Memorandum van overeenstemming over voorwaarden inzake
diergezondheid voor het niet-commercieel verkeer van paardachtigen
tussen de veterinaire diensten van België, Nederland, het
Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk
!! Vanaf 28 maart 2022 is dit memorandum niet langer van toepassing op verplaatsingen van
en naar Frankrijk. De nieuwe regeling met Frankrijk kan u hier terugvinden.
Gelet op Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van
veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van
paardachtigen uit derde landen, in het bijzonder artikelen 3 en 6;
Gelet op 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;
Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) 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
(verordening paardenpaspoort);
Gelet op de beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de
toepassing van het TRACES-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG;
Overwegende de gunstige epidemiologische situatie die vergelijkbaar is in het Koninkrijk
België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse
Republiek ten aanzien van gereglementeerde dierenziektes bij paardachtigen;
De hoofden van de veterinaire diensten (CVO) van België, Nederland (namens de Minister
van Economische Zaken), het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk beslissen wat volgt:

Paragraaf 1
Dit memorandum van overeenstemming heeft tot doel voorwaarden inzake diergezondheid
te stellen aan het niet-commercieel verkeer van paardachtigen tussen de ondertekenende
diensten van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Paragraaf 2
In de betekenis van dit memorandum van overeenstemming, verstaan we onder:
1. « paardachtigen »: wilde of gedomesticeerde eenhoevige zoogdieren van alle soorten
binnen het geslacht Equus van de familie der paardachtigen en hun kruisingen.
2. «geregistreerde paardachtigen»:
- paardachtigen die ingeschreven of geregistreerd zijn en in aanmerking komen voor
inschrijving in een stamboek overeenkomstig de voorschriften van artikel 4, lid 2, onder b),
van Richtlijn 90/427/EEG en die geïdentificeerd zijn door middel van een in artikel 8, lid 1,
van die richtlijn vermeld identificatiedocument; ofwel
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- paarden, met inbegrip van pony's, die geregistreerd zijn bij een internationale vereniging of
organisatie die paarden beheert met het oog op wedstrijden of paardenrennen, en die
geïdentificeerd zijn door middel van een identificatiedocument dat is afgegeven door de
nationale afdeling van die vereniging of organisatie.
3. «als slachtdieren gehouden paardachtigen»: paardachtigen die bestemd zĳn om
rechtstreeks of na transit door een erkend verzamelcentrum, als bedoeld in artikel 7 van
Richtlijn 2009/156/EG, naar het slachthuis te worden gebracht om er te worden geslacht
en indien uit het hoofdstuk/sectie van het paspoort "medische behandeling" genoemd,
blijkt dat het dier niet werd uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
4. «als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen »: andere paardachtigen dan die
welke onder de punten 2 en 3 van dit paragraaf zijn genoemd.
5. «op de lijst voorkomende ziekte»: een van de in bijlage I bij dit memorandum van
overeenstemming genoemde ziekten.
Paragraaf 3
Afwijkingen op grond van dit memorandum van overeenstemming
1.
De paardachtigen die het onderwerp uitmaken van de ontheffing zoals bedoeld in
punt 2 van dit paragraaf zijn de geregistreerde paardachtigen en de als fok- en
gebruiksdieren gehouden paardachtigen:
a.

die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid;

b.

waarmee wordt deel genomen aan culturele manifestaties;

c.
die worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een
maximale duur van 90 dagen;
d.

die vervoerd worden voor een diergeneeskundig motief.

Paardachtigen moeten terugkeren naar het land van vertrek als het verkeer
onderworpen aan de afwijking beëindigd is.
2.
Bij verkeer tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk
zijn paardachtigen bedoeld in punt 1, voor zover zij geïdentificeerd zijn en voorzien van een
degelijk ingevuld paspoort in overeenstemming met de regelgeving van Europese unie , niet
onderworpen aan de in artikel 4, punt 1, tweede zin, van Richtlijn 2009/156/EG
voorgeschreven inspectie en zijn zij vrijgesteld van het gezondheidsattest van bijlage II of
het gezondheidscertificaat van bijlage III van die richtlijn.
Paragraaf 4
Begeleidende documenten voor paarden als bedoeld in paragraaf 3
1.

