
Pg 1 / 10 

 

 

Overeenkomst tussen de veterinaire diensten van België en Frankrijk 

inzake de gezondheidsvoorwaarden voor het niet-commerciële 

grensoverschrijdende verkeer van paardachtigen 

 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde 

handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”), met name 

artikel 139  

 
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 

2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van 

bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst 

van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de 

verspreiding van die ziekten 

 
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 

september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het 
informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan 

(“de Imsoc-verordening”) 

 
Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 
december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement 

en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie 

van landdieren en broedeieren 

 
Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 
2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad 
wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde 
in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten 

 
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van de Commissie van 24 maart 2021 

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 

2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van 

diergezondheidscertificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten voor de 

binnenkomst in de Unie en verplaatsingen tussen lidstaten van zendingen van bepaalde 
categorieën landdieren en levende producten daarvan, en officiële certificering van dergelijke 

certificaten, en tot intrekking van Besluit 2010/470/EU 

 
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 van de Commissie van 15 april 2021 

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het 

Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije en non-

vaccinatiestatus van bepaalde lidstaten of zones of compartimenten daarvan ten aanzien van 

bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor 

die in de lijst opgenomen ziekten 

 
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2021/963 van de Commissie van 10 juni 2021 

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429, (EU) 
2016/1012 en (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie 

en registratie van paardachtigen en tot vaststelling van modelidentificatiedocumenten voor die 

dieren 
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Overwegende de gunstige epidemiologische situatie die vergelijkbaar is in het Koninkrijk 

België en de Franse Republiek ten aanzien van gereglementeerde voor de paardachtigen 

dierenziektes; 

De hoofden van de veterinaire diensten van België en van Frankrijk hebben het volgende 
besloten: 

 
Paragraaf 1 

Overeenkomstig artikel 139 van Verordening (EU) 2016/429 heeft deze overeenkomst tot doel 

de veterinairrechtelijke voorschriften vast te stellen voor het grensoverschrijdende verkeer van 

paardachtigen tussen de ondertekenende diensten (België en Frankrijk). 

Paragraaf 2 

In de zin van deze overeenkomst, verstaan we 

onder: 

1. "paardachtige": een dier van een van de eenhoevigen die behoren tot het geslacht 

Equus (met inbegrip van paarden, ezels en zebra's) evenals een dier dat afkomstig is 

van een kruising tussen deze soorten; 

 

 
2. "In de lijst opgenomen ziekte": een van de in bijlage II bij deze overeenkomst 

opgenomen ziekten; 

 
 

3. "vrijetijdsactiviteit": activiteit waarbij men het plezier van de omgang met  paarden opzoekt 
buiten elke competitie, in het bijzonder door trektochten te paard in de natuur. 

 
Paragraaf 3 

 
Toepassingsgebied van de overeenkomst 

1. De in deze overeenkomst bedoelde verplaatsingen zijn de verplaatsingen met het oog op: 

a. vrijetijdsactiviteiten in de gebieden bedoeld in bijlage I; 

b. tentoonstellingen en sportieve, culturele en soortgelijke activiteiten die georganiseerd 
worden in de gebieden bedoeld in bijlage I; 

c. beweiding van paardachtigen die worden gehouden in weidegebieden in de gebieden 
bedoeld in bijlage I; 

d. het werk verricht door paardachtigen in de gebieden bedoeld in bijlage I. 

2. De operatoren moeten hun paardachtigen naar het land van vertrek terugbrengen wanneer 

de verplaatsing waarvoor de afwijking geldt, is beëindigd. 

