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Certificering van geregistreerde paarden
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Richtlijn 90/426/EEG1 die in de Belgische wetgeving werd omgezet bij het ministerieel
besluit van 29 september 19922 onderscheidt 3 categorieën van paardachtigen, nl.
geregistreerde paardachtigen, fok- en gebruiksdieren en slachtdieren. Volgens artikel
8 moeten geregistreerde paardachtigen indien zij bestemd zijn voor het
intracommunautaire handelsverkeer vergezeld gaan van een gezondheidsverklaring
waarvan het model is vastgelegd in bijlage B bij de richtlijn (één document per dier).
Als fok-, gebruiks- of slachtdieren gehouden paardachtigen moeten vergezeld gaan
van een gezondheidscertificaat als bedoeld in bijlage C bij de richtlijn (één document
per partij dieren). Dit voorschrift leidt tot hoge kosten voor de eigenaars van paarden
die geregeld – soms meerdere keren per maand - deelnemen aan wedstrijden.
Wij vroegen hieromtrent advies aan DG SANCO van de Europese Commissie en
kunnen u op grond daarvan meedelen dat het voortaan toegestaan is dat
geregistreerde paarden vergezeld gaan van één gezondheidscertificaat per partij
paarden in plaats van de individuele certificaten die tot nog toe werden afgegeven. De
verantwoordelijke van het dier mag kiezen welk certificaat hij wil gebruiken.
U mag niet vergeten dat het collectieve gezondheidscertificaat in TRACES moet
worden ingegeven en alleen geldig is voor het vervoer van de plaats van vertrek naar
de plaats van bestemming die op het document zijn vermeld. Individuele documenten
(gezondheidsverklaringen) die geen plaats van bestemming vermelden mogen
daarentegen worden gebruikt bij verplaatsingen van het dier tussen verscheidene
lidstaten gedurende de termijn van 10 dagen dat het document geldig is.
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Onze opdracht is te waken over
de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit van
ons voedsel, ter bescherming
van de gezondheid van mens,
dier en plant
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Richtlijn van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen
2
Ministerieel besluit van 29 september 1992 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor
bewegingen, de invoer en het verkeer van paardachtigen