Paardachtigen die tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en
Frankrijk worden uitgewisseld dienen:
- gaan vergezeld van een paspoort die is in overeenstemming met de Europese
wetgeving;
- zijn geïdentificeerd met een elektronische identificatie waarvan de barcode is
opgenomen in het paspoort of een ander identificatiemiddel dat officieel is
goedgekeurd in het partnerland en op ondubbelzinnige wijze gelinkt is aan het
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paspoort;
- worden geregistreerd in de centrale database van het ondertekenende land waar
ze meestal worden gehouden.
2.
Alle andere paardachtigen dan de geregistreerde paardachtigen gaan vergezeld van
een journaal wanneer dit door Verordening (EG) nr. 1/ 2005 is vereist. Verordening (EG) nr.
1/2005 is niet van toepassing op het niet-commerciële verkeer.
Paragraaf 5
Melding van ziekten
1.
Onverminderd de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 82/ 894/EEG stellen de
ondertekenende diensten elkaar in kennis van elk bevestigd geval van een aangifteplichtige
ziekte opgenomen onder de in bijlage I vermelde ziekten. De ondertekenende dienst van het
land waar de ziekte is uitgebroken, brengt de andere ondertekenende diensten op de hoogte
van alle belangrijke epidemiologische ontwikkelingen die het gevaar op verdere verspreiding
van de ziekte kunnen doen toenemen.
2.
De meldingen van het vorige punt omvatten de gegevens van bijlage II en worden
meegedeeld via het ADNS of per e-mail.
Paragraaf 6
Maatregelen inzake diergezondheid
1.
Bij ontdekking van een haard van een van de onderstaande ziekten, zullen de
ondertekenende diensten er zich toe de verbodsmaatregelen van artikel 4 (5) en van artikel
5 van Richtlijn 2009/156/EG toepassen: paardenpest, dourine, kwade droes,
paardenencefalomyelitis, infectieuze anemie, vesiculaire stomatitis, rabiës en miltvuur.
2.
Bij het uitbreken van een van de andere ziekten van bijlage I mogen de
ondertekenende diensten nationale gezondheidsmaatregelen nemen, die zij vervolgens ter
kennis brengen van de andere ondertekenende diensten.
Paragraaf 7
Wijziging in het gezondheidsbeleid
De ondertekenende diensten brengen elkaar op de hoogte van elke belangrijke wijziging in
de maatregelen op het gebied van het gezondheidsbeleid in verband met de op de lijst
vermelde ziekten.
Paragraaf 8
Opvolging van het memorandum van overeenstemming
1.
Elk ondertekenend dienst wijst contactpersonen aan die moeten zorgen voor de
tenuitvoerlegging van dit memorandum van overeenkomst en de verantwoordelijken voor het
contact met de paardensector. De ondertekenende diensten brengen elkaar op de hoogte
van de identiteit van deze personen en van elke latere wijziging.
2.
De ondertekenende diensten stellen de Europese Commissie in kennis van dit
memorandum van overeenstemming.
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Paragraaf 9
Opschorting van het memorandum van overeenstemming
1.
Onverminderd de vrijwaringsmaatregelen getroffen ter uitvoering van de Europese
regelgeving mogen de ondertekenende diensten de bepalingen van dit memorandum van
overeenstemming zonder voorafgaande kennisgeving opschorten wanneer ernstig gevaar
dreigt voor de gezondheid van mens of dier. Die opschorting dient aan de Europese
Commissie te worden gemeld.
2.
Bij niet-naleving van dit memorandum van overeenstemming waarbij gevaar dreigt
voor de gezondheid van dier of mens mag elk ondertekenende dienst opschorting van dit
memorandum voorstellen. De opschortingsperiode begint pas te lopen zodra het betrokken
dienst op de hoogte is gebracht en uitleg heeft kunnen verschaffen. De periode waarbinnen
uitleg kan worden verschaft, mag dertig dagen, te rekenen vanaf kennisgeving aan het
betrokken dienst, niet overschrijden. De Europese Commissie mag over de opschorting van
het memorandum van overeenstemming worden ingelicht.
Paragraaf 10
Opzegging van het memorandum van overeenstemming
Het memorandum van overeenstemming mag pas zes maanden na schriftelijke
kennisgeving worden opgezegd. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het memorandum
moet de Europese Commissie hiervan op de hoogte worden gebracht.
Paragraaf 11
Het huidige memorandum van overeenstemming heft het memorandum van
overeenstemming van de Benelux van 17 juni 2009 betreffende het verkeer van en de
handel in paardachtigen op.
Paragraaf 12
Dit memorandum van overeenstemming treedt in werking op 1 juni 2017.
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Opgemaakt te Brussel,
op 15 mei 2017 in vier exemplaren.
Voor het Koninkrijk België,
De CVO van België,

