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Invoereisen hond/ kat/ fret – laatst gewijzigd 01-11-2015 
 
t.o.v. de lijst d.d. 01-02-2015 zijn in de volgende landen wijzigingen aangebracht:  
België, BES eilanden, Brazilië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, 
Israël, Italië, Korea (zuid), Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, 
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Saoedi Arabië, Singapore, Slovenië, Slowakije, 
Spanje, Taiwan, Tsjechië en Verenigde Staten 
 

Wijziging per 29 december 2014 
 
Verplichte vaccinatie hondsdolheid bij import puppies en kittens 
Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland 
verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 
weken oud als ze naar Nederland komen. Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Dit 
staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. 
Oudere dieren moeten al gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in Nederland. 
Voor meer info: KLIK HIER 
 
Wat de geldigheid van vaccinatie tegen rabiës betreft, zullen voor een eerste vaccinatie niet langer de 
aanbevelingen van de verschillende producenten van toepassing zijn. 
 
Vanaf 29 december 2014 is de geharmoniseerde regel dat de eerste vaccinatie tegen rabiës pas 
vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden uitgevoerd en pas 21 dagen na de vaccinatie geldig is (dus 
vanaf een leeftijd van 15 weken). 
 

Naar EU-verordening 2003/998/EC  

Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese 
Unie de volgende algemene regels: 

-          De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model; 
-          De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës; 
-          De dieren moeten geïdentificeerd zijn. 

Landen die geen lid zijn van de EU hebben hun eigen eisen voor de invoer van gezelschapsdieren. 

Verplicht chippen 
Na 2 juli 2011 geldt voor het reizen binnen de EU dat honden, katten en fretten gechipt moeten zijn. 
Alleen een tatoeage is dan niet meer voldoende 
 
Titer bepaling op Rabiës antilichamen 
Het bloed voor de titerbepaling dient per post naar een EU erkend laboratorium opgestuurd te worden. 
Klik hier voor een lijst van EU erkende laboratoria. In Nederland is dit het Centraal Veterinair Instituut 
(CVI) te Lelystad . Bereikbaar via de afdeling DSU op telnr. 0320 – 238 302 of dsu.cvi@wur.nl. 

Konijnen, kleine knaagdieren, vogels, vissen en amfibieën en reptielen  
Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen geharmoniseerde EU-eisen. In veel 
gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende. Voor specifieke 
informatie kan het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming.  

Dieren jonger dan 3 maanden en dieren tussen 12 en 16 weken  
De invoer dieren jonger dan 3 maanden en dieren tussen 12 en 16 weken is per lidstaat geregeld. Een 
aantal landen laten dieren jonger dan 3 maanden en dieren tussen 12 en 16 weken niet toe. De 
eigenaar kan hierover informeren bij de ambassade van het land van bestemming 
(www.ambassade.pagina.nl).  

Voor informatie over de import van levende dieren uit landen van buiten de EU naar Nederland, 
raadpleeg de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via Import Veterinair Online (IVO): 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/01/verplichte-vaccinatie-hondsdolheid-bij-import-puppy-s-en-kittens.html
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
http://www.cvi.wur.nl/
mailto:dsu.cvi@wur.nl
http://www.ambassade.pagina.nl/


 - 2 - 

http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do of neem rechtstreeks contact op: 0900-0388 / info@vwa.nlLanden 
die niet in deze lijst staan  
De invoereisen van landen die niet in deze lijst staan kan de eigenaar hierover ook informeren bij de 
ambassade van het land van bestemming (www.ambassade.pagina.nl). 
Ook kan de website van IATA geraadpleegd worden (www.iatatravelcentre.com > Country Information 
> Select your destination > Customs Rules; more information > Pets) 
 
