Definitieve versie van 5/11/2012 (vervangt de versie van 20/04/2010).

1/ Geen paspoort – eerste aanvraag
Microchip
aanwezig

Type paspoort

Instantie
van
afgifte

stamboek paspoort

Erkende
vereniging1

Equipas

BCP

Paard geboren vóór ja
01/07/2009
en

Duplicaat

aanvraag ingediend tot
31/12/2009
(identificatie
wel
uitgevoerd ten laatste op
30/06/2010)

Vervangingsdocument

Erkende
vereniging
BCP

Veulen
(identificatie uitgevoerd vóór
31/12 van zijn geboortejaar
of binnen de 6 maanden na de
geboorte)

nee

Stamboek paspoort
Equipas

Erkende
vereniging
BCP

Paard geboren vóór ja
01/07/2009
en

Duplicaat

Erkende
vereniging

aanvraag ingediend
31/12/2009

Vervangingsdocument

BCP

Stamboek paspoort

Erkende
vereniging
BCP

na

(of
identificatie
niet
uitgevoerd op 30/06/2010)

nee

Equipas

Ingevoerd paard

ja of nee

Stamboek paspoort

Erkende
vereniging

Vervangingsdocument

BCP

Stamboek paspoort

Erkende
vereniging
BCP
Erkende
vereniging
BCP

(= niet afkomstig van een
lidstaat van de EG)

Aanvraag
paspoort
ingediend binnen de 30
dagen na de aankomst op
het grondgebied

Ingevoerd paard

ja

(= niet afkomstig van een
lidstaat van de EG)

aanvraag paspoort
ingediend na de 30 dagen
na de aankomst op het
grondgebied

nee

Vervangingsdocument
Stamboek paspoort
Equipas

Statuut van de
paardachtige

keuze van de eigenaar

definitieve uitsluiting
van
de
voedselketen
(rechtstreeks vermeld in
het paspoort op het moment
van de druk )

keuze van de eigenaar

definitieve uitsluiting
van de voedselketen
(rechtstreeks vermeld in
het paspoort op het moment
van de druk )

keuze van de eigenaar

definitieve uitsluiting
van de voedselketen
(rechtstreeks vermeld in
het paspoort op het moment
van de druk )

1

erkende vereniging : organisatie of vereniging die volgens de EU-voorschriften erkend is voor het
bijhouden van het stamboek van het ras waartoe de paardachtige behoort
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2/ Verlies van het paspoort

Paard
geregistreerd
bij
een
fokvereniging
En
Fok-en
gebruikspaard

identiteitscontrole

Soort document

Organisme
van afgifte

Statuut

identiteit bewezen

duplicaat

Erkende
vereniging
(of BCP
voor de
equipas)

Definitieve uitsluiting
Schorsing
voor
6
maanden (als het paard al in

identiteit niet
bewezen

vervangingsdocument

BCP

de gegevensbank zit, statuut
niet gewijzigd door een
dierenarts en met akkoord
van het FAVV)

Definitieve uitsluiting

3/ Niet conform paspoort – in orde brengen - hermerking
Soort van wijziging

Paard geboren vóór aanvulling bijlage IX
(met UELN en nr microchip)
01/07/2009
en
aanvraag ingediend tot
31/12/2009
( wel in orde te brengen
vóór 30/06/2010)

andere

Paard geboren vóór aanvulling bijlage IX
(met UELN en nr microchip)
01/07/2009
en
aanvraag ingediend na
31/12/2009
(of in orde te brengen na
30/06/2010)

Ingevoerd paard

BCP
of
Erkende
vereniging
Erkende vereniging

BCP
of
vereniging

Erkende

andere

Erkende vereniging

aanvulling bijlage IX

BCP
of
Erkende
vereniging
Erkende vereniging

(= niet afkomstig van
een lidstaat van de EG)
aanvraag ingediend
binnen de 30 dagen na
de aankomst op het
grondgebied

(met UELN en nr microchip)

Ingevoerd paard

aanvulling bijlage IX

(= niet afkomstig van
een lidstaat van de EG)
aanvraag ingediend na de
30 dagen na de aankomst
op het grondgebied

bevoegde organisme

andere

(met UELN en nr microchip)

andere

BCP
of
Erkende
vereniging
Erkende vereniging

statuut
keuze van de eigenaar

Definitieve uitsluiting
van de voedselketen

keuze van de eigenaar

Definitieve uitsluiting
van de voedselketen
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4/ Volledig conform paspoort
Paard met een
Belgisch paspoort

