BELGIAN FRANCHES-MONTAGNES/FREIBERGER ASSOCIATION vzw (BFMA)

Geachte Leden,
Ingevolge nieuwe vereisten van de FOD Volksgezondheid betreffende de import van paarden
komende uit landen buiten de EU (dus Zwitserland), wordt elk ingevoerd paard - met ingang
van vandaag- tijdelijk voor een periode van 6 maand uitgesloten van de voedselketen.
De nieuwe houder van een ingevoerd paard uit Zwitserland (of een ander land) dient
systematisch het originele paspoort + een copie van het intracommunautaire sanitair
certificaat toe te sturen aan de CWBC te Ciney, die op haar beurt zich met volgende taken zal
belasten:
- de identificatie-procedure in de Belgische data-base van de Paarden inleiden (kan ook met
een papier procedure - volgens keuze),
- de inhoud van het paspoort controleren en valideren,
- de bijlage « medicatie-behandelingen » - die in het Zwitserse paspoort ontbreekt toevoegen,
- de tijdelijke uitsluiting van 6 maand valideren in het gedeelte III-B van de bijlage
“medicatie-behandelingen” en de registratie van de medicatie,
- het eventueel toesturen van een veterinair dossier aan de houder volgens het geval.
Gezien de vermelding van tijdelijke uitsluiting opgenomen zal worden in het gedeelte III-B en
niet in het gedeelte II van de bijlage “medicatie-behandelingen” die de definitieve uitsluiting
betreft, zal na 6 maand het paard terug toegelaten worden tot de voedselketen.
Ter herinnering, het niet voorleggen van een geldig sanitair certificaat of van een certificaat
dat gedateerd is van voor méér dan één maand, zal automatisch het toesturen van een
veterinair dossier en een definitieve uitsluiting van de voedselketen veroorzaken.
De paspoorten en de sanitaire certificaten dienen binnen de 30 dagen na de invoer aan
volgend adres te worden toegestuurd:

Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC)
Tav Adeline AUSTENNE
Rue des Champs Elysées 20
B-5590 CINEY
T. +32 (0)83.23.06.55
www.cwbc.be
(De aanvraag tot wijziging van eigenaar in het paspoort en op het oorsprongscertificaat kan
nadien gebeuren bij de BFMA, na het terugsturen van het paspoort door de CWBC aan de
eigenaar van het paard)
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Mvg,
Het BFMA Comité

