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 Vragen en antwoorden  
nieuwe regels voor reizen met huisdieren en huisdierenpaspoorten 

voor EU-burgers die binnen of buiten de EU reizen 

 

Inleiding 
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huisdierenpaspoorten. Dit document probeert een antwoord te geven op de vragen die u 
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Europese Commissie. Indien u de nieuwste informatie wenst te ontvangen, raden wij u echter 

aan contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst en 
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LET OP: Hoewel de auteurs hebben geprobeerd dit document zo correct mogelijk op te 
stellen, raden wij u aan om voor de nieuwste informatie contact op te nemen met de 
bevoegde autoriteiten van het land van herkomst en bestemming. De auteurs kunnen 
niet vertegenwoordigen, rechtvaardigen, ondernemen of garanderen dat de informatie 
in de Q&A correct, accuraat of compleet is. 
 

ALGEMEEN 

1. Op 29 december 2014 zijn nieuwe huisdierenpaspoorten verplicht. Wat betekent dit voor 

mijn hond, kat of fret?  

Indien uw huisdier reeds vóór 29 december 2014 een paspoort had, heeft u geen nieuw paspoort 

nodig. Uw oude paspoort is geldig.  

Indien uw huisdier na 29 december 2014 een huisdierenpaspoort krijgt, is dit het nieuwe paspoort. 

2. Ik woon in de EU. Waar kan ik het huisdierenpaspoort krijgen? 

U moet contact opnemen met een dierenarts in uw thuisland. In elk EU-land zijn de nationale 

autoriteiten verantwoordelijk voor de distributie van de paspoorten aan de dierenartsen, die daartoe 

gemachtigd zijn.  

3. Welke dieren hebben een huisdierenpaspoort nodig? 

Het nieuwe EU-systeem geldt voor katten, honden en fretten. Voor andere huisdieren geldt de 

nationale wetgeving.  

In verband met andere gezelschapsdieren die u wilt meenemen op reis neemt u daarom best contact 

op met de nationale autoriteiten in uw eigen land en/of in het land waarheen u wenst te reizen. 
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Indien uw huisdier een hybride is (zoals een bengaal of een wolfshond), dient u ook contact op te 

nemen met uw ministerie. 

4. Hoeveel kost een huisdierenpaspoort?  

Er is geen vaste prijs voor een huisdierenpaspoort. De prijs hangt af van het land, de dierenarts die 

het paspoort afgeeft en andere mogelijke bijbehorende factoren.  

5. Hoe lang op voorhand moet ik contact met mijn dierenarts contact opnemen?  

Het is aangeraden ruim voor uw reis contact 

op te nemen met uw dierenarts. Afhankelijk 

van het land waarheen u wenst te reizen, de 

geldigheid van de rabiësvaccinatie van uw 

huisdier en de noodzaak van een 

bloedonderzoek van uw huisdier, kan het 

weken tot maanden duren eer u op reis kunt 

vertrekken. Voor reizen binnen de EU raden 

we aan minstens twee maanden op voorhand 

naar de dierenarts te gaan, voor reizen buiten 

de EU zelfs vroeger.  

6. Wat als ik met meer dan vijf huisdieren 

reis?  

Indien u met meer dan vijf huisdieren reist, 

moet u, voor zowel binnen als van buiten de 

EU, voldoen aan de voorschriften van de 

handelsregeling. U moet contact opnemen 

met uw ministerie om het nodige certificaat te ontvangen.  

Er is een vrijstelling van dit voorschrift voor reizen met huisdieren ouder dan zes maanden die 

deelnemen aan een show, een wedstrijd of een sportevenement. De eigenaar dient hiervan een 

bewijs voor te leggen.   

