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Hoofdstuk I  : Wetgeving van toepassing  

 

1.1. Europese wetgeving 

� Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van 

voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met 

betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0262&qid=1467019109106&from=NL ) 

� Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelĳke 

voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0156&qid=1467019303064&from=NL  ) ; 

� Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en 

genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1467019438905&uri=CELEX:31990L0427 ) ; 

� 93/623/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 oktober 1993 tot vaststelling van het 

identificatiedocument (paspoort) dat geregistreerde paardachtigen moet vergezellen (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1467019546130&uri=CELEX:31993D0623 ) ; 

 

1.2. Federale wetgeving 

� Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de 

paardachtigen in een centrale gegevensbank (http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-16-

februari-2016_n2016024047.html   ) ; 

 

� Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen 

en het verhandelen van landbouwhuisdieren  (http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-

10-juni-2014_n2014018225.html ); 

� Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het 

verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer 

(http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-01-december-2013_n2013024432.html  ) ; 

� Ministerieel besluit van 30 juni 2006 tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie 

van paarden ( http://www.etaamb.be/nl/ministerieel-besluit-van-30-juni-

2006_n2006022660.html  ). 
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1.3. Regionale wetgeving 

� Besluit van 19 maart 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij 

van voor de landbouw nuttige huisdieren (+ Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot 

wijziging van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft het identificatiedocument van 

paardachtigen); 

� Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige 

huisdieren; 

� het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en 

ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 

maart 2010  ; 

http://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-bijen-honden/paarden-ezels/fokkerij-

paarden#Wetgeving  

 

 

� Arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés (M.B. 02.02.1993)modifié 

par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant des arrêtés royaux concernant l'Agriculture et les 

Classes moyennes suite à l'introduction de l'Euro (M.B. 30.08.2000) et l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 29 octobre 2009 modifiant plusieurs arrêtés dans le domaine zootechnique * (M.B. 

16.11.2009)   http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite006.htm; 

� Arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés (M.B. 09.02.1993) 

modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996 (M.B. 30.10.1996) 

http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite078.htm; 

� Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à l'agrément des associations concernant 

l'élevage des équidés (M.B. 05.04.2004) modifié par l'arrêté ministériel du 8 juin 2004 (M.B. 

05.07.2004), du 4 mai 2006 (M.B. 07.06.2006), du 16 novembre 2007 (M.B. 13.12.2007), du 14 

janvier 2011 (M.B. 03.02.2011), du 23 juillet 2015 (M.B. 17.08.2015), du 9 septembre 2015 (M.B. 

28.09.2015) http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite018.htm 
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Hoofdstuk II: de verschillende actoren 

 

 

A. Verantwoordelijkheden 

De bevoegde instantie zoals bedoeld in artikel 2, i) van de verordening (EU) 2015/262 is ofwel de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wanneer het gaat om het vastleggen van 

normen betreffende de identificatie van paardachtigen of het aanwijzen van de instanties van afgifte, 

ofwel het FAVV voor alles wat betreft de controles die moeten worden uitgevoerd op het terrein, met 

name deze uitgevoerd conform de verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 

levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 

 

2.A.1. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  

(DG4) 

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk: 

1° Voor het aanwijzen van de instantie van afgifte belast met het afgeven van de 

identificatiedocumenten van de als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen en met de 

controle van de naleving van de regels bepaald in het koninklijk besluit van 16/02/2016 en in de 

verordening (EU) 2015/262 door deze instantie; 

 

2° Voor de intrekking van de machtiging om identificatiedocumenten af te geven verleend aan de 

instanties van afgifte erkend door de gewesten, in geval van niet naleving van de bepalingen van 

het koninklijk besluit van 16 februari 2016 of van de verordening (EU) 2015/262; 

 

3° Voor de conformiteit van de identificatiedocumenten bestemd voor de als fok- en gebruiksdier 

gehouden paardachtigen met de vereisten van artikel 8 van de verordening (EU) 2015/262 ; 

 

4° Voor de toekenning van afwijkingen met betrekking tot de identificatie van bepaalde 

paardachtigen die in het wild of half in het wild leven in toepassing van artikel 13 van de 

verordening (EU)2015/262, en voor het doorsturen van de informatie naar de Europese 

Commissie; 

 

5° Voor het beheer van de lijst van de erkende dierenartsen - identificeerders; 

 

6° Voor het aanwijzen van het organisme dat belast is met het beheer van de centrale gegevensbank 

voor paardachtigen. 
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2.A.2. Het FAVV 

Het FAVV is verantwoordelijk: 

1° Voor de officiële controles uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de verordening 

(EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 

controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de 

voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn; 

2° Voor het ter beschikking stellen van de internetlink waarin wordt verwezen naar de lijsten van 

instanties van afgifte erkend door de gewesten; 

3° Voor de toekenning van een schorsing van de status van een paardachtige als bestemd voor de 

slacht conform artikel 31 van de verordening (EU) 2015/262; 

4° Voor de schorsing van de geldigheid van het identificatiedocument voor verplaatsingen in 

toepassing van artikel 33 van de verordening (EU) 2015/262; 

5° Voor het toezicht op de maatregelen toegepast bij het slachten van paardachtigen, met name in 

het geval van slachting van paardachtigen onder dekking van een gezondheidscertificaat, het 

overmaken van een slachtbevestiging naar de bevoegde overheid van de lidstaat waar het 

paspoort1 werd afgeleverd;   

6° Voor de routinecontroles en de controle op de naleving van de toepassing van de reglementering; 

7° Voor het nemen van maatregelen in geval van niet-naleving van de Belgische en Europese 

bepalingen inzake de identificatie van paardachtigen, behalve wat betreft de instanties van afgifte 

waarvoor de maatregelen genomen worden in overleg met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu en de Gewesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Volgende lidstaten vragen de ongeldig gemaakte paspoorten te recupereren  : Roemenië, Tsjechië, Oostenrijk, 

Hongarije, IJsland, Slowakije, Kroatië , Nederland.  

Volgende lidstaten vragen een slachtbevestiging: Frankrijk , Estland, Portugal, Spanje, Litouwen, Slovenië, Finland, 

Denemarken, Bulgarije. 
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2.A.3. De Gewesten 

De zoötechnische instantie zoals bedoeld in artikel 2, j) van de verordening (EU) 2015/262 is  

- Voor het Vlaams Gewest : 

Vlaamse overheid 

DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

Afdeling Visserijbeleid en Kwaliteit Dier 

 

- Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

Brussel Economie en Werkgelegenheid 

Dienst Economie 

Cel landbouw 

 

- Voor het Waals Gewest: 

SPW 

DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  

Département du Développement 

Direction de la qualité 

 

De Gewesten zijn verantwoordelijk, elk binnen hun respectieve rechtsgebied: 

1° Voor de erkenning van de instanties van afgifte voor het afgeven van de fokkerijcertificaten voor 

geregistreerde paardachtigen en de identificatiedocumenten van deze paardachtigen zoals 

bedoeld in artikel 7 van de verordening (EU) 2015/262; 

2° Conform artikel 6 van de verordening (EU) 2015/262, voor het updaten van de lijsten van dezelfde 

erkende instanties van afgifte, die kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese 

Commissie via de link: 

http://ec.europa.eu/food/animal/zootechnics/establishments_zoo_field_en.htm; 

3° Voor de conformiteit van de identificatiedocumenten afgegeven door dezelfde erkende instanties 

van afgifte, met de vereisten van artikel 8 van de verordening 2015/262. 
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2.A.4. De beheerder van de centrale gegevensbank 

De via een aanbesteding aangewezen beheerder is verantwoordelijk:  

1° Voor de uitbating en het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van 

paardachtigen; 

2° Voor het encoderen van de identificatiegegevens van de paardachtigen zoals bedoeld in artikel 

38 van de verordening (EU) 2015/262 ; 

3° Voor de afgifte van de paspoorten voor niet geregistreerde paarden; 

4° Voor het versturen naar de centrale gegevensbank van een lidstaat, van de informatie in verband 

met de updating van de gegevens van een paardachtige waarvan het paspoort in deze lidstaat 

werd afgegeven (sterfte, uitvoer, statuswijziging, nieuw identificatiedocument, nieuw 

microchipnummer); 

5° Voor het verlenen van toegang tot de gegevensbank aan de bevoegde autoriteiten van de andere 

Lidstaten; ten minste voor wat betreft het UELN nummer, het microchipnummer en het 

paspoortnummer van een paardachtige ; 

6° Voor het terugsturen van de paspoorten die worden bezorgd door de slachthuizen naar de 

Belgische instanties van afgifte die ze hebben afgegeven; 

7° Voor de encodering van de identificatiegegevens van de paardachtigen, afkomstig uit een andere 

lidstaat. 

