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1. Doel 
 
De 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) trad in 
werking op 1 januari 2016. 

Het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in 
een centrale gegevensbank en de uitvoeringsbesluiten werden opgeheven. Een nieuwe besluittekst, 
het koninklijk besluit van 16 februari 2016 26 september 2013 betreffende de identificatie en 
encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank, werd gepubliceerd op  4 maart 201611 
oktober 2013.  

Deze omzendbrief geeft de verplichtingen van de nieuwe nationale en Europese wetgeving het 
nieuwe koninklijk besluit weer die een specifiek belang hebben voor de paardenhandelaars.  

De omzendbrief beschrijft tevens de maatregelen die moeten worden genomen wanneer een paard 
wordt binnengebracht in België zonder gezondheidscertificaat. 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Deze omzendbrief richt zich in het bijzonder tot de paardenhandelaars die paarden in België en/of in 
andere Lidstaten kopen en ze houden met het oog op commercialisering of voor hun eigen gebruik. 
 
 

3. Referenties 
 

3.1. 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 (verordening paardenpaspoort). 



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 de methoden voor de identificatie van 
paardachtigen.  

Koninklijk besluit van 16 februari 2016 26 september 2013 betreffende de identificatie en encodering 
van paardachtigen in een centrale gegevensbank.  
 

3.2. Andere 
 
Website FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/paarden.asp 

Website BCP: http://www.cbc-bcp.be/nl  

Website Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval: http://www.cwbc.be/welcome/index.php  

Website Vlaamse Confederatie van het Paard: http://www.vlacopaard.be  

Website FOD: 
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/identificationregis
tration/horses/index.htm?fodnlang=nl  
 
 

4. Definities en afkortingen 
 
BCP : Belgische Confederatie van het Paard 

Bedrijf : landbouwbedrijf of trainingscentrum, paardenstal, of, in het algemeen, iedere ruimte of iedere 
inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik, evenals 
de natuurreservaten waarin de paardachtigen in vrijheid leven 

Belgisch paard : paard gehouden in België op het moment van de eerste identificatie  

FOD : het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  

Gegevensbank : de Belgische centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van 
het Paard  

 

Geregistreerd paard : paard ingeschreven in een stamboek (studbook) of geregistreerd bij een 
internationale organisatie met het oog op de competitie 

Houder : elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een 
paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel 
permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele 
evenementen  
De houder moet de voorwaarden met betrekking tot de identificatie en encodering van paarden 
respecteren 

- Uitzondering : de vervoerders en de uitbaters van een verzamelcentrum klasse 1 (markten) 
moeten de paarden niet registeren in de centrale gegevensbank, op voorwaarde dat de 
houding/vervoer uitgevoerd worden in opdracht van een derde partij.  

Instantie van uitgifte : fokverenigingen, sportverenigingen of andere erkende organen, erkend of 
aangewezen door de bevoegde overheid, die toelating hebben om het paspoort af te leveren 

Erkende dierenarts : dierenarts die erkend wordt overeenkomstig artikel 4, vierde lid, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/paarden.asp
http://www.cbc-bcp.be/nl
http://www.cwbc.be/welcome/index.php
http://www.vlacopaard.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/identificationregistration/horses/index.htm?fodnlang=nl
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/identificationregistration/horses/index.htm?fodnlang=nl


van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde. 

Officiële dierenarts : de dierenarts van het FAVV of de zelfstandige dierenarts die taken voert uit voor 
het FAVV (dierenarts met opdracht-DMO)  

Paard (paardachtige) : een in het wild levend of als huisdier gehouden eenhoevig zoogdier van elke 
soort van het geslacht Equus van de familie van de paardachtigen en de kruisingen daarvan  

Paard definitief binnengebracht in België : alle paarden die uit andere lidstaten in België worden 
binnengebracht, behalve:  

- de paarden die deelnemen aan een wedstrijden, paardenrennen, competitie, een 
tentoonstelling of een trainingtentoonstellingen, trainingen en sleepwerk voor een maximale 
duur van negentig dagen  

- de hengsten die enkel voor het dekvoortplantingsseizoen op het Belgische grondgebied 
verblijven  

- de merries die op het Belgische grondgebied verblijven met het oog op voortplanting, 
gedurende een maximumduur van 90 dagen 