Niet commercieel verkeer van meer dan vijf dieren 
De definitie van niet-commercieel verkeer is verduidelijkt: het gaat om elke verplaatsing die niet tot 
doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen. Het dier blijft 
voor de duur van dit verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde 
persoon. 
Indien een eigenaar met meer dan 5 dieren gaat reizen binnen de EU, bijvoorbeeld voor een 
tentoonstelling of wedstrijd, moet de NVWA de dieren certificeren.  
Hiervoor moet de eigenaar een exportaanvraag indienen bij het NVWA regiokantoor te Eindhoven of 
Zwolle. De aanvraag moet minimaal 1 werkdag van te voren en voor 7 uur ’s ochtends zijn ingediend. 
De NVWA dierenarts komt dan op afgesproken tijd bij de eigenaar langs. Dit moet wel binnen 24 uur 
voor vertrek zijn i.v.m. de gezondheidsverklaring die op het certificaat moet worden afgegeven. De 
NVWA dierenarts controleert de dieren, de chips en de paspoorten. Als alles goed is geeft hij/zij een 
zogenaamd Traces certificaat af. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.  
Het certificaat is 4 maanden geldig. Er kan dus met die groep dieren 4 maanden lang binnen de EU 
gereisd worden, tenzij de rabiësvaccinatie van één van de dieren eerder verloopt. 
Om te bepalen of er echt sprake is van “niet commercieel verkeer” moet het niet commerciële karakter 
van de zending wel aangetoond kunnen worden aan de NVWA dierenarts. Dit kan bijvoorbeeld door 
een inschrijvingsbewijs van de wedstrijd te tonen. Niet commercieel vervoer valt niet onder de 
Transportverordening en men hoeft dan dus geen vervoersvergunning etc. te hebben. 
 
NB : het maximum van 5 dieren om nog onder het “gewone” reizigersverkeer te vallen geldt niet per 
vervoermiddel maar per eigenaar !!  
Dit biedt wellicht mogelijkheden voor de sledehondensport. Bijvoorbeeld 2 eigenaren die ieder 4 
honden hebben en samen reizen, kunnen dus gewoon de 8 dieren in 1 vervoermiddel meenemen 
onder de voorwaarden van reizigersverkeer, dus zonder certificering van de NVWA. 
 
Invoer van buiten de EU 
De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt voor niet commercieel verkeer. Als het 
dier uit een land van buiten de EU komt (met uitzondering van enkele sterk aan de EU gelinkte landen 
zoals Zwitserland en Noorwegen), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging 
het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden bij de douane! De basisregels voor 
intracommunautair verkeer van gezelschapsdieren, ten slotte, blijven dezelfde. Honden, katten en 
fretten moeten geïdentificeerd zijn, geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës en vergezeld zijn van een 
paspoort of van een invoercertificaat. Ook de wachttijden voor invoer of terugkeer met 
gezelschapsdieren uit derde landen, en de regels voor serologisch onderzoek, wijzigen niet. 
 
Export handelszendingen honden/katten/fretten naar andere lidstaten 
Bij het intraverkeer van handelszendingen van honden/katten en fretten moet vanaf januari 2009 de 
zending door de NVWA gecertificeerd worden. Onder handelsverkeer verstaan we zendingen van een 
partij dieren met het oog op verhandeling. Hieronder vallen ook alle zendingen van meer dan 5 dieren. 
De handelaar/exporteur moet hiervoor een aanvraag doen bij het regiokantoor van de NVWA. 
Naast de gebruikelijke eisen die aan de dieren gesteld worden (paspoort, rabiësvaccinatie etc.), moet 
de vervoerder van de dieren voldoen aan de transportverordening (vergunning als transporteur en bij 
lang transport goedkeuring transportmiddel). Het afgeven van een paspoort en het invullen de 
gezondheidsverklaring (24 uur voor vertrek) in het paspoort, door de praktiserend dierenarts, is voor 
deze zendingen dus niet meer voldoende. Voor meer informatie: www.vwa.nl. 
 