 

Specifieke taken voor de beheerder van de centrale gegevensbank  

(wettelijke basis: artikel 39.1 van de verordening 2015/262) 

 Verwijzing 

verordening 

Registratie van de informatie betreffende paardachtigen die als fok- of gebruiksdier 

worden gehouden 

38.1 

Registratie van de specifieke informatie in de centrale gegevensbank 38.3 

Samenwerking met de centrale gegevensbanken van de andere Lidstaten: 

� Meedelen van de wijzigingen van de geregistreerde gegevens aan 

de centrale gegevensbank van de Lidstaat waar het document werd 

afgegeven. 

� Raadpleging van de centrale gegevensbank: beperkte toegang voor 

de andere Lidstaten (UELN, microchip, paspoortnr.). 

40 
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2.A.5. De instanties van afgifte : 

 

STAMBOEKEN (VOOR GEREGISTREERDE PAARDEN)  - 

BCP (VOOR PAARDCHTIGEN DIE ALS FOK- OF GEBRUIKSDIER WORDEN 

GEHOUDEN) 

Verwijzing 

verordening (EU) 

2015/262. 

(of KB van 16 februari 

2016) 

  
Paspoort  

- Voldoende pagina’s 

- Respecteren van de volgorde van de secties 

- Nagaan of er geen tekens van fraude aanwezig zijn 

 

7.2 

7.3 

Artikel 3§2 KB 

  
Beheer van de ingevulde en blanco paspoorten  

Ongeldigmaking voor het wordt teruggestuurd naar de houder of vernietiging 

7.4 

34 - 35 

  
Serienummer  8.b.ii 

  
Afgifte van het paspoort 

- Controle van de gegevens van sectie 1 (te controleren of te laten 

controleren ) 

9 

  
Grafisch signalement  

(verplicht behoudens afwijking toegekend door de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 

10.1 

  
Termijn voor de afgifte van het paspoort 

Paspoort afgeven aan de houder voor het veulen 12 maanden oud is  

(op voorwaarde dat de verschillende actoren zich gehouden hebben aan de 

termijnen) 

12.1 

  
Documenten derde landen:  

- Invullen en registreren van de gegevens (in overeenstemming brengen 

met de vereisten) 

- Afgifte van een nieuw document (conform de Europese normen) 

 

15.2 
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Verificatie van de uniciteit van het paspoort 

Verifiëren of er nog geen paspoort werd afgegeven (elektronische bestanden 

raadplegen – leeftijd van het dier (via de identificeerder of de 

stamboekafgevaardigde) – tekens of merken van een eerdere identificatie (via 

de identificeerder of de stamboekafgevaardigde) 

16 

  
Inschrijving van het chipnummer in punt 5, deel A, sectie I van het paspoort 

- zelfklevende sticker met een barcode, mits de bladzijde vervolgens 

wordt verzegeld, of een afdruk van die barcode 

- aanduiding van de inplantingsplaats van de chip op het grafisch 

signalement 

- handtekening van de dierenarts of de controleur of van de instantie 

van afgifte op het grafisch signalement 

20 

  
Tijdelijk document 24 

  
Update van de identificatiegegevens in het paspoort 

- invullen van deel C van sectie 1 (voor de paspoorten afgegeven vanaf 

01/01/2016) of van hoofdstuk IV (voor de paspoorten afgegeven voor 

01/01/2016) indien het organisme dat verantwoordelijk is voor de update niet 

de initiële instantie van afgifte is.  

- Registratie van de updates en doorsturen naar de centrale gegevensbank. 

28 

  
Duidelijke opgave van de vermelding duplicaat of vervangend document 29.2.b en 32.2.b 

  
Dood van de paardachtige (behalve slachting) : 

- Registratie van de informatie en verzending naar de centrale gegevensbank  

- Ongeldigmaking of vernietiging van het paspoort 

35 

  
Procedure voor het terugkrijgen van ongeldig gemaakte paspoorten  

(indien de instantie van afgifte de door haar afgegeven documenten wenst 

terug te krijgen) 

36 

  
Minimale gegevens die moeten worden geregistreerd en ten minste 35 jaar 

worden bijgehouden 

38.1  
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Gegevens die moeten worden meegedeeld aan de centrale gegevensbank 

- aan de BCP (centrale gegevensbank) binnen de 15 dagen  

- aan de database van het land waar de paardachtige is geboren 

38.3 

  
Samenwerking met de (federale en gewestelijke) overheden 5.2.c 

 

De instanties van afgifte die een van hun afgevaardigden aanduiden om de identificatiedossiers in te 

vullen zijn verantwoordelijk voor het werk uitgevoerd door deze afgevaardigden. 

 

 

2.A.6. De identificeerders: 

De identificeerders zijn verantwoordelijk: 

1. voor het controleren op tekens of merken van een eerdere identificatie (artikel 17.1. van de 

verordening (EU) 2015/262) voor er een chip wordt ingeplant; 

2. voor het verifiëren van de leeftijd van de paardachtige (schatting) op het moment van de 

identificatie; 

3. voor het inplanten van de microchip bij een paardachtige die er nog geen heeft op het moment 

dat het identificatiedossier wordt ingevuld; 

4. voor het controleren van het nummer van de microchip van een paardachtige die er een heeft op 

het moment dat het identificatiedossier wordt ingevuld. Indien er meerdere microchips aanwezig 

zijn, moeten alle leesbare nummers worden vermeld in het identificatiedossier. 

5. Voor het correct invullen van het identificatiedossier van de paardachtigen die zij identificeren  

(aanduiding van de inplantingsplaats van de transponder (artikel 15 van het KB van 16/02/2016),  

6. Voor het vervolledigen van een bestaand paspoort indien nodig: grafisch signalement (artikel 16 

van het KB van 16 februari 2016), hermerkingsnummer (artikel 29 van het KB van 16 februari 

2016) ; 

7. Voor het terugzenden van het identificatiedossier naar het aangegeven adres, binnen de 10 

werkdagen volgend op het invullen ervan. 
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2.A.7. De dierenartsen: 

De erkende dierenartsen zijn verantwoordelijk:  

1. Voor het verifiëren van de identiteit en de status van een paardachtige vooraleer een behandeling 

wordt toegediend (artikel 17.1 en artikel 37.2 van de verordening (EU) 2015/262); 

2. Voor het inplanten van een microchip bij een paardachtige die er nog geen heeft vooraleer een 

geneeskundige behandeling toe te dienen; 

3. Voor het vervolledigen van het paspoort van de paardachtige indien nodig (artikel 37.3 van de 

verordening (EU) 2015/262), afhankelijk van de status (bestemd voor de slacht voor menselijke 

consumptie - uitgesloten  - geschorst); 

4. Voor het melden aan de centrale gegevensbank of het rechtstreeks encoderen 2 van de definitieve 

uitsluiting van de paardachtige uit de voedselketen, binnen de 14 dagen volgend op de laatste 

toediening van de behandeling die de oorzaak is van de uitsluiting (artikel 37.5 van de verordening 

(EU) 2015/262 en artikel 46 van het KB van 16 februari 2016). 

5. Indien gevraagd  door de houder, voor het uitvoeren van de gezondheidscontrole van de paarden 

die in België worden binnengebracht zonder gezondheidscertificaat en voor de naleving van de 

door het FAVV bepaalde procedure 

(http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/zondercertificaat/ ). 