Paard geboren in
België met een
paspoort van een
ander land van de
Europese
Gemeenschap

met een microchip

encodering

zonder microchip

encodering + inplanten
van een microchip
encodering

Met een
microchip

Zonder microchip
(en geldige paspoort
afgeleverd na
31/12/2009)
zonder microchip
(en geldige paspoort
afgeleverd vóór
31/12/2009)

2
3

Statuut vermeld in het
paspoort.
Definitieve uitsluiting van
de voedselketen
Statuut vermeld in het
paspoort.
Indien
geen
enkele
informatie
over
het
statuut wordt het paard
beschouwd als “bestemd
voor
de
menselijke
consumptie”
Opgelet : het nummer van de
microchip moet geregistreerd
zijn in een databank (
Belgische op Europese) en de
gegevens
moeten
overeenstemmen met deze van
het paard. Indien het nummer
van de
microchip niet
geregistreerd is in een ander
databank2 of het onmogelijk
blijkt hiervoor het bewijs te
leveren wordt het paard
uitgesloten
uit
de
voedselketen.

encodering + inplanten
van een microchip

Definitieve uitsluiting van
de voedselketen

encodering + inplanten
van een microchip

Statuut vermeld in het
paspoort.
Indien
geen
enkele
informatie
over
het
statuut wordt het paard
beschouwd als “bestemd
voor
de
menselijke
consumptie”
Opgelet : het nummer van de
microchip moet geregistreerd
zijn in een databank (
Belgische op Europese) en de
gegevens
moeten
overeenstemmen met deze van
het paard. Indien het nummer
van de
microchip niet
geregistreerd is in een ander
databank3 of het onmogelijk
blijkt hiervoor het bewijs te
leveren wordt het paard
uitgesloten
uit
de
voedselketen.

Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen.
Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen.
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Paard afkomstig van
een ander land van de
Europese
Gemeenschap

4
5

met een microchip

encodering

zonder microchip
(en geldige paspoort
afgeleverd na
31/12/2009)
Zonder microchip
(en geldige paspoort
afgeleverd vóór
31/12/2009)

encodering + inplanten
van een microchip

encodering + inplanten
van een microchip

Statuut vermeld in het
paspoort.
Indien
geen
enkele
informatie
over
het
statuut wordt het paard
beschouwd als “bestemd
voor
de
menselijke
consumptie”
Opgelet : het nummer van de
microchip moet geregistreerd
zijn in een databank (
Belgische op Europese) en de
gegevens
moeten
overeenstemmen met deze van
het paard. Indien het nummer
van de
microchip niet
geregistreerd is in een ander
databank4 of het onmogelijk
blijkt hiervoor het bewijs te
leveren wordt het paard
uitgesloten
uit
de
voedselketen.
Definitieve uitsluiting van
de voedselketen

Statuut vermeld in het
paspoort.
Indien
geen
enkele
informatie
over
het
statuut wordt het paard
beschouwd als “bestemd
voor
de
menselijke
consumptie”
Opgelet : het nummer van de
microchip moet geregistreerd
zijn in een databank (
Belgische op Europese) en de
gegevens
moeten
overeenstemmen met deze van
het paard. Indien het nummer
van de
microchip niet
geregistreerd is in een ander
databank5 of het onmogelijk
blijkt hiervoor het bewijs te
leveren wordt het paard
uitgesloten
uit
de
voedselketen.

Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen.
Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen.
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Alternatieve
methode
toegestaan in een
andere lidstaat

6

encodering

Statuut vermeld in het
paspoort.
Indien
geen
enkele
informatie
over
het
statuut wordt het paard
beschouwd als “bestemd
voor
de
menselijke
consumptie”
Opgelet : het nummer van de
microchip moet geregistreerd
zijn in een databank (
Belgische op Europese) en de
gegevens
moeten
overeenstemmen met deze van
het paard. Indien het nummer
van de
microchip niet
geregistreerd is in een ander
databank6 of het onmogelijk
blijkt hiervoor het bewijs te
leveren wordt het paard
uitgesloten
uit
de
voedselketen.

Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de andere databanken te raadplegen.
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