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DEEL A: Samenvatting van de vereisten
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Paspoort(2,3)
Gehouden in BE bij de 1ste identificatie
Identificatie vóór 01/07/2009
Identificatie na 30/06/2009 en vóór 01/01/2016
Identificatie na 31/12/2015
Veulens < 12 maanden, geboren in België, die rechtstreeks van het bedrijf van
geboorte worden vervoerd naar slachthuis
Lidstaten

X(4)
(4, 5, 6)

Rechtstreeks vervoer naar slachthuis(9)
Identificatie vóór 01/07/2009
Identificatie na 30/06/2009
Andere gevallen
/

Derde landen
Geregistreerde paarden, onder
Verbljif < geldigheidsduur van het
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Voor paarden die geïdentificeerd werden tussen 30/06/2009 en 01/01/2016 is de datum van identificatie dezelfde als de datum van het inplanten van de microchip of het
opmaken van het signalement. Indien deze informatie niet aanwezig is in het paspoort, is de datum van identificatie gelijk aan de datum van afgifte van het paspoort.
Voor paarden die geïdentificeerd zijn na 31/12/2015 is de datum van identificatie gelijk aan de datum van afgifte van het paspoort.
De vereisten met betrekking tot het paspoort die zijn vastgesteld in de Europese wetgeving zijn geëvolueerd in de loop van de tijd. Zie deel B van het document voor
verduidelijkingen.
Het paard kan vergezeld zijn van een voorlopig document bij verplaatsing van het paspoort : document afgeleverd door het orgaan van uitgifte dat het
verplaatsen/vervoer van het paard mogelijk maakt tijdens de periode (maximum 45 dagen) waarin het paspoort wordt bewaard door het orgaan van uitgifte met het oog
op een update. Het model van het document wordt vastgelegd in bijlage III van de Verordening (EU) 2015/262.
Het paard kan vergezeld zijn met een kopie van het paspoort voor zover de houder binnen de 3 uren het origineel kan voorleggen.
Het paspoort dat wordt afgeleverd voor geregistreerde paarden en andere paarden bevat dezelfde hoofdstukken/secties.
Volledig beschrijvend en grafisch signalement, behalve wanneer het gaat om paspoorten afgegeven door de Belgische Warmbloedpaard vzw.
Vanaf 2013 mag het grafisch signalement worden vervangen door 5 foto's (die een integraal deel uitmaken van het paspoort).
Het grafisch signalement kan worden vervangen door minstens 3 foto's (1 zicht van de rechterzijde, 1 zicht van de linkerzijde, 1 zicht van de voorzijde van het hoofd).
De veulens zijn voorzien van een identificatieattest dat de code van de microchip, het beschrijvend signalement en het grafisch signalement/overeenkomstige foto’s
vermeldt.
Wanneer het paard vergezeld is van een gezondheidscertificaat "Slachtpaard" of wanneer het paard vergezeld is van een gezondheidscertificaat "Fok-en gebruikspaard"
en het dier rechtstreeks wordt vervoerd naar het slachthuis vanuit de plaats van bestemming die wordt vermeld op het gezondheidscertificaat. Enkel voor de
geldigheidsduur van het gezondheidscertificaat.
De microchip of de alternatieve methode zijn niet verplicht, behalve wanneer het paspoort een microchipnummer of een alternatieve methode vermeldt.
Sommige lidstaten staan het gebruik toe van een ander identificatiemiddel (alternatieve methode) dan de microchip (zie informatie over elke lidstaat op
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/ms_information.en.htm). In dat geval vermeldt het paspoort geen microchipnummer maar vermeldt het de gebruikte
alternatieve methode (hoofdstuk/sectie I, deel A, punt 6 of 7).
Voor paarden die geïdentificeerd worden na 30/06/2009 en vóór 01/01/2016: de beschrijvende en grafische signalementen kunnen niet worden vervolledigd of het
volledige grafische signalement mag worden vervangen door (een) foto('s)/ afdrukken indien het paspoort werd afgegeven door een studbook voor een paard dat
voorzien is van een microchip of van een zichtbare alternatieve methode.
Het paard moet niet geregistreerd worden als de huidige houder de ontvanger is die vermeld wordt op het gezondheidscertificaat en het paard zich sinds maximum 30
dagen in België bevindt.
De aanvraag voor identificatie moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de aankomst van het paard in België / van de omzetting naar definitieve invoer.
Het is verboden om het Belgisch grondgebied te verlaten zolang het dier niet voldoet aan de Belgische voorwaarden voor identificatie en registratie.
Het is verboden om het Belgisch grondgebied te verlaten, te veranderen van verblijfplaats of aangeboden te worden bij het slachthuis zolang het dier niet voldoet aan de
Belgische voorwaarden voor identificatie en registratie.
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Deel B: Europese vereisten met betrekking tot het paspoort
1/ Identificatie vóór 01/07/2009
o geen verplicht model voor het paspoort (verschillende mogelijke formaten, al dan niet ondeelbaar).
o het paspoort moet de volgende hoofdstukken bevatten :
 voor geregistreerde paarden: Hoofdstuk I "Eigenaar van een paardachtige", Hoofdstuk II "Identificatie van de paardachtige"
(identificatiegegevens) , Hoofdstuk III "Identificatie van de paardachtige" (grafisch en beschrijvend signalement), Hoofdstuk IV