 

2.A.8. De houders: 

 De houders zijn verantwoordelijk: 

1. voor het indienen van een identificatieaanvraag bij een instantie van afgifte voor het veulen 6 

maand oud is (artikel 7 van het KB van 16 februari 2016), ofwel rechtstreeks online 

(www.horseid.be ) ofwel via de instantie van afgifte; 

2. Voor het feit dat ze een paardachtige enkel mogen verkopen, aankopen, afstaan, 

weggeven,….indien het dier geïdentificeerd is aan de hand van een microchip, in het bezit is van 

een paspoort en geregistreerd is in de Belgische centrale gegevensbank (BCP); 

3. Voor het melden aan de centrale gegevensbank van elke wijziging van houderschap (rechtstreeks 

online via www.horseid.be voor definitief geëncodeerde paardachtigen of via een 

mutatieformulier); 

4. Voor het indienen van een identificatie-/registratieaanvraag voor elle paardachtige afkomstig uit 

een derde land (buiten de Europese Unie) en niet bestemd om te worden geslacht binnen de 10 

dagen na aankomst in België, bij een instantie van afgifte of bij de beheerder binnen de 30 dagen 

na aankomst van de paardachtige op Belgisch grondgebied (artikel 18§2 van het KB van 16 

februari 2016);  

 

                                                           
2 Via het extranet van de BCP: www.horseid.be (met behulp van een login en paswoord) 
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5. voor elke paardachtige die wordt binnengebracht in België vanuit een andere Lidstaat: 

a.  voor het indienen van een registratieaanvraag bij de BCP binnen de 30 dagen na 

aankomst; 

b. Voor het indienen van het paspoort van de paardachtige bij de BCP (CWBC of PPV) met 

het oog op het verifiëren van de te registreren gegevens en opdat de BCP zijn stempel 

zou kunnen aanbrengen in de ad hoc rubriek van het paspoort (deel C van sectie I voor de 

paspoorten afgegeven na 1 januari 2016 en hoofdstuk IV voor de andere paspoorten) of 

om het paspoort te laten valideren (deel C van sectie I voor de paspoorten afgegeven na 

1 januari 2016 en hoofdstuk IV voor de andere paspoorten) door de identificeerder; 

6. In geval van vertrek uit België of aankomst in België,  voor het verifiëren of de paardachtige wel 

degelijk in het bezit is van een gezondheidscertificaat uitgereikt door de bevoegde veterinaire 

autoriteit (in België PCE van het FAVV); 

7. voor het meedelen aan de centrale gegevensbank (BCP)  (via het extranet indien de paardachtige 

definitief geëncodeerd is : www.horseid.be ) van elke wijziging van een van de geregistreerde 

gegevens met betrekking tot de paardachtige waarvan hij de houder is. 

8. Voor het terugzenden van het paspoort (voor vernietiging of ongeldigmaking) in geval van de 

dood van de paardachtige buiten het slachthuis, naar de initiële instantie van afgifte of naar de 

BCP (CWBC of PPV ) binnen de 30 dagen na de dood van de paardachtige. 

 

 

 

2.A.9. De verantwoordelijken van maneges, pensions,……. 

De verantwoordelijken van inrichtingen die paarden huisvesten zijn verantwoordelijk voor het feit: 

1. dat ze enkel paardachtigen mogen huisvesten die geïdentificeerd zijn conform de bepalingen van 

de verordening (EU) 2015/262 en van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 (m.a.w. voorzien 

van een paspoort met een hoofdstuk gewijd aan de toediening van medische behandelingen, 

voorzien van een microchip en geregistreerd in de Belgische centrale gegevensbank); 

2. dat ze in het bezit moeten zijn van het paspoort van de gehuisveste paardachtigen of van een 

kopie daarvan indien het origineel binnen de drie uur volgend op elk verzoek van de bevoegde 

autoriteiten kan worden voorgelegd. 
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2.A.10. De handelaars: 

 

De handelaars moeten voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 

betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van 

landbouwhuisdieren (bijhouden van een register). 

Ze zijn verantwoordelijk: 

1. Voor het feit dat ze enkel paardachtigen mogen verkopen of aankopen die geïdentificeerd zijn 

conform de bepalingen van de verordening (EU) nr. 2015/262 ; 

2. Voor het feit dat ze enkel paardachtigen mogen binnenbrengen op het Belgisch grondgebied die 

voorzien zijn van een gezondheidscertificaat afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het land 

van herkomst; 

3. Voor het indienen van een registratieaanvraag bij de BCP binnen de 30 dagen na aankomst, voor 

elke paardachtige die wordt binnengebracht op het Belgisch grondgebied vanuit een andere 

Lidstaat indien het dier niet binnen de eerste 10 dagen wordt geslacht; 

4. Voor het indienen van een identificatie- en registratieaanvraag binnen de 30 dagen volgend op 

de invoer van paardachtigen vanuit derde landen indien ze niet vergezeld zijn van een 

slachtcertificaat of indien de tijdelijke toelating tot invoer omgezet wordt in een definitieve 

toelating; 

5. Voor het valideren van de aankoop van een paardachtige (bevestiging van de verandering van 

houder) in de Belgische centrale gegevensbank via www.horseid.be ; 

6. Voor het melden van elke beëindiging van het houderschap (verkoop) van een paardachtige aan 

de Belgische centrale gegevensbank via www.horseid.be . 

 

2.A.11. De slachthuisverantwoordelijken 

De verantwoordelijke van een slachthuis is verantwoordelijk (artikel 34 van de verordening (EU) 

2015/262) : 

1. Voor het recupereren en vernietigen van de microchip ; 

2. Voor het ongeldig maken van het identificatiedocument door ten minste op alle bladzijden met 

een fraudebestendige stempel het woord „ongeldig” aan te brengen of door alle bladzijden van 

het identificatiedocument te perforeren; 

3. Indien de paardachtige wordt geslacht onder dekking van een gezondheidscertificaat: voor de 

vernietiging van het paspoort van het paard en het versturen van een slachtingsattest indien de 

lidstaat waar het paspoort werd afgeleverd het niet wenst te recupereren (Frankrijk, Estland, 

Portugal, Spanje, Litouwen, Slovenië, Finland, Denemarken, Bulgarije) of in de andere gevallen 

het terug sturen van de ongeldig gemaakte paspoorten  (Roemenië, Tsjechië, Oostenrijk, 

Hongarije, IJsland, Slowakije, Kroatië , Nederland);  

4. Indien de paardachtige geëncodeerd is in de Belgische centrale gegevensbank: voor de 

encodering van de dood van de paardachtige via www.horseid.be (login en paswoord) en, ofwel 

voor de vernietiging van het paspoort, ofwel voor de terugzending ervan naar de BCP. 
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2 A 12 De asielen voor paardachtigen 

 

De verantwoordelijken van asielen voor paardachtigen worden geacht in hun installaties enkel 

paardachtigen te herbergen die geïdentificeerd en geregistreerd zijn conform de bepalingen van het KB 

van 16 februari 2016 en van de verordening (EU) nr. 2015/232. 

 Er is geen enkele afwijking meer van kracht betreffende de identificatie van de paardachtigen. 

1. Indien een paardachtige binnenkomt in een asiel zonder paspoort, is het asiel verantwoordelijk 

voor het aanvragen van een duplicaat (stamboek) of een vervangingsdocument (BCP) met 

vermelding van het pv-nummer wanneer de paardachtige wordt geplaatst ingevolge een 

inbeslagname. 

2. Indien de paardachtige het asiel verlaat, moet het dier vergezeld zijn van zijn paspoort. 
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B. Praktische samenwerkingsmodaliteiten tussen de gewesten, het 

FAVV, de BCP en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu 

 

Artikel 7.5. van de verordening 2015/262 : 

Het identificatiedocument afgegeven door een Belgische instantie van afgifte is een uniek ondeelbaar 

document dat minstens de secties I tot IX bevat voor alle paardachtigen. 

 

Artikel 5, paragrafen 3 en 4 van de verordening 2015/262 : 

Wanneer er een onregelmatigheid wordt vastgesteld door een van de gewesten, het FAVV of de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met de taken van de instanties 

van afgifte, brengt de entiteit die de feiten vaststelt de andere entiteiten hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Indien de feiten een sanctie verantwoorden, wordt hierover beslist in overleg tussen het betrokken 

gewest, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAVV. 

 

Communicatie met de beheerder van de gegevensbank: 

- In geval van vragen / problemen…., contacteren de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu en het FAVV de BCP, eventueel rechtstreeks de regionale vleugels maar 

met de BCP in kopie. Het is dus de BCP die het contactpunt is van de federale overheid. 

