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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze instructie geldt voor het exporteren van honden en katten naar de Verenigde Arabische Emiraten. 

De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in de Verenigde Arabische Emiraten, de 
controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren 
aan de NVWA. 
Over de certificeringseisen die gelden voor de export van honden en katten naar de Verenigde Arabische 

Emiraten zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken 
kan dus niet worden afgeweken. 

2 WETTELIJKE BASIS 

2.1 EU-regelgeving 
• Richtlijn 92/65/EG 

2.2 Nationale wetgeving 
• Gezondheid- en welzijnswet voor dieren, artikel 79 
• Wet dieren 

 
2.3 Overige 
• Bilaterale afspraken tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland. 

3 DEFINITIES 

4 WERKWIJZE 

De export van honden en katten (afkomstig uit Nederland) naar de Verenigde Arabische Emiraten is toe-
gestaan. Uitgesloten zijn honden die behoren tot de volgende rassen (met uitzondering van export van 

deze hondenrassen ten behoeve van de overheidsinstituten voor veiligheid en defensie): 
- Pit Bulls (Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, 
  American Bully); 

- Mastiff Dogs (Brazilian Mastiff (Fila Brasiliero), Argentinian Mastiff (Dogo Argentino), overige 
  Mastiffs of hybride; 
- Tosa (Japanese tosa of hybride); 
- Rottweilers of hybride; 

- Doberman Pinschers; 
- Canario Presa; 
- Boxers. 

Elk gemengd ras van bovengenoemde hondenrassen of hun hybride (als een hond de uiterlijke kenmer-
ken heeft van bovengenoemde hondenrassen, dan is export niet mogelijk). 
 

De honden en/of katten moeten zijn gechipt en een Europees dierenpaspoort hebben, volledig ingevuld 
met microchipnummer, signalement (soort, kleur, geslacht, geboortedatum, overige kenmerken), vacci-
naties (vaccinnaam, fabrikant, batchnummer, vaccinatiedatum) en overige behandelingen. 
 

De export van honden en katten is toegestaan ten behoeve van handel of particulier (particuliere export 
is toegestaan voor een maximale hoeveelheid van 2 katten of 2 honden of één kat en één hond per jaar). 
Per certificaat kan één dier (hond of kat) worden geëxporteerd. 

 
Als de te exporteren dieren via een ander land reizen dan moet de tekst van bijlage 2 bij het certificaat 
worden gevoegd. Deze moet worden geprint op blanco papier en worden ondertekend door belangheb-

bende. 

 
Als belanghebbende de hond weer wil meenemen naar Nederland, moet het dier voldoen aan de invoerei-
sen van de EU. Voor meer informatie over de geldende invoereisen, kijk op: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen/hond-kat-of-ander-huisdier-van-buiten-de-eu-
meenemen 
 

• Certificaat: zie bijlage 
 
 

 
 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen/hond-kat-of-ander-huisdier-van-buiten-de-eu-meenemen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen/hond-kat-of-ander-huisdier-van-buiten-de-eu-meenemen
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Toelichting bij het certificaat: 

 
Algemeen: 
Raadpleeg vooraf de instructie Tijdelijke Maatregelen Derde Landen (TMDL-01) op mogelijke exportbe-

perkingen. Als in de TMDL-01 informatie staat die in strijd is met een landeninstructie dan is de informa-
tie vermeld in de TMDL-01 leidend. 
 

 
Verklaring 1: 
Lijst met ‘low risk classified states’ ten aanzien van rabiës: 
Andorra, Aruba, Australië, Bahrein, Barbados, België, Comoren, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 

Falkland Eilanden, Fiji, Finland, Frans-Polynesië, Hongkong, Ierland, IJsland, Italië, Jamaica, Japan, Ka-
zachstan, Koeweit, Liechtenstein, Malta, Mauritius, Nederland, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Oosten-
rijk, Portugal, Qatar, San Marino, Seychellen, Singapore, Tsjechië, Vanuatu, Verenigd Koninkrijk, Zweden 

en Zwitserland. 
‘High risk countries’ zijn de overige landen die niet behoren tot de ‘low risk classified states’. 
Nederland wordt dus door VAE voor rabiës als laag risico land beschouwd. 

 
Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Rabiës is een 
aangifteplichtige dierziekte in Nederland. E-CertNL controleert automatisch op aangifteplichtige dierziek-
ten. Informatie over de dierziektesituatie is hier te vinden. 

 
Verklaring 2: 
Vereiste vaccinaties voor honden: 

1. Rabiës : - volgens bijsluiter; 
 - vanaf 12 weken leeftijd; 
 - ten minste 21 dagen vóór export; 

 - elke hond die wordt geëxporteerd moet dus minimaal 15 weken oud zijn. 

