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Opzoeken wat uw dier nodig heeft om Nederland in te mogen of terug te keren
na vakantie
Komt u vanuit een land buiten de EU met uw dier naar Nederland of wilt u een dier uit het
buitenland (buiten de EU) gaan ophalen? Dan moet u opzoeken aan welke eisen het dier moet
voldoen. Maar ook na een vakantie in een land buiten de EU is het belangrijk dat u weet wat de
eisen zijn om uw dier weer mee terug te mogen nemen!
De eisen om een dier van buiten de EU naar Nederland te brengen kunt u opzoeken via de speciale
website van de NVWA: Import Veterinair Online (http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do). Hier vindt u
een korte beschrijving hoe u deze site kunt invullen.
1) In de eerste stap kiest u Product: dierlijk.
2) In de tweede stap kiest u Levend dier en levend product.
3) In de derde stap kiest u Gezelschapsdieren, tenzij u reist met meer dan 5 dieren of als het om
handel gaat; in dat geval zoekt u uw dier op in de lijst.
4) Als u nu verder klikt krijgt u een omschrijving te zien van wat er onder ‘Gezelschapsdieren’
verstaan wordt, lees dit nog even na ter controle en klik dan verder.
5) In het volgende scherm vult u in:


De datum waarop u terug wilt reizen



Het land van waar u het dier wilt meenemen



Het gebruiksdoel: ‘definitieve invoer van levende dieren en levende producten’



De veterinaire bestemming: ‘invoer’

6) In het volgende scherm kiest u uw diersoort.

Resultaat
Nu krijgt u te zien of invoer mogelijk is en aan welke eisen uw dier moet voldoen. Deze opsomming
kan wat ingewikkeld zijn, dus hieronder volgen een paar voorbeelden. Vraag eventueel uw
dierenarts om uitleg van de medische termen.
U vindt daar bijvoorbeeld:
Certificaatmodel:

digd012001a of een Europees paspoort vlgs. Beschikking 2003/803/EG. Het
Europese paspoort kan gebruikt worden voor dieren met oorsprong een lidstaat
alsook Andorra, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino, Vaticaanstad en Kroatië.

Dit betekent dat u voor dieren die van oorsprong uit Nederland, een ander EU land of een van de
opgenoemde landen komen, het Europees dierenpaspoort nodig heeft. Voor dieren die van
oorsprong uit een ander land komen gebruikt u het document digd012001a dat u bij de link vindt.
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Bijzonderheden voor de invoer van honden, katten en fretten uit het door u geselecteerde land (is een
land dat niet wordt genoemd in bijlage II van Verordening 998/2003/EG):
* Vaccinatie tegen rabiës. Zie bijlage digd012005 voor de technische voorschriften gesteld aan de
vaccinatie tegen rabiës
Dit betekent dat als uw dier een hond, kat of fret is, hij moet worden ingeënt tegen rabiës
(hondsdolheid).
* Serologische test op rabiës waaruit blijkt dat de antilichamentiter tegen rabiës groter of gelijk is aan
0,5 IE/ml. Het bloedmonster is ten minste 30 dagen na vaccinatie en drie maanden vóór het verkeer
naar de EU genomen (punt V op certificaat en een kopie van het laboratoriumonderzoek). De bloedtest
hoeft niet te worden herhaald als de hervaccinatie tegen rabiës heeft plaatsgevonden binnen de door de
fabrikant gestelde termijn.
Dit betekent dat er een bloedtest moet worden gedaan om te bepalen of de inenting tegen rabiës
(hondsdolheid) goed heeft gewerkt. Daarvoor moet bloed worden afgenomen. Volgens
bovenstaande tekst moet dat gebeuren minimaal 30 dagen nadat de inenting is gegeven. Het bloed
moet worden opgestuurd naar een daarvoor erkend laboratorium. De uitslag moet groter of gelijk
zijn aan 0,5 IE/ml. Na de datum waarop het bloed is afgenomen moet u nog 3 maanden wachten
voor het dier de EU binnen mag komen.
Als de minimale waarde van 0,5 IE/ml niet gehaald wordt, mag uw dier niet reizen. De inenting
heeft dan niet goed gewerkt. In dat geval moet uw dier opnieuw ingeënt worden, waarna opnieuw
een bloedtest gedaan moet worden, inclusief bijbehorende wachttijden.
Is er bij uw dier al eens eerder een bloedtest gedaan en heeft u daarna steeds binnen het
entschema opnieuw laten inenten, dan blijft de bloedtest geldig.
* Honden, katten en fretten jonger dan drie maanden afkomstig uit het door u geselecteerde derde land
worden niet toegelaten
Is uw dier jonger dan drie maanden dan kan hij vanuit dit land dus niet mee.
* Aanvullende eisen m.b.t. echinococcose (zie punt II.5 van het certificaat) voor honden die gaan naar
de volgende lidstaten:
Dit geldt niet als het dier naar Nederland gaat.
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