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1. Doel
Deze omzendbrief preciseert en interpreteert de eisen in verband met de controle van de identificatie
en de traceerbaarheid van medische behandelingen zoals bedoeld in verordeningen (EG) nrs.
852/2004, 853/2004, 854/2004 en 2015/262.
Deze omzendbrief gaat nader in op de identificatiecriteria voor paarden die gecontroleerd moeten
worden bij aankomst in het slachthuis. Het doel is er voor te zorgen dat uitsluitend paarden die
geïdentificeerd werden binnen de wettelijke termijn geslacht worden voor menselijke consumptie.
Twijfels omtrent de identiteit en de niet-naleving van de wettelijke termijnen voor de identificatie van
paarden bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie geven aanleiding tot een leemte in de
registratie van de medische behandelingen en vormen een risico voor de gezondheid van de
consument.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is vooral gericht aan de verantwoordelijken van de slachthuizen en aan de
handelaars die paarden verkopen bestemd voor het slachthuis opdat ze de nodige maatregelen
treffen die ervoor moeten zorgen dat enkel paarden met een bewezen identiteit die binnen de door de
Europese regelgeving voorgeschreven termijn geïdentificeerd zijn, geslacht worden voor menselijke
consumptie.
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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. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne.
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de
paardachtigen in een centrale gegevensbank.
3.2.

Andere

FOD website: https://www.health.belgium.be/fr/afwijking-voor-paardachtigen

4. Definities en afkortingen
BCP: Belgische Confederatie van het Paard
FOD: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

5. Uit te voeren controles in het slachthuis bij aanvoer van paarden
5.1. Naleving van de wettelijke termijn voor het identificeren van paarden
Sommige Lidstaten hebben oude paarden geïdentificeerd zonder ze daarbij uit te sluiten voor de
slacht voor menselijke consumptie, wat in tegenspraak is met de Europese vereisten. Deze
handelwijze kan niet garanderen dat de paarden voldoen aan de eisen betreffende het gebruik van
diergeneesmiddelen en maakt het onmogelijk om na te gaan of de dieren al dan niet behandeld
werden met stoffen waarvan het gebruik is verboden bij voedselproducerende dieren.
Slachthuisoperatoren moeten daarom de volgende punten in het paspoort controleren:
-

de leeftijd van het paard;

-

volgens het geval: de datum van opmaak / afgifte van het paspoort of de datum van opmaak
van het signalement / van de inplanting van de microchip / van de validatie van het
oorsprongscertificaat;

-

het paard is geschikt voor menselijke consumptie.

Paarden die geboren zijn vóór 01/07/2009 moeten hun paspoort hebben ontvangen vóór 01/07/2010.
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Paarden die geboren zijn na 30/06/2009 moeten geïdentificeerd zijn geweest (inplanting van de
microchip / opmaken van het signalement / validatie van het oorsprongscertificaat) vóór 31 december
van hun jaar van geboorte of binnen de 6 maanden na de geboorte indien deze datum later is.
Paarden die geboren zijn na 31/12/2015 moeten geïdentificeerd zijn (opstellen/afgifte van het
paspoort) binnen de 12 maanden na hun geboorte.
5.2. Controle van de identiteit van het paard en van de status « bestemd voor slacht
voor menselijke consumptie »
Er werden door onze controlediensten meerdere gevallen van fraude betreffende de identificatie van
paarden vastgesteld. Deze fraude heeft tot doel paarden in de voedselketen te brengen die ofwel
uitgesloten waren voor de slacht voor menselijke consumptie ofwel die niet conform de regelgeving
werden geïdentificeerd ofwel waarvoor een afdoende traceerbaarheid van de medische
behandelingen ontbreekt.
Er werden ook gevallen van nalatigheid vastgesteld bij de identificeerders of de instanties die de
paspoorten afgeven. Dergelijke nalatigheden geven aanleiding tot twijfel omtrent de identiteit van het
dier en dus ook omtrent de traceerbaarheid van de medische behandelingen.
Slachthuisoperatoren moeten bijgevolg de in punten a) en b) vermelde controles uitvoeren voordat zij
een paard aanvaarden voor de slacht voor menselijke consumptie:
a) in het paspoort en/of bij het dier
Verifiëren:
-

de overeenstemming tussen de geboortedatum van het paard en de leeftijd volgens het gebit
van het paard;

-

de overeenstemming tussen het signalement (geschreven tekst en tekening)/foto’s en het
paard;

Zoeken naar de aanwezigheid van onregelmatigheden zoals:
-

het paspoort is niet in overeenstemming met het in de Europese wetgeving vastgelegde
model
o

het model uit beschikking 93/623/EG voor paarden die voor 01/07/2009 werden
geïdentificeerd;

o

het model uit verordening (EG) nr. 504/2008 voor paarden die geïdentificeerd zijn na
30/06/2009 en vóór 01/01/2016;

o

het model van verordening (EU) 2015/262 voor paarden die geïdentificeerd zijn na
31/12/2015.

