De behoefte van de overheid om fraude en
witwaspraktijken te bestrijden kan NPRM de wind in de
zeilen geven.
Eemnes, 11 augustus 2021

Er wordt in Nederland flink gefraudeerd bij de handel in spring- en dressuurpaarden. De
Belastingdienst is daardoor tientallen miljoenen aan belasting misgelopen, meldt het AD
op zaterdag 7 augustus j.l.
Nederlanders domineren de internationale handel in succesvolle paarden en verdienen miljoenen
aan Amerikaanse miljardairs en Arabische koningshuizen. Maar de branche, die zijn eigen wetten en
regels kent, blijkt gevoelig voor criminaliteit, schrijft het AD. Miljoenendeals worden gesloten op
basis van handjeklap, er wordt nauwelijks met contracten gewerkt en wie de eigenaar van een paard
is, wordt nergens geregistreerd. Dat maakt de paardenhandel aantrekkelijk voor criminelen die geld
willen witwassen.
NPRM heeft geïnvesteerd in het bouwen van een platform wat is ontwikkeld om alle informatie van
individuele paarden te registreren en inzichtelijk te maken voor paardeneigenaren, paardenhouders, dierenartsen, slachthuizen en (semi)overheidsinstanties die toezien op de toekomstige
naleving van de verplichte registratie van paarden. Daarnaast eist de overheid dat paarden die langer
dan 30 dagen op een andere locatie verblijven dan de registratie aangeeft, dit wordt gemeld. Hier
heeft NPRM NV een unieke tool voor ontwikkeld die zeer eenvoudig invulling geeft aan de eisen van
de overheid.
Ook heeft de inspanning van afgelopen maanden geleid tot een principe akkoord met een
strategische partner die al duizenden paarden heeft geregistreerd waardoor NPRM NV als PPI
(paspoort uitgevende instelling) kan worden geclassificeerd. De huidige ppi’s zijn vrijwel allemaal
gekoppeld aan een bestaand stamboek voor een specifiek paardenras. Hiermee is er voor 60% van de
markt, circa 300.000 paarden NPRM een logische instantie om het paardenpaspoort vanaf te nemen.
Voor de overige 200.000 paarden, die veelal kleinschalig en meer als hobbydier worden gehouden, is
er geen logische keuze voor een ppi. NPRM gaat zich op deze doelgroep richten.
NPRM ontwikkelt de mogelijkheid om het paard en de verblijfplaats op een eenvoudige manier
online te registreren via haar website of app. Alle gegevens over een paard staan overzichtelijk bij
elkaar en voldoen zo aan de vereiste wet- en regelgeving. Bijgehouden kan onder andere worden:
medicijngebruik, inentingen, gezondheid en uiteraard gegevens over de identificatie en de eigenaar.
Deze gegevens kunnen te allen tijde online geraadpleegd worden en hierdoor weet een
(toekomstige) eigenaar of handelaar dat alles op de juiste manier geregistreerd staat.
NPRM streeft ernaar om binnen haar doelgroep van niet-stamboek paarden binnen enkele jaren een
marktaandeel van 60% te hebben. Opbrengsten worden gegenereerd met mutaties in het register.

Dat zijn dus eerste registraties, geboortes van veulens (voorzichtig ingeschat op 5% van het aantal
geregistreerde paarden) en handelstransacties (gemiddeld 1 keer per vijf jaar).

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt
door vraag en aanbod. De aandelen zijn recent geplaatst tegen een prijs van €9,40.
Huidige koers €4,20 https://www.nxchange.com/nl/nprm
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