2. Canine Distemper Virus ( CDV); 
3. Canine Parvovirus; 
4. Infectieuze Canine Hepatitis; 

5. Leptospirosis (icterohaemorrhagiae & canicola). 
 
Vereiste vaccinaties voor katten: 

1. Rabiës : - volgens bijsluiter; 
 - vanaf 12 weken leeftijd; 
 - ten minste 21 dagen vóór export; 

 - elke kat die wordt geëxporteerd moet dus minimaal 15 weken oud zijn. 
2. Feline Panleukopenia virus; 
3. Feline Rhinotracheitis; 
4. Feline Calicivirus. 

 
Het eerste deel van deze verklaring (betreffende de vaccinaties) kan worden afgegeven op basis van de 
vaccinatiegegevens (paspoort) van het te exporteren dier, aan te leveren door belanghebbende. 

Het tweede deel van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van de laboratoriumuitslag van het 
te exporteren dier, aan te leveren door belanghebbende.  
N.B.: Gezien het feit dat Nederland door VAE voor wat betreft rabiës als een laag risico land wordt be-

schouwd, is een rabiëstiterbepaling niet vereist. 
 
Verklaring 3: 
Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking (ingevulde pas-

poort) van de behandelende dierenartspracticus. 

 
Verklaring 4: 

Deze verklaring kan worden afgegeven na controle door de certificerende NVWA-dierenarts. 
 
Verklaring 5: 

Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van de box of kooi en of desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij is aangesloten bij IATA, aan te tonen door belanghebbende. 
 
 

 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/excd-01
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5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat. 

6 TOELICHTING 

In november 2019 is aangegeven dat, indien een dier weer mee terug wordt genomen naar Nederland, 
het dier moet voldoen aan de invoereisen van de EU. 
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Bijlage 1: certificaat 

 
VETERINARY CERTIFICATE FOR EXPORT OF DOGS AND CATS 
FROM THE NETHERLANDS TO THE UNITED ARAB EMIRATES 

 
 

I. IDENTIFICATION OF THE ANIMALS 
1.  

Product no. Name Microchip no. Species Breed 
 

     

 
Product no. Sex Date of birth Animal descriptions (colour hair - any 

other identifying marks) 
 

    

 
II. ORIGIN OF THE ANIMALS 
Product no. Name and address of owner or representative 
 

  

 
Name and address of the exporter :  

 
III. DESTINATION OF THE ANIMALS 
Means of conveyance :  

Identification of the means of con-
veyance 

:  

Border post :  
Name and address of the consignee :  

 
IV. HEALTH INFORMATION 

I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that: 

1. The animal exporting country did not record Rabies for at least the two years prior to export (to low 
risk countries)(1); 

2. The animal has been vaccinated as mentioned below: 

 i. Required dog vaccinations: 
   

  Disease Vaccination date Batch no. Manufacturer Vaccine name 

  Rabies(*)     

  Canine Distemper virus (CDV )     

  Canine Parvovirus     

  Infectious Canine Hepatitis     

  Leptospirosis (icterohaemorrhagiae 

& canicola) 

    

   
 ii. Required cat vaccinations: 

  

  Disease Vaccination date Batch no. Manufacturer Vaccine name 

  Rabies     

  Feline Panleukopenia virus     

  Feline Rhinotracheitis     

  Feline Calicivirus (in cats)     

  

 Rabies vaccine tests (specific for import from high risk states): 
 The animal has been vaccinated in a lab approved for Antibody Titration Tests on Rabies, the result 

was ≥ 0,5 (IU) as set in here below: 

  

 Neutral antibody level result (IU/ml) Testing technique Date of sampling 

    

    

  
 Name and address of official diagnostic 

laboratory 

:  

  
3. The animal has been treated against internal and external parasites within 14 days prior to certifica-

tion; 
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4. The animal was visually examined during the 24 hours prior to shipping and showed no signs of dis-

eases; 
5. Animal transport: 
 The animal described in the certificate was transported in a box or cage. The box or cage is satisfy-

ing the following conditions: 
 - Clean and disinfected; 
 - Allows for good ventilation; 

 - Designed to cause no leakages or animal remnant dropping (such as dung, urine, …….); 
 - Allowing cleaning and disinfection; 
 - Allowing viewing and visual testing. 
   

 Note. 
(*) The dog fulfils immunization with anti-vaccine disease according to manufacturer providing that animal’s age on 

beginning of vaccination 12 weeks. 
(1) Delete as appropriate. 
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Bijlage 2: 

 
Appendix referring to certificate: 

 

 
ATTESTATION 

(In case of crossing of other countries before reaching UAE) 

 
 

I am ………………………………………… the undersigned                                                    / owner / carrier rep-
resentative / holder for the described animal: 

 
Product no. Name Microchip no. Species Breed 
 

     

 
Product no. Sex Date of birth Animal descriptions (colour hair - any 

other identifying marks) 
 

    

 

That the referred animal did not mix with any other animals while crossing through  
 
 

 
Name: 
 
 

Signature: 
 


