COMMERCIEEL TRANSPORT
VAN EEN PAARD

NUTTIGE LINKS

Voor elk commercieel transport
moet je ook in het bezit zijn van:

DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

een vergunning voor de vervoerder afgeleverd door de gewesten
www.lne.be/commercieel-transport
een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel
een getuigschrift van vakbekwaamheid dat je kan
verkrijgen op het volgende adres:
www.dgz.be

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET COMMERCIEEL TRANSPORT VAN PAARDEN IN BELGIË:

TRANSPORT
VAN EEN PAARD

www.gezondheid.belgie.be

HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
www.favv.be

DE EUROPESE COMMISSIE
www.ec.europa.eu

DE BELGISCHE CONFEDERATIE VAN HET PAARD
www.cbc-bcp.be/nl/

DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Sanitair beleid dieren & planten
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
TeI.: 02/524.73.17 - Fax: 02/524.73.49
Mail: apf.vetserv@health.belgium.be

V.U.: Tom Auwers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel.
Design: idfresh.eu

www.cbc-bcp.be/informatie/federale-dossiers
/transport-van-paarden/

WELKE ZIJN JE
WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN ?

DE VERPLICHTE IDENTIFICATIE
VAN PAARDEN IN BELGIË

BELGIË VERLATEN
MET EEN PAARD

EEN PAARD UIT HET BUITENLAND LATEN OVERKOMEN

In België moet volgens de wetgeving elk paard
geïdentificeerd zijn, dat wil zeggen:

Als je paard correct geïdentificeerd is, mag je er
vrij mee reizen binnen de Benelux en in Frankrijk,
op voorwaarde dat het paard
onderweg niet verandert van
houder en daarna terugkeert
naar België. Voor alle andere
bestemmingen zijn ook de
volgende documenten nodig:

Eens aangekomen in België, moet je het paard
registreren in de centrale gegevensbank HORSEID
(www.horseid.be).

MICROCHIP
1 Voorzien zijn van een microchip die door de dierenarts
werd aangebracht in de hals;
PASPOORT
2 een paspoort hebben dat werd
afgegeven door:

ATTEST

je fokvereniging
of door de Belgische Confederatie
van het Paard
of door een erkende buitenlandse
instantie;

HORSEID
3 ingeschreven zijn in de centrale
gegevensbank HORSEID
www.horseid.be

horseid.be

ofwel een individueel gezondheidsattest indien je paard ingeschreven
is bij een stamboek.
Dit attest is 10 dagen geldig
en mag worden gebruikt voor
verschillende bestemmingen.
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CERTIFICAA

ofwel een gezondheidscertificaat
C
(individueel of groepscertificaat).
Dit certificaat is 10 dagen geldig
en geldt slechts voor één bestemming. Er is een nieuw certificaat
nodig om terug te keren naar het vertrekpunt of om
zich naar een andere plaats te begeven.
Je kan deze documenten aanvragen bij de lokale controle-eenheden van het FAVV. Hier kan je het adres vinden voor jouw
regio: www.favv.be/lce/

Als je niet beschikt over een conform gezondheidscertificaat zal je paard:
DIERENARTS
moeten gecontroleerd worden door
een dierenarts-identificeerder. De
lijst kan je vinden op de website
www.health.belgium.be/nl/lijst-identificeerders

ONDERZOEK
een klinisch onderzoek moeten
ondergaan waarbij ook bloedstalen afgenomen worden voor
het opsporen van ziektes.