- De regionale vleugels Paardenpunt Vlaanderen (PPV) en CWBC contacteren de federale overheid via 

de BCP of contacteren eventueel rechtstreeks de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu of het FAVV maar met de BCP in kopie. 

 

Controleregels 

- Artikel 37 van het KB van 16 februari 2016: voor elke aanvraag voor het encoderen van een paard 

afkomstig uit een andere lidstaat zonder gezondheidscertificaat, vermeldt de beheerder het 

ontbreken van het certificaat in de centrale gegevensbank. De identificatie zal gecontroleerd worden 

door een identificeerder. Daarnaast zal de paardachtige moeten gecontroleerd worden door een 

dierenarts, volgens de instructies van het FAVV, op kosten van de houder. De identificatieprocedure 

wordt dus niet geblokkeerd, maar de paardachtige mag niet veranderen van houder zolang de door 

het FAVV gevraagde bijkomende controles niet afgerond zijn. 
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- De beheerder (BCP, PPV en CWBC) schikt zich naar de beslissingen van het FAVV voor wat betreft 

eventuele wijzigingen van identificatiegegevens betreffende paardachtigen waarvan vermoed wordt 

dat ze het voorwerp zijn van fraude. 

- Elke niet door de geldende wetgeving voorziene onregelmatigheid wordt gemeld aan de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

- De regionale vleugels melden via de BCP aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu elk probleem dat ze ondervinden met een identificeerder (artikel 25 van het KB van 16 

februari 2016), en bezorgen elk document dat kan dienen voor het verantwoorden van een eventuele 

sanctie. 

- In geval van twijfel over de conformiteit van een paspoort, bezorgt de BCP (CWBC/PPV) het dossier 

aan de NOE (FAVV) met in kopie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

DG4, en FAVV DG Controlebeleid. 
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 Hoofdstuk III :soorten documenten 

 

 

3.1. Algemene regels: 

� Het paspoort /duplicaat / vervangend document is geen eigendomstitel. 

� Het paspoort/duplicaat / vervangend document  (of een kopie) vergezelt de paardachtige bij alle 

verplaatsingen, behalve  

o Indien het gaat om een niet gespeend veulen dat het moederdier vergezelt; 

o Indien de paardachtige zich in de weide bevindt; 

o Indien de paardachtige bereden, gemend, geleid of meegenomen wordt in de buurt van 

de stal; 

o Indien de paardachtige deelneemt aan een proef /training voor een wedstrijd waarvoor 

hij het terrein waar de training of de wedstrijd plaatsvindt, tijdelijk moet verlaten; 

o Indien de paardachtige verplaatst of vervoerd wordt vanwege een noodsituatie. 

� Het paspoort / duplicaat / vervangend document (of een kopie) is aanwezig op het bedrijf waar 

de paardachtige verblijft. 

Worden als geldig beschouwd : 

- De documenten afgegeven voor paardachtigen geboren voor 30 juni 2009 indien ze conform zijn 

met de beschikkingen 93/626/EEG of 2000/68/EG op voorwaarde dat die documenten 

o werden geregistreerd in de gegevensbank van de instantie van afgifte voor 31/12/2009 ; 

o het hoofdstuk « medische behandelingen » bevatten. Indien dit hoofdstuk werd 

afgeleverd na het paspoort, moet het document ingevuld en gevalideerd zijn door de 

instantie van afgifte die het heeft afgegeven. 

 

- De documenten afgegeven voor paardachtigen geboren voor 30 juni 2009 overeenkomstig de 

verordening (EG) nr.504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 

90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van 

paardachtigen (ondeelbare documenten, die de sectie « medische behandelingen » omvatten, 

geregistreerd in de centrale gegevensbank). Wanneer het document werd afgegeven na 

30/06/2010, moeten de paardachtigen worden uitgesloten van de slacht voor menselijke 

consumptie. 

- De documenten afgegeven overeenkomstig de verordening (EG) 504/2008 tot 31 december 2015. 

- De documenten afgegeven na 1 januari 2016 overeenkomstig de bepalingen van de verordening 

(EU) 2015/262. 
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3.2. Paspoort 

� Het paspoort is het document bedoeld in artikel 7 van de verordening (EU) 2015/262 en dat 

beantwoordt aan de controlevereisten van artikel 8 van dezelfde verordening. In België werd 

geopteerd voor een model van paspoort dat de secties I tot IX omvat voor alle paardachtigen 

(geregistreerde of als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen). 

� Het paspoort is een ondeelbaar document. 

� Het paspoort wordt afgegeven door een erkende instantie van afgifte (zie artikel 4 van het KB 

van 16  februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een 

centrale gegevensbank). 

 

3.3. Duplicaat 

� Een duplicaat wordt afgegeven wanneer de identiteit kan worden bevestigd en 

o Wanneer het originele paspoort is zoekgeraakt; of  

o Wanneer het veulen voor het eerst wordt geïdentificeerd na de leeftijd van 12 maanden, 

het moederdier correct geïdentificeerd is3 en het dekcertificaat (en/of de DNA-typering 

met controle van de afstamming) beschikbaar is; of 

o Wanneer de paardachtige werd ingevoerd na 30 juni 2009 (bevestiging via het 

gezondheidscertificaat) en niet in orde werd gebracht conform de vereisten uit de 

verordening 504/2008 op 31/12/2015, maar zijn identiteit wel bevestigd is; 

o Wanneer het gaat om een paardachtige ingevoerd na 31/12/2015 waarvoor de 

identificatieaanvraag wordt ingediend na 30 dagen te rekenen vanaf zijn aankomst in 

België, op voorwaarde dat het dekcertificaat beschikbaar is en het moederdier correct 

geïdentificeerd is; 

o Wanneer het paspoort tekens van fraude vertoont maar de identiteit van het dier 

bewezen is; 

o Wanneer naar aanleiding van een aanvraag voor een paspoort vanwege de houder blijkt 

dat bij de paardachtige reeds een microchip werd ingeplant of dat het geïdentificeerd 

werd via een alternatieve methode. 

� De paardachtige behoudt zijn UELN-nummer. 

                                                           
3 De controle van de identificatie van het moederdier is vereist om een duplicaat te kunnen afgeven voor een veulen 

ouder dan 12 maanden, anders ontvangt het veulen een vervangend document en verliest het zijn afkomst. In de 

praktijk zal dus enkel de identificatie gecontroleerd worden van moederdieren van veulens die niet geregistreerd 

zijn binnen de vastgestelde termijnen, maar niets belet dat een stamboek eist dat alle moederdieren van veulens 

die worden ingeschreven in orde zijn wat de identificatie betreft. Het gaat dan om een interne regel van het 

stamboek. 

Voor veulens geboren in een lidstaat, moet de centrale gegevensbank van de lidstaat waar het veulen geboren is 

worden geraadpleegd om te kunnen bevestigen dat het moederdier correct geregistreerd is. 
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� Het duplicaat wordt afgeleverd door de initiële instantie van afgifte 4 behalve indien er 

overeenkomsten bestaan tussen instanties van afgifte die eenzelfde ras beheren opdat duplicaten 

zouden kunnen worden afgegeven in het land waar de paardachtige zich bevindt; 

� De paardachtige wordt uitgesloten uit de voedselketen. Met de goedkeuring van de PCE van het 

FAVV, die de schorsing in het paspoort  inschrijft,  kan er evenwel een schorsing van 6 maanden 

worden toegepast. 

 

3.4. Vervangend document 

� Een vervangend document wordt afgegeven  

o Wanneer het originele paspoort is zoekgeraakt en de identiteit van de paardachtige niet 

kan bevestigd worden; of 

o Wanneer het veulen voor het eerst wordt geïdentificeerd na de leeftijd van 12 maanden 

en het dekcertificaat niet beschikbaar is en/of het moederdier niet correct geïdentificeerd 

is (conform paspoort – registratie – microchip); of 

o Wanneer het gaat om een paardachtige ingevoerd na 31/12/2015 waarvoor de 

identificatieaanvraag wordt ingediend na 30 dagen te rekenen vanaf zijn aankomst in 

België en waarvan men niet beschikt over een dekcertificaat en/of waarvan het 

moederdier niet correct geïdentificeerd is (geldt ook voor een paardachtige die ingevoerd 

wordt zonder gezondheidscertificaat en waarvan de datum van aankomst dus niet kan 

bepaald worden); of 

o Wanneer het gaat om een paardachtige ingevoerd na 30 juni 2009 en niet geïdentificeerd 

conform de verordening (EG) nr. 504/2008 op 31/12/2015 en waarvan men niet beschikt 

over een dekcertificaat en/of waarvan het moederdier niet correct geïdentificeerd is; 

o Wanneer het paspoort tekens/vermoedens van fraude vertoont en de identiteit van het 

dier niet kan worden vastgesteld. 