Dr. Jean-François Heymans (get)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden,
De CVO van Nederland (namens de Minister van Economische Zaken),

Dr. Christianne Bruschke (get)
Voor het Groothertogdom Luxemburg,
De CVO van het Groothertogdom Luxemburg,

Dr. Félix Wildschutz (get)
Voor de Franse Republiek,
De CVO van Frankrijk,

Dr. Loïc Evain (get)

Bijlage I: Ziekten waarop het memorandum van overeenstemming betrekking heeft
Bijlage II: Inlichtingen die moeten worden verstrekt bij meldingen op grond van
paragraaf 5, punt 1, wanneer een in Bijlage 1 opgenomen ziekte uitbreekt
Bijlage III: Leidraad bij het verklaren van het memorandum van overeenstemming
Bijlage IV: Leidraad voor het bepalen van het transporttype in het kader van
Verordening (EG) nr. 1/2005
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Bijlage I: Ziekten waarop het memorandum van overeenstemming betrekking heeft
Notificatie in uitvoering van artikel 3 van Richtlijn 82/ 894/ EEG
Rabiës
Paardenpest
Dourine
Oosterse paardenencefalomyelitis
Venezolaanse paardenencefalomyelitis
Westerse paardenencefalomyelitis
Westnijlkoorts
Japanse encefalitis
Infectieuze anemie
Kwade droes
Vesiculeuse stomatitis
Andere ziekten
Ziekte van Borna
Besmettelijke metritis
Virale arteritis
Epizootische lymfangitis
Ziekte van Hendra
Equine Herpesvirus-1 encephalitis

Dit memorandum van overeenstemming verplicht de ondertekenende diensten er niet toe een
op de lijst voorkomende ziekte aangifteplichtig te maken of bewakingsmaatregelen te treffen
ten aanzien van die ziekte.
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Bijlage II: Inlichtingen die moeten worden verstrekt bij meldingen op grond van
paragraaf 5, punt 1, wanneer een in Bijlage I opgenomen ziekte uitbreekt

1.

Datum van verzending

2.

Tijd van verzending

3.

Land van oorsprong

4.

Naam van de ziekte en, in voorkomend geval, virustype

5.

Volgnummer van de haard

6.

Soort haard

7.

Referentienummer van de haard die in verband staat met deze haard

8.

Gebied en geografische ligging van het bedrijf

9.

Ander gebied waarvoor beperkingen gelden

10.

Datum van bevestiging

11.

Datum waarop besmetting werd vermoed

12.

Geschatte datum van eerste besmetting

13.

Oorsprong van de ziekte

14.

Genomen bestrijdingsmaatregelen

15.

Aantal gevoelige dieren ter plekke

16.

Aantal klinisch aangetaste dieren ter plekke

17.

Aantal ter plekke gestorven dieren

18.

Aantal geslachte dieren

19.