- de paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven 

- de paarden gebruikt voor sleepwerk op het Belgisch grondgebied voor een duur van minder 
dan negentig dagen  

-   

Paard definitief ingevoerd in België : elk paard ingevoerd in België afkomstig van een derde land, 
uitgezonderd een dier dat vergezeld is van een gezondheidscertificaat « tijdelijke toelating » tijdens de 
periode vermeld in het certificaat 

Paspoort : het officiële document waarvan het model wordt vastgelegd door de Europese wetgeving  

- voor de paarden geïdentificeerd na 31/12/2015 : het model vermeld in bijlage I van de 
verordening (EU) nr. 2015/262 

- voor de paarden geïdentificeerd na 30/06/2009 en vóór 01/01/2016 : het model vermeld in 
bijlage II van de verordening (EG) nr. 504/2008 

- voor de paarden geïdentificeerd vóór 01/07/2009, het identificatiedocument 
overeenkomstig de besluiten 93/623/EEG en 2000/68/EG 

het officiële document opgenomen in bijlage II van de verordening (EG) nr. 504/2008 of voor de 
paarden die geïdentificeerd werden voor 30 juni 2009, het identificatiedocument overeenkomstig met 
de beschikkingen 93/623/EEG en 2000/68/EG  
 

5. Voorwaarden identificatie en encodering  
 

5.1 . Identificatie en encodering in de gegevensbank 
 

5.1.1 Belgische paarden 
 
De volledige identificatie van het paard bestaat uit:  

- een microchip 

- een overeenkomstig paspoort 

o de aanwezigheid van het volledige beschrijvend en grafisch signalement is verplicht. 



 het grafisch signalement kan vervangen worden door 5 foto’s (noodzakelijk 
bijgesloten bij het paspoort), bij paarden geboren en/of geïdentificeerd : 

• tussen 2013 en 31/12/2015 : 5 foto’s   

• vanaf 01/01/2016 : 3 foto’s 

 de signalementen moeten niet volledig zijn in het geval van paarden 
geïdentificeerd tussen 30 juni 2009 en 1 januari 2016 waarvoor het paspoort 
afgeleverd is door van een studbook wanneer de afwezigheid van de 
volledige signalementen overeenstemt met de voorwaarden van het studbook 
in kwestie. Momenteel maakt enkel de v.z.w. Belgisch Warmbloedpaard 
gebruik van deze uitzondering 

- registratie in de gegevensbank  

De aanvraag voor identificatie moet worden ingediend binnen de 6 maanden na de geboorte en het 
paard moet worden geïdentificeerd (met inbegrip van de aflevering van het paspoort) vóór de leeftijd 
van 12 maanden, en in alle gevallen vooraleer het de geboorteplaats definitief verlaat. 

De aanvraag voor identificatie kan onder papierformaat of via een informaticatoepassing ingediend 
worden. Voor meer inlichtingen, met name over de procedures, gelieve de website van de Belgische 
Confederatie van het Paard en/of de Vlaamse Confederatie van het Paard te consulteren. 
 

5.1.2 Paarden afkomstig uit andere lidstaten 
 
De paarden afkomstig uit andere lidstaten die in België worden binnengebracht, worden beschouwd 
als definitief binnengebracht behalve de uitzonderingen (zie definitie). 

Deze paarden moeten dus ook beantwoorden aan de Belgische voorwaarden voor identificatie en 
encodering in de gegevensbank, deze bestaan met name uit:  

- inbrengen, volgens de procedure, van een microchip door een erkende identificeerder 
dierenarts  

o voor paarden geboren en geïdentificeerd voor 01/07/2009 en niet voorzien van een 
microchip  

o voor paarden geïdentificeerd na 30/06/2009 en geïdentificeerd door een alternatieve 
methode (vermeld in het paspoort)  

- de voltooiing van het beschrijvend en grafisch1 signalement door een erkende identificeerder 
als deze niet volledig zijn  

o de signalementen moeten niet volledig zijn, indien het paspoort afgeleverd werd door 
een studbook voor geregistreerde paarden geïdentificeerd vóór 31/12/2015 en 
voorzien van een microchip of een zichtbare, alternatieve methode. 

o het grafisch signalement moet niet volledig zijn, indien het door de instantie die het 
paspoort afgeleverd heeft, vervangen wordt door een of meerdere foto’s/afdrukken die 
voldoende details tonen om de identificatie van het dier mogelijk te maken en het dier 
voorzien is van een microchip of een zichtbare alternatieve methode. 