� Het vervangend document wordt afgegeven door de BCP. 

� Nieuw UELN 

� De paardachtige wordt definitief uitgesloten uit de voedselketen. 

 

 

 

                                                           
4 Indien de houder geen duplicaat wil aanvragen aan de initiële instantie van afgifte, kan hij een vervangend 

document aanvragen bij de BCP met een nieuw UELN of een duplicaat voor fok- en gebruikspaard bij de BCP mits 

het akkoord van de initiële instantie van afgifte Er zal dan een kennisgeving worden verstuurd naar de centrale 

gegevensbank van de lidstaat waar het originele paspoort werd afgegeven (op basis van het microchipnummer). 
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3.5. Tijdelijk document  

� Document afgegeven door de instantie van afgifte die het paspoort van de paardachtige 

bijhoudt om updates uit te voeren. 

� Afgegeven op verzoek van de houder / het FAVV / de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu / een regionale overheid. 

� Model bepaald in bijlage III bij de verordening (EU) nr. 2015/262. 

� Enkel geldig in België voor een maximumduur van 45 dagen . 

� Vertrek naar een andere lidstaat toegelaten gedurende die 45 dagen indien het tijdelijk document 

vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat uitgereikt door een PCE van het FAVV. 

� Niet geldig voor het slachthuis. 

  

3.6. Overzichtstabel: origineel document  - duplicaat – paspoort 

 

Origineel  (model art.7) Verwijzing  

verordening 

2015/262 

Duplicaat 

(initiële instantie 

van afgifte of BCP) 

Verwij-

zing 

2015/262 

Vervangend document 

(enkel BCP) 

nieuw UELN 

Verwijzing  

verorde-

ning 

2015/262 

      

Identificatie voor de leeftijd van 

12 maanden 

12.1 Identificatie buiten 

de vastgestelde ter-

mijnen maar ge-

boortecertificaat 

beschikbaar en 

moederdier geregi-

streerd 

29.1.b Origineel document zoekge-

raakt, identiteit onzeker en geen 

aanwijzing dat er eerder een do-

cument werd afgegeven 

32.1.a 

      

Op verzoek van de federale 

overheidsinstantie 
12.3.a 

(+artikel 

10§1 en 2 

van het KB 

van 

16/02/2016) 

Origineel document 

zoekgeraakt en 

identiteit bewezen 

29.1.a Identificatie buiten de vastge-

stelde termijnen, zonder de 

voorwaarden van artikel 29 b 

(dekcertificaat en moederdier 

geïdentificeerd) 

32.1.b 

      

Als gebruiksdier gehouden 

paardachtige -> in een stam-

boek geregistreerde paardach-

tige  

12.3.b Op verzoek van de 

bevoegde over-

heidsinstantie wan-

neer deze laatste 

over bewijsmateri-

aal beschikt dat 

sommige details 

niet in orde zijn. 

29.1.c   
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Als gebruiksdier gehouden of in 

een stamboek geregistreerde 

paardachtige�  FEI 

12.3.c Duplicaat van een 

derde land: Transit 

via een instantie van 

afgifte van de plaats 

waar de paard- 
achtige zich bevindt  

30   

      

Paspoort zonder grafisch signa-

lement (afwijking 10.1) dat niet 

kan worden aangepast aan de 

verordening 

12.3.d Paardachtige voor-

zien van een micro-

chip of geïdentifi-

ceerd via een alter-

natieve methode 

maar zonder docu-

ment en waarvan de 

identiteit bewezen 

is 

17.2.a Paardachtige voorzien van een 

microchip of geïdentificeerd via 

een alternatieve methode maar 

zonder document en waarvan de 

identiteit niet vaststaat. 

17.2.a 

      

Paspoort afgegeven aan een 

paardachtige zonder microchip 

(met alternatieve methode of 

microchip die niet meer werkt) 

bij wie een nieuwe microchip 

wordt ingeplant 

12.3.e   Vaststelling van verwijdering van 

een transponder of alternatieve 

methode zonder documenten 

17.3 

      

Initieel paspoort in beslag geno-

men door de bevoegde over-

heidsinstantie 

12.3.f     

      

Identificatie paardachtige uit 

derde landen 

15.1 et 15.3   Identificatie van een paard- 

achtige uit een derde land in-

dien aanvraag ingediend na de 

30 dagen te rekenen vanaf de 

aankomst van het dier 

32 

      

Paspoort uit een derde land 30     

      

Paspoorten voor wilde paarden 17.4     
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Hoofdstuk IV: de procedures 

 

 

4.1. Voor de instanties van afgifte: stap voor stap  

 

 

A/ Belgisch paspoort (1ste aanvraag) 

 

 

Acties Wettelijke basis 

 

Aandachtspunten 

A.1/ Ontvangst van de identificatieaanvraag 

 

• Pre-encodering in de centrale gege-

vensbank 

KB- artikel 7  

• Verificatie van de gekozen identifi-

ceerder 

KB- artikel 22 De officiële lijst is de lijst beheerd 

door de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu op het extranet 

www.horseid.be en beschikbaar 

op het volgende adres : 

http://www.health.belgium.be/nl

/node/27373  

A.2/ Identificatiedossier  

 

• Het dossier wordt, na betaling van het 

forfaitaire bedrag, door de BCP ver-

stuurd  

 

KB- artikel 13.2° 

 

� Ofwel rechtstreeks naar de hou-

der 

 De instantie van afgifte moet niks 

doen. 

� Ofwel naar het stamboek   Het stamboek vertrouwt het 

dossier toe aan een 

stamboekmedewerker of aan een 

identificeerder. 
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A.3/ Ontvangst van het ingevulde identificatiedossier 

 

• Dossier ingevuld teruggezonden door 

de identificeerder of de medewerker 

aangeduid door het stamboek  

KB- artikel 13.4°  

� Verificatie van de gegevens uit 

sectie I van het paspoort 

Verordening 2015/262 

– artikel 9.1.b 

 

� Opstellen van het certificaat van 

sectie V 

Verordening 

2015/262-artikelen 

9.2. en 3. 

Betreft de geregistreerde 

paardachtigen (en geen als fok- en 

gebruiksdier gehouden 

paardachtigen) 

• Raadplegen van de beschikbare elek-

tronische bestanden en documenten 

om te controleren of de paardachtige 

nog geen identificatiedocument ge-

kregen heeft. 

 

Verordening 2015/262 

– artikelen 16.1 en 

16.2.a) 

 

A.4/ Paspoort  

 

• Keuze van het type document 

 

 zie tabel voor de keuze van het 

type document (Hoofdstuk III) 

 

� Nieuw document Verordening 2015/262 

– artikelen 12.1; 

Af te geven vóór de leeftijd  van 12 

maanden. 

 

Verordening 

2015/262-  

artikelen 12.3.a; 

12.3.b; 12.3.c; 

17.4 

KB van 16/02/2016: 

artikel 10 

Te allen tijde af te geven indien 

- Vergissing vastgesteld binnen 

de 30 dagen na de afgifte van 

het paspoort en oorspronkelijk 

paspoort beschikbaar (ander 

geval, zie PCE); 

- Opwaardering van een als fok- 

en gebruiksdier gehouden 

paardachtige tot een geregi-

streerde paardachtige (ver-

plichte vernietiging van het 

eerste paspoort). 

-  Paspoort voor paardachtige 

die in het wild of half in het 

wild leeft, die het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een aan-

vraag tot afwijking. 