Paragraaf 4 

Afwijkingen die onder deze overeenkomst vallen 

 
De operatoren die hun paardachtigen verplaatsen in het kader voorzien in paragraaf 3 zijn  

vrijgesteld van het door de bevoegde overheid van de lidstaat van oorsprong afgeleverde 

gezondheidscertificaat overeenkomstig artikel 143 van Verordening (EU) 2016/429. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/RandonnÃ©e_quarter
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Paragraaf 5 

Identificatie van de paardachtigen 

De operatoren die hun paardachtigen verplaatsen als bedoeld in paragraaf 4, zorgen ervoor 

dat hun paardachtigen: 

- vergezeld zijn van het identificatiedocument, overeenkomstig de Europese wetgeving; 

- geïdentificeerd zijn met een elektronische identificatie waarvan de barcode is opgenomen in 
het paspoort of met een ander identificatiemiddel dat officieel goedgekeurd is door het 
partnerland en duidelijk gelinkt is aan het paspoort; 

- geregistreerd zijn in de centrale databank van het ondertekende land waar ze gewoonlijk 
worden gehouden. 

Paragraaf 6 
 

Gezondheidsvoorwaarden die moeten worden nageleefd 

Paardachtigen die worden verplaatst in het kader van de verplaatsingen bedoeld in 

paragraaf 4, moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 

2020/688. 

Paragraaf 7 
 

Melding van ziekten 
 

1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 19 en 20 van Verordening 2016/429 

stellen de ondertekenende diensten elkaar in kennis van elk bevestigd geval van een 

van de meldingsplichtige ziekten vermeld in bijlage II. De ondertekenende dienst van 

het land waar de ziekte zich heeft voorgedaan, stelt de andere ondertekenende 

diensten in kennis van belangrijke epidemiologische ontwikkelingen in verband met de 

uitbraak die het risico van verspreiding van de ziekte kunnen vergroten. 

2. De in het vorige punt bedoelde kennisgevingen bevatten de informatie van de 

bijlage III en worden per e-mail meegedeeld. 

 
Paragraaf 8 

 
Maatregelen van diergeneeskundige politie 

 

1. Bij het uitbreken van één van de ziekten opgesomd in bijlage II verbinden de 
ondertekenende diensten zich ertoe enkel paardachtigen te verzenden die voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 22 van Verordening (EU) 2020/688 voor deze ziekten: surra, 
dourine, Venezolaanse paardenencefalomyelitis, infectieuze anemie, rabiës en miltvuur. 

2. De ondertekenende diensten brengen elkaar op de hoogte wanneer zich een andere 
ziekte voordoet dan deze die in bijlage II genoemd zijn en die leidt tot een belangrijke 
wijziging in de gezondheidstoestand van paardachtigen op hun grondgebied of tot de 
invoering van nationale gezondheidsmaatregelen. 

 
Paragraaf 9 

 
Wijziging diergeneeskundige politie 

De ondertekenende diensten brengen elkaar op de hoogte van elke belangrijke wijziging 

in de veterinairrechtelijke maatregelen die van toepassing zijn op de in bijlage II 

opgesomde ziekten. 
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Paragraaf 10 
 

Opvolging van de overeenkomst 
 

1. Elke ondertekenende dienst wijst contactpersonen aan die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van deze overeenkomst, verantwoordelijk voor de contacten met de 
paardensector en de andere belanghebbende actoren. De ondertekenende diensten 
brengen elkaar op de hoogte van de identiteit van deze personen en van alle latere 
wijzigingen. 

2. De ondertekenende diensten informeren de Europese Commissie van deze 

overeenkomst. 
 

Paragraaf 11  
 

Opschorting van deze overeenkomst 

1. Onverminderd de vrijwaringsmaatregelen die in toepassing van de Europese regelgeving 
worden genomen, kunnen de bepalingen van deze overeenkomst worden opgeschort 
zonder voorafgaande kennisgeving door iedere ondertekenende dienst in geval van 
ernstig risico voor de gezondheid van mens of dier. Deze opschorting moet aan de 
Europese Commissie worden gemeld. 

2. In het geval dat het niet-naleven van deze overeenkomst een risico voor de gezondheid 
van mens of dier met zich zou meebrengen, kan iedere ondertekenende dienst de 
opschorting van de overeenkomst voorstellen. De schorsingsperiode begint pas te lopen 
nadat de betrokken dienst op de hoogte werd gebracht en zijn bemerkingen heeft kunnen 
doorgeven. De periode tijdens dewelke opmerkingen kunnen worden geformuleerd 
overschrijdt de 30 dagen vanaf de kennisgeving van de betrokken dienst niet. Deze 
opschorting moet aan de Europese Commissie worden gemeld. 

