
B.E.V. vzw 
Waversesteenweg 94 – 2580 Putte 

guido.meul@telenet.be / www.BEVvzw.be Tel : 015.75.48.70. 
 

AANVRAAGFORMULIER IDENTIFICATIE PAARDACHTIGEN 
 

EIGENAAR VAN DE PAARDACHTIGE 
 

De eigenaar is  Een natuurlijk persoon  Een rechtspersoon (firma) 

Voornaam (of juridische vorm van de firma): ………………..…….……..………………….…………………………….... 

Naam (of firmanaam): ……………………………………………………………………………….……………………….… 

Straat: …………………………………………………………………… Nummer: …………..……Bus: ……….………….. 

Postcode: ……………….………… Plaats: ……..……………………….……………… Land: ….…………….…………. 

Tel: ............................  Fax: …….…......................  GSM: …….….......................  Email: ……………........................ 

SANITAIR VERANTWOORDELIJKE (De sanitair verantwoordelijke kan enkel een natuurlijk persoon zijn). 
 

 De eigenaar is eveneens de sanitair verantwoordelijke.  
 

 De sanitair verantwoordelijke is: 

Voornaam: …………….…………..……... Naam: …….…………...….……………….…………………………….… 

Straat: ……………………………..……………………..…………… Nummer: …..…….……Bus: …………………. 

Postcode: …………..……………… Plaats: ……………………………………………………………….……………. 

Tel: ............................. GSM: ………...................... Fax: …….................. Email: …….………….…..................... 

DIERENARTS DIE DE IDENTIFICATIE MOET KOMEN UITVOEREN (De aanvrager moet de dierenarts opgeven die 

hij kiest om de identificatie uit te voeren. Vanaf 1 januari 2007 geldt de lijst met enkel de erkende dierenartsen. 

Voornaam: ………………..…….………. Naam: …………………….………………Ordenummer: …………………….… 

Straat: ……………………………………………………….…………… Nummer: …………..……Bus: ……….………….. 

Postcode: ……………….………… Plaats: …………….……………….……………………………………….……………. 

GEGEVENS VAN DE TE IDENTIFICEREN PAARDACHTIGE 
 

TYPE:   (Zadel)paard  Koudbloed  Pony X Ezel  Zebra  Ander: ……………… 
 

GESLACHT:  Vrouwelijk  Hengst  Ruin 

Geboortedatum of vermoedelijk jaar van geboorte: ……/……/……… Naam: ….………………………………………. 

STATUS: de paardachtigen worden bij de geboorte automatisch beschouwd als voedselproducerend dier. 

 Behouden in de status "bestemd voor de menselijke consumptie" (Paardachtige kan geslacht worden). 
 

  De paardachtige uitsluiten voor menselijke consumptie. Deze keuze is definitief en onomkeerbaar 

  (paardachtige kan nooit worden geslacht). 
 

SITUATIE: De paardachtige heeft reeds een chip  JA (nummer: ………………………...)  NEEN 
 

  JA, er is een EG conform paspoort. → KOPIE BIJVOEGEN 
 

  NEEN, er is geen EG conform paspoort. 
 

 x Het gaat om een stamboekpaardachtige. Een paspoort via het stamboek en volgens de voor- 

  waarden ervan is gewenst. → KOPIE VAN DE STAMBOEKGEGEVENS BIJVOEGEN 
 

  Het gaat om een niet-stamboekpaardachtige, of om de afhandeling zoals voor deze groep. 
 

ADRES WAAR DE PAARDACHTIGE STAAT: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

LEGITIMERING 

DE EIGENAAR OF ZIJN MANDATARIS: 

Voornaam: …………………………………………………. 

Naam: ………………………… …………………………… 

Handtekening :                          Datum: …../…../………. 

 
 

De eigenaar of zijn mandataris verklaart dat de gegevens juist zijn. 

DE SANITAIR VERANTWOORDELIJKE INDIEN HIJ 
NIET DE EIGENAAR IS. 

Datum: ……./……./……….. 

Handtekening 

NOTA: De gegevens op dit formulier worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de Belgische 
Confederatie van het Paard vzw. De wet van 08/12/1992 betreffende het respect voor het privé leven is van 
toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van zijn eigen gegevens. 
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