeiOó land, dan dient de aanvrager te verklaren dat hij bij betreffende instantie

om een aanvulling heeft verzocht, maar niet heeft gekregen. Hij dient de reden van afwijzing van

zijn verzoek te vermelden bij zijn aanvraag. Zonder deze verklaring wordt de aanvraag schriftelijk

afgewezen, waarbij de reden van afwijzing wordt aangegeven.

F. Uitvoerinq
De€a""uiling beslaat pagina 6 Vm 49 van het paspoort (dit komt neeÍ op alle hoofdstukken met

uitzondering-van trooÍd'strit< t en ll). Op pagina 15 van de aanvulling wordt het chipnummer hand-

matig ingerTuld en afgestempeld door de lnstantie die de aanvulling voor het volle paspoort af-

geeti. tnóien de trans-pondersticker nog aanwezig is mag deze in plaats van het handmatig inge-

vulde chipnummer op pagina 15 worden geplakt en afgestempeld

Op pagina 26van de'aànvulling (Deel l-en Deel ll van hoofdstuk 9, medische behandelingen)

wordt met rode viltstiÍt een kruis gezet over de hele pagina plus een stempel van de paspoortuit-

gevende instantie; ook worden dTe pagina's 28-31 alle voorzien van een kruis met rood viltstift

óver de hele pagina heen. Voorkomen moet worden dat deze pagina's fraudule.us gebruikt kun-

nen worden. be-pagina's 2B-31 worden natuurlijk niet van een rood kruis voorzien indien de re-

den van het verzoeË om een aanvulling is dat er geen ruimte meer is om medische behandelin-

gen te registreren.
óe aanurtting wordt in de channelomslag met dubbele rugcapaciteit tezamen met het originele,

volle paspooÍ ingebonden. Dit geldt in bóginsel ook voor aanvullingen voor paspoorten, afgege-

ven door een instantie uit een andere lidstaat of derde land'

Ingeval het een paspoort betreft, afgegeven door een instantie in een andere lidstaat dan wel

OerOe land, dat vanwege het formaat dàn wet de wijze van binden níet ingebonden kan worden in

de channeiomslag mei dubbele rugcapaciteit, is er sprake van een zeer biizondere situatie. Er

van uitgaande dat de houder alles heeft gedaan om bij de oorspronkelijke instantie van afgifte

een aaÁvulling te verkrijgen maar nul op hèt rekest heeft gekregen, zal er ook voor deze gevallen

een oplossing moeten-irorden gevonden. Voorgesteld wordt om alleen in deze gevallen een

tweede paspóon als aanvulling té verstrekken. ln het tweede paspoort worden in ieder geval de

identiteitskenmerken overgenomen (pagina 1). In het doorkijkvenster van.het aanvullende pas-

poorl wordt vermeld dat hót een "aaàvu'ilend paspoort" betreft. Verder geldt hetzelfde als hierbo-

ven genoemd t.a.v. pagina 15 en pagin a 26, en pagina's 28-31 Bij uitgifte van deze aanvulling

dient aan de houdel alïjd expliciei lslnritelijk) meegedeeld te worden dat de aanvulling zonder

het originele, volle paspoort geen coÍrect identificatiedocument is. Het aanvullend paspoott dient

altijd in-combinatie mei het originele, volle paspoort bij het paard aanwezig te zijn.

G. Termiinen
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Binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvraag voor een aanvulling voor het volle paspoort wordt
beslist of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien de aanvraag niet in behandeling
wordt genomen ontvangt de aanvrager het niet aangevulde paspoort tegelijk met een schriftelijkó
en gemotiveerde mededeling waaÍom de aanvraag is afgewezen.
Indien de aanvraag wél wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager binnen 4 weken na aanvraag
het originele, volle paspoort met een ingebonden aanvulling retour.

H. Reqistraties door de paspoonuitqevende instantie
In de database van de paspoortuitgevende instantie wordt bij de verplichte l&R-registraties aan-
gegeven dat voor betreffend paard een aanvulling voor het volle paspoort oÍ een aánvullend pas-
poorl is uitgegeven

l. De aÍoifte
De afgifte van een aanvulling voor een vol paspoort bestaat uit het toesturen per post aan de
aanvrager van het originele, volle paspood met de ingebonden aanvulling. Op verzoek van de
aanvrager vindt verzending plaats per aangetekende post met bevestiging van ontvangst.

J. Kosten
Alle kosten ter verkrijging van een aanvulling voor een vol paspoort, zijn volledig voor rekening
van de aanvrager. De kosten bestaan uit een vergoeding voor de productiekosten van de aanvui-
ling zelf en de channelomslag met dubbele rugcapaciteit, vermeerderd met de werkelijke kosten
die de gemandateerde paspoortuitgevende instanties maken. De uitgevende instantie behoeft het
originele paspoort met de ingebonden aanvulling niet eerder in handen te stellen van de aanvra-
ger, dan nadat de vergoeding van de gemaakte kosten is voldaan.
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