
PROCEDURE OM PAARDEN TE IDENTIFICEREN EN TE 

ENCODEREN 

Algemeen  

Referentie http://www.cbc-bcp.be/ 

Elk paard dat op het Belgisch grondgebied verblijft moet geïdentificeerd zijn. 

De paarden, geboren op het Belgisch grondgebied, worden geïdentificeerd, voorzien van 

hun paspoort en geëncodeerd in de Belgische databank vóór de leeftijd van twaalf 

maanden en zeker voor ze definitief hun geboorteplaats verlaten, behalve indien het gaat 

om niet gespeende veulens die hun moeder of voedstermoeder vergezellen of om 

veulens bestemd voor de slacht. 

Elk paard uit een andere lidstaat dat definitief op het Belgisch grondgebied 

binnengebracht wordt en dat niet bestemd is om binnen de tien dagen na zijn aankomst 

geslacht te worden, wordt binnen de dertig dagen na aankomst door de houder 

geëncodeerd in de centrale gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard 

en in elk geval voor elke verandering van de houder. (bewezen door het 

gezondheidscertificaat). 

Definities  

Houder:  

Elke natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van paarden of belast is met het 

houden van paarden, al dan niet tegen een financiële vergoeding, zowel permanent 

als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op markten of tijdens wedstrijden, races of 

culturele evenementen;  

Eigenaar:  

De natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht over de paard bezit; 

Een correcte identificatie  

Alle in België verblijvende paarden dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van 
een: 

EU-conform paspoort (inclusief  Sectie II : Toediening van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik  of bijlage IX : Medische behandelingen – eindbestemming 
van het dier voor ) 
 
Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linker halsstreek 
 
Identificatie in de centrale databank  



Procedures voor identificatie en encodering 

Online procedure  

Nieuw account aanmaken: https://www.horseid.be/public/nl/registration  

De houder meldt zich aan op het BCP platform. 

https://www.horseid.be/public/nl/registration 

De houder voert een “identificatieaanvraag” in  

https://youtu.be/-8IUFASK7m0  

en voegt (uploadt) een kopie van het paspoort en een kopie 

van het gezondheidscertificaat afgeleverd door het land van herkomst (indien 

voorhanden) toe. Zijn persoonlijke gegevens (klantaccount) zullen automatisch 

vooraf geëncodeerd worden. 

Om zijn aanvraag te valideren en door te zenden zal de houder een online 

betaling moeten uitvoeren. . 

https://youtu.be/ao-pjAdPSIk 

Indien het paard reeds voorzien is van een EU-conform paspoort EN van een 

gezondheidscertificaat, dan wordt het paard aanschouwd als geïdentificeerd.  De 

houder zal een “bevestiging van encodering van het paard in centrale 

gegevensbank” per email ontvangen. 

Indien het paspoort niet conform is of indien het gezondheidscertificaat ontbreekt, 

dan wordt er een “identificatieattest voor paardachtige” per email aan de houder 

opgestuurd. De houder dient het document af te drukken en contact op te nemen 

met zijn dierenarts-identificeerder.  

Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van het 

paard in de centrale databank” per email ontvangen. 

Papieren procedure 

Een nog niet geregistreerde houder dient zich aan te melden mits gebruikmaking 

van het formulier in www.bgalopf.be/Docs/BCP_IdenH_NL.pdf 

De houder drukt de “identificatieaanvraag” af, 

www.bgalopf.be/Docs/BCP_IdenP_NL.pdf , 

vult die in en voegt een kopie van het paspoort en kopie 

van het gezondheidscertificaat afgeleverd door het land van herkomst (indien 

voorhanden) toe. De aanvraag moet per post naar het erop vermeld adres 

opgestuurd worden. 

De BCP encodeert de aanvraag en stuurt een factuur per post naar de houder op. 



 

Indien het paard reeds voorzien is van een EU-conform paspoort EN van een 

gezondheidscertificaat, dan wordt het paard beschouwd als geïdentificeerd.  De 

houder zal een “bevestiging van encodering van het paard in de centrale 

gegevensbank” per post ontvangen. 

Indien het paspoort niet conform is of indien het gezondheidscertificaat ontbreekt, 

dan wordt er een “identificatieattest voor paarden” per post aan de houder 

opgestuurd. De houder dient contact op te nemen met zijn dierenarts-

identificeerder. 

Na controle en encodering en na ontvangst van de betaling: zal de houder 

een “bevestiging van encodering van het paard in de centrale databank” per post 

ontvangen. 

Wijzigingen 

Algemeen 

Elke wijziging met betrekking tot het paard dient binnen de 8 werkdagen aan de 
Belgische Confederatie van het Paard meegedeeld te worden. 