"Registratie van de identiteitscontroles", Hoofdstuk V "Registratie van vaccinaties" (paardeninfluenza), Hoofdstuk VI "Registratie van
vaccinaties" (andere vaccinaties), Hoofdstuk VII "Door de laboratoria verrichte gezondheidscontroles", Hoofdstuk IX "Medische
behandeling". Facultatief : Hoofdstuk VIII "Basisgezondheidsvoorwaarden
 voor andere paarden (minstens): de informatie van Hoofdstukken I, II, III, IV en IX
o het hoofdstuk medische behandelingen mag afgegeven zijn na het opstellen van het paspoort. Dit hoofdstuk mag losbladig zijn of bij het
paspoort worden gevoegd als bijlage. In dat geval moet het document gevalideerd zijn door de toegelaten instantie of de toegelaten persoon
die het document heeft afgeleverd.
2/ Identificatie tussen 30/06/2009 en 01/01/2016
o ondeelbaar formaat
o uniek levensdocument
o het identificatiedocument moet de volgende hoofdstukken bevatten :
 voor geregistreerde paarden : Hoofdstuk I "Identificatie" (gegevens van de identificatie), bevat de beschrijvende en de grafische
signalementen), Hoofdstuk II "Identificatie" (certificaat van oorsprong), Hoofdstuk III "eigenaar van de paardachtige", Hoofdstuk IV
"Registratie van de identiteitscontroles", Hoofdstuk V "Registratie van vaccinaties (paardeninfluenza), Hoofdstuk VI "Registratie van
vaccinaties (andere vaccinaties), Hoofdstuk VII "Door de laboratoria verrichte gezondheidscontroles", Hoofdstuk VIII "Geldigheid van de
documenten voor verplaatsingen van paardachtigen", Hoofdstuk IX "Toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik".
Facultatief : Hoofdstuk X "Basisgezondheidsvoorschriften"
 voor de andere paarden (minstens) : de Hoofdstukken I, III, IV, VI, VII, VIII en IX
o de identificatiegegevens vermelden een UELN-nummer
o het identificatiedocument moet alle voor het gebruik
noodzakelijke instructies en de gegevens over de instantie van
afgifte bevatten in het Frans, het Engels en een van de officiële talen van de lidstaat of het land waar het hoofdkantoor
van de instantie van afgifte is gevestigd
o indien het paard voorzien is van een microchip of van een zichtbare alternatieve methode: de beschrijvende en grafische signalementen
kunnen niet worden ingevuld of het volledige grafische signalement kan worden vervangen door een foto/afdruk
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3/ Identificatie na 30/12/2015
o uniek levensdocument
o het identificatiedocument heeft de vorm van een gedrukt paspoort van ten minste A5-formaat
o het identificatiedocument heeft een duidelijke omslag (voor- en achterzijde) en in de binnenkant van de achterzijde is mogelijk een opbergvakje
voorzien voor de bladzijden die overeenkomen met de secties IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI
o de secties I, II en III zijn onscheidbaar machinaal aan elkaar gehecht
o wanneer een serienummer wordt gebruikt, dan staat dit serienummer ten minste gedrukt op de pagina's van secties I, II en III
o alle pagina's van secties I, II en III bevatten het overeenstemmende nummer (nummer van de bladzijde/totaal aantal bladzijden)
o deel A van sectie I wordt met een doorzichtige en zelfklevende stof geplastificeerd nadat de vereiste informatie is ingevuld, tenzij de ingevulde
sectie van het identificatiedocument door de instantie van afgifte werd afgedrukt
o het document moet de volgende secties bevatten:
 voor geregistreerde paarden : Sectie I "Identificatie" ( Deel A -Gegevens van de identificatie met inbegrip van het beschrijvend
signalement, Deel B-Grafisch signalement, Deel C-Castratie, verificatie van het signalement , registratie in de databank), Sectie II
"Toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik", Sectie III "Geldigheid van de documenten voor verplaatsingen van
paardachtigen", Sectie IV "Eigenaar", Sectie V "Certificaat van oorsprong", Sectie VI "Registratie van identiteitscontroles", Sectie VII
"Registratie van vaccinaties tegen paardeninfluenza", Sectie VIII "Registratie van vaccinaties tegen andere ziektes", Sectie IX "Door
laboratoria verrichte onderzoeken. Facultatief : Sectie X "Basisgezondheidsvoorwaarden (verplicht voor geregistreerde paardachtigen"
Sectie XI "Zwilwratten".
 voor andere paarden (minstens ) : Secties I, II, III en IV
o de identificatiegegevens vermelden een UELN-nummer
o de volgorde en de nummering van de secties van het paspoort moeten worden nageleefd
o het identificatiedocument moet alle voor het gebruik
noodzakelijke instructies en de gegevens over de instantie van
afgifte bevatten in het Frans, het Engels en een van de officiële talen van de lidstaat of het land waar het hoofdkantoor
van de instantie van afgifte is gevestigd
o het grafisch signalement moet worden ingevuld met rode balpeninkt voor de kenmerken en met zwarte inkt voor de kruinen (idem indien het
grafische signalement wordt ingevuld via elektronische weg)
o het identificatiedocument bevat een beschrijvend signalement van het paard en zijn kenmerken en een grafisch signalement van de kenmerken
die aan bod komen in het beschrijvend signalement. Indien het paard voorzien is van een microchip of van een alternatieve methode, kan het
grafisch signalement worden vervangen door een foto/een afdruk die voldoende details toont om de identificatie van het paard mogelijk te
maken.

