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9.

Paardachtigen (Equidae)

Alle bepalingen die verband houden met het houden van eenhoevigen (paarden, pony’s en
ezels) zijn aangeduid met een code “E” (Equidae) en een oplopend cijfer.
Dit hoofdstuk geeft de specifieke voorwaarden weer waaraan houders van paardachtigen
moeten voldoen, naast de algemene voorwaarden (zie hoofdstuk 1). De voorwaarden in
deze gids gelden voor houders van paarden, ezels, muilezels en muildieren die gericht zijn
op de productie van melk (bijvoorbeeld paardenmelkerijen), van embryo’s of van sperma.
Op landbouwbedrijven waar paarden gehouden worden voor recreatie en sportieve
doeleinden (jumping, dressuur e.d.) vallen deze paarden buiten het bestek van de gids
primaire dierlijke productie, en zullen de bepalingen uit de gids die van toepassing zijn voor
paarden, niet geauditeerd worden tijdens de autocontrole voor zover ze geen negatieve
invloed hebben op de andere activiteiten van het landbouwbedrijf.
Welke het doel van de paarden ook mogen zijn, toch zijn alle vereisten voor de identificatie
van toepassing en moeten steeds geauditeeerd worden.
Opgelet: is de auditor wel steeds verplicht om na te gaan of de aanwezige paarden gechipt
zijn en over een geldig paspoort beschikken en geregistreerd zijn in de databank (Horseid).
9.1.

Bedrijfsregistratie

Het houden van paarden en hun verblijfplaats moeten steeds geregistreerd worden bij het
FAVV via de LCE (zichtbaar op BOOD), ongeacht het doel en de bestemming van de dieren.
Indien u een paardenmelkerij uitbaat, moet u de naast de activiteit “eenhoevigen” ook de
activiteit “melkproductie” laten registreren bij uw LCE.
PLAATS

ACTIVITEIT

PRODUCT

Landbouwbedrijf (PL 42)

Houden (AC 28)

Eenhoevigen (PR 156)

Landbouwbedrijf (PL 42)

Productie (AC 64)

Rauwe melk (PR 85)
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Identificatie en registratie van de paardachtigen

De identificatie van paardachtigen d.m.v. een microchip en een paspoort en de registratie in
de centrale databank, is wettelijk geregeld. Deze wetgeving is aangepast waardoor er
andere voorwaarden gelden op basis van de omzendbrief van 11/05/20161.
Al de identificatiedocumenten moeten aanwezig zijn bij het transport van de paardachtige.
Het paard kan worden vergezeld door een kopie van het paspoort indien het originele
document binnen een termijn van 3 uren (KB van 16 februari 2016, art.33)2 kan worden
voorgelegd.
Een vademecum met meer uitgebreide informatie is beschikbaar3.
9.2.1. Principes voor volledige identificatie van een paard
o

o

o

Een microchip: alle paardachtigen die in de centrale databank worden geregistreerd
moeten uitgerust worden met een microship en bij elke paardachtige die in België is
geboren, moet de microship ten laatste op het moment van het invullen van het
identificatieattest worden geplaatst.
Een overeenkomstig paspoort met grafische signalement en/of minimaal 3 foto’s van
de paardachtige, met voldoende details om de identificatie van de paardachtige
mogelijk te maken (beelden van rechts- en links zijaanzicht en vooraanzicht van het
hoofd).
Registratie in de centrale databank.

9.2.2. Definities
Belgisch paard : paard gehouden in België op het moment van de eerste identificatie.
Paard definitief binnengebracht in België : alle paarden die uit andere lidstaten in België
worden binnengebracht, behalve:
✓ de paarden die deelnemen aan wedstrijden, paardenrennen, tentoonstellingen,
trainingen en sleepwerk voor een maximale duur van negentig dagen.
✓ de hengsten die enkel voor het voortplantingsseizoen op het Belgische grondgebied
verblijven.
✓ de merries die op het Belgische grondgebied verblijven met het oog op voortplanting,
gedurende een maximumduur van 90 dagen.
✓ de paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven
Paard definitief ingevoerd in België : elk paard ingevoerd in België afkomstig van een
derde land, uitgezonderd een dier dat vergezeld is van een gezondheidscertificaat « tijdelijke
toelating » tijdens de periode vermeld in het certificaat.
9.2.3. Identificatieprocedure
Als beheerder van de gegevensbank werd de Belgische Confederatie van het Paard vzw
(BCP) aangesteld, met als Gewestelijke afdeling voor Vlaanderen het « PaardenPunt
1

http://www.afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/2016-05-11_circob_NL_Handelaar_V2_clean.pdf
2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=16-0304&numac=2016024047
3
https://www.health.belgium.be/nl/vademecum-over-de-identificatie-van-paarden-belgie
2
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Vlaanderen » (PPV) Ambachtenlaan 23/2b; 3001 Heverlee, en voor Wallonië de
“Confédération Wallonie-Bruxelles du cheval” (CWBC) , Rue des Champs Elysées 4 te 5590
Ciney.
De identificatie/registratie aanvraag kan worden ingediend op papier of elektronisch.
De identificatie aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de websites van BCP, CWBC en
PPV.
Papieren procedure
- De identificatieaanvraag (bijlage E1, 9.8.1) voor de Belgische studbooks wordt
geadresseerd aan het bedoelde studbook, die het paspoort zal afleveren. Voor de
niet-studbook paarden wordt de aanvraag geadresseerd aan CWBC of PPV;
- De CBC stuurt het identificatieattest aan de houder (niet studbook paarden) of aan
het Belgische studbook. Het attest wordt niet gestuurd voordat de betaling uitgevoerd
is;
- Het identificatieattest wordt door de identificerende dierenarts of door de
vertegenwoordiger van het studbook ingevuld;
- De identificerende dierenarts of de vertegenwoordiger van het studbook stuurt het
ingevulde attest terug binnen de 10 werkdagen na het invullen van het attest;
- Het studbook of CWBC/PPV voert de gegevens in de centrale databank in;
- Het paspoort wordt afgeleverd.
Elektronische procedure
- Zelfde principe
- Volg de procedure op de website www.horseid.be.
Voor meer details betreffende de identificatieprocedure, zie de websites van BCP, CWBC en
PPV.
De microchip wordt door een erkende dierenarts ingebracht. Het identificatieattest wordt door
een identificerende dierenarts of vertegenwoordiger van het stamboek ingevuld. De
identificerende dierenartsen zijn geregistreerd op horseid en de lijst van de erkende
identificerende dierenartsen4 is te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid
(https://www.health.belgium.be/nl/identificatie-van-paardachtigen). De locatie van de
microship wordt aangegeven met de letter « c » in het zwart op het beschrijvend en grafische
signalement van het identificatieattest.
9.2.4. Identificatie - Algemeenheden
Belgische paard: De identificatieaanvraag moet worden ingediend binnen de periode van 6
maanden vanaf de geboorte en het paard moet worden geïdentificeerd (met inbegrip van het
afleveren van het paspoort vóór de leeftijd van 12 maanden, en in ieder geval voor zijn
definitieve vertrek uit zijn geboorteplaats5.
Paard definitief binnengebracht in België : De aanvraag voor identificatie moet ingediend
worden binnen de 30 dagen die volgen op de aankomst van het paard in België in elk geval
voor elke verandering van houder.
Uitzondering: het paard hoeft niet in orde gesteld worden met de Belgische verplichtingen in
de volgende gevallen:

4

http://www.cbc-bcp.be/identificatie/erkende-identificeerders/
https://www.health.belgium.be/nl/identificatie-van-paardachtigen
5
Behalve gespeende veulens die hun moeder of pleegmoeder vergezellen of veulens van minder dan 12 maanden
bestemd om rechtstreeks vanaf hun geboorteplaats naar een Belgisch slachthuis te worden gebracht.
3
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✓ wanneer het rechtstreeks vervoerd wordt van de op het gezondheidscertificaat
vermelde plaats van bestemming naar een slachthuis tijdens de 10 dagen van de
geldigheid van het gezondheidscertificaat
of
✓ het wordt gehouden in een quarantaineruimte met het oog op de uitvoer naar een
derde land.
Indien nodig vult de identificerende dierenarts het beschrijvend en grafische signalement in.
Paard definitief ingevoerd in België : het paard moet in conformiteit worden gebracht met
de Belgische eisen alvorens België te verlaten. Indien het paard niet vergezeld is van een
geldig paspoort, mag hij niet veranderen van verblijfplaats noch aangeboden worden voor de
slacht voordat hij aan de Belgische eisen beantwoordt. Indien nodig vult de identificerende
dierenarts het beschrijvend en grafische signalement in.
Code
Omschrijving vereiste
Niveau
Identificatie – Algemeenheden
E1
De paarden die in België definitief binnengebracht worden, moeten in
A
orde gesteld worden met de Belgische verplichtingen (inclusief
gezondheidscertificaat) binnen de 30 dagen die volgen op de aankomst
in België, en in elk geval voor elke verandering van houder.
Indien de paardachtige op het moment van de registratie geen gezondheidscertificaat heeft,
moet de houder, gelijktijdig met de identificatieprocedure, zo vlug mogelijk een erkende
dierenarts ontbieden om het risico op aangifteplichtige ziekten in te schatten.
E2
De paarden die definitief ingevoerd worden in België, moeten
A
geïdentificeerd en geregistreerd worden overeenkomstig de Belgische
voorwaarden voor het verlaten van België.
E3
De houder zorgt ervoor dat alle aanwezige paardachtigen geïdentificeerd
A
worden (inclusief registratie in de centrale databank) overeenkomstig de
wetgeving.
Het paspoort vergezelt altijd de paardachtige, uitgezonderd in volgende gevallen:
- paardachtigen in stal of op de wei en het paspoort kan snel worden voorgelegd
- paardachtigen tijdelijk te voet verplaatst op het Belgisch Grondgebied en in de buurt
van de onderneming
- niet gespeende veulens die hun moeder of pleegmoeder vergezellen
- paardachtigen die deelnemen aan een training of een test voor een wedstrijd of een
gebeurtenis die hen verplicht om de plaats van de wedstrijd/de gebeurtenis te
verlaten
- paardachtigen vervoerd in noodsituaties rond de dieren of de onderneming waar ze
gehouden worden.
Maar in al deze gevallen, moet de houder het origineel binnen de drie uur kunnen
voorleggen.
De eisen variëren naargelang zij betrekking hebben op een Belgisch paard of op een paard
afkomstig van een ander land.
Voor meer preciseringe betreffende de eisen rond het identificeren van de paardachtigen
afkomstig uit ander landen, zie Bijlage 9.8.2, E2.
9.2.5. Eisen betreffende de identificatie van veulens
Identificatie van slachtveulens geboren na 30/6/2009
4
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Veulens bestemd om geslacht te worden binnen de 12 maand na hun
geboorte en die rechtstreeks vervoerd worden van hun bedrijf van
geboorte naar een Belgisch slachthuis moeten beschikken over een
microchip en een identificatieattest, dat het beschrijvend en de grafische
signalement/foto’s opneemt en waarop de identificatiecode (het
chipnummer) wordt vermeld. Ze moeten geëncodeerd worden in de
centrale databank maar moeten geen paspoort krijgen.

A

E5

De termijn om een veulen te identificeren is vóór de leeftijd van 12
A
maanden.
De aanwezige veulens zijn voorzien van een microchip, een conform paspoort en zij zijn
geregistreerd in de centrale databank.

9.2.6. Aanpassing van de gegevens in de centrale gegevensbank
In geval van aanpassing van volgende gegevens, moet de houder binnen de 8 werkdagen
de wijzigingen aan de centrale gegevensbank melden of rechtstreeks te registreren:
- wijziging van de gegevens van de huidige houder
- einde van het houden van een paardachtige
- wijziging van bedrijf van paardachtige indien deze wijziging langer duurt dan 90
dagen
- definitief vertrek van de paardachtige uit België
- dood van de paardachtige
- wijziging van het statuut betreffende de bestemming van de paardachtige
- wijziging van het statuut “geregistreerde paardachtige” of “als fok- en gebruiksdier
gehouden paardachtige”

Volgende aanpassingen moeten ook in de centrale databank worden geregistreerd. De
houder moet het originele paspoort aan de CBC / de uitgevende instantie binnen de 30
dagen sturen of voorleggen:
- Dood (uitgezonderd slacht), verlies of diefstal van het dier
- Castratie
E6

De houder meldt de aanpassingen van de gegevens aan de centrale
gegevensbank via het elektronisch systeem, via post of fax binnen de 8
dagen.

A

Elke persoon die paardachtigen houdt waarvan hij niet de eigenaar is mag in haar
inrichtingen enkel geïdentificeerde en geregistreerde paardachtigen aanvaarden.
9.2.7. Hermerking
Elke paardachtige verondersteld geïdentificeerd te zijn met een transponder, moet opnieuw
gemerkt worden met een transponder, ingeplant door een identificerende dierenarts, indien
de elektronische code niet meer leesbaar is.
De houder legt het paspoort van de paardachtige binnen de dertig dagen na hermerking neer
bij het organisme van afgifte opdat de gegevens van de paardachtige zouden kunnen
5
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geactualiseerd worden en de link tussen de twee identificatiecodes in de centrale
gegevensbank kan worden gelegd.
De status van de paardachtige als behouden in de voedselketen blijft gehandhaafd in geval
van hermerking op voorwaarde dat :
✓ de huidige houder en het statuut als behouden in de voedselketen geregistreerd
werden in de centrale gegevensbank en
✓ dat de houder in het bezit is van het paspoort van de paardachtige, dat het grafisch
en het beschrijvend signalement aanwezig en correct zijn en dat de gegevens
vermeld op het paspoort overeenstemmen met de paardachtige, of de houder op
basis van biologische testen de identiteit van de paardachtige kan bewijzen en het
verband kan leggen met de gecodeerde gegevens in de gegevensbank die deze
paardachtige registreerde.
De aangeduide identificeerder plant de nieuwe transponder in en vermeldt de nieuwe
elektronische code, voorafgegaan door de vermelding "hermerking", naast de oude code in
het paspoort.
9.2.8. Verlies van het paspoort
In geval van verlies van het paspoort, indien de identiteit van de paardachtige bewezen kan
worden, wordt een duplicaat afgegeven. De uitgevende instantie wijst een identificerende
dierenarts of een vertegenwoordiger van het studbook aan om de identiteit van het dier te
controleren.
Het paard is dan definitief uitgesloten uit de voedselketen.
Het Agentschap kan de status van de paardachtige als bestemd voor de slacht voor humane
consumptie schorsen voor een periode van zes maanden vanaf de afdrukdatum van het
duplicaat indien de status van de paardachtige als bestemd voor de slacht voor menselijke
consumptie niet gewijzigd werd in de centrale gegevensbank en de wijziging van houder
gemeld werd aan de beheerder van de centrale gegevensbank.
Wanneer de identiteit van de paardachtige niet kan worden bewezen wordt de identiteit van
de paardachtige afgegeven door CWBC of PPV. De paardachtige wordt definitief uitgesloten
van de slacht voor menselijke consumptie.
Overzicht: Fysieke overdracht van het paspoort aan de instantie van afgifte
BCP