7. Wat zijn de belangrijkste voorschriften om met mijn huisdier te reizen binnen de EU?  

De belangrijkste voorschriften bij het reizen met honden, katten of fretten zijn:  

 een microchip 

 een geldige rabiësvaccinatie 
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 een wachtperiode na de vaccinatie en vóór de eis (minstens 21 dagen, behalve voor 

boosters)  

 een behandeling tegen Echinococcus multilocularis: optioneel voor honden in sommige 

landen 

8. Wat zijn de belangrijkste voorschriften om met mijn huisdier te reizen buiten de EU? 

U moet zich informeren over de voorschriften van het land waarheen u reist en de EU-voorschriften 

die van toepassing zijn bij uw terugkomst uit dat land. Het kan zijn dat uw huisdier vóór het de EU 

verlaat naast de microchip en een geldige 

rabiësvaccinatie een bloedtest moet krijgen. 

Die test moet worden uitgevoerd op een 

bloedmonster dat minstens dertig dagen na 

de vaccinatie wordt afgenomen en moet in 

een erkend laboratorium worden 

geanalyseerd. Aangezien de procedure voor 

sommige landen verschillende maanden kan 

duren, is het aangeraden om dit ruim voor 

uw reis voor te bereiden.  

9. Moet ik (de eigenaar) mijn huisdier 

begeleiden bij het reizen?  

Ja, in principe moeten alle huisdieren door 

hun eigenaar worden begeleid. Aangezien 

dit in sommige situaties moeilijk kan zijn, 

kan het huisdier ook als "begeleid" worden 

beschouwd indien er niet meer dan vijf 

dagen liggen tussen de reis van het huisdier 

en de reis van de eigenaar. Indien u voor of 

na uw huisdier reist, kan het zijn dat u de 

diensten van een gemachtigde persoon 

nodig heeft. 

10. Hoe oud moet mijn huisdier zijn om te mogen reizen?   

In veel landen is het niet toegestaan te reizen met huisdieren jonger dan vier maanden.  

Vanaf 29 december 2014 moet uw huisdier minstens twaalf weken oud zijn om voor reizen te 

worden ingeënt tegen rabiës. Sommige landen laten dieren jonger dan twaalf weken toe zonder 

rabiësvaccinaties, maar de meeste doen dat niet.  U moet zich vóór de reis informeren.  Indien een 
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dier een rabiësvaccinatie krijgt waarvoor volgens de 

technische specificaties van de vergunning van het vaccin 

maar één prik nodig is, kan de eigenaar pas 21 dagen na de 

vaccinatie met het dier reizen.  

11. Wat als ik met mijn huisdier reis zonder aan de 

voorschriften te voldoen?  

Zorg ervoor dat uw huisdier volledig aan de voorschriften 

voldoet. Het is verboden met uw huisdier naar het buitenland 

te reizen zonder de wetgeving inzake het reizen met 

huisdieren te volgen. Huisdieren die niet aan de voorwaarden 

voldoen, kunnen een ernstig gevaar vormen voor de 

gezondheid van zowel dieren als mensen. Zij kunnen rabiës in 

een land binnenbrengen, met alle dramatische gevolgen van 

dien. Huisdieren die niet aan de voorwaarden voldoen, 

kunnen in quarantaine worden geplaatst, zij kunnen worden geweigerd of in laatste instantie worden 

afgemaakt op kosten van de eigenaar. Voor wie de regels niet volgt, bestaan er strenge sancties. 

Landen controleren ALLE dieren die van buiten de EU op hun grondgebied komen en voeren niet-

discriminatoire controles uit op dieren die vanuit landen binnen de EU op hun grondgebied komen.    

12. Ik ben op vakantie in het Midden-Oosten of Noord-Afrika en wil een zwerfdier mee naar 

huis nemen. Wat zijn de voorschriften?  

Opgepast, er is nog steeds rabiës in die landen! Aangezien de rabiësstatus van het dier onbekend is, 

kunt u een zwerfdier niet direct mee naar huis nemen. Wanneer een dier met rabiës is besmet, 

bedraagt de periode tussen de besmetting en het verschijnen van de symptomen gewoonlijk één tot 

drie maanden. Dit kan echter variëren van minder dan een week tot meer dan een jaar. Een dier kan 

dus perfect gezond lijken, maar toch besmet zijn.  

