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Checklist voor de aankoop van een
Freiberger-paard (*)
De BFMA ijvert om – vanuit de bezorgdheid de kwaliteit van het Freiberger-paard te
vrijwaren – de goede faam van het ras en de benaming te beschermen, evenals zijn imago
bij belangstellenden, gebruikers en eigenaars.
U bereidt zich voor op de aankoop van een Freiberger-veulen of –paard (FM), bij een fokker,
handelaar of privé-persoon; wat dient u hiervoor vooraf na te gaan? Onze gelukwensen!
Hiernavolgend overzicht kan u helpen om e.e.a. voorafgaand te controleren. De teksten op
de afbeeldingen werden niet vertaald om de gelijkenis beter te garanderen.

A. heeft het FM-paard een Europees (conform) paspoort?
a.- indien “ja”, dient u na te gaan of deze volgende informaties bevat:
1- de naam en het adres van de huidige eigenaar, alsmede de stempel van het
verantwoordelijk stambook (FSFM of BFMA) (-> niet vereist indien het paard door
een handelaar verkocht wordt)
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2.- het Afstammingscertificaat volledig ingevuld (recto/verso)
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3.- alsmede de resultaten van de veulenkeuring en/of van de Veldtest (voor de
Veldtest met de stempel van de FSFM en de ondertekening op het Afstammingscertificaat en welke categorie in het Studbook of bij niet- FM andere)

4.- de oplijsting van de vaccinaties en de toegediende inentingen
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5.- de bijlage met de gemedicineerde behandelingen
Dit is bijzonder belangrijk, gezien deze bijlage aangeeft of het paard uitgesloten of
toegelaten is/blijft tot de humane voedingsketen!

Indien het paard afkomstig is uit het buitenland, nazien of dit gemeld werd aan
de BFMA; dit is evenwel geen verplichting!
Opgelet: Indien beide ouders FM-paarden zijn die ingeschreven zijn in het
Afstammingsregister van de Freiberger (Studbook), bevindt de informatie voor 2 en
3 zich op het gele Afstammingscertificaat (recto/verso).

b.- indien het paard NIET over een paspoort beschikt, zéker méér uitleg vragen aan
de verkoper ervan… vóór het afsluiten van de aankoop.
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B. bijkomend aan het paspoort,
1.- beschikt de verkoper over het bewijs van registratie bij de CBC/BCP (of vroeger
genoemd het “mutatie-document”)?

2.- is de verkoper in het bezit van de “Eigentumsurkunde”?

Ter informatie want dit document heeft geen enkele juridische waarde in België.
Opgelet, indien het een veulen betreft dat in België geboren is met een groen
Belgisch/Europees paspoort, is er nooit een eigendomsakte aanwezig, dit is een
uitsluitend in Zwitserland uitgegeven document.
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3.- beschikt de verkoper over een diergeneeskundig attest m.b.t. de goede
gezondheid van dit paard, een sanitair certificaat indien het paard afkomstig is van
Zwitserland? Dit attest is in de meeste gevallen beperkt in de tijd.
Een voorafgaand onderzoek van het paard door uw dierenarts wordt steeds ten
zeerste aangeraden..
4.- is het paard ingeklaard bij de Douane?
Dit is niet van belang indien men reeds de 2° eigenaar is in België, en het paard
correct ingeschreven is in de database van de BCP-CBC.
Wat in het geval dat het paard gekocht en ingevoerd wordt rechtstreeks uit
Zwitserland door uzelf?
o Indien uw ingevoerd veulen/paard in België aankomt met een Zwitsers
paspoort (doorzichtige bovenmap met hieronder een rode of groene kaft),
dient u dringend het paspoort op te sturen -vergezeld van het intracommunautaire of sanitaire document- aan de C.W.B.C., rue des Champs
Elysées, 20 te 5590 Ciney om deze invoer in orde te stellen en de identificatieprocedure voor de inschrijving in de Belgische database van de paardachtigen
mogelijk te maken
o om het paard in de voedselketen te behouden, is het noodzakelijk dat uw
geïmporteerd paard als dusdanig aan de C.W.B.C. binnen de 30 dagen na
aankomst op het Belgisch grondgebied aangemeld wordt en dat de persoon
die de aangifte doet de importeur is die vermeld wordt op het douanedocument.
o kunt u hierna aan het secretariaat van de BFMA vragen om de wijziging van
eigenaar uit te voeren in het paspoort en het Afstammingscertificaat; deze
wijziging zal automatisch uitgevoerd worden bij de FSFM, de Zwitserse
Fokkerij-federatie, en deze zal het paard op uw naam inschrijven.
5.- indien u een veulen aankoopt (jonger dan 3 jaar):
o werd het veulen aangeboden op de Veulenkeuring? (zie de resultaten op het
Afstammingscertificaat of de Identiteitskaart?)
o is het veulen in orde met de vaccinaties (verschilt in functie van de leeftijd van
het veulen)?
o een veulen van minder dan 6 maand (nog bij de merrie): er is geen verplichte
vaccinatie
o voor de anderen:
 griepvaccin verplicht bij samenkomsten van paarden
 tetanos: bijzonder sterk aanbevolen
 rhinopneumonie: aanbevolen bij veulens die in contact komen met
paarden of veulens uit andere stallen of die deelnemen aan
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demonstraties, etc.; opgelet: mogelijks secundaire effecten met dit
vaccin
o heeft het veulen een paspoort of een oorsprongscertificaat, of zijn die in de fase
van opmaak? zich hiervan vergewissen bij de fokker bij aankoop.
6.- indien u een Freiberger-paard aankoopt van 3 jaar of meer:
o werd hij opgeleid onder het zadel (zadelmak gemaakt) en voor het mennen?
o heeft hij aan de Veldtest deelgenomen?
o Is hij in orde met de vaccinaties?
 griepvaccin: verplicht voor bijeenkomsten
 tetanos: bijzonder sterk aanbevolen
 rhinopneumonie: aanbevolen bij paarden die in contact komen met
paarden uit andere stallen of die deelnemen aan demonstraties, etc.
opgelet: mogelijks secundaire effecten met dit vaccin
o welke schofthoogte? (de standaard ligt tussen de 1m50 à 1m60 op de Veldtest)
o ingeval van een merrie, is ze drachtig? indien ja, heeft u het dekkingscertificaat
met de coördinaten van de dekhengst, van de merrie en het nummer van de
dekking?
o ingeval van een merrie, en u die wilt (later) laten dekken:
 heeft ze deelgenomen aan de Veldtest en is ze hierin geslaagd?
 had ze een schofthoogte tussen de 1m50 en de 1m60 bij de
voorstelling op de Veldtest?
 is ze opgenomen in het Studboek in de klasse A,B of C?
o ingeval van een dekhengst: is hij wel degelijk opgenomen in de catalogus van de
dekhengsten van het lopende jaar?
Deze items m.b.t. merries en dekhengsten zijn belangrijk indien gewenst wordt
dat de nakomelingen ingeschreven worden voor de genealogische registratie van
de Freibergers in de categorie Studbook (met het verkrijgen van een geel
oorsprongscertificaat en niet de witte identiteitskaart).
In elk geval, vraag steeds uw dierenarts een controle uit te voeren alvorens aan te kopen.

(*) De huidige checklist is niet exhaustief en verbindt geenzins de verantwoordelijkheid van
de BFMA in geval van een betwisting met de verkoper.

