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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Voor het maken van een schets wordt verwezen naar
PRDIU-63
Aanpassing i.v.m. accreditatie. Oude code was PRDIU001. Omdat dit een versie 1 betreft, zijn de wijzigingen
niet aangegeven d.m.v. een streep in de kantlijn.
Aanpassingen i.v.m. wijziging Regeling preventie t.a.v.
paarden verzamelcentrum

(PRDIU-001)
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Onderwerp
Dit werkvoorschrift bevat specifieke informatie voor de Officiële Dierenarts (OD) ten
behoeve van de certificering van levende paardachtigen vanuit Nederland naar EU-lidstaten
en derde landen.
Dit werkvoorschrift is een aanvulling op werkvoorschrift K-LV-WLZVL-01 en procedure KLV-ALDIU-01, waarin algemene informatie over de exportcertificering van levende dieren is
te vinden.

2
2.1

Wet- en regelgeving
EU-Regelgeving
•

RL 2009/156/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer
van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen;

•

RL 90/427/EEG tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor
het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen;

•

RL 92/36/EEG wijziging, ten aanzien van paardepest, van Richtlijn 90/426/EEG tot
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen
en de invoer van paardachtigen uit derde landen;

•

RL 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;

•

BE 92/130/EEG tot wijziging van de bijlagen B en C bij Richtlijn 90/426/EEG van de
Raad;

•

Vo 262/2015 tot vaststelling van voorschriften mbt de methoden voor de identificatie
van paardachtigen (verordening paardenpaspoort).

2.2

Nationale wetgeving
Zie K-LV-ALDIU-01.

2.3

Overige regelgeving
•

Memorandum van overeenstemming betreffende het verkeer van en de handel in
paardachtigen Benelux en Frankrijk.

3

Begrippen en definities
Begrip

Definitie

Paardachtigen

Wilde of gedomesticeerde eenhoevige zoogdieren van alle
soorten binnen het geslacht Equus van de familie der
paardachtigen en hun kruisingen.

Geregistreerde

a) Paardachtigen die ingeschreven of geregistreerd zijn en in

paardachtigen

aanmerking komen voor inschrijving in een stamboek
overeenkomstig de voorschriften van artikel 4, lid 2, onder b),

Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Levend Vee
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van Richtlijn 90/427/EEG en die geïdentificeerd zijn door
middel van een in artikel 8, lid 1, van die richtlijn vermeld
identificatiedocument; of
b) 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.
Slachtpaardachtigen

Paardachtigen die zijn bestemd om, hetzij rechtstreeks hetzij
na via een markt of een erkend verzamelcentrum te zijn
doorgevoerd, naar een slachthuis te worden gebracht om daar
te worden geslacht.

Fok- en

Paardachtigen, niet zijnde geregistreerde paardachtigen en

gebruikspaardachtigen

niet zijnde slachtpaardachtigen.

Stamboek

Alle boeken, registers, kaartsystemen of informatiedragers:
i) die worden bijgehouden hetzij door een organisatie of
vereniging, die officieel is erkend door een lidstaat, hetzij
door een officiële dienst van de betrokken lidstaat, en
ii) waarin de paardachtigen worden ingeschreven of
geregistreerd met vermelding van de bekende voorouders.

Hippische

Een organisatie die de paardensport professioneel bevordert en

sportorganisatie

daartoe onder andere wedstrijden of paardenrennen
organiseert.

Identificatiedocument

Document als bedoeld in artikel 7, eerste lid van Verordening

(ook wel: paspoort)

(EG) nr. 262/2015.

Erkende instelling

Een krachtens het Fokkerijbesluit erkende organisatie die één
of meer registers bijhoudt.

Uniek levensnummer

Een unieke alfanumerieke code van 15 tekens waarin
gegevens zijn verwerkt over de individuele paardachtige en de
database en het land waarin dergelijke gegevens voor het
eerst werden opgeslagen overeenkomstig het
coderingssysteem van het Universal Equine Lifenumber (UELN)
en bestaande uit:
i) een identificatiecode van zes tekens (landcode en code
erkende instelling) die compatibel is met het UELN, bestemd
voor de in artikel 39 van Vo 262/2015 bedoelde database,
gevolgd door
ii) een individueel identificatienummer van negen tekens dat
is toegekend aan de paardachtige.

