VR 2016 1803 DOC.0239/2

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft het
identificatiedocument van paardachtigen
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid,
artikel 40;
Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 januari 2016;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 18
februari 2016, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid, op …………;
Gelet op advies ………… van de Raad van State, gegeven op ………………, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in punt 13° wordt de zinsnede “verordening 504/2008” vervangen door de
zinsnede “uitvoeringsverordening 2015/262”;
2° punt 20° wordt vervangen door wat volgt:
“20° uitvoeringsverordening 2015/262: 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 (verordening
paardenpaspoort);”.
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Art. 2. In titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 en 19 december 2014 wordt het opschrift
van afdeling IV door wat volgt:
“Afdeling IV. Identificatiedocument voor geregistreerde paardachtigen en
certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s van geregistreerde paardachtigen”
Art. 3. In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“Bij geregistreerde paardachtigen moet een identificatiedocument gevoegd worden
dat wordt afgeleverd door een vereniging of organisatie van fokkers die erkend is
met toepassing van beschikking 92/353. Het identificatiedocument wordt opgesteld
conform artikel 26, eerste lid, van dit besluit.”
Art. 4. In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“Het identificatiedocument voor geregistreerde paardachtigen moet voldoen aan de
eisen, vermeld in artikel 8 van uitvoeringsverordening 2015/262.”.
Art. 5. In artikel 34, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013, wordt de zinsnede “verordening
504/2008.” vervangen door de zinsnede “uitvoeringsverordening 2015/262”.
Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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