 
Paragraaf 12  

 
Opzegging van de overeenkomst 

 
De opzegging van de overeenkomst kan slechts zes maanden na schriftelijke kennisgeving 
gebeuren. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, moet de Europese Commissie daarvan in 
kennis worden gesteld. 

Paragraaf 13 

Deze overeenkomst trekt de deelname van Frankrijk aan het Benelux memorandum van 

overeenstemming inzake het verkeer van en de handel in paardachtigen van 17 mei 2017 in. 

Paragraaf 14 

Deze overeenkomst treedt in werking op 28 maart 2022. 
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Voor België 

 
De CVO van België, 

 

 
Dr. Jean-François HEYMANS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor Frankrijk, 

 
De CVO van Frankrijk 

 

 
Dr. Emmanuelle SOUBEYRAN 
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Bijlage I: Grensoverschrijdende gebieden die onder de overeenkomst vallen 

Bijlage II: Ziekten waarop de overeenkomst betrekking heeft 

Bijlage III: Informatie die moet worden verstrekt in het kader van de notificatie op grond 

van paragraaf 7, punt. 2. bij het uitbreken van een van de in bijlage II genoemde ziekten 

Bijlage IV: Gids met toelichting over de overeenkomst 
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Bijlage I: Grensoverschrijdende gebieden die onder de overeenkomst vallen 

 

Frankrijk 

Franse departementen: Pas de Calais, Nord, Ardennes, Aisne, Meurthe-et-Moselle, Meuse 

 
 
 

België 

Het hele Belgische grondgebied. 
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Bijlage II: Ziekten waarop de overeenkomst betrekking heeft 

 
Notificatie krachtens de artikelen 19 en 20 van Verordening (EU) 2016/429  
 

Rabiës 
 

Paardenpest 

Dourine 

Oosterse paardenencefalomyelitis 

Venezolaanse paardenencefalomyelitis 

Westerse paardenencefalomyelitis  

West-Nijlkoorts 

Japanse encephalitis 

Equine infectieuze anemie  

Kwade droes 

Surra 

Besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden  

Virale arteritis 

In deze overeenkomst worden de ondertekenende diensten niet verplicht een in de lijst 

opgenomen ziekte aangifteplichtig te maken of hiervoor screeningmaatregelen te nemen. 
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Bijlage III: Informatie te verstrekken in het kader van de notificatie op grond van paragraaf  7, 
punt. 2. bij het uitbreken van een van de in bijlage II genoemde ziekten 

 

1. Datum van verzending 

2. Tijdstip van verzending 

3. Land van oorsprong 

4. Naam van de ziekte en type virus, in voorkomend geval 

5.   Volgnummer van de uitbraak 

6. Soort uitbraak 

7. Volgnummer van de uitbraak waartoe deze haard behoort 

8. Gebied en geografische ligging van het landbouwbedrijf 

9. Alle andere regio's onderworpen aan beperkingen  

10. Datum van bevestiging 

11. Datum van de verdenking 

12. Geschatte datum van eerste besmetting 

13. Oorsprong van de ziekte 

14. Getroffen bestrijdingsmaatregelen 

15. Aantal verdachte dieren op de locatie 

16. Aantal klinisch aangetaste dieren op de locatie 

17. Aantal dode dieren op de locatie 

18. Aantal geslachte dieren 

19. Aantal vernietigde karkassen 

20. (Geschatte) einddatum van het doden 

21. (Geschatte) einddatum van de vernietiging 
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Bijlage IV: Gids ter verduidelijking van de overeenkomst 

 

Paragraaf 3, punt 1: 

Circuspaardachtigen vallen niet onder de afwijking. De verplaatsingen van deze 

paardachtigen moeten gebeuren overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2020/688. 

Paragraaf 4: 

Paardachtigen die buiten de in paragraaf 3 bedoelde gevallen worden verplaatst, moeten 

vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat als voorzien in artikel 143 van verordening 

(EU) 2016/429 