 

� Duplicaten Verordening 2015/262 

– artikelen 29.1.b; 

29.1.a; 29.1.c; 30; 

17.2.a 

Uitsluiting van de voedselketen 

(of schorsing voor 6 maanden met 

akkoord van het FAVV) 

De schorsing voor 6 maanden 

wordt door de PCE ingeschreven in 

het paspoort.  
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� Vervangingsdocument  Verordening 

2015/262- artikelen 

32.1.a; 32.1.b; 17.2.a; 

17.3 

Equipas, vervangingsdocument 

genaamd, afgegeven door de BCP. 

Uitsluiting van de voedselketen. 

• Voldoende pagina’s en inachtneming 

van de volgorde van de secties 

Verordening 2015/262 

– artikelen 7.2 en 7.3 

 

• Serienummer (indien voorgedrukt 

document) 

Verordening 2015/262 

– artikel 8.b.ii 

 

• Sectie 1 deel A wordt geplastificeerd 

met een doorzichtige en zelfklevende 

stof indien de gegevens niet gedrukt 

zijn  

Verordening 

2015/262, bijlage I, 

deel 2 

 

• Microchip  

 

Verordening 2015/262 

– artikel 20 

 

� Noteren van het microchipnum-

mer in punt 5, deel A van sectie I 

van het paspoort 

 

� Aanduiden van de plaats van de 

microchip op het grafisch signale-

ment 

 

� Handtekening van de identificeer-

der of van de stamboekmede-

werker of van de instantie van af-

gifte op het grafisch signalement  

 

 

A.5/ Encodering van de gegevens 

 

• Encodering van de gegevens in de ge-

gevensbank van het stamboek 

Verordening 2015/262 

– artikel 38.1 

Gegevens gedurende ten minste 

35 jaar te bewaren 

• Encodering van de gegevens in de 

centrale gegevensbank  

Verordening 2015/262 

– artikel 38.3 

Binnen de 15 dagen mee te delen 

aan de BCP   

+  aan de centrale database van de 

lidstaat waar het veulen vandaan 

komt indien het gaat om een 

veulen dat zich in een andere 

lidstaat bevindt (zie punt 4.3). 

A.6/ Tijdelijk document  

 

Aflevering van een tijdelijk document 

indien het paspoort door de instantie van 

afgifte bijgehouden wordt om de 

gegevens bij te werken. 

 

Verordening 2015/262 

– artikel 24 + bijlage III 

Artikel 31 van het KB 

Geldigheid van het document: 45 

dagen 

A.7/ Dood van een paardachtige 

 

• Slachting van een paardachtige  Verordening 2015/262 

– artikel 34 

De dood wordt door de 

verantwoordelijke van het 

slachthuis onmiddellijk 

geëncodeerd in de centrale 

gegevensbank via 

www.horseid.be. 

Het paspoort wordt ofwel in het 

slachthuis vernietigd, ofwel 
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teruggestuurd naar de Belgische 

instantie van afgifte die het 

vernietigt of ongeldig maakt . 

 

• Paardachtige bij rendac Verordening 2015/262 

– artikelen 35 

en 7.4 

De houder stuurt het paspoort 

binnen de 30 dagen na de dood 

terug.  

De instantie van afgifte 

� maakt het paspoort on-

geldig;  

� encodeert de dood in 

haar database en stuurt 

de informatie naar de 

centrale gegevensbank 

(BCP) of encodeert ze 

rechtstreeks via 

www.horseid.be ; 

� vernietigt het paspoort of 

geeft het ongeldig ge-

maakte paspoort terug 

aan de houder. 

 

 

B/ Registratie van paardachtigen afkomstig van een andere LS 

(behalve de paardachtigen bedoeld in artikel 27.2.b van verordening 2015/262: paardachtigen die 

gedekt zijn door een gezondheidscertificaat en die geslacht zijn tijdens de geldigheidsperiode van het 

certificaat – wedstrijden – fokseizoen – medische redenen) 

Acties Wettelijke basis Aandachtspunten 

 

B.1/ Registratieaanvraag 

 

• De houder dient bij de BCP een re-

gistratieaanvraag in binnen de 30 

dagen na aankomst van de paard-

achtige op het Belgische grondge-

bied. 

Verordening 2015 /262- artikel 

27.2  

KB- artikel 37 

De houder  

moet binnen de 30 dagen na 

aankomst op het Belgisch 

grondgebied het paspoort 

voorleggen aan de BCP voor 

het plaatsen van de stempel 

in deel  C van sectie I voor de  

paspoorten afgeleverd na 

1/01/2016 of hoofdstuk IV 

van de andere paspoorten 

of, 

het paspoort laten 

ondertekenen door de 

identificeerder in dezelfde 

rubrieken zoals hierboven 

vermeld. 
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• De BCP controleert de conformi-

teit van het paspoort en de regi-

stratie van de paardachtige in de 

database van een andere lid-

staat5. 

Verordening 2015/262- artikel 

16 

KB- artikel 3§2 

 

• De BCP controleert de aanwezig-

heid van het gezondheidscertifi-

caat. 

KB- artikel 60 

(=artikel 11/1 van het KB van 1 

december 2013 betreffende de 

veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het verkeer 

van paardachtigen, de invoer 

van paardachtigen uit derde 

landen en de doorvoer) 

Bij twijfel, een scan van het 

document naar het FAVV 

sturen (contact: Dr. Chantal 

Rettigner) 

 

Is er geen 

gezondheidscertificaat: 

vermelden in de centrale 

gegevensbank  

(de houder zal een 

standaardbrief van het 

FAVV ontvangen – vraag om 

bloedonderzoek) 

 

B.2/ Registratie van de gegevens van de paardachtige in de centrale database 

 

• Paspoort in orde met microchip 

en gezondheidscertificaat OK 

Verordening 2015/262- artikel 

28 

Registratie van de gegevens 

in de centrale gegevensbank  

 

+ vermelding van de 

instantie van afgifte die de 

gegevens registreert in de 

centrale gegevensbank, in 

sectie I, deel C van het 

paspoort (art.28.3.b) 

wanneer het gaat om een 

paspoort afgegeven na 1 

januari 2016 / in hoofdstuk 

IV van de andere 

paspoorten. 

 

 

• Paspoort niet conform en/of geen 

gezondheidscertificaat 

 Tijdelijke registratie in de 

centrale gegevensbank en 

procedure waarbij een 

beroep gedaan wordt op 

een identificeerder 

(identificatiedossier 

uitgebracht door de BCP- zie 

punten A1 en A2). 

 

 

                                                           
5 Zie excel tabel, die door de FOD gecommuniceerd werd met de gegevens van de centrale database van de andere 

lidstaten 
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B.3/ Controle door een identificeerder6 

 

• Controle van de paardachtige 

door een identificeerder. 

 

 

 

 

B.4/ Registratie in de centrale database 

 

• Ontvangst van het identificatie-

dossier ingevuld door de identifi-

ceerder. 

Verordening 2015/262- artikel 

28 

De identificatieprocedure 

kan worden afgesloten los 

van het feit of de analyses 

die vereist zijn omdat er 

geen gezondheidscertificaat 

is, al dan niet doorgevoerd 

werden. De PCE zal de BCP 

op de hoogte brengen zodra 

de analyses uitgevoerd en in 

orde zijn. 

 

 

B.5/ Identificatiedocument (in geval van niet-conform paspoort) zie tabel 3.6 

 

• Duplicaten 

 

Afgegeven door de oorspronkelijke 

instantie van afgifte of door de BCP 

indien geen bezwaar door de initiële 

instantie van afgifte. 

Verordening 2015/262- 

artikelen 29.1.a – 29.1.c – 17.2.a 

� Wanneer een paspoort 

zoekgeraakt is of som-

mige details niet correct 

aangeduid zijn op het 

paspoort maar de iden-

titeit kan worden aange-

toond. 

� Paardachtige geïdentifi-

ceerd via een alterna-

tieve methode. 

� Mogelijke tijdelijke uit-

sluiting met toestem-

ming van het FAVV 

(PCE). 

� Wanneer het paspoort 

het voorwerp van 

fraude heeft gevormd 

maar de identiteit van 

de paardachtige beves-

tigd is (definitieve uit-

sluiting). 

 

 

 

 

                                                           
6 Enkel indien er geen paspoort en / of gezondheidscertificaat is 
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• Vervangingsdocument  

Afgegeven door de BCP 

Verordening 2015/262-artikelen 

32.1.a- 17.3 

� Origineel document 

zoekgeraakt en identi-

teit onzeker. 

