
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.LCE2@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. 

 
1 Vervangen LCE/ULC door OVL / WVL / LIM / ANT / BRU / LIE / HAI / LUX / NAM / VBR / BRW volgens het betrokken LCE. 
2 Vervangen LCE/ULC door OVL / WVL / LIM / ANT / BRU / LIE / HAI / LUX / NAM / VBR / BRW volgens het betrokken LCE. 
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