Enkel registratie van gegevens in het databank
Paard gehouden in België, afgifte van paspoort door een
X
fokvereniging in een andere lidstaat
Paard definitief binnengebracht in België
X
Ingevoerd paard– Conform paspoort
X
Wijziging van geregistreerde gegevens
Hermerking van het paard – Geregistreerd paard
X1
Hermerking van het paard – Andere dan geregistreerd paard X
Dood (niet in slachthuis) – Verlies (diefstal inbegrepen)2 –
X1
1
Geregistreerd paard
Dood (niet in slachthuis) – Verlies (diefstal inbegrepen)2 –
X
Andere dan geregistreerd paard

Fokvereniging
(voor het betrokken
ras)

X1
X1

6
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X
X1

X1

1

De keuze van de houder.
Het paspoort moet teruggestuurd worden naar de instelling die het paspoort uitgegeven heeft. Indien het
paspoort werd afgeleverd door een uitgevende instelling in een ander land, dan moet het document teruggestuurd
worden naar de Belgische uitgevende instelling die de laatste registratie heeft uitgevoerd in de databank.
2

Vanaf 1 juni 20176 (Zie de omzendbrief) moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen
België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types van
verkeer niet meer worden geïnspecteerd door een officiële dierenarts voor hun vertrek en ze
moeten niet meer vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat tijdens hun verplaatsing.
Op voorwaarde dat de dieren terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd
is, heeft deze opheffingsmaatregel betrekking op het verkeer van:
•
•
•
•

paardachtigen die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of
gemend (of daartoe bestemd zijn)
paardachtigen waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties
paardachtigen die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd,
voor een maximale duur van 90 dagen;
paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met
inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd
in een dierartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts)

Om te genieten van deze maatregel moeten de paardachtigen bovendien geïdentificeerd zijn
overeenkomstig de wetgeving. Ze moeten met andere woorden vergezeld zijn van een
paspoort dat in overeenstemming is met de Europese wetgeving en geïdentificeerd zijn
d.m.v. een microchip. De dieren moeten ook geregistreerd zijn in de centrale databank van
het partnerland waar ze gewoonlijk worden gehouden.
9.3.

Dierengezondheid

Code
Omschrijving vereiste
E7a De houder moet ervoor zorgen dat enkel paarden die niet uitgesloten zijn
uit de voedselketen gebruikt worden voor de productie van vlees of melk.
E7b Een paard dat in België word binnengebracht vanuit een andere lidstaat
zonder gezondheidscertificaat moet een gezondheidscontrole (klinisch
onderzoek en bloedonderzoek) door een erkende dierenarts bij zijn
aankomst in België hebben ondergaan.

Niveau
A
A

Voedselketeninformatie (VKI)
Sinds 1/1/2009 moeten paardeneigenaars die een dier afvoeren naar het slachthuis, de
nodige info verschaffen wat betreft diergeneesmiddelengebruik en ziekten. Zie de
omzendbrief van het FAVV van 22/10/20127 voor meer info betreffende deze VKI. In de
bijlage E3 (9.8.3) vindt u de minimaal aan het slachthuis te melden informatie.
E7c

Bij paardachtigen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet minstens
gelijktijdig met het dier de voedselketeninformatie (VKI) bezorgd worden

A

6

http://www.afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/2017-06-01_CirOb_VerkeerpaardenBE-NL-LU-FR_V1-0_NL.pdf
7

http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/_documents/2012_10_22_Omzendbrie
f_VKI_paarden_NL_05-09-2012.pdf
7
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aan het slachthuis
Deze informatie kan zowel elektronisch als op papier aangeleverd worden,
waarbij gebruik kan gemaakt worden van het modelformulier (bijlage E3,
9.8.3.)

A

Paspoort: aanduiding of het dier al dan niet uitgesloten is voor de voedselketen.
De bestemming van het paard kan gewijzigd worden van “voedselproducerend paard” naar
“niet-voedselproducerend paard”. Het omgekeerde is echter niet mogelijk!

9.4.

Uitrusting en hygiëne

Zie hiervoor de algemene bepalingen onder hoofdstuk 1.4 “uitrusting en hygiëne”.
De bepalingen die van toepassing zijn voor paardenmelkerijen zijn verder beschreven onder
hoofdstuk 9.7.
9.5.

Transport

Zie hiervoor het hoofdstuk “Transport van dieren door de veehouder” (Hoofdstuk 1.8) bij de
Algemene voorwaarden.
9.6.

Bijkomende bepalingen voor paardenmelkerijen

De onderstaande bepalingen zijn enkel van toepassing op bedrijven waar de dieren
gemolken worden en de melk verkocht of verwerkt wordt, waarbij de verwerkte producten
verhandeld worden.
De bepalingen die u hieronder kan vinden zijn niet noodzakelijk als dusdanig in één of
andere wetgeving terug te vinden. In dat geval zijn ze gebaseerd op de gangbare goede
landbouwpraktijken.
9.6.1. Registratie van de activiteit melkwinning
Een bedrijf waar de dieren gemolken worden, dient “melkproductie” als bijkomende activiteit
te registreren via de LCE bij het FAVV met de volgende code:
PLAATS

ACTIVITEIT

PRODUCT

Landbouwbedrijf
(PL 42)

Melkproductie
(AC 64)

Rauwe melk
(PR 85)