- registratie in de gegevensbank  

                                                      
1 Het grafisch signalement kan vervangen worden door 5 foto’s overeenkomstig met de voorwaarden van het KB 26/09/2013  



o de aanvraag voor registratie moet geadresseerd worden aan de BCP en vergezeld 
gaan van een kopie van het paspoort en het gezondheidscertificaat. Het paspoort (het 
origineel, geen kopie) moet worden neergelegd bij of overgezonden naaraan de BCP..  

 indien een van de twee documenten niet aanwezig is, of wanneer het 
paspoort niet conform is, zal de BCP dit melden aan de FOD, die zal 
beslissen welk gevolg er gegeven wordt aan de vraag voor registratie  

Het paard moet in orde gesteld worden met de Belgische verplichtingen binnen de 30 dagen die 
volgen op de aankomst in België en in elk geval voor elke verandering van houder.  

Het paard hoeft niet in orde gesteld worden met de Belgische verplichtingen in de volgende gevallen: 

- wanneer het rechtstreeks vervoerd wordt van de op het gezondheidscertificaat vermelde plaats 
van bestemming naar een slachthuis tijdens de 10 dagen van de geldigheid van het 
gezondheidscertificaatbestemd is om geslacht te worden binnen de 10 dagen na aankomst in 
België.  

- het wordt gehouden in een quarantaineruimte met het oog op de uitvoer naar een derde land 

de paarden die niet geslacht worden binnen de 10 dagen die volgen op hun aankomst, moeten dus 
geïdentificeerd en geregistreerd worden overeenkomstig de Belgische voorwaarden voor ze verkocht 
worden  

Indien de houder bij de registratieaanvraag geen paspoort kan voorleggen moet het paard worden 
gecontroleerd en, indien nodig, geïdentificeerd door een identificerende dierenarts vooraleer het in de 
gegevensbank wordt geregistreerd. 

Indien de houder bij de registratieaanvraag geen kopie van het gezondheidscertificaat kan 
voorleggen, dan zullen de maatregelen uit punt 6 toegepast worden. 

De aanvraag voor identificatie/encodering in de gegevensbank kan onder papierformaat of via een 
informaticatoepassing ingediend worden. Voor meer inlichtingen, met name over de procedures, 
gelieve de website van de Belgische Confederatie van het Paard en/of de Vlaamse Confederatie van 
het Paard te consulteren. 
 

5.1.3 Paarden afkomstig uit derde landen  
 
De paarden die definitief ingevoerd worden in België, moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden 
overeenkomstig de Belgische voorwaarden binnen de 3 maanden die volgen op hun aankomst in 
België en in elk geval voor het verlaten van België.  

De paarden die bij hun invoer niet vergezeld zijn van een conform paspoort, mogen niet van 
verblijfplaats veranderen of bij het slachthuis aangeboden worden, zolang ze niet voldoen aan de 
Belgische voorwaarden voor identificatie en registratie. 

Het paard hoeft niet in orde gesteld te worden met de Belgische voorwaarden wanneer het gaat om 
een slachtpaard2, bestemd om geslacht te worden binnen de geldigheidsduur van het 
gezondheidscertificaat. 8 dagen na de aankomst in België.  

De aanvraag voor identificatie moet ingediend worden binnen de 30 dagen die volgen op de aankomst 
van het paard in België. 

                                                      
2 Vergezeld van een gezondheidscertificaat « slachtdier » 



De aanvraag voor identificatie en encodering kan onder papierformaat of via een 
informaticatoepassing ingediend worden. Voor meer inlichtingen, met name over de procedures, 
gelieve de website van de Belgische Confederatie van het Paard en/of Vlaamse Confederatie van het 
Paard te consulteren. 
 