U kunt een dier mee naar huis nemen nadat het een microchip en een geldige rabiësvaccinatie heeft 

ontvangen. Afhankelijk van het land, zal het dier ook een bloedtest moet krijgen. Die test moet 

worden uitgevoerd op een bloedmonster dat minstens dertig dagen na de vaccinatie wordt 

afgenomen en moet in een erkend laboratorium worden geanalyseerd. U mag het dier pas na drie 

maanden na de bloedtest meenemen naar huis. 
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MICROCHIP 

1. Waarom is het belangrijk dat mijn huisdier 

vóór de reis een microchip krijgt?  

Een microchip is wettelijk verplicht om op reis te gaan!  

Uw huisdier laten microchippen en registreren in de 

database van uw thuisland is ook de beste manier om 

de kans te vergroten dat uw huisdier terug thuis 

geraakt wanneer het verloren of gestolen is. In 

tegenstelling tot hondennaamplaatjes en halsbanden, 

die kunnen afvallen of worden verwijderd, is een 

microchip een permanente manier om uw hond te 

identificeren.   

2. Waar kan ik mijn huisdier laten microchippen?  

Om uw huisdier te laten microchippen, moet u naar uw 

dierenarts gaan. Uw dierenarts kan tegelijkertijd ook de 

gezondheid van uw dier controleren en het de nodige 

vaccinaties geven (ook tegen rabiës).  In sommige 

landen kunnen ook andere hiertoe opgeleide professionals een microchip plaatsen.  

3. Is identificatie door tatoeëring toegestaan?   

Ja, maar om naar het buitenland te gaan, is de tatoeage alleen geldig indien hij vóór 3 juli 2011 is 

aangebracht en duidelijk leesbaar is.  

4. Is het noodzakelijk mijn dier te identificeren voordat het een rabiësvaccinatie krijgt?  

Ja, uw dier moet de juiste behandelingen in de juiste volgorde ontvangen. Om zeker te zijn over de 

identiteit van het dier wanneer het wordt gevaccineerd, moet vóór de vaccinatie gechipt zijn. 

 

RABIËSVACCINATIE 

1. Waarom is een rabiësvaccinatie essentieel?  

Een rabiësvaccinatie beschermt uw hond tegen blootstelling aan rabiës.  

Rabiës blijft een van de ernstigste virale zoönosen ter wereld.  Ondanks het feit dat het 100 procent 

vermijdbaar is, overlijden naar schatting 55 000 mensen per jaar aan rabiës: bijna allemaal in 

ontwikkelingslanden, waarvan de helft kinderen jonger dan 15 jaar.  
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Sinds 1980 is in de Europese Unie het aantal gevallen van rabiës enorm verminderd, vooral dankzij 

het vaccineren van honden en in het wild levende dieren. Dankzij deze inspanningen zijn veel 

Europese landen nu "rabiësvrij" verklaard en is rabiës bijna een vergeten ziekte.  

In verschillende landen van de Europese Unie is rabiës echter nog steeds endemisch.  Dit betekent 

dat het uiterst belangrijk is onze honden te vaccineren en zeer voorzichtig te zijn met honden uit 

landen waar rabiës nog steeds voorkomt bij honden.  

2. Hoe vaak moet een huisdier tegen rabiës zijn gevaccineerd om aan de voorwaarden te 

voldoen?  

Dit staat in de technische specificaties van de vergunning van het vaccin in het land waar het wordt 

toegediend. Uw dierenarts zal dit weten.  

De nieuwe regels schrijven de Europese landen voor een lijst met 

geregistreerde rabiësvaccins te maken. Wanneer deze lijst klaar is, zullen wij in 

dit document zorgen voor een link ernaar.  

3. Wanneer is een rabiësbloedmonster nodig?  

Een bloedmonster is nodig om naar bepaalde landen buiten de EU te reizen en 

om uit die landen terug te keren.  

4. Moet ik dieren jonger dan drie maanden tegen rabiës vaccineren?  

Neen, een dier jonger dan drie maanden kan te jong zijn om het efficiënt tegen 

rabiës te vaccineren. Daarom leggen de nieuwe regels een minimumleeftijd van 

twaalf weken op voor de primaire vaccinatie tegen rabiës.  

