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HISTORIEK

Identificatie van paardachtigen



PROBLEMATIEK PAARD

Paard “minor” species

• Geneesmiddelen

• Voedselveiligheid

• Kast medicijnen …. LEEG

• Paardenvlees schandalen

• Europese richtlijnen

• 90/426, 90/427: vervoer en invoer paarden

• 93/623, 2000/68: identificatie vergezelt paard

• 2001/82, 2004/68: invoer geneesmiddelen



Belangrijk voor asielen



IDENTIFICATIE PAARD

Vòòr 2005

• Via stamboek of FEI

KB 16/06/2005

• Voedselveiligheid !



KB 16/06/2005

NIEUW

• Identificatie alle paardachtigen: paarden, ezels, zebra’s, kruisingen …

*
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KB 16/05/2005

Identificatie omvat

• Microchip

• EU conform paspoort met grafisch signalement

• Mutatiedocument

• Encoderen in centrale gegevensbank

*



KB 16/05/2005

Begrip ’sanitaire verantwoordelijke’ 

Degene met eigendomsrecht, bezitter, permanent of tijdelijke + vervoer naar markt, 
wedstrijd etc. 

vb. eigenaar, manegehouder, trainer, eigenaar die dagelijks gaat

ASIELEN *



VOEDSELPRODUCEREND OF NIET? 



Uitsluiten uit voedselketen

FINALE BESLISSING 

• Beslissing eigenaar

• Bepaalde medicatie (anders niet te behandelen)

• Administratieve redenen

*



Voor dierenarts

administratieve nachtmerrie



2005 IMPORT SLACHTPAARDEN BUITENLAND

Procedure slachtpaard

• Uit EU lidstaten

• Gezondheidscertificaat + EU-conform paspoort

• Uit 3° landen

• Gezondheidscertificaat + attest niet behandeld met geneesmiddelen

Gevaar insleep officiële ziekten

• Infectieuze anemie o.m. uit Oostblok landen
*

*
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MB 23/05/2006 GEGEVENSBANK

• Centrale gegevens bank Belgische Confederatie Paard BCP

• Vlaanderen

• Niet-stamboekpaard: “Dienst Identificatie Paard” DIP Korbeek-Lo (VCP)

• Stamboekpaard

• In principe via stamboeken

• Vrije keuze om voor DIP te opteren

*

*







ENKELE CIJFERS

• 24/09/2014 

• 263.194 dossiers afgewerkt

• totaal  330.000 dossiers

• Verhoudingen
• VP 55% NVP 45%

• Vlaanderen 70%    Wallonië 30 %

• Stamboek  65% Niet-stamboek 35 % (Equipas)



KB 06/07/2009

Nieuw

• Sanitair verantwoordelijke = ‘houder’ 

• Langere termijn om veulens te identificeren/registreren

• tot 31.12 van geboortejaar of binnen 6 m. na geboorte

• Niet langer uitdrukkelijk uitgesloten voedselketen

• Verlies paspoort: uitgesloten voedselketen

• Uitzondering via FAVV 6 maand schorsing mits …

• Facturatie + identificatieattest rechtstreeks aan aanvrager

*
*

*

*

*



KB 26/09/2013

NIEUW

• Eigenaar niet meer geregistreerd

• Houder is aanvrager en enig contactpunt

• Kopie paspoort op verblijfplaats toegelaten

• Mutatiedocument afgeschaft

• Registratie bedrijf (standplaats) + elke wijziging langer dan 90 d.

*

*

*

*

*



TOEKOMST 2014

toepassing vanaf 01/01/2016

• Digitalisatie Databank (‘under construction’)

• Voor België geen grote wijzigingen

• Centrale gegevensbank voor alle lidstaten verplicht

• BELANGRIJK! Veterinaire diensten bevoegd voor afleveren 
paspoorten – Fokvereniging kan verbod krijgen



WAT HOUDT DE VERPLICHTE IDENTIFICATIE IN? 

Identificatie van paardachtigen



ALGEMEEN 2014

Identificatie 

• Microchip + EU conform Paspoort +  Encodering in centrale gegevensbank

Door wie? 

• Dierenarts erkend als identificeerder

• BCP beheerder gegevensbank

Termijnen

• Veulens: 31/12 geboortejaar of binnen de 6 maanden na geboorte 

• Binnen 30 dagen na invoerdatum definitief in België binnengebracht

• Uitzonderingen (bv. dekhengsten, medische redenen, slachtveulens, asielen…)
*



ALGEMEEN

Encodering: wat wordt opgenomen in de databank?

• Sinds 16 mei 2005
• Geslacht, kleur, geboortedatum, soort, geboortedatum, naam

• Numerieke code chip, UELN

• Al dan niet uitsluiting van voedselketen

• Status “geregistreerde paardachtige” of “als fok-en gebruiksdier gehouden paardachtige”

• Datum aflevering en wijzigingen

• Naam en adres aan wie identificatiedocument werd afgeleverd

• Sinds 6 juli 2009
• Land van geboorte

• Info over duplicaten

• Houder: eigenaar of bezitter belast met onderhoud

• Sinds 21 oktober 2013
• Bedrijf (standplaats) en wijzigingen langer dan 90 dagen *



ALGEMEEN

Wat doet identificeerder?
(erkend dierenarts – zie lijst website BCP)

• Controle chip (indien negatief : plaatsen chip linker hals)

• Opmaken of controleren grafisch & geschreven signalement

• Invullen + opsturen identificatiedossier (drievoud, één voor eigenaar)

• Ontvangt vergoeding voor prestatie



DOOR TE GEVEN WIJZIGINGEN

Nieuwe houder (adoptant) 

Wijziging bedrijf (standplaats) > 90 d.