Invoer

Het in Nederland in het vrije verkeer van de Gemeenschap
brengen van één of meer paardachtigen uit derde landen.
Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Levend Vee
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Elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft
over of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het
houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel
permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op markten of
tijdens wedstrijden, races of culturele evenementen.

FEI

Fédération Equestrien International.

KNHS

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Paardenverzamel-

Plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van

centrum

paardachtigen die kennelijk zijn bestemd om te worden
verhandeld.

Blokperiode

Tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste
verzameling van paarden van:
-

ten hoogste 72 uur, ingeval de paardachtigen
bestemd zijn voor Nederland of een andere
lidstaat of;

-

ten hoogste 35 dagen, ingeval de paardachtigen
bestemd zijn voor een derde land.

4

Benodigdheden
De OD dient te beschikken over een chipreader. Tevens is een rode, zwarte en blauwe pen
nodig wanneer er een schets gemaakt dient te worden.

5

Werkwijze
De OD voert de certificeringswerkzaamheden uit op een veehouderij, op een erkend
verzamelcentrum of op overige erkende bedrijven. De werkzaamheden van de OD kunnen
op de volgende wijze worden ingedeeld:
5.1

Voorbereiding

5.2

Aankomst

5.3

DOM-controle
5.3.1

Controle vervoermiddel/transportmiddel

5.3.2

Fysieke controle / klinische controle

5.4

Certificering

5.5

Vertrek

Per onderdeel zal, indien van toepassing, worden aangegeven, waar de specifieke
aandachtspunten voor het certificeren van paardachtigen liggen, in aanvulling op hetgeen
beschreven is in procedure K-LV-ALDIU-01.
5.1

Voorbereiding
Zie K-LV-ALDIU-01.
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Aankomst
Zie K-LV-ALDIU-01. Het hygiëneprotocol V&I01-L&N is niet van toepassing bij
paardachtigen.

5.3

DOM controle
Zie K-LV-ALDIU-01 en K-LV-WLZVL-01.
Een deel van de DOM-controle wordt beschreven onder 5.4 Certificering.
De OD controleert:
•

dat het chipnummer van het paard overeenkomt met het nummer in het
identificatiedocument.;

•

dat, indien er geen chipnummer aanwezig is, of dit gezien datum paspoortuitgifte en
leeftijd dier wel toegestaan is (zie Bijlage 5);

•

dat het identificatiedocument hoort bij het betreffende paard en dat dus de beschreven
aftekeningen, haarkleur, geslacht, schets en/of foto’s in overeenstemming zijn;

•

dat de juiste, en met het identificatiedocument corresponderende, medicijnverklaring
aanwezig is (zie hiervoor Bijlage 5);
NB: Bij twijfel over de identificatie van het paard kan via werkvoorschrift op intranet
HH02 I&R 197 Raadpleegmogelijkheden I&R paardachtigen meer info gevonden worden
om verdere navraag te doen;

•

of de dieren ingeënt zijn tegen paardepest;
Binnen de EU is enting verboden maar bij paarden uit derde landen of die buiten de EU
hebben verbleven, kan dit wel voorkomen.

•

de verstrekte houdersverklaring (zie Bijlage 1) op volledigheid, ondertekening door de
houder en of deze verklaring correspondeert met het (de) betreffende dier(en).

•

bij grote aantallen (meestal geregistreerde) paarden, bijvoorbeeld op grote concoursen,
met een steekproef van 10% de identificatie en gezondheid onder voorwaarde dat de
organisatie een schriftelijke verklaring overlegt dat:
1

ze een 100% controle heeft gedaan op identificatie van de paarden en;

2

de gezondheid van de paarden is gecontroleerd door een dierenarts bij aanvang van
of tijdens het concours en;

3

bij beide controles geen afwijkingen geconstateerd zijn.

De OD maakt een schets :
-

bij paardachtigen uit derde landen zonder paspoort (in geval van tijdelijk verblijf in
de Nederland of bij afwerking van een nieuw of aan te vullen identificatiedocument)
of

-

bij paardachtigen die van een tijdelijk document zijn voorzien.
Info over regels voor het maken van een schets zie bijlage 3 bij PRDUV-63
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijkeproducten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/landeneisen/prduv-63verenigde-staten-van-amerika-tijdelijke-export
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Controle vervoermiddel/transportmiddel
Zie K-LV- ALDIU-01 en K-LV- WLZVL-01.
De OD controleert:
•

dat voldaan is aan de beladingsnormen en reistijden zoals beschreven in K-LVWLZVL-01 Bijlage 9.

