Met je Huisdier op reis
VAKANTIE… en Uw dikke vriend mag mee!
Hierbij informatie ivm de procedure van reizen zonder commercieel doel met honden,
katten, fretten in de EU.
Indien het dier de grens overgaat met het oog op verandering van eigenaar of om
verkocht te worden, dan zijn er boven de basisvereisten nog enkele extra’s.
Dieren die zonder verantwoordelijke reizen, worden ook als commercieel verkeer
beschouwd.
Basisregels:
1) identificatie: microchip of tatoeage
-

Zodra de grens wordt overgestoken, moet uw dier een duidelijke identificatie hebben. Dit kan
een microchip of tatoeage zijn. De tatoeage wordt nog toegestaan tot 3 juli 2011. Na die
datum zijn enkel nog microchips toegestaan!!!
Voor honden geldt dat er ook een registratie moet zijn in de databank van BVIRH. Dit geldt
ook voor honden geboren voor 1 september 1998, ingangsdatum van de identificatie- en
registratieverplichting.
Voor katten en fretten geldt geen registratieverplichting. Het is echter wel mogelijk via ID
Chips. Wat is het voordeel van een chip: 99.9% van de gevonden dieren die geregistreerd
zijn, worden aan hun eigenaar terug bezorgd, u kan bewijzen dat u de eigenaar bent, zich
verdedigen in geval van een gebrek bij de aankoop, in orde zijn met de geldende
reglementering.

2) Rabiësvaccinatie
-

deze vaccinatie is verplicht op een campingverblijf in heel belgië en is verplicht ten zuiden van
Samber en Maas (Ardennen) en indien U met Uw dier de grens overgaat.
Dieren moeten voorafgaand steeds geïdentificeerd zijn.
De primovaccinatie (de allereerste vaccinatie) is pas geldig na 21 dagen.  Dus tijdig komen
hiervoor.
Een herhalingsenting buiten de geldigheidsperiode wordt beschouwd als een primovaccinatie
De geldigheidsduur wordt bepaald door de fabrikant van het vaccin.
Fret: enkel Rabisin en mag toegediend worden vanaf de leeftijd van 3 maand, met een
jaarlijkse herenting.
Sommige landen vragen een titer-bepaling. Dit mag enkel gedaan worden door een erkende
dierenarts. De uitslag komt in het paspoort te staan en de originele uitslag dient het dier ook te
vergezellen.

3) Europees paspoort
-

bevat: de identificatie, de naam en het adres van de eigenaar, de rabiësvaccinatie, de overige
vaccinaties, gezondheidsattest, uitslagen van titerbepalingen rabiës, behandeling tegen teken
en echinococcus.

4) Bijzondere gevallen
-

sommige landen stellen bijkomende eisen: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Finland,
Denemarken, Cyprus en Malta  Informeer hiervoor tijdig bij Uw dierenarts.
Niet-gevaccineerde dieren jonger dan 3 maand. Individuele lidstaten kunnen toch toestaan dat
deze reizen. Voorwaarden: paspoort, vanaf de geboorte op de geboorteplek geleefd zonder in
contact te komen met wilde dieren, ze vergezellen de moeder waarvan ze nog afhankelijk zijn.
België: dieren jonger dan 3 maand en zonder rabiësvaccinatie zijn toegestaan uit landen die
vrij zijn van hondsdolheid: Cyprus, Denemarken, Groot hertogdom Luxemburg, Finland,

-

Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Malta, Portugal, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Ijsland, Zweden, Zwitserland. De dieren moeten in het bezit zijn van paspoort met
identificatie en daarnaast ook een door de eigenaar ondertekende verklaring, waarin
bevestigd is dat het dier sinds zijn geboorte op de geboorteplaats is verbleven en geen
contact heeft gehad met dieren die mogelijk met rabiës besmet waren.
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta, Zweden, Cyprus, Frankrijk, Italië, Finland: dieren jonger
dan 3 maand zijn niet toegelaten.
Dieren jonger dan 3 maand mogen mee naar Zwitserland indien ze een gezondheidsattest
niet ouder is dan 10 dagen bezitten.

Sancties:
-

het dier terugzenden naar het land van oorsprong
het dier onder officieel toezicht plaatsen gedurende de periode nodig om aan de nodige
gezondheidsvoorschriften te voldien, op kosten van de eigenaar
als bovenvermelde oplossingen niet mogelijk zijn, het dier afmaken.

 Grenscontroles in de EU zijn er niet meer, maar u kan altijd gecontroleerd worden tijdens een
wandeling,… .

! Italië: op openbare plaatsen moet het dier aangelijnd en gemuilkorfd zijn.
! Duitsland: >20kg of met een schofthoogte > 40 cm aanlijnen en muilkorven.
! Frankrijk: Boerbulls, Pitbulls of kruisingen hiermee, kruisingen met Engelse
en American Staffordshire, Terriër, Mastiff en Tosa zijn verboden.
Rashonden met erkende stamboom van American Staffordshire, Rotweilers en Tosa
zijn wel toegelaten onder volgende voorwaarden: verplicht aanlijnen en muilkorven,
eigenaar/ houder moet ouder zijn dan 18jaar en zonder strafblad, Eigenaar dient
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Voor Engelse Stoffordshire, Terriërs en Mastiff’s in het bezit van een officiële
stamboom zijn geen extra voorwaarden.
Voor nog een aantal frequent bezochte EU en niet-EU landen gelden ook
bijkomende eisen, informeer U tijdig!

