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Doel

Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van de verplichtingen
voor gezondheidsinspectie door een officiële dierenarts en van het
gezondheidscertificaat/gezondheidsattest bij bepaalde vormen van verkeer van paarden tussen
België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
De omzendbrief preciseert ook welke vormen van vervoer, uitgevoerd tussen die landen, een volledige
of gedeeltelijke vrijstelling kunnen genieten van de eisen van de verordening (EG) nr. 1/2005.
Het Memorandum van overeenstemming van de Benelux van 17 juni 2009 betreffende het verkeer
van en de handel in paardachtigen wordt opgeheven.
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Toepassingsveld

Deze omzendbrief richt zich tot de houders van paarden bij verkeer tussen België, Nederland, het
Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
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Referenties
3.1

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen
64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97.
Verordening (EU) nr. 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.
Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer.
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Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en
het verhandelen van landbouwhuisdieren.
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de
paardachtigen in een centrale gegevensbank.

3.2

Andere

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale
gegevensbank (PCCB/S2/CRR/1176598).
Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de
invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen (PCCB/S2/BHOE/1388592).
Website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/.
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Definities en afkortingen

BCP: Belgische Confederatie van het Paard
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
Verkeer van paarden: verplaatsing van paarden tussen lidstaten
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Handelsverkeer van paarden
5.1

Afwijking op de verplichtingen tot gezondheidsinspectie en gezondheidsattest /
gezondheidscertificaat

Bij verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk
moeten deze niet:
- worden onderworpen aan een gezondheidsinspectie door een officiële dierenarts tijdens de
48u voorafgaand aan hun vertrek, en
- vergezeld gaan van een gezondheidsattest/een gezondheidscertificaat tijdens hun
verplaatsing.
Deze afwijking is enkel van toepassing op de paarden die beantwoorden aan de in punt 5.1.1
vastgestelde voorwaarden en die onderworpen worden aan de verplaatsingen beschreven in
punt 5.1.2.
5.1.1

Na te leven voorwaarden

De paarden moeten:
- vergezeld zijn van een paspoort, overeenkomstig de Europese wetgeving;
- geïdentificeerd zijn via een microchip (barcode vermeld in het paspoort) of een alternatieve
identificatiemethode die officieel goedgekeurd is door het partnerland;
- geregistreerd zijn in de centrale databank van het partnerland waarin ze gewoonlijk worden
gehouden.

2

5.1.2

Verplaatsingen waarop deze afwijking betrekking heeft

Enkel de volgende verplaatsingen kunnen van de afwijking genieten, op voorwaarde dat de dieren
terugkeren naar hun land van vertrek wanneer de verplaatsing beëindigd is:
- de paarden die (bestemd zijn om te ) bereden of geleid worden voor sportieve of recreatieve
doeleinden;
- de paarden die deelnemen aan culturele evenementen;
- de paarden die exclusief bestemd zijn voor beweiding of om te werken, voor een maximale
duur van 90 dagen;
- de paarden die worden vervoerd omwille van een diergeneeskundige reden, met inbegrip van
de aan de voortplanting gerelateerde handelingen indien uitgevoerd in een
dierenartsenkliniek/dierenartsenpraktijk of door een dierenarts1.

5.2

Procedure in geval van niet-naleving van de voorwaarden voor afwijking bepaald
in punt 5.1

De paarden die deelnemen aan het verkeer tussen België, Nederland, het Groothertogdom
Luxemburg en Frankrijk en die niet beantwoorden aan de voorwaarden vastgesteld in punt 5.1 van
deze omzendbrief moeten onderworpen zijn geweest aan een gezondheidsinspectie door een officiële
dierenarts tijdens de 48u voorafgaand aan hun vertrek en ze moeten tijdens hun verplaatsing worden
vergezeld van een gezondheidsattest of van een gezondheidscertificaat.
De paarden die niet aan de in punt 5.1 van deze omzendbrief vastgestelde voorwaarden
beantwoorden en die niet vergezeld gaan van een geldig gezondheidsattest / gezondheidscertificaat
worden beschouwd in overtreding te zijn met het koninklijk besluit van 1 december 2013 en worden
dan ook onderworpen aan de voorziene controlemaatregelen en sancties. Ze moeten met name
onderworpen worden aan een gezondheidscontrole en een bloedafname met het oog op het opsporen
van officiële ziektes, dit op kosten van de houder.
Deze maatregelen zijn met name van toepassing op:
o

paarden die deelnemen aan het verkeer tussen België, Nederland, het Groothertogdom
Luxemburg en Frankrijk voor sportieve/recreatieve doeleinden, om deel te nemen aan een
cultureel evenement of om diergeneeskundige redenen en die niet terugkeren naar hun
land van vertrek na het einde van de bedoelde verplaatsingen of tijdens deze verplaatsing
verhandeld worden;

o

paarden die bestemd zijn voor beweiding of om te werken en waarvan de verblijfsduur in
het land van bestemming de 90 dagen overschrijdt.

5.3

Verkeer van paarden - Bepalingen betreffende het vervoer van de dieren

Het vervoer van de paarden moet beantwoorden aan de voorwaarden die vastgesteld zijn door de
verordening (EG) nr. 1/2005 zoals de toelating van de vervoerder, de erkenning van het voertuig, de
criteria voor vervoer en de aanwezigheid van een journaal. België heeft ook bijkomende voorwaarden
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 juni 2014.

1
In voorkomend geval, moeten de handelingen die uitgevoerd worden op Belgisch grondgebied beantwoorden aan de
voorwaarden voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
(zie omzendbrief PCCB/S2/BHOE/1388592).
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Verordening (EG) nr. 1/2005 voorziet een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de verschillende
eisen voor bepaalde soorten verplaatsing. De interpretatie van de bedoelde verplaatsingen varieert
echter van de ene lidstaat tot de andere, wat heel wat praktische problemen oplevert voor de
verantwoordelijken voor dieren.
In het kader van het verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg
en Frankrijk is een gemeenschappelijke interpretatie vastgesteld.
5.3.1

Verplaatsingen die niet onderworpen zijn aan de vereisten van de
verordening (EG) nr. 1/2005

a) Vervoer uitgevoerd zonder vergoeding:
o

het vervoer uitgevoerd door particulieren of anderen, ongeacht of het gaat om hun eigen
paarden of om die van andere particulieren, met hun eigen voertuig of het voertuig van
een derde, in het kader van een hobby of een recreatieve of sportieve activiteit (competitie
/ wedstrijd / tentoonstelling / trektocht / paardencentrum, enz.) en het vervoer naar of
vanuit een dierenartsenpraktijk/dierenkliniek;

o

het vervoer uitgevoerd in het kader van een fokactiviteit (bijvoorbeeld binnen een bedrijf,
een paardencentrum, tussen gebouwen, velden, enz.), ook met het oog op
inseminatie/reproductie.

b) Vervoer naar een dierenartsenpraktijk of een dierenkliniek uitgevoerd met vergoeding.
5.3.2

Verplaatsingen die enkel onderworpen zijn aan de vereisten van artikel 3
van de verordening (EG) nr. 1/2005

Vervoer uitgevoerd door de operator zelf, van zijn eigen dieren met zijn eigen transportmiddel,
uitgevoerd in een straal van 50 km rond het bedrijf:
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o

vervoer uitgevoerd naar een slachthuis, van en naar een verzamelcentrum
(veemarkten, stallen van handelaars), van of naar een bedrijf voor het vestmesten van
paarden of een bedrijf voor de productie van paardenmelk;

o

het vervoer van werkpaarden (bv.: trekpaarden).
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