9.6.2. Uitrusting en hygiëne bij melkwinning
De productie van melk gebeurt op een hygiënische en veilige manier. Hygiënisch werken is
van toepassing op alle handelingen, gebruikte middelen en ruimten bij het melken: de
voorbereiding, de plaats van de melkwinning, de melkkoeltank, het tanklokaal en het
melkhuisje.
8
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Er zijn enkele bijkomende bepalingen indien de paarden gemolken worden met het oog op
menselijke consumptie.
De productie van melk gebeurt op een hygiënische en veilige manier. Hygiënisch werken is
van toepassing op alle handelingen, gebruikte middelen en ruimten bij het melken: de
voorbereiding, de plaats van de melkwinning, de melkkoeltank, het tanklokaal of de plaats
waar de melk bewaard wordt en het melkhuisje.
9.6.2.1. De melkers en de bedieners van de melkinstallatie
Code
Omschrijving vereiste
E12
Dragen propere en aangepaste melkkleding
E13
Wassen zorgvuldig de handen vooraleer met het melken wordt gestart en
herhalen dit, indien nodig, tijdens het melken
E14
Zorgen ervoor dat de uier en spenen schoon zijn
9.6.2.2. Het melken
E15a Bij het melken in de stal wordt de voormelk van elk dier in een passend
recipiënt visueel beoordeeld en verwijderd.
E15b De geleverde melk bevat geen biest (colostrum).
E16
Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt
dit met een door de FOD Volksgezondheid erkend product.
9.6.2.3. Het melklokaal (plaats waar gemolken wordt)
E17
Is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt
voorkomen
E18
Heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren
E19
Beschikt over een voorziening van water van drinkwaterkwaliteit. (zie E 45
voor de normen).
E20
Beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede
omstandigheden te kunnen melken.
E21
Beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem.
9.6.2.4. De melkwinningsapparatuur en toebehoren
E22
Zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper.
E23a Bij het melken in een stal is deze proper en droog.
E23b De melkklauwen worden niet in de stal bewaard – wel in het tanklokaal of
melkhuisje.
E24
Er is een goede waterverdeling systeem van leidingwater of van water dat
aan de normen (cf.E45) voor het reinigen van de melkinstallatie voldoet.
E25
De apparatuur wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten die de
residuen van melk kunnen verwijderen. De apparatuur wordt
systematisch gespoeld met leidingwater of water dat aan de normen voor
het reinigen van de melkwiningsapparatuur voldoet.

Niveau
B
B
A
A
B
A

B
B
A
B
B

A
B
B

B
A

9.6.2.5. De melk
E26
Wordt zo vlug mogelijk na het melken gekoeld d.m.v. een koeltank of een
adequate koelruimte
E27
Wordt bij maximum 6°C bewaard

A

9.6.2.6. De melkkoeltank (indien aanwezig)
E28
Heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaalritme, de
verkoop of de verwerking.
E29
Is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig

A

A

A
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te mengen.
Wordt systematisch gereinigd en gespoeld met leidingwater of water dat
aan de normen voor het reinigen van de melkwiningsapparatuur voldoe

9.6.2.7. De plaats waar de melk bewaard wordt
E31
Dient enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur.
E32
Heeft deuren met een afdoende afscheiding van de stal en van het
melklokaal.
E33
Heeft afgeschermde lampen. Op die manier kunnen er bij breuk van de
lamp geen stukjes glas in de melk terechtkomen.
E34
Heeft ramen voorzien van vliegengaas indien openend naar buiten, zodat
insecten en ongedierte buiten gehouden wordt.
E35
Heeft wanden, vloeren en plafond dat bestaat uit bestendig materiaal dat
gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is.
E36
Heeft een toegang die goed reinigbaar is en bestaat uit een verhard,
wasbaar en proper oppervlak
E37
Is volledig afgesloten van het melklokaal en niet toegankelijk voor dieren
9.6.2.8. Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt
E38
Bevat een spoelbak, met passende en voldoende bevoorrading met warm
en koud water van drinkwaterkwaliteit, voor het reinigen van het materiaal.
E39
Bevat een lavabo met stromend water, zeep en handdoek – of
wegwerppapier.
E40
Wordt na elke melkbeurt schoongemaakt en proper gehouden.
E41
Heeft een vloer en muren die gemakkelijk om te reinigen.
E42
Is uitgerust met een goede ventilatiesysteem.
E43
Is uitgerust met een goede verlichtingssysteem om in goede
omstandigheden te kunnen melken.

A

B
B
A
B
B
B
A

B
B
B
B
B
B

9.6.2.9. Reiniging en ontsmetting melkinstallatie en/of melkrecipiënten
E44
De melkinstallatie wordt direct na elke melkbeurt gereinigd en de
A
melkkoeltank of melkrecipiënten iedere keer als ze leeg zijn.
E45
Er worden enkel geëigende producten gebruikt.
A
Indien het etiket van het product ook ontsmetting claimt dan moet het product erkend zijn (zie
de lijst van de toegelaten producten op de website van de FOD Volksgezondheid:
www.health.fgov.be > milieu > chemische stoffen > biociden)
E46
Na de reiniging wordt de melkinstallatie en de koeltank of recipiënten
B
systematisch gereinigd en gespoeld met water van drinkwaterkwaliteit.
9.6.2.10. Wateranalyse indien geen leidingwater gebruikt wordt
E47
Minstens driejaarlijks wordt een wateranalyse door een geaccrediteerd
A
laboratorium uitgevoerd.
E48
De parameters en aanbevolen normen zijn:
B
•
nitraatgehalte lager is dan 50 mg/l,
•
nitrietgehalte lager dan 0,5 mg/l,
•
kiemgetal lager dan 100/ml,
•
totaal aantal coliforme bacteriën lager dan 10/100 ml,
•
aantal E.coli lager dan 1/100 ml.
Indien de wateranalyses niet conform zijn met de normen kan men best overschakelen op
leidingwater of het water behandelen en een nieuwe analyse laten uitvoeren voor de
afwijkende parameters. Voor de lijst met labo’s zie www.belac.be. Wateranalyses moeten
beschikbaar worden.
10
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9.6.2.11. Vereisten Melk
Paardenmelkerijen die melk leveren aan de zuivelindustrie of rechtstreeks aan de
consument, of voor de productie van hoevezuivel.
E49
Moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn.
A
E50
Mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren
A
– de paardenhouder respecteert de wachtperiode die vermeld is op de
bijsluiter, vóór melk mag geleverd worden.
E51
Pas aangekochte of zieke dieren worden afzonderlijk en op het einde
A
gemolken zodat er geen contact is met de gezonde dieren.
Volgens RE 853/2004 moeten rauwe melk en colostrum afkomstig zijn van paarden vrij van
tuberculose en brucellose.
DGZ/ARSIA voert systematisch analyses uit op de verworpen vruchten om brucellose op te
sporen en het FAVV voert onaangekondigde analyses uit op de melk van de tank.
9.7
Reglementering voor rechtstreekse verkoop aan de consument, aan de de
consument, aan een operator en betreffende het vervoer van rauwe melk
U mag als producent een deel van de op uw bedrijf geproduceerde melk rechtsreeks aan de
eindconsument leveren, maar dit is strikt gereglementeerd (zie omzendbrief
PCCB/S3/EH/12606818).
Rauwe melk en colustrum bestemd voor menselijke voeding mag, in zijn oorspronkelijke
staat (niet gefilterd, niet gehomogeniseerd, niet afgeroomd), rechtstreeks overdragen worden
aan de eindverbruiker:
-

Op de productieplaats,
Via huis-aan-huis verkoop, binnen een straal van 80 km van de productieplaats,
Op de markten binnen een straal van 80 km van de productieplaats,
Door middel van een automaat geplaatst op de productieplaats of binnen een straal
van 80 km van de productieplaats
door middel van een levering aan een plaatselijke detailhandel die zelf de
eindverbruiker bevoorraadt.

