Praktisch | Invoereisen van andere landen opzoeken

www.licg.nl

Uitzoeken van de invoereisen van het land waar u heen wilt met uw dier
Van de landen waarvan u op onze website geen invoereisen kunt vinden, hebben wij geen
informatie kunnen achterhalen. Deze zult u zelf moeten opzoeken. Dat geldt ook als u wilt reizen
met een ander dier dan hond, kat of fret.
IATA
Een handige eerste stap is om te kijken of IATA informatie geeft over invoereisen van dieren van
het land waar u heen wilt.
Kijk op http://www.iatatravelcentre.com bij het tabblad ‘Country information’ en kies het land. Klik
dan op de roze knop ‘Customs, currency & airport information’. Als IATA informatie heeft over het
reizen met dieren, ziet u nu een vak ‘Custom Rules’ en een kopje ‘Pets’, waaronder u de
basisinformatie vindt. Vaak ziet u hier wel dat er bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat moet
worden ingevuld, maar niet wat daar precies in moet staan. Dat moet u zelf achterhalen,
bijvoorbeeld via de ambassade.
Soms ziet u staan dat het gezondheidscertificaat moet zijn getekend door een ‘an official
Government Veterinarian’. Dit is een dierenarts van de NVWA en het betekent dat het
gezondheidscertificaat gelegaliseerd (afgestempeld) moet worden (zie hieronder).
De ambassade
Zoek de website of het telefoonnummer van de ambassade op. Deze vindt u via de website van de
Rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overigevertegenwoordigingen
Het gaat dan om de ambassade van uw vakantieland in Nederland. Zoek op de website van die
ambassade of er informatie is over het reizen met dieren. Als u die niet kunt vinden, neem dan
telefonisch of per E-mail contact op met de ambassade en vraag wat de invoereisen zijn. Geef in
elk geval aan met welk dier u wilt reizen, wanneer u wilt reizen en hoe oud uw dier is, en in geval
van een hond wat voor ras of kruising uw hond is. Geeft IATA aan dat er een gezondheidscertificaat
moet worden ingevuld, vraag dan na wat er precies op dat certificaat moet staan.
Website land van bestemming
Als de ambassade u niet verder kan helpen, is het soms nog mogelijk om op de website van de
regering van het land waar u heen wilt, meer informatie te vinden. Dan moet u op zoek naar het
juiste ministerie, vaak is dat een ministerie van landbouw en veeteelt (‘Agriculture’) of soortgelijke
posten. Kunt u ook daar niets vinden dan kunt nog proberen via E-mail of telefoon contact op te
nemen met het betreffende ministerie.
NVWA: Legalisatie van de papieren en verzoekcertificering
Als het gezondheidscertificaat moet worden gelegaliseerd door de NVWA (www.nvwa.nl), dan kunt
u daarvoor contact opnemen via 0800-0488.
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Soms moet u dan eerst een aanvraag voor verzoekcertificering doen. Dat betekent dat u eerst de
eisen die u heeft achterhaald, moet opsturen naar de NVWA. De NVWA kijkt dan of zij wel aan deze
eisen kunnen voldoen. (Het is mogelijk dat een land zulke zware eisen stelt dat de NVWA daar niet
voor kan tekenen. Bijvoorbeeld: het land eist dat er in het land waar uw dier woont de afgelopen
50 jaar geen geval van rabiës bekend is geweest. Dat is er in ons land echter wél, dus de NVWA zal
zo’n certificaat nooit kunnen afgeven en dat betekent dat uw dier helaas niet mee kan reizen).
Als er aan de eisen voldaan kan worden, dan kan uw dier bij uw eigen dierenarts alle
behandelingen krijgen die nodig zijn voor het gezondheidscertificaat. Daarna wordt het
gezondheidscertificaat opgestuurd naar de NVWA om het te laten legaliseren.
Een reisagent inschakelen
Een alternatief is, zeker als u per vliegtuig reist, om een hierin gespecialiseerde reisagent in te
schakelen. Zij zorgen ervoor dat uw dier vakkundig vervoerd wordt en kunnen voor u alles regelen.
Een aantal adressen van dergelijke reisagenten vindt u via http://www.ipata.org/. Ga naar ‘Find a
pet shipper’, kies ‘Air and Ground’. Vul bijvoorbeeld bij ‘select an airport’ de code AMS in voor
vliegen vanaf Schiphol.

Vergeet niet om ook na te kijken aan welke eisen uw dier moet voldoen om terug te
kunnen keren naar Nederland!
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