-

het paspoort draagt de vermelding « duplicaat », werd afgegeven na 31/12/2009 en bevat
geen enkele vermelding van een definitieve of tijdelijke uitsluiting voor de slacht voor
menselijke consumptie;

-

de aanwezigheid van meerdere microchips;

-

alles wat duidt op zichtbaar geknoei met het paspoort (uitgescheurde of losgemaakte
bladzijden/hoofdstukken, vervanging van de nietjes/holnietjes, losgemaakte/afgescheurde
etiketten van de microchip, …);

-

het paspoort bestaat (geheel of gedeeltelijk) uit fotokopieën;
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-

het paspoort werd enkele jaren voordien opgemaakt maar ziet er als nieuw uit (geldt niet voor
een duplicaat);

-

het hoofdstuk met betrekking tot medische behandelingen is losbladig of werd aan het
paspoort toegevoegd nadat dit werd opgemaakt, zonder vermelding van de datum waarop de
toevoeging gebeurde en/of zonder vermelding van het verband met het paard;

-

het hoofdstuk met betrekking tot de medische behandelingen is losbladig en vermeldt een
datum van toevoeging na 31/12/2009.

b) verifiëren in de door de BCP beheerde gegevensbank:
-

de registratie van paarden: alle paarden moeten worden geregistreerd, behalve
o

de paarden die vergezeld zijn van een geldig gezondheidscertificaat waarbij ze
gecertificeerd zijn voor de slacht;
de paarden die afkomstig zijn uit andere Lidstaten, vergezeld van een geldig
gezondheidscertificaat waarbij ze gecertificeerd zijn voor andere doeleinden dan de
slacht, op voorwaarde dat de huidige houder de ontvanger is die wordt vermeld op het
gezondheidscertificaat

-

het statuut « bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie ».

6. Procedure bij vaststelling van een of meer onregelmatigheden
Wanneer één of meer onregelmatigheden zoals bedoeld in punt 5 worden vastgesteld, stelt de
operator de officiële dierenarts die de ante-mortemkeuring moet uitvoeren daarvan in kennis.
De officiële dierenarts die de ante-mortemkeuring moet uitvoeren, stelt de PCE in kennis van de
onregelmatigheid.
De officiële dierenarts verklaart de paarden ongeschikt voor de slacht voor menselijke consumptie:
-

die buiten de termijn werden geïdentificeerd, behalve:
o

o

indien het gaat om een paspoort uitgegeven voor paarden die in het wild leven of
semi-wilde paarden die in aanmerking komen voor een afwijking:
▪

de lijst die werd geüpdatet met de entiteiten die genieten van een afwijking in
België kan worden geraadpleegd op de website van de FOD (zie punt 3.2.);

▪

voor entiteiten die genieten van een afwijking in een andere Lidstaat : het is
nodig om de bevoegde autoriteiten van de Lidstaat te contacteren.

indien een nieuw paspoort werd afgeleverd door de instantie van afgifte na
31/12/2015 in naleving van de Europese en nationale wetgeving.

-

waarvan de identiteit en/of de traceerbaarheid van medische behandelingen niet kan worden
gegarandeerd;

-

die niet geregistreerd zijn in de gegevensbank;

-

die werden uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie:
o

op grond van de in de door de BCP beheerde gegevensbank geregistreerde status;

o

op grond van de gegevens in het hoofdstuk met betrekking tot medische
behandelingen;
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o

op grond van elk document dat het paard vergezelt.

-

waarvan de in het paspoort vermelde duur van de tijdelijke periode van uitsluiting voor de
slacht voor menselijke consumptie nog niet is verstreken;

-

waarvan op het paspoort « duplicaat » is vermeld, en dat werd afgegeven na 31/12/2009 en
dat geen enkele andere vermelding bevat van een tijdelijke of definitieve uitsluiting voor de
slacht voor menselijke consumptie.

7. Inwerkingtreding en toepassing van het besluit
Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en encodering van
paardachtigen in een centrale gegevensbank trad in werking op 14 maart 2016.
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