Centrale legalisatie van de reisdocumenten bij de NVWA-CoA 
In verband met de sluiting van een aantal kantoren is de legalisatie gecentraliseerd. Sinds februari 
2011 kunnen eigenaren uitsluitend nog terecht bij de afdeling certificering op afstand (CoA)van het 
NVWA aan het Catharijnesingel 59 in Utrecht. 
Voor vragen over de procedure in verband met de legalisatie kan men contact opnemen met Dienst 
Uitvoering CoA  op telefoonnummer (070) 3786830/088-2232106 

http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
mailto:info@vwa.nl
http://www.ambassade.pagina.nl/
http://www.iatatravelcentre.com/
http://www.vwa.nl/
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ARGENTINIË  

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, één jaar geldig  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:  • Aankomst 24 uur van te voren melden  

• Dieren jonger dan drie maanden, geen rabiësvaccinatie 
voorgeschreven  

• Klik hier voor meer info: invoereisen Argentinië 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

  

AUSTRALIE   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, maximaal 12 maanden voor invoer. Dier moet minimaal 

3 maanden oud zijn.  
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, min. 4 weken na de rabiësenting. Na een positieve 

uitslag is er een wachttermijn van 150 dagen. Deze test is 1 
jaar geldig. 

Quarantaine:  Minimaal 10 dagen  
Gezondheidscertificaat:  NVWA op plaats van inladen  
Legalisering:  Certificaat deel A mag ingevuld worden door een dierenarts. 

Op de luchthaven vindt legalisering van deel A en B door de 
officiële dierenarts plaats. 

Bijzonderheden:  • Het dier moet de afgelopen zes maanden in EU-/EVA-
landen verbleven hebben  

• Het dier moet minimaal 6 maanden oud zijn 

• Het dier moet minimaal 6 maanden aaneengesloten in het 
exporterende land gewoond hebben, voorafgaand aan zijn 
reis naar Australië 

• Hond: verplichte inenting tegen hondenziekte, infectieuze 
hepatitis (canine advenovirus), parvo, para-influenza, 
Bordetella bronchiseptica. Daarnaast moeten honden met 
behulp van een bloedtest maximaal 30 dagen voor vertrek 
getest worden op ehrlichiosis (tropical canine 
pancytopaenia), brucellosis, leishmaniosis en leptospirosis. 
Er moet ook behandeld worden tegen externe parasieten, 
dit moet de eerste keer gelijktijdig met het afnemen van 
bloed voor de ehrlichia test. Klik hier om te zien welke 
middelen worden geaccepteerd.  Herhaling binnen vier 

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=739&io=8463
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/cat-dogs/step-by-step-guides/parasite-treatment
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dagen voor vertrek. 

Kat: verplichte inenting tegen panleucopenie, rhinotracheitis 
en calicivirus 

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër, American Pit Bull, Fila 
Brazilieira, Japanse Tosa, Presa Canario, Perra de presa 
Canario en Dogo Argentino. Voor honden waarvan niet 
duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen/kruisingen 
behoren is een originele stamboom vereist om aan te tonen 
dat het niet een hond van een van bovenstaande rassen (of 
een kruising ) betreft.  

• Klik hier voor meer info: Invoereisen Australië 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Zie boven 
Bloedtest op Rabiës titer:  Zie boven 

  

BELGIE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1

e
 keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Eerste 
vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 

ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
België. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij België binnen mag. 
Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet 
worden meegenomen naar België. 

Bijzonderheden:  • Maximaal 5 dieren  

• Klik hier voor meer info: Invoereisen België 

   

BES eilanden (Caribisch Nederland) 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 

Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1

e
 keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Eerste 
vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  

http://www.daff.gov.au/biosecurity/cat-dogs
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512460&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, maximaal 13 dagen voor invoer 
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Niet toegestaan 

Bijzonderheden:  Honden moeten gevaccineerd zijn tegen hondenziekte 
maximaal 30 dagen voor invoer. 

  

 

BRAZILIE   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, 1 jaar geldig, min. 30 dagen voor invoer 
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja  
Legalisering:  NVWA-CoA + Consulaat te Rotterdam, kosten aan 

verbonden, duurt 2 dagen  
Bijzonderheden:  • Klik hier voor meer info: Invoereisen Brazilië 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

   

BULGARIJE EU land 

Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer: Nee  
Quarantaine  Nee  
Gezondheidscertificaat  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Bulgarije. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij Bulgarije 

 binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Bulgarije. 