� Geen aanwijzing dat al 

eerder een document 

afgegeven werd. 

� Vaststelling dat een 

transponder of een al-

ternatieve methode on-

gedocumenteerd is ver-

wijderd. 

� Wanneer het paspoort 

het voorwerp van 

fraude heeft gevormd 

en de identiteit van de 

paardachtige kan wor-

den aangetoond. 

� Op vraag van de houder 

die geen duplicaten wil. 

 

• Nieuw paspoort Verordening 2015/262-artikelen 

12.3.d – 12.3.e- 12.3.f 

� Paspoort zonder gra-

fisch signalement dat 

niet aan de verordening 

kan worden aangepast. 

� Wanneer een microchip 

ingeplant is en het be-

staande document niet 

kan worden aangepast. 

� Oorspronkelijk paspoort 

in beslag genomen door 

de overheid (om andere 

redenen dan fraude)  

In alle gevallen waar het 

oude paspoort niet terug 

bezorgd wordt aan de in-

stantie van afgifte, wordt 

het FAVV hiervan verwit-

tigd. 
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C/ Paspoort voor paardachtigen uit derde landen (niet vergezeld van een certificaat 

« slachtdier ») 

Acties  Wettelijke basis Aandachtspunten 

 

C.1. Identificatie- en registratieaanvraag 

 

• Aanvraag ingediend door de 

houder bij een Belgische in-

stantie van afgifte binnen de 

30 dagen na aankomst op 

het Belgische grondgebied of 

binnen de 30 dagen na het 

einde van de geldigheidspe-

riode van het tijdelijke toela-

tingscertificaat. 

Verordening (EU)2015/262  -  

artikel 15 

 

KB van 16/02/2016- artikel 18 

De instantie van afgifte moet 

nagaan of het 

identificatiedocument conform is 

of conform kan worden gemaakt 

met de bepalingen van 

verordening (EU) 2015/262. 

• Pre-encodering van de gege-

vens in de centrale gege-

vensbank (zie punt A.1) 

  

C.2. Identificatiedossier 

 

Zie punt A.2 

 

  

C.3. Ontvangst van het ingevulde identificatiedossier  

 

Zie punt A.3 

 

  

C.4.Paspoort 

 

• Conform maken van het be-

staande identificatiedocu-

ment. 

Verordening (EU) 2015/262- 

artikel 15.2 

Bv.: toevoegen van de bijlage 

medische behandeling 

momenteel met behoud in de 

voedselketen7.  

• Nieuw identificatiedocu-

ment  

Verordening (EU) 2015/262- 

artikel 15.3 

Behoud in de voedselketen2 

indien er geen tegenstrijdige 

informatie voorhanden is. 

C.5. Registratie van de gegevens in de centrale gegevensbank 

 

 Verordening 2015/262 – 

artikelen 38.1 en 38.3 

 

                                                           
7 Er wordt een ontwerp voorbereid dat een opschorting van slachting van 6 maanden zou opleggen (nog niet 

goedgekeurd) Implementing Regulation amending the model certificates for imports into the Union of meat preparations, meat 

products and treated stomachs, bladders and intestines, as well as fresh meat of domestic solipeds set out in Decisions 2000/572/EC 

and 2007/777/EC and Regulation (EU) No 206/2010 as regards public health requirements for residues.  
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4.2. Overzichtstabel van de verschillende mogelijke situaties vanaf 01/01/2016 

A/ Geen paspoort aanwezig  

 

 Microchip 

aanwezig 

Type paspoort Instantie van 

afgifte 

Statuut van de paardach-

tige 

 

Veulen 
(identificatie uitgevoerd vóór 

12 maanden na de geboorte) 

 stamboekpaspoort erkende ver-

eniging8 
 

Behoud in de voedselketen 
Equipas BCP 

Veulens geïdentificeerd 

na 12 maanden 

 Duplicaat indien de 

moeder wel degelijk 

geregistreerd was + 

aanwezigheid dek-

certificaat 

Erkende ver-

eniging  

definitieve uitsluiting van de 

voedselketen maar mogelijk-

heid van opschorting voor 6 

maanden verleend door het 

FAVV 

Vervangingsdocu-

ment 

 

BCP 

definitieve uitsluiting van 

de voedselketen (rechtstreeks 

vermeld in het paspoort op het 

ogenblik van de druk) 

Ingevoerd paard (=af-

komstig van een land buiten 

de Europese Unie) 
registratieaanvraag ingediend 

binnen de 30 dagen na aan-

komst op het grondgebied 

 

ja of nee  
(indien nee, in-

planting door 

een dierenarts) 

stamboekpaspoort 

(of bestaand pas-

poort conform ma-

ken) 

erkende ver-

eniging Momenteel behoud in de 

voedselketen (behalve in-

dien andersluidende ver-

melding in de beschikbare 

documenten)  

Equipas (of be-

staand paspoort 

conform maken) 

BCP 

Ingevoerd paard (=af-

komstig van een land buiten 

de Europese Unie) 
paspoortaanvraag ingediend 

na 30 dagen na aankomst op 

het grondgebied 

 

  Duplicaat erkende ver-

eniging 
definitieve uitsluiting van 

de voedselketen (rechtstreeks 

vermeld in het paspoort op het 

ogenblik van de druk) 

Vervangingsdocu-

ment 

BCP 

Paarden afkomstig van 

een andere LS 

Ja (of alter-

natieve me-

thode) 

Duplicaat  (zie punt 

B – verlies van het 

paspoort) 
 

of  

 

 

vervangingsdocu-

ment 

Instantie die 

het originele 

paspoort af-

gegeven heeft 

(zie punt B- 

verlies van het 

paspoort) 
 

 BCP 
 

definitieve uitsluiting van 

de voedselketen (rechtstreeks 

vermeld in het paspoort op het 

ogenblik van de druk) 

Nee en geen 

alternatieve 

methode 
(microchip laten 

inplanten door 

een dierenarts) 

Vervangingsdocu-

ment 

BCP 

 

 

 

 

                                                           
8 erkende vereniging: organisatie of vereniging die volgens de Europese voorschriften erkend is voor het bijhouden van het 

stamboek van het ras waartoe de paardachtige behoort en waarvan de toelating om paspoorten voor paardachtigen af te geven, 

niet ingetrokken is. 
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B/ Verlies van het paspoort: 

 Duplicaat (zelfs UELN) of vervangingsdocument (nieuw UELN) 

 
 identiteitscontrole type document Instantie 

van afgifte 

Statuut 

Geregistreerde 

paardachtige of 

fok- en ge-

bruikspaard 

identiteit gecontro-

leerd 

duplicaat Instantie 

van afgifte 

die het ori-

ginele docu-

ment afge-

geven heeft 

 

Of 

BCP op 

vraag van 

de houder  
(maar in dat 

geval verlies 

van de her-

komst) 

Definitieve uitsluiting of 

Opschorting voor 6 maanden (in-

dien het paard al in de gegevensbank zit, 

statuut niet gewijzigd door een dierenarts, 

gegevens van de houder geactualiseerd en 

met akkoord van het FAVV) 

identiteit niet bewe-

zen of weigering tot 

medewerking van de 

initiële instantie van 

afgifte  

vervangingsdo-

cument  

BCP 

Definitieve uitsluiting 
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C/ Niet-conform paspoort – hermerking – of met fouten 

 

 
 soort wijziging bevoegde instantie / 

bevoegd persoon 

statuut  

 

 

Niet-conform paspoort 

 

Paard afkomstig van 

een lidstaat (inclusief 

België) 

 

Geen bijlage « toediening 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik »9 

� duplicaat of vervangings-

document  

 
Opening van een identificatie-

dossier met controle door een 

identificeerder 

BCP of erkende vereni-

ging 

Definitieve uitsluiting van 

de slachting voor mense-

lijke consumptie 

Toevoeging van de grafische 

en beschrijvende signale-

menten (behalve indien ge-

bruikmaking van de afwijking 

toegestaan door verorde-

ning 504/2008 voor de pas-

poorten afgegeven vóór 

1/1/2016)  
Door een identificeerder 

identificeerder Statuut vermeld in het 

paspoort indien het enkel 

over aanvullingen van sig-

nalementen gaat. 