In ieder geval moet de bevoorrading aan de individuele consument in kleine hoeveelheden
gebeuren.
Voor de veehouder die melk via een automaat direct aan de consument verkoopt, zijn
bijkomende eisen van toepassing. Zie hierover de bijlage van het FAVV van 23/04/20149.
9.7.1. Registratie van de activiteit
Indien u rauwe melk of colostrum in bulk rechtstreeks aan de eindverbruiker, of aan de
detailhandel die de eindverbruiker rechtstreekks bevoorrradt, verkoopt of wenst te verkopen,
moet u deze activiteit niet bij uw LCE aangeven, gezien deze activiteit beschouwd is al
impliciet aanwezig bij de activiteit “melkproductie”.

8

http://www.afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/_documents/2015-0216_omzend_KB_landbouw_nl.pdf
9
http://www.afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/_documents/2016-0303_OmzdControlekwaliteitrauwemelk_NL_V10.pdf
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Dit geldt ook als u melk verkoopt via een automaat die zich situeert binnen een straal van
80km van de productieplaats.
Het gaat enkel over de melk die binnen de onderneming is geproduceerd. Indien u melk bij
derden aankoopt resorteert deze activiteit niet onder de G-040.
Enkel indien u melk of colostrum voorverpakt alvorens aan de consument te leveren, heeft u
hiervoor een bijkomende toelating van het FAVV nodig :
ACT 323: Boerderij – hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe”.
Deze activiteit valt eveneens buiten de scope van deze gids G-040, maar is opgenomen in
de G-034, de gids voor hoevezuivel.
Voor het vervoer vanuit de onderneming naar een melkautomaat die niet op het adres van de
onderneming staat of naar een andere operator (bv. een bakkerij), is er geen bijkomende
registratie nodig.
De operator die uw melk aankoopt voor wederverkoop aan een hoevezuivelaar of aan een
andere operator die de melk zelf zal verwerken, heeft echter een toelating als “aankoper van
melk” nodig”.
9.7.2. Transport van rauwe melk
Description de l’exigence

Code
E52

E53

Niveau

Gebruik propere en gesloten recipiënten die geschikt zijn om met
levensmiddelen in contact te komen (vb. kruiken met deksel) voor het
transport van de rauwe melk van de melkkoeltank naar de melkautomaat
of naar een operator. Zo voorkomt u contaminatie van de rauwe melk.
De melk moet rechtstreeks uit de koeltank naar de automaat of naar een
operator getransporteerd worden, zodat de temperatuur zo laag mogelijk
blijft (max 6 °C).

B

B

Tijdens een lang transport is het risico van opwarming van melk hoog; u moet dus
maatregelen nemen om de koudeketen te handhaven (bv. gebruik van een vervoermiddel
met koeling)

9.7.3.Eventuele recipiënten
E54 Indien u zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes),
vraag dan een “verklaring van overeenstemming” aan de leverancier van
de recipiënten. Dat bewijst dat de recipiënten geschikt zijn voor
levensmiddelen.
E55 Bewaar de recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats.
E56 De tapkraan of het materiaal dat gebruikt wordt om een recipiënt te
vullen, is steeds proper.
Via een tapkraan: Zorg ervoor dat deze steeds proper is en niet bloodgesteld aan de
omgeving.

B

B
B

Via een lepel: deze wordt voor en na elke manipulatie gespoeld, en minstens om de 3
dagen gereinigd. Indien er langer dan 3 dagen geen gebruik gemaakt wordt van deze lepel,
wordt deze zo bewaard dat geen verontreiniging mogelijk is.

9.7.4. Informatie voor de consumenten en etikettering
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E57

Vermeldingen
B
Afficheer goed leesbaar op de automaat het volgende:
✓ “Rauwe melk/ Colostrum”.
✓ “Koken voor gebruik”.
✓ “Bewaren tussen 0 en 6 graden”.
✓ “Verbruiken tot (datum)”.
Onder de vorm van een aangeplakte melding op de plaats van de rechtstreekse
bevoorrading op de hoeve, of in geval van verkoop via een automaat, aaanbrengen op de
automaat, of onder een andere vorm (bv. een folder) bij de bevoorrading in bulk of bij de
lokale detailhandel.
Automaat:
Wijs er de consument op de tapkraan niet aan te raken, om contaminatie te vermijden.
Automaat:
Ook info over de verantwoordelijke moet geafficheerd zijn:
✓ uw naam of de naam van de onderneming die de vergunning of de registratie
heeft.
✓ uw adres of het bedrijfsadres
✓ uw telefoonnummer
✓ uw ondernemingsnummer
9.7.5. Melkkwaliteit
Analyses en frequentie
➢ Bij verkoop van alle melk aan een melkerij worden voor de analyse van de rauwe melk
volgende criteria gebruikt:
•
•

De frequentie-analyse van het aantal kiemen (<1.500.000/ml) is 2 keer/ maand,
Het remstoffengehalte is 2 keer/maand

De melkerij (= de koper) zorgt ervoor dat deze analyses tijdig uitgevoerd worden.
Het kiemgetal van de melk wordt onder andere beïnvloed door de kwaliteit van de reiniging.
Tevens zijn het kiemgetal en de temperatuur van de melk een aanwijzing van de werking van
de koeltank.
Indien de analyses voor het kiemgetal, het celgetal of remstoffen niet conform zijn met de
normen, moet u de procedures volgen van de Interprofessionele Organismen. Deze
procedures zijn te vinden op de website van MCC-Vlaanderen (www.mcc-vlaanderen.be) en
het Comité du Lait (www.comitedulait.be).
Wanneer zelf instaan voor de analyses?
Indien niet alle melk aan een koper geleverd wordt, maar deels of integraal rechtsreeks aan
de consument of aan een plaatselijke detailhandel verkocht wordt, kan het zijn U zelf moet
instaan voor het laten uitvoeren van de analyses. Dit is o.a. afhankelijk van het volume. Hier
zijn 4 gevallen te onderscheiden:

Situatie 1:
< 2.000 liter,
melk is afkomstig uit voorraden die al aan een melkerij geleverd en dus al
gecontroleerd:
U moet in dat geval minimaal 2 maal per jaar een staal laten analyseren op E. coli.
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Situatie 2:
< 2.000 liter,
melk is NIET afkomstig uit voorraden die al aan een melkerij geleverd en dus nog
NIET gecontroleerd zijn:
Dan moet u volgende analyses laten uitvoeren:
✓ De frequentie-analyse van het aantal kiemen (<1.500.000/ml indien bestemd voor de
verwerking van warmtebehandelde melkproducten en <500.000 / ml indien bestemd
voor de verwerking van rauwe melkproducten ) is 1 keer/ 3 maanden,
✓ Het remstoffengehalte na elk gebruik van diergeneesmiddelen.
✓ Escherichia coli 2 keer/ jaar.
Situatie 3:
> 2.000 liter rauwe koemelk
Dan moet u volgende analyses laten uitvoeren:
✓ De frequentie-analyse van het aantal kiemen (<1.500.000/ml indien bestemd voor de
verwerking van warmtebehandelde melkproducten en <500.000 / ml indien bestemd
voor de verwerking van rauwe melkproducten ) is 2 keer/ maand,
✓ Het remstoffengehalte na elk gebruik van diergeneesmiddelen.
✓ Escherichia coli 2 keer/ jaar.
Situatie 4:
Als U minstens één keer op de drie dagen melk aan een zuivelfabriek levert, mag U zonder
bijkomende bemonstering tot een totaal van 100 liter per productie van drie dagen leveren
aan of laten ophalen door andere levensmiddelenbedrijven.
Situatie 5 :
➢ < 60.000 liter rauwe koemelk of 8.000 liter rauwe melk van andere dieren
➢ > 60.000 liter rauwe koemelk of 8.000 liter rauwe melk van andere dieren of indien
meer dan de helft van de productie via directe verkoop verkocht wordt.