Wijziging statuut VP naar NVP (onomkeerbaar)

Gegevens in stamboek en op paspoort worden niet automatisch aangepast. 

Neem steeds contact op met stamboek.

*



Rondzendbrief FOD 02/04/2013

• Nieuwe paarden: microchip inschrijven in register. 

• Chipnummer ASAP doorgegeven aan BCP (registratie in 
gegevensbank, uitgesloten voedselketen).

• Paarden die asiel verlaten moeten in bezit zijn van paspoort en 
geregistreerd zijn in gegevensbank voor hun vertrek.

SPECIFIEK VOOR ASIELEN *



Modelcontract adoptie

• Werkgroep Raad voor dierenwelzijn

• Voorziet dat origineel paspoort afgegeven wordt aan adoptant

SPECIFIEK VOOR ASIELEN *



WAT MET ORIGINEEL PASPOORT

Regel: moet steeds paard vergezellen

Uitzonderingen

• Paarden op stal of weide mits houder paspoort onverwijld kan tonen

• Paarden die tijdelijk lopend verplaatst worden

• Niet gespeende veulens vergezeld van moeder

• Paarden op wedstrijd waarbij ze terrein moeten verlaten

• Vervoer ingevolge noodsituatie
*



HOUDEN VAN PAARD VAN 3° PERSOON 

Pensionstalhouder niet noodzakelijk “houder”

“Houder” kan ook eigenaar zijn

België: soepele regeling voor origineel paspoort paarden door 
derden gehouden voor transport binnen België

• Kopie paspoort volstaat

• “Houder” moet binnen 3 u. origineel kunnen voorleggen



WERKWIJZE

Identificatie van paardachtigen



INDIENEN AANVRAAG IDENTIFICATIE

Vrije keuze

• Via formulieren www.cbc-bcp.be Equipas

• Via Vlaamse stamboeken 

• Identificatie in gegevensbank + registratie stamboek. 

• Eigen modaliteiten  (bv. lidgeld, bijkomende kosten).

*

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


INDIENEN VAN EEN AANVRAAG

Procedure

1. Aanvraag: Invullen aanvraagformulieren

• Houder

• Bedrijf: Standplaats

• Gekozen identificeerder

• Gegevens paardachtige

• Reeds chip en/of paspoort aanwezig?

Eigenaar wordt niet meer geregistreerd 

2. Factuur betalen

3. Ontvangst identificatiedossier

4. Identificeerder(dierenarts) laten komen

5. Identificeerdervult het dossier in en stuurt het terug

6. Finalisering

• Beheerder (BCP) encodeerten stuurt bevestiging identificatie naar eigenaar. 

• Ontvangst paspoort indien geen aanwezig

Vraag hulp aan dierenarts



KOSTPRIJS

Identificatie van paardachtigen



KOSTPRIJS

Overzicht

• MB 30/6/2006: Forfaitair

• excl. btw: 48,11€

• incl. btw: 58,21€

• Indien geen paspoort wordt afgeleverd

• excl. btw: 35,53€

• incl. btw:  42,99€

• Procedure slachtveulens 

• excl. btw: 11,38€

• incl. btw:  13,77€

*



KOSTPRIJS

Niet inbegrepen in forfaitair bedrag

• Prestaties van identificeerder

• Stamboeken modaliteiten 

• Lidgeld

• Bijkomende kost stamboekregistratie

Inning

• Vanaf 2009 rechtstreeks bij aanvrager



HERMERKING & VERLIES VAN PASPOORT

Identificatie van paardachtigen



HERMERKING BIJ ONLEESBAARHEID MICROCHIP

Voorwaarden

• Binnen 15 dagen na vaststelling onleesbaarheid

• Mag enkel met 6 maand uitsluiting uit voedselketen indien:

• Paspoort stemt overeen met geëncodeerde gegevens

• Identificatieattest stemt overeen met geëncodeerde gegevens 

• Identiteit bewezen met biologische testen + verband met geregistreerde gegevens

Zo niet: definitieve uitsluiting uit voedselketen + toelating FAVV of FOD vereist

Werkwijze

• Paspoort wordt overgemaakt aan beheerder

• Beheerder past paspoort aan en valideert



VERLIES VAN PASPOORT

Nieuw paspoort met vermelding “tweede identificatie”

In principe paard uitgesloten uit de voedselketen

• Uitzondering via FAVV



ZIN EN ONZIN VERPLICHTE IDENTIFICATIE

• Traceerbaarheid

• Voedselveiligheid & medicatie

• Diefstalpreventie & opsporing

• Tegengaan fraude 

• Omwisselen

• Foutieve leeftijd

• Hulpmiddel i.g.v. besmettelijke ziekten
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