NIEUW KB 26/9/13
inzake identificatie en encodering paardachtigen. !!!!!!!
Dit artikel is de reden waarom deze editie van ons Ezelke nogal wat vertraging heeft
opgelopen. We hebben de inhoud van het nieuwe KB nogal plots op ons bord gekregen, er
zijn nogal wat wijzigingen die voor u ezelhouder of fokker van groot belang zijn en
daarenboven gaan de meeste regels van dit nieuwe KB in per 1 januari e.k. of vroeger.
Wij moeste in DIT nummer van ’t Ezelke u dus toelichting geven over één en ander. Wil je
echter degelijk toelichting geven moet er eerst wat navraag- en opzoekingwerk worden
gedaan. Vandaar dus deze vertraging.
Wat verandert er ten opzichte van het oud KB (KB van 16 juni 2005)?


Het is de houder (die ook de eigenaar kan zijn) die de identificatieaanvraag
indient en die als contactpunt in de databank geëncodeerd wordt. (Art.10)
Voor onze ezelbezitters niet van zo’n belang omdat wij eigenaar en houder
meestal als één en dezelfde persoon kennen.
In de paardenwereld
daarentegen is dat totaal anders.



Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het paspoort geen eigendomsbewijs is.
(Art.9§4) Nogal eens werd wie het paspoort in bezit had en op zijn naam had
als eigenaar aanzien. Paspoort is dus voor de wet geen eigendomsbewijs.



Een kopie van het paspoort is op de verblijfplaats van de paardachtige
toegelaten (als die plaats verschillend van die van de houder is). (Art.19§2).
Bent u eigenaar en staan uw ezels bij derden op de weide (indien deze derde
als houder wordt beschouwd) mag de eigenaar het origineel paspoort bij zich
houden en een kopie aan de houder geven als bewijs dat het dier in orde is
met de wet op algehele identificatie van paardachtigen.



Introductie van een informatica procedure voor de behandeling van de
identificatieaanvragen (van toepassing vanaf januari 2014). De aanvraag om
identificatie van uw ezel zal via digitale weg kunnen worden uitgevoerd. Het is
echter nog niet duidelijk hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan.



De grafische en beschrijvende signalementen zijn verplicht, behalve wanneer
een stamboek van de derogatie in Verordening 504/2008 gebruik maakt en
alleen het beschrijvende signalement vergezeld van foto’s eist. (Art.9§2) . Dit
punt is héél belangrijk voor u als ezelhouder. Tot op heden mochten de
stamboeken zelf beslissen of de schets en de omschrijving van
haarwervels e.d. diende worden uitgevoerd door de identificeerder. BEV
oordeelde af te stappen van het schetsen omdat de unieke chip enerzijds
en het onzorgvuldig uitvoeren van schetsen door sommige
identificeerders anderzijds en het prijskaartje dat aan het schetsen hing.
Vanaf 1/1/14 echter is de schets opnieuw verplicht bij nieuwe aanvragen
tenzij we gebruik maken van de derogatievoorwaarden. Schetsen hoeft
niet indien u bij de aanvraag ons 5 foto’s bezorgt (een zijaanzicht links,

een zijaanzicht rechts, achteraanzicht benen, voor aanzicht benen en
vooraanzicht hoofd (foto’s van de ezel alleen, d.w.z. geen eigenaars,
geen randvoorwerpen e.d. !)) Max. afmeting op papier 50 x 50 mm.
Foto’s digitaal of op papier te bezorgen. Bezorgt u geen foto moet de
dierenarts een correcte schets maken zoals in de beginjaren van de wet
op identificatie van paardachtigen.


De termijn voor de identificatie is nu bepaald: vóór 31 december van het
geboortejaar of binnen de 6 maanden na de geboorte. Was al zo maar is nu
in het KB opgenomen.



Er zal een evaluatiecommissie voor de identificeerders opgericht worden en
die zal tot sancties kunnen besluiten in geval van problemen in verband met
de taken van de identificeerders. (Art.8) Geen commentaar



De voorwaarden om een derogatie voor wilde paardachtigen te vragen, zijn
beschreven. (Art.11§2)
Gaat over eventueel ezels in natuurgebieden
gehouden.



De paardachtigen blijven automatisch in de voedselketen. De houder moet
geen keuze meer maken op het ogenblik van de identificatie. De definitieve
uitsluiting van een paardachtige uit de voedselketen wordt het voorwerp van
een volgende stap door de houder. Bij aanvraag moet niet meer worden
gekozen voor uitsluiten slacht ja dan neen. Elk dier wordt bij aanvraag
ingeschreven als tot slacht toegelaten. De houder dient bij een eerstvolgende
transactie van paspoort en databankgegevens te melden dat hij het dier
expliciet wil uitsluiten.



Slachtveulens bestemd om te worden geslacht voor de leeftijd van 12
maanden zullen in de databank moeten geëncodeerd worden (maar zullen
geen paspoort krijgen). (Art.15)



Paardachtigen uit een andere lidstaat zullen binnen de 30 dagen na hun
aankomst op het Belgische grondgebied rechtstreeks geëncodeerd kunnen
worden in de centrale databank zonder beroep te doen op een identificeerder.
De aanvraag zal vergezeld moeten gaan van een kopie van het paspoort en
een kopie van het gezondheidscertificaat. (Art.12) Import dieren MET reeds
geldig stamboekpaspoort moeten niet meer opnieuw geïdentificeerd worden
door de dierenarts. Voor BEV stamboekopname stuurt u in dat geval wel het
ORIGINEEL paspoort ook mee naar ons zodat wij het kunnen aanpassen.



Het mutatiedocument wordt afgeschaft (in het voordeel van de informatica
procedure). Alle wijzigingen zullen via de informatica toepassing of op papier
aan de databank meegedeeld worden. Over dit punt is nog geen duidelijkheid.
Ik vermoed dat via paardonline u als houder/eigenaar een mutatie zal kunnen
uitvoeren.



Twee nieuwe wijzigingen zullen aan de databank moeten worden
meegedeeld: De wijziging van bedrijf indien deze wijziging langer duurt dan 90

dagen; het einde van het houderschap van een paardachtige (om een dubbele
melding verkoper-koper te hebben). (Art.17)


Een handelaar is niet verplicht een verandering van houder te melden in geval
dat hij het paard minder dan 30 dagen in zijn bezit houdt. (Art.18§2)



In geval van hermerking vult de identificeerder zelf het paspoort aan. (Art.24)



Twee nieuwe sancties zijn voorzien: Uitsluiting door de officiële dierenarts als
de paardachtige een illegale behandeling heeft gekregen; (Art.35) Indien een
houder weigert zijn paardachtige te laten identificeren laat het FAVV de
paardachtige identificeren op kosten van de houder. (Art.37) Indien uw dieren
nog niet in orde zijn met de wet op algehele identificatie van paardachtigen
(chip-paspoort-databank) kan het FAVV nu bij vaststelling nu zelf de opstart
van uw dossier starten geheel op kosten van de houder /eigenaar.



Het forfaitair bedrag voor de identificatie zal jaarlijks in februari geïndexeerd
worden. (Art.33§3) De prijs voor opname in de databank (42,99€) wordt dus
gekoppeld aan de index en zal dus jaarlijks worden aangepast.

Guido

