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1. Doel
Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie
van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.

2. Toepassingsgebied
De controle van de identificatie van de in het slachthuis aangeboden paarden.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 16 februari 2016 26 september 2013 betreffende de identificatie en de
encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.
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 methoden voor de identificatie van
paardachtigen.
Beschikking 93/623/EEG van de Commissie van 20 oktober 1993 tot vaststelling van het
identificatiedocument (paspoort) dat geregistreerde paardachtigen moet vergezellen.
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Beschikking 2000/68/EG van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van
beschikking 93/623/EEG en tot vaststelling van de identificatievoorschriften voor als fok- en
gebruiksdier gehouden paardachtigen.
3.1.

Andere

Informatie van de andere lidstaten – Meldpunten :
http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en.htm

4. Definities en afkortingen
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
Gegevensbank : de door de vzw Belgische Confederatie van het Paard beheerde centrale
gegevensbank
Paspoort : het officiële document waarvan het model vastgesteld is door de Europese wetgeving
-

voor de paarden geïdentificeerd na 31 december 2015: het model dat als bijlage I bij
verordening (EU) nr. 2015/262 is gevoegd

-

voor de paarden geïdentificeerd na 30 juni 2009 en vóór 1 januari 2016: het model dat als
bijlage II bij verordening (EG) nr. 504/2008 is gevoegd

-

voor de paarden geïdentificeerd vóór 1 juli 2009,: het identificatiedocument
overeenkomstig de beschikkingen 93/623/EEG en 2000/68/EG

Eindbestemming : het paard is ofwel « bestemd om te worden geslachtvoor de slacht voor menselijke
consumptie », ofwel « niet bestemd om te worden geslachtvoor de slacht voor menselijke
consumptie »

5. Controle van de identificatie van paarden door de slachthuisexploitanten
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-

De volledige identificatie van een paard bestaat uit (zie bijlage 1):
o het paspoort ;
o de microchip ;
o de encodering in de databank (bewijs via controle in de databank).

-

De slachthuizen moeten in het bezit zijn van aangepaste leestoestellen overeenkomstig met
de ISO-norm 11785 en aangepast voor het lezen van de microchips die conform zijn aan de
ISO-norm 11784 , om de overeenstemming tussen de elektronische code van de microchip en
de gegevens op het paspoort/identificatieattest 1 te kunnen controleren;

-

Het paspoort/identificatieattest1 moet de paarden vergezellen tijdens het vervoer en tot in het
slachthuis. De ante-mortem- en post-mortemkeuringen mogen alleen worden uitgevoerd als
de identificatiecontrole van de documenten, de microchip, de identiteit van het paard en de
databank 2 heeft plaatsgevonden en conform is gebleken en indien het paard als
eindbestemming “bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie” heeft;

Voor sSlachtpaarden van minder dan 12 maanden oud,geboren in België en die rechtstreeks van hun bedrijf van geboorte

naar een Belgisch slachthuis worden vervoerd.
2
Zie punt 5.2., 5de streepje.

2

-

Na controle van de documenten, de gegevensbank en de keuring van het dier worden de
documenten overhandigd aan de slachthuisverantwoordelijke die de documenten ongeldig
maakt, ofwel door op alle bladzijden op de 1ste bladzijde ervan een onvervalsbare stempel aan
te brengent met de vermelding « niet geldig », ofwel door alle bladzijden te perforeren met een
pons met een diameter die ten minste gelijk is aan die van een standaard perforator. De
verantwoordelijke bewaart de documenten op een veilige plaats tot hij ze als postpakket
doorstuurt naar de beheerder van de databank (vzw Belgische Confederatie van het Paard,
Houba de Strooperlaan 156, bus 1, 1020 Brussel);

De ongeldig gemaakte paspoorten worden:
o

ofwel vernietigd onder officieel toezicht;

o

ofwel teruggestuurd


naar de BCP indien het paard is geregistreerd in de Belgische gegevensbank;



naar het meldpunt van het land waar het paspoort is afgeleverd indien het
paard niet in de Belgische gegevensbank is geregistreerd.

De slachtdatum wordt op het paspoort vermeld.
De verantwoordelijke van het slachthuis bewaart de paspoorten op een veilige plaats tot op
het moment dat ze worden vernietigd/teruggestuurd;
-

De microchips moeten worden verwijderd en vernietigd met het afval van categorie 1. Er
moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen om te beletten dat de microchips opnieuw
worden gebruikt. De positie van de leesbare microchips wordt bepaald met behulp van een
leestoestel en de overeenkomstige plaats wordt uitgesneden. De aanwezigheid van de
microchip in het uitgesneden stuk moet opnieuw worden bevestigd met het leestoestel.
Wanneer de aanwezigheid van een onleesbare microchip wordt vermoed (vermelding van
meerdere nummers op het paspoort) moet al het nodige worden gedaan om te vermijden dat
die microchip in de voedselketen terechtkomt. Indien nodig, moet de hele linkerkant van de
hals van het dier worden verwijderd.
Als het gaat om paarden die afkomstig zijn uit andere lidstaten of uit derde landen wordt de
aanwezigheid van een microchip met behulp van het leestoestel nagegaan aan beide kanten
van de hals. Als een microchip aanwezig is, moeten de hierboven vermelde maatregelen
worden toegepast;

-

Paarden De persoon die aangifte doet van de slacht moet de middelen aanleveren die nodig
zijn om de identificatie te kunnen controleren van de paarden die in andere lidstaten
geïdentificeerd zijn bij middel van een goedgekeurde alternatieve methode. mogen worden
geslacht, maar hij die aangifte doet van de slacht moet de middelen aanleveren die nodig zijn
om de identificatie te kunnen controleren.

6. Raadpleging en encodering van de gegevensbank
De gegevensbank is publiekelijk te raadplegen via internet. Een verzoek tot toegang moet bij de
PCE ingediend worden, die het aan de Belgische Confederatie van het Paard zal overmaken. Een
login en een wachtwoord zullen overgemaakt worden.
Het slachthuis encodeert de slachting (het doden) van het paard in de centrale gegevensbank op
het moment van de controle van de inhoud van de gegevensbank.
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7. Inwerkingtreding en toepassing van het besluit
Het koninklijk besluit van 16 februari 201626 september 2013 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 de naleving van de nieuwe regels zullen pas van
toepassing zijn vanaf 4 weken na de publicatie van deze omzendbrief42014.
Gezien de computertoepassing waarmee slachthuizen het slachten/het doden van het paard in de
database kunnen invoeren nog niet beschikbaar is, zullen de slachthuisexploitanten per brief
verwittigd worden wanneer ze beschikbaar is. De controles die betrekking hebben op punt 2, zullen
beginnen 2 weken na verzending van deze brief.

8. Bijlagen
BIJLAGE 1: Overzicht « Identificatie van de in het slachthuis aangeboden paarden »
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