Douaneregeling bij invoer van een fokpaard van zuiver ras1
1. Waarborgsom bij de invoer van een paard
Wanneer een paard in België wordt ingevoerd uit een land buiten de Europese Unie, legt de
Centrale administratie der Douane en Accijnzen een waarborgsom vast van 11,5% van de
douanewaarde (te verhogen met de Belgische BTW op de te borgen rechten indien het een
Belgische invoerder betreft). Die waarborgsom kan teruggegeven worden wanneer de invoerder
kan aantonen dat het ingevoerde paard voldoet aan de voorwaarden als “fokpaard van zuiver ras”.

2. Fokpaard van zuiver ras
Om in aanmerking te komen voor de douaneregeling als fokpaard van zuiver ras moet het paard
voldoen aan volgende voorwaarden:
1. vóór de invoer ingeschreven of geregistreerd zijn in een stamboek of register van een erkende
instantie;
2. bij de invoer beschikken over een stamboekcertificaat;
3. binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de datum van het in het vrije verkeer stellen (= invoer)
van het dier aantonen dat het dier daadwerkelijk werd ingeschreven in een stamboek of
register dat bijgehouden wordt door een vereniging of organisatie die in een lidstaat werd
erkend volgens de EU-voorschriften als fokpaard van zuiver ras; een hengst moet bovendien
toegelaten zijn tot de voortplanting (de regeling geldt niet voor ruinen). Hiervoor zal het
formulier EIV/38.10 gebruikt worden.

3. Gebruik van het formulier EIV/38.10 “fokpaard van zuiver ras”
1. Een model van formulier EIV/38.10 is toegevoegd als bijlage. Het formulier kan ook bekomen
worden bij de erkende verenigingen die vermeld zijn op de website van het Departement
Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=253#Erkende
2. De invoerder vult zijn naam en adres in alsook de kolommen “naam van het paard +
stamboeknummer”, “geslacht”, “ras” en “geboortedatum en land van herkomst”. Hij ondertekent
het formulier en voegt het bij de douaneaangifte waarmee het dier in het vrije verkeer wordt
gesteld.
3. De invoerder vult een tweede formulier EIV/38.10 in en laat het bij de inschrijving in het
stamboek ondertekenen en afstempelen door de erkende vereniging of organisatie. Voor
hengsten moet ook de toelating tot de voortplanting bevestigd worden.
De lijst van erkende verenigingen en organisaties is gepubliceerd op de website:
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/br-eq.html
De invoerder legt dat tweede formulier voor aan hetzelfde douanekantoor waar hij het eerste
formulier heeft gevoegd bij zijn aangifte. Die voorlegging moet gebeuren binnen 6 maand na
het indienen van het eerste formulier. Wanneer dat niet tijdig gebeurt, wordt de waarborg niet
vrijgegeven.
Voor bijkomende inlichtingen over de toepassing van de douanereglementeringen bij de invoer van paarden kan
u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor of met de Centrale administratie der douane en accijnzen
dienst Doelgroepenbeheer (D.M.G.C.) org.contr.div.regel@minfin.fed.be of, voor wat betreft het gebruik van
de EIV/38.10, met de dienst Nomenclatuur, Landbouw en Waarde (DT) bart.vermeersch@minfin.fed.be Koning Albert II laan 33 (North Galaxy NGA) 1030 SCHAARBEEKTel: 0257/630 11
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