Indien de melk niet geleverd wordt aan een hoevezuivelaar, of indien de melk niet afkomstig
is van een voorraad die gecontroleerd zal worden, moeten volgende analyses worden
uitgevoerd :
•
•

Twee analyses per maand betreffende het totaal kiemen
Twee analyses per maand betreffende de somatische cellen

Minimum 2 keer per jaar moet ook een telling gebeuren van Escherichia Coli.
E58

Minimaal 2 keer per maand wordt een representatief monster genomen.
Dit kan zowel door de afnemer gebeuren als door de veehouder zelf.
E59 Dit monster moet door een geaccrediteerd laboratorium worden
geanalyseerd en moet de eisen voldoen betreffende:
•
kiemgetal (maximaal 1.500.000/ml)
•
remstoffen (afwezig)
Niet-conforme resultaten vallen onder de meldingsplicht en moeten dus
gemeld worden aan het FAVV.
Indien gedurende 4 opeenvolgende maanden het maandresultaat voor kiemgetal niet-

A
A
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conform is, volgt een leveringsverbod.
Elke vaststelling van remstoffen leidt tot een onmiddellijk leveringsverbod.
E60 Een overschrijding van het kiemgetal van de melk wijst op een
A
onvoldoende reiniging van de melkinstallatie of een ontoereikende
uiergezondheid. Er moeten hiervoor corrigerende maatregelen genomen
worden om de resultaten te verbeteren.
Er kan door de producent een monstername en analyse aangevraagd worden door een
geaccrediteerd labo voor de parameter waarvoor een leveringsverbod geldt. Bij gunstige
resultaten kan de melk opnieuw in de handel gebracht worden.
9.7.6. Persoonlijke hygiëne
E61 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk
hanteert om contaminatie ervan te voorkomen: draag propere verzorgde
kleding, was vooraf zorgvuldig uw handen, eet niet of rook niet.

B

9.7.7. Melkautomaat goede praktijken
9.7.7.1. Vullen/ledigen van de automaat
E62

Hervul de automaat dagelijks.

B

Verwijder eerst de nog aanwezige melk. Breng deze melk niet meer in de voedselketen voor
humane consumptie (voeg ze dus zeker niet bij de melk in de melkkoeltank op de boerderij).
E63

Reinig en ontsmet de automaat tussen het ledigen en het opnieuw vullen
van de automaat.

B

Vul het voorraadvat van de automaat zodanig dat er geen contaminatie van de rauwe melk
gebeurt.
U mag wel de restmelk aan uw dieren voederen indien ze daartoe nog geschikt is. Hetzelfde
geldt wanneer zich problemen hebben voorgedaan met de koeling.
9.7.8. Traceerbaarheid en registratie
E64

Registreren en bewaren minimum 6 maanden de gegevens over:
- de niet-conforme temperatuursindicaties + correctieve acties
- elk probleem, bv. een stroomuitval
Klasseer alle analyseverslagen chronologisch.

B

9.7.9. Melkautomaat
E65

Opstelling

B

De melkautomaat is correct opgesteld en de voorzieningen zijn
beschikbaar voor het reinigen en ontsmetten van de automaat
Plaats de melkautomaat in een propere omgeving waar verontreiniging van de rauwe melk
wordt voorkomen (door vuil, ongedierte, …), bij voorkeur onder een beschutting indien de
automaat buiten opgesteld staat (vb. een half open chalet). Dit schermt meteen ook af van
rechtstreekse zonnewarmte. Zorg dat de eventuele beschutting ook proper is en goed
onderhouden.
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Zorg ervoor dat de nodige voorzieningen beschikbaar zijn voor het reinigen en ontsmetten
van de automaat (oa. water van reinigingskwaliteit, zie hoger).
E66

Constructie
✓ De tapkraan wordt niet blootgesteld aan de omgeving.
✓ Er is een automatische verkoopblokkering bij overschrijding van de
temperatuur in het voorraadvat.
✓ De koeling heeft voldoende capaciteit.

B

Zorg ervoor dat de tapkraan niet blootgesteld is aan de omgeving (kies een automaat die
voorzien is van bijvoorbeeld een luikje dat door de consument dient geopend en opnieuw
gesloten te worden).
Wanneer de bewaartemperatuur van de rauwe melk niet meer in acht wordt genomen, moet
de verkoop van de melk automatisch geblokkeerd worden. U kan ook een gelijkwaardige
methode gebruiken, die voorafgaand dient aanvaard te worden door het FAVV (LCE).
Zorg ervoor dat de capaciteit van het koelsysteem voldoende is om de rauwe-melktank koel
te houden.
E67

Thermometer
✓ De automaat moet voorzien zijn van een thermometer.
✓ De temperatuur moet continu automatisch aangeduid worden,
zichtbaar voor de consument.

B

E68

Bewaartemperatuur
De temperatuur van de melk in het voorraadvat, tapkraan en de leiding
tussen beide bedraagt maximaal 6°C. De melk die zich in de leiding
bevindt tussen het reservoir en de klep moet eveneens aan deze
temperatuursvoorwaarde voldoen.

A

Temperatuurbewaking
Controleer dagelijks de temperatuursindicatie. In geval van afwijkende temperatuur, noteer
deze, zoek naar de oorzaak, verwijder de melk en los het probleem met de automaat op.
In geval van blokkering van de automaat door een probleem met de koeling, kan u het
toestel uiteraard pas opnieuw gebruiken nadat alle rauwe melk eruit verwijderd werd en u de
automaat gereinigd en ontsmet heeft. U beperkt de risico’s indien u rauwe melk van
maximum 1 dag oud aanbiedt in de automaat en dan een maximum bewaarduur
adviseert aan de consument van 48u. Het komt er dus op neer dat de tijd tussen het
melken en de uiterste verbruiksdatum door de consument de 72u niet overschrijdt.
9.7.10. Reinigen en ontsmetten
E69 Ontsmet de voorwerpen die in contact komen met de melk regelmatig, en
B
afgestemd op het gebruik.
Gebruik alleen toegelaten ontsmettingsmiddelen. Spoel na het ontsmetten na met drinkbaar
water. (zie de lijst van de toegelaten producten op de website van de FOD Volksgezondheid:
www.health.fgov.be > milieu > chemische stoffen > biociden > lijst van toegelaten biociden)
E70 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet (vb. leidingwater). Zie
A
punt C36 voor de normen.
9.8.

Bijlagen bij Equidae
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9.8.1.

Bijlage E1

Aanvraagformulier identificatie paard

9.8.2.

Bijlage E2

Vergelijkeide tabel

9.8.3.