5.2  Melding van wijzigingen van de gegevens die in de gegevensbank 
worden geregistreerd 

 
5.2.1 Onrechtstreekse mededeling (op papier of elektronisch) 

 
 
Na de eerste encodering van het paard in de gegevensbank, moet elke houder binnen de 8 
werkdagen de volgende wijzigingen aan de centrale gegevensbank melden:  

- zijn gegevens in geval van het houden van een paard  

- elke wijziging van de gegevens van de huidige houder  

- het einde van het houderschap van een paardachtige 

- de wijziging van bedrijf de plaats waarvan de paardachtige wordt gehouden indien deze 
wijziging langer duurt dan 90 dagen  

- het definitief definitieve vertrek van de paardachtige van het nationale Belgische grondgebied 

- dood van het paard 

- de wijziging van het statuut « bestemd voor de slachting voor menselijke consumptie » 

- de wijziging van het statuut als « geregistreerde paardachtige » of « fok- en gebruikspaard » 

De handelaar dient de verandering van houder niet te melden, wanneer het paard minder dan 30 
dagen in zijn bezit is, behalve wanneer het paard geslacht wordt of sterft binnen de 30 dagen.  

o Voorbeeld : een handelaar koopt een paard van Mr. X en verkoopt het 20 dagen later 
aan Mr. Y  

 Mr. X meldt aan de BCP het einde van het houderschap binnen de 8 
werkdagen na de overdracht van het paard 

 De handelaar meldt niets aan de BCP  

 Mr. Y meldt aan de BCP de wijziging van de huidige houder en zijn 
coördinaten en de verandering van bedrijf binnen de 8 werkdagen na de 
aankoop van het dier  

De meldingen kunnen onder papierformaat of via een informaticatoepassing ingediend worden. Voor 
meer inlichtingen, met name over de procedures, gelieve de website van de Belgische Confederatie 
van het Paard en/of de Vlaamse Confederatie van het Paard te consulteren. 
 

5.2.2 Rechtstreekse mededeling (materiële overzending naar of 
voorlegging van het paspoort aan de instantie van uitgifte) 

 
In bepaalde gevallen mag de mededeling van bepaalde informatie enkel gebeuren aan de hand van 
het voorleggen of overzenden van het origineel paspoort naaraan de gepaste instantie van uitgifte (zie 
bijlage 2).  

Deze mededeling moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen. 



 
6. Gezondheidsvereisten - Paarden afkomstig van andere lidstaten 

 
De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer is verplicht.  

Een gezondheidscertificaat is niet vereist voor paarden die deelnemen aan een culturele manifestatie, 
worden bereden/geleid voor sportieve of recreatieve doeleinden, bestemd zijn voor beweiding of voor 
het werk of worden vervoerd naar een dierenkliniek binnen de Benelux (België, Nederland, Groot-
Hertogdom Luxemburg).  

Het gezondheidscertificaat bewijst dat het paard onderzocht werd door een officiële dierenarts voor 
het vertrek : de dierenarts heeft gecontroleerd dat het paard geen symptomen van ziekte vertoonde en 
dat het niet afkomstig was van een bedrijf waar een officiële ziekte werd vastgesteld. In afwezigheid 
van het gezondheidscertificaat moet worden overwogen dat het paard misschien besmet is en dat het 
andere paarden kan besmetten. 

Bijgevolg moeten paarden binnengebracht in België zonder gezondheidscertificaat een 
gezondheidscontrole ondergaan door een erkende dierenarts, teneinde na te gaan of er geen infectie 
door een meldingsplichtige ziekte aanwezig is. 

De verantwoordelijkheid voor deze gezondheidcontrole ligt bij de houder van het paard.  

In praktijk, wanneer de houder van een paard afkomstig van een andere lidstaat  geen kopie van het 
gezondheidscertificaat  aan de BCP kan verstrekken op het ogenblik van de registratie van het dier in 
de centrale databank, zijn de volgende maatregelen van toepassing:  

- het betrokken paard mag niet worden verplaatst zonder voorafgaande toestemming van het 
FAVV 

- de houder moet zo snel mogelijk een beroep doen op een erkende dierenarts, opdat die een 
gezondheidscontrole uitvoert (klinisch onderzoek + bloedafname uitvoeren voor analyse, zie 
procedure ter vervolgen bij dierenarts in bijlage). 
De houder bezorgt een kopie van de procedure of de link naar de ad-hocwebsite aan de 
dierenarts.  

- het paard moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden geïdentificeerd door de 
identificerende dierenarts vooraleer het in de gegevensbank wordt geregistreerd 

Alle kosten zijn ten laste van de houder van de paardachtigen. 

