Nieuw dierenpaspoort en invoereisen.
Vanaf 29 december verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die
datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude.
Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven.
De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan
welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor
bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe
paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.
In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden
vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas
daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de
vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de
dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier
kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd.
Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-122014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het
buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet
dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.
Oude paspoorten kunnen na 29-12 alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij
te houden, maar als ze pas na 29-12 zijn ingevuld met de identificatie van het dier dan zijn ze
niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook
duidelijk in het paspoort worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft, en het
uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het niet meer lijkt op een EU
dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te
plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u niet met uw dier wilt reizen dan
zijn die wellicht geschikter om de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.
Veranderde invoereisen
Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om
ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt
moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd
van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken
niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen,
dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de
fokker zal moeten verblijven!

Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Nederland mogen daar vanaf 29-12 geen
pups zonder geldige rabiësvaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor pups die van
een Nederlandse fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan.
In een aantal andere EU landen was het meenemen van een pup zonder geldige
rabiësvaccinatie al niet toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. U vindt de invoereisen van diverse landen
elders op onze website.
In overzicht:
Let op: De hier genoemde regels gelden voor reizen vanuit andere EU landen naar Nederland.
Diersoorten:
Hond, kat, fret.
Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek
inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.
Identificatie:
Verplichte chip (of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011).
EU dierenpaspoort:
Verplicht.
Dieren jonger dan 3 maanden:
Sinds 29 december 2014 is reizen naar Nederland met dieren jonger dan 3 maanden NIET meer
toegestaan. Elke hond die Nederland binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze
kan gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is dan na 21 dagen geldig. Pups moeten dus
tenminste 15 weken oud zijn om Nederland binnen te mogen komen.
Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport onder begeleiding. Bij transport zonder
begeleiding kunnen andere regels gelden.
Bijzonderheden:
Meer informatie over invoer naar Nederland van buiten de Europese Unie, vindt u onder
wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
Alle honden die vanaf 1 april 2013 Nederland binnengebracht worden en langer dan drie maanden
blijven, moeten verplicht gechipt zijn en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen
databanken. Meer informatie vindt u op www.chipjedier.nl en mijn.rvo.nl.
NB: Voor reizen met meer dan vijf honden gelden speciale regels. Zie hiervoor ook de site www.licg.nl.