Aantal vernietigde karkassen

20.

(Geschatte) datum waarop het doden is voltooid

21.

(Geschatte) datum waarop het vernietigen is voltooid

Bl. 7 / 9

Bijlage III: Leidraad bij het verklaren van het memorandum van overeenstemming
Paragraaf 2, punt 3:
Geregistreerde paardachtigen die hetzij rechtstreeks hetzij na via een markt of een erkend
verzamelcentrum te zijn doorgevoerd naar een slachthuis worden gebracht, worden
beschouwd als zijnde paardachtigen gehouden als slachtdieren.
Paragraaf 3, punt 1:
Circuspaarden vallen niet onder de ontheffing.
Paragraaf 3, punt 2:
Als slachtdieren gehouden paardachtigen moeten wel over een gezondheidscertificaat
beschikken. De paardachtigen waarop dit memorandum van overeenstemming niet van
toepassing is en met name zij die het onderwerp uitmaken van een beweging met een
commercieel oogmerk, dienen vergezeld te zijn van hetzij een gezondheidsattest
(geregistreerde paardachtigen) of een, gezondheidscertificaat (fok- en gebruikspaarden of
geregistreerde paarden).
Paragraaf 4:
De geregistreerde paardachtigen en de als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen
die niet het onderwerp uitmaken van de ontheffing zoals bedoeld in paragraaf 3.2 dienen
tevens naar gelang het geval vergezeld te zijn van het gezondheidsattest of
gezondheidscertificaat zoals voorgeschreven in bijlage II of III van Richtlijn 2009/156/EG.
De als slachtdieren gehouden paardachtigen moeten vergezeld gaan van het
gezondheidscertificaat voorgeschreven in bijlage III van Richtlijn 2009/156/EG.
De gezondheidscertificaten voor de als fok- en gebruikspaarden en de slachtpaarden worden
via het TRACES- systeem gemeld en geregistreerd.
Paragraaf 7:
CVO's die van oordeel zijn dat er zich een belangrijke wijziging op het gebied van controle
van een van de op de lijst voorkomende ziekten heeft voorgedaan, moeten daarvan kennis
geven.
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Bijlage IV: Leidraad voor het bepalen van het transporttype in het kader van
Verordening (EG) nr. 1/2005
1) Vervoer van paardachtigen onderworpen aan de toepassing van Verordening (EG) nr.
1/2005
a) Vervoer uitgevoerd tegen betaling, met uitzondering van het geval vermeld in 2b
hieronder: de operator vervoert dieren die niet zijn eigendom zijn.
o

bijvoorbeeld: de vervoerder-handelaar die tegelijkertijd paarden vervoert die
hij net gekocht heeft en paarden die de eigendom van iemand anders zijn

b) Vervoer uitgevoerd zonder betaling: de operator vervoert zijn eigen dieren en/of
dieren die niet zijn eigendom zijn:
o

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

c) Vervoer van werkpaarden (bijvoorbeeld trekpaarden), reizende shows met
circuspaarden
N.B.: wanneer het vervoer handelt over eigen dieren met eigen vervoermiddelen in een
straal van 50 km rond het bedrijf, dan geldt enkel artikel 3 van V(EG) 1/2005.
2) Vervoer van paarden die niet onderworpen zijn aan Verordening (EG) nr. 1/2005
a) Vervoer uitgevoerd zonder betaling
o

vervoer dat wordt uitgevoerd door particulieren of door andere, of het nu gaat
om eigen paarden, zoals de paarden van andere particulieren, met hun eigen
voertuig of met het voertuig van een derde, vervoer uitgevoerd in het kader
van een hobby, recreatieve activiteit of sport (competitie/ wedstrijd / prijskamp/
trektocht/ paardencentrum, enz.) en vervoer met als bestemming of herkomst
een dierenartsenpraktijk/dierenkliniek.

o

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 uitgevoerd tegen betaling
o

vervoer naar een dierenartsenpraktijk of een dierenkliniek.
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