De resultaten van de analyses zullen pas als beslissend worden beschouwd na integrale betaling door 
de houder van de door het laboratorium gefactureerde kosten.  

De analyseresultaten moeten overgemaakt worden aan de PCE per e-mail of per brief binnen de 30 
dagen na herinnering van BCP dat de houders van paarden zonder gezondheidscertificaat de 
procedure van het FAVV inzake de paarden zonder gezondheidscertificaat moeten toepassen . 

Op basis van de resultaten van het klinisch onderzoek en van de door uw dierenarts aan de PCE 
meegedeelde analyses, neemt de PCE de volgende acties: 

- indien de resultaten aantonen dat er geen besmetting aanwezig is: de PCE deelt de houder 
schriftelijk mee dat het verbod op verkeer wordt opgeheven op voorwaarde dat de identificatie 
en registratie van het paard volgens de Belgische verplichtingen is uitgevoerd 

- indien de resultaten van het klinisch onderzoek en/of de analyses aantonen dat het dier 
besmet is of wijzen op een verdenking van besmetting: de PCE zal de door de geldende 
wetgeving voorgeschreven controlemaatregelen toepassen. 

 



 
6.7. Algemeen 

 
Iedere persoon die paarden huisvest waarvan hij geen eigenaar is, mag in zijn inrichtingen enkel 
paarden aanvaarden die geïdentificeerd en geregistreerd zijn overeenkomstig de geldende wetgeving. 

Het is verboden de microchips te verwijderen, te verplaatsen, te wijzigen, te beschadigen, onleesbaar 
te maken of te vervalsen. Het is verboden een nieuwe microchip in te planten bij een paardachtige die 
er al één heeft, behalve in het geval voorzien door het KB 16/02/201626/09/2013.  

Het is verboden de gegevens in het paspoort te wijzigen of te overschrijven, behalve in die gevallen 
voorzien door het KB 26/09/201316/02/2016 of door de verordening (EUG) nr. 504/20082015/262.  

De officiële dierenarts of de beheerder van de BCP kan elk paard definitief uitsluiten uit de 
voedselketen indien dit niet geïdentificeerd is volgens de van kracht zijnde wetgeving.  

Indien de houder weigert om zijn paard te laten identificeren, laat het FAVV het dier ambtshalve 
identificeren op kosten van de houder.  

De officiële dierenarts kan een paard definitief uitsluiten uit de voedselketen als duidelijk werd 
aangetoond dat het dier:  

- een substantie waarvan de toediening aan voedselproducerende dieren is verboden  

- een substantie toegediend in overtreding van de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 
betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-
adrenergische of productie-stimulerende werking heeft gekregen of kon krijgen.  

 
 

7.8. Inwerkingtreding en toepassing van het besluit  
 
Het koninklijk besluit van 26 september 201316 februari 2016 betreffende de identificatie en 
encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank trad in werking op  14 maart 201621 
oktober 2013.  
Niettemin heeft de ontwikkeling en de ingebruikname van de nieuwe informaticatoepassing die het 
mogelijk maakt om de aanvragen tot identificatie en de meldingen van de wijzigingen van gegevens in 
de centrale gegevensbank te registeren, een onverwachte vertraging opgelopen. 
Bijgevolg zullen dDe werkelijke controles van op de naleving van de nieuwe regels met betrekking tot 
de termijn voor registratie in de gegevensbank en de procedure met betrekking tot de 
gezondheidscontrole van paarden zonder gezondheidcertificaat zullen pas van toepassing zijn vanaf 4 
weken na de publicatie van deze omzendbrief/0/2016. 
 
 

8.9. Bijlagen 
Annexe 1 : Registratie van de wijzigingen via rechtstreekse mededeling aan het orgaan van uitgifte 
Bijlage 12 : Herneming van deOverzichts tabel 

Bijlage 2Annexe 1 : Registratie van de wijzigingen via rechtstreekse mededeling aan de instantie 
orgaanvan uitgifte 

Bijlage 3: Procedure met betrekking tot de gezondheidscontrole 
 
 

9.10. Overzicht van de revisies 
 



Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 03/04/2014 Originele versie 
2.0 Datum van publicatie Nieuwe nationale (koninklijk besluit van 16 

februari 2016) en Europese wetgeving 
(verordening (EU) 2015/262. 

 