Ingevoerd paard 

(+ zie punt A) 

Conform maken van het pas-

poort indien mogelijk, zo niet 

nieuw paspoort 

BCP of erkende vereni-

ging 

Zie punt A (1ste aanvraag) 

 

Hermerking (niet-leesbare microchip) 

 

 Inplanting van een nieuwe 

microchip door een identifi-

ceerder 

Paspoort gevalideerd 

door de identificeerder 

Artikelen 27- 28 en 29 

van het KB  

 

Invulfout op het paspoort 

(artikel 10 KB van 16/02/2016) 

 

Belgisch paspoort  Fout bij het registreren van 

een gegeven uit de secties I, 

II of V van het paspoort 

 

Fout bij het invullen van de 

gegevens uit sectie I, A of 

sectie V van het paspoort 

door de houder of de identi-

ficeerder 

Instantie van afgifte van 

het oorspronkelijke 

paspoort 

Ongewijzigd statuut op 

voorwaarde dat de fout 

vastgesteld werd binnen 

de 30 dagen van de druk 

van het paspoort (indien 

later is de goedkeuring 

van de PCE nodig) 

 

 

 

 

                                                           
9 Bijlage IX volgens verordening (EG) 504/2008 of sectie II volgens verordening (EU) 2015/262 
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Opmerking voor Zwitserland: 

 

In het kader van de uitwisselingen wordt Zwitserland gelijkgesteld met een lidstaat (zie artikel 2.11 van 

het KB van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van 

paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer). 

Dat wil zeggen dat de regels voor de verplaatsingen dezelfde zijn als die tussen lidstaten (zelfde 

certificatiestelsel). Het gebruikte gezondheidscertificaat is hetzelfde als voor de Europese landen en niet 

het certificaat dat gebruikt wordt voor derde landen. Het controlestelsel is ook het stelsel dat binnen de 

EU van toepassing is.  

Maar in het kader van de identificatie van paarden gebruikt Zwitserland niet het paspoortmodel zoals 

vastgelegd in de Europese regelgeving (Verordening 504/2008 of 2015/262), ook al lijkt dit model er sterk 

op. Het Zwitserse paspoort blijft een document van een derde land dat door de EU aanvaard wordt maar 

dat conform moet worden gemaakt met de Europese regels. 

De registratie van een Zwitsers paspoort gebeurt hetzij door de BCP, hetzij door een stamboek. 

In de verordening is voorzien dat de instantie van afgifte, bij de registratieaanvraag, het oorspronkelijke 

document conform mag maken met de Europese regels. 

Dus om het Zwitserse paspoort conform te maken, mag de BCP of het franches-montagnes stamboek het 

paspoort aanpassen door de conforme bijlage « medische behandeling » toe te voegen. Het statuut 

‘behoud’ kan worden verleend indien er in het oorspronkelijke paspoort geen andersluidende vermelding 

staat.  
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D/ Aanvraag voor encodering met volledig conform paspoort 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardachtige met pas-

poort afgegeven in een lid-

staat 

met microchip 

 

of    

 

alternatieve me-

thode toege-

staan in een an-

dere LS. 

Encodering door BCP 

(CWBC ou PPV) 

 

 

Geen tussenkomst van 

een identificeerder indien 

een gezondheidscertifi-

caat voorgelegd wordt be-

halve indien een micro-

chip moet worden inge-

plant. 

Statuut vermeld in het paspoort 

Indien geen statuut vermeld 

wordt, wordt het dier standaard 

beschouwd als « bestemd voor 

de menselijke consumptie ». 

Opgelet: de microchip moet ge-

registreerd zijn in een Europese 

databank en de gegevens moe-

ten overeenstemmen met de 

paardachtige. Indien de micro-

chip niet geregistreerd is in een 

andere databank10 of het onmo-

gelijk is hiervoor het bewijs te le-

veren, wordt de paardachtige 

uitgesloten uit de voedselke-

ten. 

 

zonder micro-

chip en zonder 

alternatieve me-

thode toege-

staan in een an-

dere LS.  
(en conform pas-

poort afgegeven 

na 31/12/2009) 

Encodering door BCP 

(CWBC ou PPV) + inplan-

ting van een microchip 

door een identificeerder 

 

Definitieve uitsluiting van de 

slachting voor menselijke con-

sumptie 

zonder micro-

chip noch alter-

natieve me-

thode toege-

staan in een an-

dere LS 
 (en conform pas-

poort afgegeven 

vóór 31/12/2009) 

encodering door BCP 

(CWBC ou PPV)  + inplan-

ting van een microchip 

 

Statuut vermeld in het paspoort 

Indien geen statuut vermeld 

wordt, wordt het dier standaard 

beschouwd als « bestemd voor 

de menselijke consumptie ». 

Opgelet: de paardachtige moet 

geregistreerd zijn in een Euro-

pese databank en de gegevens 

moeten overeenstemmen. In-

dien de paardachtige niet geregi-

streerd is in een andere data-

bank11 of het onmogelijk is hier-

voor het bewijs te leveren, 

wordt de paardachtige uitge-

sloten uit de voedselketen. 

  

                                                           
10 Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen! 
11 Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen! 
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4.3. Afgifte van een Belgisch paspoort voor een paardachtige die in een ander 

land verblijft 

• Wettelijke basis: verordening (EU) 2015/262: artikelen 11.3 en 38. 

• Betrokken instanties van afgifte: Belgische fokverenigingen die erkend zijn om een stamboek bij 

te houden. 

• Procedure: het Belgische stamboek registreert alle gegevens bedoeld in artikel 38.1 van verorde-

ning (EU) 2015/262 in zijn database. 

Vervolgens registreert het binnen de 15 dagen de gegevens die vereist zijn in de Belgische centrale 

gegevensbank en geeft het dezelfde informatie door aan de centrale database van de lidstaat 

waar de paardachtige geboren is (zie aanspreekpunten 

http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en.htm of excel tabel, die door 

de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gecommuniceerd werd 

met de gegevens van de centrale database van de andere lidstaten). 

 

4.4. Identificatie van een veulen dat zich in België bevindt, door een buitenlands 

stamboek  

• Wettelijke basis: verordening (EU) 2015/262: artikelen 11.3 en 38. 

• Betrokken instantie van afgifte: stamboek erkend in een andere lidstaat. 

• Procedure: 

o Bij het buitenlandse stamboek: de houder dient zijn aanvraag in. Het veulen moet een 

microchip hebben die ingeplant is door een Belgische dierenarts. Zodra de procedure 

beëindigd en het paspoort afgegeven is, heeft het buitenlandse stamboek 15 dagen tijd 

om de gegevens door te geven aan de BCP. 

o In België: de houder moet het paspoort binnen de 30 dagen na ontvangst van het identi-

ficatiedocument voorleggen aan de BCP (artikel 27.2.a. van verordening 2015/262). Op 

dat ogenblik wordt hem het forfaitaire bedrag gefactureerd voor de registratie van zijn 

paardachtige in de Belgische centrale gegevensbank. In principe moeten de gegevens reeds 

doorgegeven zijn door de buitenlandse instantie van afgifte die het paspoort afgegeven heeft (ge-

kruiste informatie). 

Opgelet: indien er samenwerkingsprocedures bestaan tussen bepaalde instanties van afgifte die in een 

andere lidstaat gevestigd zijn, en Belgische instanties van afgifte, mogen die procedures aangehouden 

worden aangezien de vereiste informatie geregistreerd is in de Belgische centrale gegevensbank. 
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Hoofdstuk V : internet linken 

 

• Site van de Europese Commissie: 

http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/index_en.htm 

 

Informatie van de andere lidstaten : 

http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en.htm 

 

• Site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu   : 

http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-

dieren/identificatie-en-registratie-van-dieren-2  

 

• Site van het FAVV : 

http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/  

 

• Site van de BCP : 

http://www.cbc-bcp.be/ 

 

• Openbare raadpleging  en extranet van de BCP : 

http://www.horseid.be/public/nl/ 
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Contactpersoon :  Dr Daphné Tamigniaux 

02/524.73.17 

Daphne.tamigniaux@sante.belgique.be 

 

 

 

 

 