Bijlage E3

Minimaal te vermelden info bij VKI paarden

9.8.4.

Bijlage E4

VKI-formulier paarden

9.8.5.

Bijlage E5

Identificatieattest

9.8.6.

Bijlage E6

Mutatiedocument Procedure bestemd in het kader van de
gezondheidscontrole
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9.8.1. Bijlage E1
Deel 1
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Deel 2
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9.8.2. Bijlage E2
Vergelijkeide tabel
Identificatie(1)
Gegevensbank
Paspoort(2,3) Microchip
BCP
Gehouden in BE bij de 1ste identificatie
Identificatie vóór 01/07/2009

X(4)

X

X

Identificatie na 30/06/2009 en vóór 01/01/2016

(4, 5, 6)

X

X

X

X

X

X

X

X(10)

-

X

(11)

-

X

Identificatie na 31/12/2015
X(4,7)
Veulens < 12 maanden, geboren in België, die
rechtstreeks van het bedrijf van geboorte
-(8)
worden vervoerd naar slachthuis
Lidstaten
Rechtstreeks vervoer naar slachthuis(9)
Identificatie vóór 01/07/2009
Identificatie na 30/06/2009

X

Andere gevallen
X(12)

/

X

X(13)

Derde landen
Verbljif <
geldigheidsduur van
het
gezondheidscertificaat
Geregistreerde paarden of fok- en gebruikspaarden(14)
Vergezeld van een overeenkomstig paspoort
X
bij hun invoer(15)
Niet vergezeld van een overeenkomstig
paspoort bij hun invoer(16)
Geregistreerde
paarden, onder
tijdelijke toelating

-

-

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.
(2) 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.
(3) 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.
(1)
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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.

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
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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
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
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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
de identificatiegegevens vermelden een UELN-nummer
de volgorde en de nummering van de secties van het paspoort moeten
worden nageleefd
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
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)
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.
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9.8.3. Bijlage E3

Verordening (EG)
853/2004.

Minimale gegevens.

Verwijzing naar het
modelformulier (cfr.
bijlage 2).
/

1. de status van het
bedrijf van herkomst
of de regionale
gezondheidsstatus
van de dieren
2. de
gezondheidsstatus
van de dieren

• Wat dient gemeld te worden?
Niets.

3. de toegediende
genees-middelen
voor diergeneeskundig gebruik of
andere
behandelingen die
de dieren binnen
een relevante
periode hebben
ondergaan, tezamen
met de data van
toediening of
behandeling en
wacht-tijden,
wanneer er een
wachttijd is

• Wat dient gemeld te worden?
Standaardverklaringpunt
vermelding van de namen van:
4.
- alle toegediende geneesmiddelen, en
- alle voederadditieven met een
verplichte wachttijd (met name de
gemedicineerde diervoeders)
+ de data of periodes van toediening +
de duur van de wachttijden (uitgedrukt in
dagen).

• Wat dient gemeld te worden?
Standaardverklaring
Indien de beslissing om het dier te laten punt 2.
slachten werd genomen omwille van een
stoornis in de gezondheidstoestand van
het dier, dient te worden vermeld om
welke stoornis het ging.

• Over welke periode dient deze
informatie te handelen?
Het gaat om de geneesmiddelen en
additieven die werden toegediend in de
periode van 1 maand voor het brengen
van het dier naar het slachthuis.

4. de aanwezigheid
• Wat dient gemeld te worden?
Standaardverklaringpunt
van ziekten die de
1. De bij het paard vastgestelde ziektetekens 1.
veiligheid van het
en aandoeningen. Bijvoorbeeld:
vlees in het gedrang
▪ algemene ziektetekenen: uitputting,
kunnen brengen
vermagering, geen eetlust, …
▪ ademhalingsstoornissen: versnelde
ademhaling, hoesten, neusvloei, …
▪ bewegingsstoornissen: kreupelheid, …
▪ huidletsels: wonden, haaruitval,
abcessen, gezwellen, …
▪ spijsverteringsstoornissen: diarree,
koliek, ...
▪ zenuwstoornissen: verlammingen,
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evenwichtsstoornissen, …
2. Indien gekend: vermelding van diagnoses
en/of ziekteverwekkers. In geval
laboratoriumonder-zoeken werden
uitgevoerd, dienen de conclusies van deze
laboratoriumonderzoeken (diagnose)
eveneens aan het slachthuis te worden
gemeld.

• Over welke periode dient deze
informatie te handelen?
Deze informatie dient betrekking te
hebben op de periode van 1 maand voor
het brengen van het dier naar het
slachthuis.
5. indien relevant voor
de bescherming van
de volksgezondheid, de
resultaten van de
analyses van de bij
de dieren genomen
monsters of van
andere voor het
diagnosticeren van
ziekten die de
veiligheid van vlees
in het gedrang
brengen, genomen
monsters, met
inbegrip van
monsters die in het
kader van de
bewaking en de
bestrijding van
zoönoses en
residuen worden
genomen

• Wat dient gemeld te worden?
Standaardverklaringpunt
De conclusies van
3.
laboratoriumonderzoeken naar
ziekteverwekkers, chemische stoffen (bv.
lood) en contaminanten (bv. dioxine).
Alleen de resultaten van onderzoeken
die een belang hebben voor de veiligheid
van de voedsel-keten dienen te worden
gemeld. Onderzoeken m.b.t.
sportprestaties of bevruchting zijn in dat
opzicht niet altijd belangrijk.
• Welke ziekteverwekkers zijn relevant?
Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van
ziekteverwekkers die overdraagbaar zijn
naar de mens:
▪ bacteriën: Bacillus anthracis, Brucella
abortus, toxinen van Clostridium
botulinum, zoönotische Escherichia coli,
Mycobacterium bovis, Staphylococcus
aureus (inbegrepen MRSA), Clostridium
perfringens drager van het gen cpe
(Clostridium perfringens enterotoxine,
pathogeen voor de mens)
▪ virussen: rotavirus
▪ parasieten: Toxoplasma gondii,
Trichinella spp.
NB: in het kader van de melding van
voedselketen-informatie aan het slachthuis,
is het niet verplicht al de hierboven vermelde
ziekteverwekkers te laten opsporen. In geval
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testen werden uitgevoerd (bv. uitgevoerd in
het kader van diergeneeskundige
onderzoeken), dienen de conclusies wel aan
het slachthuis te worden meegedeeld.

6. de relevante
verslagen van
slachthuizen over de
resultaten van
eerdere ante
mortem- en post
mortemkeuringen
van dieren van
hetzelfde bedrijf van
herkomst, met name
verslagen van de
officiële dierenarts

• Wat dient gemeld te worden?
Niets.

7. de
productiegegevens,
wanneer die ziekten
aan het licht kunnen
brengen

• Wat dient gemeld te worden?
Deel 2: Informatie over
Het voornaamste gebruiksdoel dient te
het paard.
worden vermeld. Eén van de volgende
mogelijkheden dient te worden
meegedeeld: melkerij – recreatie –
fokkerij – andere.
In geval het paard gehouden werd voor
melkproductie
dient
het
registratienummer van de melkerij
eveneens meegedeeld te worden.