5. Zijn er andere vaccinaties nodig?  

Om binnen de EU te reizen, zijn er naast rabiës geen andere vaccinaties nodig.  

Om buiten de EU te reizen, kunnen andere vaccinaties nodig zijn. Gelieve u op 

voorhand te informeren.  

Voor de gezondheid van uw dier is het echter sterk aanbevolen uw dier ook tegen andere veel 

voorkomende ziekten te vaccineren, vooral tegen canine parvovirus, canine distemper virus, canine 

adenovirus en feline panleukopenia.  

6. Wat doe ik als mijn dier ziek wordt na de vaccinatie?  

Nevenwerkingen bij vaccinaties, inclusief rabiësvaccinatie, zijn zeer zeldzaam, maar kunnen 

voorkomen. Indien uw dier een reactie vertoont op een vaccinatie, moet u altijd uw dierenarts op de 

hoogte brengen, zelfs als het alleen een milde zelfbeperkende reactie is.  
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HUISDIERENPASPOORT 

 

1. Op 29 december 2014 zijn nieuwe huisdierenpaspoorten verplicht. Wat betekent dit voor 

mijn hond, kat of fret?  

Indien uw huisdier reeds vóór 29 december 2014 een paspoort had, heeft u geen nieuw paspoort 

nodig. Uw oude paspoort is geldig.  

Indien uw huisdier na 29 december 2014 een huisdierenpaspoort krijgt, is dit het nieuwe paspoort.  

2. Waarom is het nieuwe huisdierenpaspoort ingevoerd?  

Het nieuwe huisdierenpaspoort is ingevoerd om huisdieren beter te beschermen.  

3. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het oude en het nieuwe huisdierenpaspoort?  

Het nieuwe huisdierenpaspoort heeft:  

 gelamineerde stroken om de bladzijden met microchipinformatie en met een sticker 

gecertificeerde behandelingen te bedekken; 

 een bladzijde met de gegevens van de dierenarts die het paspoort heeft afgegeven; 

 een noodzakelijke vermelding "geldig vanaf (datum)" voor de rabiësvaccinaties (behalve voor 

boosters). Hierdoor kunnen eigenaren van huisdieren duidelijk zien vanaf wanneer het 

paspoort geldig is om te reizen en wordt het makkelijker om te controleren of de 

voorschriften zijn gevolgd.   

4. Wat moet ik doen als ik mijn oud huisdierenpaspoort ben verloren?  

U moet contact opnemen met uw dierenarts om een nieuw paspoort te krijgen voor uw dier en u 

moet uw dier opnieuw laten vaccineren. 

5. Ik ben gen EU-burger, maar zal 

met mijn huisdier verscheidene 

jaren in de EU wonen. Kan ik een 

paspoort krijgen gedurende mijn 

verblijf in de EU? 

Ja. U moet contact opnemen met een 

dierenarts in een EU-lidstaat, om de 

nodige vaccinatie en een paspoort voor 

uw huisdier te krijgen. 
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6. Ik reis naar een lidstaat van de EU vanuit een land buiten de EU. Kan ik het 

huisdierenpaspoort gebruiken? 

Neen, in principe wordt het huisdierenpaspoort alleen gebruikt voor huisdieren die tussen lidstaten 

van de Europese Unie reizen. U kunt het huisdierenpaspoort echter wel gebruiken als u reist naar of 

vanuit een van de buurlanden die de EU-regels toepassen. Hierbij gaat het om Andorra, de 

Faeröereilanden, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, 

Zwitserland en Vaticaanstad. 

Het huisdierenpaspoort wordt ook aanvaard als u terugkeert uit een land buiten de EU, op 

voorwaarde dat de voorwaarden die voor dat land gelden, worden nageleefd vóór het verlaten van 

de EU.  

In alle andere gevallen moet uw huisdier vergezeld gaan van een door een officiële dierenarts 

afgegeven gezondheidscertificaat.  

7. Ik reis naar een land buiten de EU vanuit een lidstaat van de EU. Kan ik het 

huisdierenpaspoort gebruiken? 