5.3.2

Fysieke controle (klinische keuring)
Zie K-LV-ALDIU-01 en K-LV-WZVL-01.
De OD controleert:
•

dat de fysieke controle binnen 48 uur of, indien het meer dan 48 uur is, op de
laatste werkdag voor vertrek wordt uitgevoerd;

•
5.4

dat slachtpaarden tijdens het laden worden gekeurd.

Certificering
Zie K-LV-ALDIU-01.

5.4.1

Traces
A. Geregistreerde paardachtigen volgens Traces model bijlage II
De OD:
•

certificeert geregistreerde paardachtigen met het Traces-certificaat conform bijlage
II van Richtlijn 2009/156/EG ingevuld (zie K-LV-PRDIU01b3);
Bij dit model certificaat krijgt ieder geregistreerd paard een eigen
gezondheidsverklaring.

•

neemt de bestemming en de vervoerder/vervoermiddel op in het certificaat die die
de exporteur heeft aangegeven.
Zolang de geldigheidsduur van dit Tracescertificaat nog niet is verstreken, kan het
certificaat na het bereiken van de bestemming nog gebruikt worden voor
terugkomst naar NL of voor ander intraverkeer.

B. Niet geregistreerde paardachtigen volgens Traces model bijlage III
De OD:
•

certificeert de overige paardachtigen (fok- en gebruikspaardachtigen en
slachtpaardachtigen) met een Tracescertificaat volgens bijlage III van Richtlijn
2009/156/EG (zie K-LV-PRDIUb4);
Dit certificaat is geschikt voor de export van meerdere dieren.

•

controleert of de levensnummers/ UELN nummers uit de paspoorten van alle
betreffende paardachtigen als identificatienummer van de dieren in Traces zijn
vermeld.

Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Levend Vee
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C. Geregistreerde paardachtigen volgens Traces model bijlage III
De OD:
•

kan groepen geregistreerde paardachtigen certificeren met een Traces-certificaat
volgens bijlage III, zodat de groep met 1 certificaat kan reizen, indien het transport
voldoet aan de eisen voor fok- en gebruikspaarden.

5.4.2

e-CertNL
Zie K-LV-ALDIU-01.

5.5

Vertrek
Zie K-LV-ALDIU-01.

6
6.1

Registratie en archivering
Registratie
Zie K-LV-ALDIU-01.

6.2

Archivering
Zie K-LV-ALDIU-01 en K-LV-Arch-01.
De OD neemt de volgende documenten, indien van toepassing, mee voor archivering:

7

•

laboratoriumuitslagen van diverse noodzakelijke onderzoeken;

•

houdersverklaring;

•

dierenarts-practicusverklaring;

•

verklaring organisatie groot concours.

Interventies
Indien wordt afgeweken van het interventiebeleid, bepaling van die noodzaak wordt
gedaan door de IG NVWA, de Hoofdinspecteur of het afdelingshoofd, en/of de
voorgeschreven werkwijze in dit werkvoorschrift wordt altijd een TAV (Toelichting op
Afwijken van Voorschrift) opgemaakt, zoals beschreven in procedure K-ALG03.

7.1

Corrigerende interventies
Zie K-LV-ALDIU-01.
De OD:
•

handelt bij afwijkingen van het paspoort of medicijnenverklaring conform de
handhavingstabel ‘Maatregelen tabel bij afwijkende paardenpaspoorten K-LV-PRDALG01’.

7.2

Sanctionerende interventies
Zie K-LV-ALDIU-01.
Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Levend Vee
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Arbo, milieu en veiligheid
Zie ook de NVWA - Werkwijzerpagina over ARBO.

9

Bijlagen
Onderstaande bijlagen zijn gepubliceerd als aparte documenten.
Bijlage 1

Houdersverklaring

Bijlage 2

Schematisch overzicht exportcertificering paarden

Bijlage 3

Voorbeeld Traces Annex II

Bijlage 4

Voorbeeld Traces Annex III

Bijlage 5

I&R
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