1. Wijziging van de coördinaten van de houder 
  
2. Wijziging van houder vereist een dubbele  melding.  De mutatie zal pas effectief 
worden na melding door de 2 partijen: 
 
3. Definitief vertrek van het paard van het nationale grondgebied 
 
4. Sterfte van het paard  

Elektronische procedure  

Op het Extranet HorseID kunt u een mutatieaanvraag elektronisch ingeven door het 
betreffende paard en de reden van de mutatie te selecteren. 

1. Aanmelden op het Extranet HorseID 

2. Paarden in de menu “Mijn paard” selecteren 

3. Tabblad “Mutatie” van het paard selecteren 

4. Reden van de mutatie uitkiezen 

5. Uitvoering van de mutatie na de BCP-validering 

6. Een bevestigingsemail zal doorgestuurd worden. 

Al naargelang de reden van de mutatie zal u kunnen gevraagd worden om documenten 
bij te voegen (uploads). 

http://www.cbc-bcp.be/nl/identificatie/mutatie/elektronische-mutatie


 

OPGELET, iedere wijziging van houder moet EERST door de vorige houder vermeld 

worden door de melding van het ID BCP van de nieuwe houder daarna zal het paard in 

de menu “paard in afwachting” van de nieuwe houder verschijnen  om die te valideren 

 

Papieren procedure ,  

1. Wijziging van de coördinaten van de houder: 
www.bgalopf.be/Docs/BCP_CoordH_NL.pdf  
 

2. Definitief vertrek van het paard van het nationale grondgebied: 
www.bgalopf.be/Docs/BCP_MutP1_NL.pdf 
 

3. Sterfte van het paard (In het geval van de sterfte van het paard vragen wij u een kopie 
van het sterftebewijs (Rendac, dierenartsattest) aan de mutatieformulier toe te voegen, 
indien u hierover beschikt: 
www.bgalopf.be/Docs/BCP_MutP1_NL.pdf 
 

4. Wijziging van het statuut van het paard (uitsluiting voor de slacht voor menselijke 
consumptie):.  
www.bgalopf.be/Docs/BCP_MutP1_NL.pdf 

Om het statuut betreffende de eindbestemming van het paard te wijzigen is het 

noodzakelijk een kopie bij te voegen van de sectie “Medische behandelingen”  met 

vermelding van de uitsluiting.  Deze kan aangebracht worden door de 

dierenarts.  Indien er geen vermelding aanwezig is, gelieve ons het paspoort op te 

sturen zodat wij deze kunnen aanbrengen. 

5. Einde van het houderschap – wijziging van houder 

Elke wijziging van houder vereist een dubbele melding.  De mutatie zal pas effectief 

worden na melding door de 2 partijen. Mutatieformulier “ wijziging van houder”:  

www.bgalopf.be/Docs/BCP_MutH_NL.pdf  

De vorige houder meldt het einde van het houderschap. (Luik A) 
De nieuwe houder meldt het begin van het houderschap en wijzigt het bedrijf 
(plaats waar het paard gehouden wordt) indien nodig. (Luik B). 

Brochures  

www.bgalopf.be/Docs/BCP_Brochure1_NL.pdf 

www.bgalopf.be/Docs/BCP_Brochure_NL.pdf 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2017-

04_vademecum_nl_3_1.pdf 

 

http://www.bgalopf.be/Docs/BCP_MutH_NL.pdf


Sancties 

Voor paarden, waarvoor de aanvraag niet tijdig is ingediend, riskeert de houder zware 

straffen: 

De verantwoordelijke, die voor zijn dieren de registratie en de identificatie niet uitvoert 

of handhaaft en de voorgeschreven documenten niet voorlegt, wordt gestraft met een 

geldboete van minimaal 500 € tot maximaal 25.000 € (art. 23§1, 2°, b van de 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987). Bij herhaling binnen de drie jaar na een 

vorige veroordeling wordt de straf verdubbeld. 

De administratie kan administratieve geldboetes voorstellen. Die mogen niet lager zijn 

dan de helft van de minimumboete en niet hoger dan het vijfvoud van de 

minimumboete. Indien de administratieve geldboete niet wordt voldaan kan de 

administratie de veroordeling tot de geldboete vorderen voor de bevoegde rechtbank. 

Dieren die het voorwerp uitmaken van een inbreuk kunnen in beslag worden 

genomen. 

Controles kunnen uitgevoerd worden door zowel het FAVV (Federaal Agentschap Voor de 

Voedselveiligheid), als de FOD Volkgezondheid en de gewone politiediensten. 

 

http://www.favv.be/
http://www.favv.be/
http://www.health.belgium.be/