Sommige landen buiten de EU aanvaarden het huisdierenpaspoort op voorwaarde dat de nodige 

bladzijden door een officiële dierenarts zijn gelegaliseerd. Gelieve u op voorhand te informeren. 

8. Ik woon in een niet-continentaal gebied van de EU, bijvoorbeeld op Martinique of de 

Canarische Eilanden. Kan ik het huisdierenpaspoort gebruiken? 

Ja, u kunt het huisdierenpaspoort gebruiken als u naar of vanuit de volgende gebieden reist: 

 Groenland en de Faeröereilanden (Deens huisdierenpaspoort); 

 Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion (Frans huisdierenpaspoort); 

 Canarische Eilanden (Spaans huisdierenpaspoort); 

 Azoren en Madeira (Portugees huisdierenpaspoort); 

 Gibraltar (specifiek Gibraltarees huisdierenpaspoort). 

[DIERENARTS] 9. Kan ik na 29 december 2014 de oude modellen huisdierenpaspoorten nog 

gebruiken?  

Neen, dierenartsen mogen na 29 december 2014 geen oude paspoorten afgeven. Eigenaars van 

huisdieren die vóór 29 december 2014 een paspoort hebben gekregen, kunnen dit paspoort blijven 

gebruiken. U moet hen geen nieuw paspoort geven!  

[DIERENARTS] 10. Indien cliënten naar mij komen met een oud huisdierenpaspoort, moet ik 

dit dan ook lamineren?  
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Neen, maar om veiligheidsredenen kunt u een doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie 

aanbrengen om de bladzijde met informatie in de vorm van een sticker, te verzegelen.  

[DIERENARTS] 11. Welke website kan ik het beste raadplegen om te kijken voor welke landen 

bijkomende voorschriften gelden?  

Er is veel informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm en op de website van de lidstaten: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm 

 [DIERENARTS] 12. Aan welke voorschriften inzake het bijhouden van registers moet ik als 

dierenarts voldoen?  

De nieuwe verordening schrijft voor dat dierenartsen in verband met de informatie in secties I, II, en 

III van de huisdierenpaspoorten ten minste drie jaar de paspoortnummers bijhouden, namelijk: 

- microchipnummers, plaats en datum van het inlezen/aanbrengen; 

- naam, soort, ras, geslacht, kleur, geboortedatum en eventuele opvallende of zichtbare kenmerken 

of eigenschappen van het huisdier;  

- naam en contactgegevens van de eigenaar.  

 

BEHANDELING TEGEN LINTWORM EN ANDER ZIEKTEN 

 

1. Wanneer heeft uw dier een behandeling tegen lintworm nodig?  

Een behandeling tegen lintworm is vereist voor gezelschapsdieren die reizen naar Finland, Ierland, 

Malta of het VK. 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm
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2. Wat als mijn dier ziek wordt na de reis of als ik bezorgd ben dat mijn dier was 

blootgesteld aan een ziekte?  

Indien u uw huisdier meeneemt naar het buitenland, kan het worden blootgesteld aan ziekten die 

niet voorkomen in uw eigen land, bijvoorbeeld ziekten die worden overgedragen door teken en 

parasieten zoals hartwormen en lintwormen. Het heeft misschien niet de natuurlijke immuniteit 

tegen zulke ziekten en kan worden geïnfecteerd. Sommige van deze ziekten kunnen op mensen 

worden overgedragen. 

Als uw huisdier tekenen van ziekte vertoont nadat het uit het buitenland terugkeert, moet u uw 

dierenarts op de hoogte brengen, zodat hij de mogelijkheid van een ziekte of een infectie kan 

onderzoeken. 

Wij raden aan uw dierenarts over de gezondheid en conditie van uw huisdier te raadplegen vóór u 

het naar het buitenland meeneemt. Afhankelijk van waar u naartoe gaat, zal uw dierenarts u kunnen 

adviseren over preventieve behandelingen of andere voorzorgsmaatregelen en over hoe u bij uw 

huisdier naar tekenen van ziekte kunt zoeken.  

 

MEER INFORMATIE 

 

1. Waar vind ik aanvullende informatie?  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