8. naam en adres van
de dierenarts die
normaliter het bedrijf
van herkomst
diensten verleent

• Wat dient gemeld te worden?
Verplicht: naam, adres en
telefoonnummer van de behandelende
dierenarts.
Indien mogelijk: e-mail en/of faxnummer
van de behandelende dierenarts.

/

Indien bij de keuring een voor de
gezondheid van mens of dier
schadelijke ziekte of aandoening en/of
inbreuken op het dierenwelzijn worden
vastgesteld, moet de officiële dierenarts
de slachthuisexploitant daarover
inlichten. Als het gesignaleerde
probleem zijn oorsprong vindt bij de
paardenhouderij informeert de officiële
dierenarts tevens de dierenarts en de
verantwoordelijke van de houderij.
Deze terugkoppeling van de
keuringsresultaten gebeurt via Beltrace.
Meteen zullen de slachthuizen de
keuringsresultaten van eerder geslachte
paarden van dezelfde houderij ook langs
die weg kunnen raadplegen.

Deze contactgegevens dienen enkel te
worden ingevuld indien er in de periode
van 1 maand voor het brengen van het
dier naar het slachthuis wachttijden voor
toegediende diergeneesmiddelen en
27
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voederadditieven bestonden en/of
andere behandelingen plaatsvonden.
1. het chipnummer van het paard dat
naar het slachthuis wordt gezonden.
2. De contactgegevens van de sanitair
verantwoor-delijke*:
▪ verplicht: naam, adres en
telefoonnummer van de
verantwoordelijke
▪ indien mogelijk: e-mail en/of
faxnummer van de
verantwoordelijke.
3. De periode gedurende dewelke men
sanitair verantwoordelijke is van het
betrokken paard. Eén van de volgende
mogelijkheden dient te worden
meegedeeld: < 15 dagen - ≥ 15 dagen > 1 maand - > 6 maanden.
4. De aanwezigheid van een
geneesmidddelendepot: er dient vermeld
te worden of er op de houderij al of niet
een geneesmiddelendepot aanwezig is
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9.8.5. Bijlage E5
Lijst van de gegevens die minstens opgenomen moeten zijn in het identificatieattest :
* IDENTIFICATIE :
-Numerieke code van de ingeplante microchip
- Datum van de identificatie of de controle ervan
- Uitgevoerde monsterneming (in voorkomend geval)
- Vroegere identificatiecode (microchip, tatoeage, brandmerk, andere)
- Signalement en/of foto's*** :
1° Grafisch signalement op basis van de sjabloon voorzien in hoofdstuk I, deel B van het
identificatiedocument;
2° Beschrijvend signalement, m.a.w. een beschrijving van de aftekeningen aan het hoofd,
het voorbeen links, het voorbeen rechts, het achterbeen links, het achterbeen rechts alsook
een beschrijving van de specifieke kentekens op het lichaam.
*** een volledig grafisch en beschrijvend signalement moet worden opgemaakt.
Het grafisch signalement is niet verplicht voor de paardachtigen waarvan de foto's in het
paspoort en de centrale gegevensbank zijn opgenomen, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de
encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.
* PAARD :
- Naam (facultatief)
- Gebruikstype en/of ras
- Haarkleur
- Geslacht
(indien mannelijk, preciseer of het om een ruin of een hengst gaat)
- Geboortedatum of vermoedelijk geboortejaar (tandcontrole)
- Land van geboorte
- Plaats waar het dier gehouden wordt
* Houder (zoals bedoeld in artikel 2.c van verordening 2015/262) :
- Naam, voornaam
- Adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
- Land
- Telefoonnummer(s)
- E-mail adres
- Identificatienummer in het rijksregister
- BTW-nr in voorkomend geval
- Handtekening van de houder
* IDENTIFICEERDER :
- Naam en adres
- Registratienummer bij het erkend organisme (in voorkomend geval)
- Handtekening van de identificeerder
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 16 februari 2016 betreffende de
identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
W. BORSUS
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9.8.6. Bijlage E6
Procedure bestemd voor de erkende dierenarts in het kader van de gezondheidscontrole van een paard
binnengebracht in België afkomstig van een andere lidstaat dat niet vergezeld gaat van het verplichte
gezondheidscertificaat

Het is de houder van het paard in overtreding die verantwoordelijk is om contact op te nemen met een
erkende dierenarts opdat die de gezondheidscontrole van het paard zou uitvoeren.
Deze procedure is van toepassing op alle paardachtigen afkomstig van een andere lidstaat waarvoor het
gezondheidscertificaat niet beschikbaar was op het ogenblik van de registratie in de centrale databank.
De erkende dierenarts moet de volgende stappen uitvoeren :
1° Controle van de identificatie en klinisch onderzoek.
2° Individuele bloedmonsters met droge buisjes.
3° Identificatie van de buisjes met behulp van het nummer van de transponder.
4° Aanvraag voor analyse te sturen aan een laboratorium erkend voor dit analyse door FAVV.
Te vragen analyses: equine infectieuze anemie (Cogginstest). Laboratoria die zijn u erkend : CODA en
Böse.
Aanvraag voor analyse te downloaden via de link :
CODA : http://www.coda-cerva.be/components/com_analyseveto/pdf/aanvraagCODA_Ukkel.pdf
Böse : http://www.labor-boese.de/index.php?menuid=22&reporeid=24&getlang=en
Deze aanvraag kan worden afgeprint om in te vullen of online worden gedaan. Vermeld uw klant in de rubriek
"facturatie".
5° Registratie van de identiteitscontrole en analyse van het paspoort: hoofdstuk/sectie «Controles van de
identiteit van het paard beschreven in dit paspoort/identificatiedocument» met vermelding «Afwezigheid van
sanitair certificaat», met het motief van controle en hoofdstuk/sectie «Sanitaire controles uitgevoerd door de
laboratoria/Onderzoeken van de laboratoria».
6° Onverwijld overzenden van de monsters en de analyseaanvraag het laboratorium.
7° Opstellen van een volledig verslag over de monsterneming, de identificatie van de bemonsterde dieren (dat
voor elk dier de 15 cijfers van de transponder bevat), van eventuele bij de paardachtigen vastgestelde
ziekteverschijnselen, de procedure voor het versturen van de monsters naar het laboratorium en de aanvraag
voor analyse. Dit verslag moet zo snel mogelijk via e-mail worden overgezonden naar de volgende adressen:
PRI.LCEi@favv.be (Vlaamse LCE) of PRI.ULC1@afsca.be (Waalse LCE).
8° Opstellen van een individueel klinisch verslag (met analyserapporten van het laboratorium) van elke
paardachtige waarvoor een bloedafname is uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de
relevantie van het klinisch verslag, de overgezonden gegevens moeten voldoende gedetailleerd zijn om elk risico
op aanwezigheid van meldingsplichtige ziekten te kunnen uitsluiten. Het verslag versturen naar bovenvermeld
adres.
Alle kosten zijn ten laste van de houder van de paardachtigen.
De resultaten van deze analyses zullen pas als beslissend worden beschouwd na volledige betaling door
de houder (klant) van de door het laboratorium gefactureerde kosten.
OPGELET : de lijst van de ziekten waarvoor een analyse moet worden gevraagd kan worden gewijzigd
afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand in Europa.
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