 

http://www.agricultura.gov.br/animal/animais-de-companhia/transporte-internacional
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CANADA  
Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, volgens het vaccinatieschema van het vaccin  
Quarantaine:  Indien niet gevaccineerd, 30 dagen  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Bijzonderheden:  • Kosten1e dier +/- 35 CAD

,
 2e dier +/- 5 CAD  

• Blindengeleidehonden vergezeld door de gebruiker geen 
kosten en geen eisen  

• Dieren onder 3 maanden Rabiës vaccinatie niet verplicht, 
wel een gedetailleerde gezondheidsverklaring  

• Klik hier voor uitgebreide info:   Invoereisen Canada 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

 

CYPRUS  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken::   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Cyprus. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij Cyprus binnen mag. 
Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet 
worden meegenomen naar Cyprus. 

Bijzonderheden:  • Behandelen tegen wormen (Praziquantel) en teken 
tussen 24 en 48 uur voor inchecktijd (tijdstip vermelden!)  

• Cyprus Veterinary Services: tel: 00357-22-805235  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Cyprus  

  

DENEMARKEN  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/animae.shtml
http://cyprus.angloinfo.com/information/10/pettravel.asp
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Rabiësvaccinatie:  Ja
:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven) 
EU dierenpaspoort  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken::  Klik hier: Invoereisen dier jonger dan 15 weken 

Invoer vanuit alle niet EU-landen en uit een Annex II derde 
land (zie verordening (EG) Nr. 425/2005) is alleen mogelijk 
op basis van geval tot geval procedure. Neem contact op 
met de ambassade 

Bijzonderheden:  • Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Denemarken  

• Voor andere dieren dan hond, kat of fret moet een 
invoervergunning aangevraagd worden  

•De volgende hondenrassen zijn niet toegestaan: Pit bull 
terriër, Tosa Inu, American Staffordshire Terriër, Fila 
Brasileiro, Dogo Argentino, American Bulldog, Boerboel, 
Kangal, Centraal-Aziatische Ovtcharka, Kaukasische 
Ovtcharka, Zuid-Russische Ovtcharka, Sarplaninac, 
Tornjak. 

Voor dieren die op deze rassen lijken, moet de eigenaar 
kunnen bewijzen dat zij niet tot deze rassen behoren. 
Honden die vóór 17 maart 2010 zijn aangeschaft (u moet 
dit kunnen bewijzen), mogen Denemarken wel in, maar 
moeten aangelijnd worden aan een korte lijn (maximaal 2m 
lengte), moeten voorzien zijn van een veilige gesloten 
muilkorf en mogen niet in Denemarken van eigenaar 
wisselen.                                                                                 
Voor meer informatie; klik hier  

• Faroër eilanden: invoer van alle dieren is verboden  

• Groenland: van te voren een invoervergunning aanvragen 
bij de autoriteiten  

  

DUITSLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Eerste 
vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 

ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2005/l_069/l_06920050316nl00030005.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/default.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Hobbydyr/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx
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Duitsland. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier 
nog 21 dagen wachten voordat hij Duitsland binnen mag. 
Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet 
worden meegenomen naar Duitsland. 

Invoer van buiten de EU is alleen mogelijk uit een Annex II 
derde land op basis van geval tot geval procedure (zie: 
verordening (EG) Nr. 425/2005). Neem contact op met de 
ambassade 

Bijzonderheden:  • Honden > 20 kg of met een schofthoogte > 40 cm moeten 
altijd zijn aangelijnd en men moet een muilkorf bij zich 
hebben  

• Klik hier voor meer info: Invoereisen Duitsland  

  

ESTLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee,  , sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Estland. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij Estland binnen mag. 
Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet 
worden meegenomen naar Estland. 

Bijzonderheden: Klik hier voor uitgebreide info: Invoereissen Estland 

  

FILIPIJNEN   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja  
Legalisering:  NVWA-CoA 
Bijzonderheden:  • Importvergunning aanvragen bij Animal Health Division, 

Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture 

Voor importvergunning: klik hier 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2005/l_069/l_06920050316nl00030005.pdf
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Reisen-nach-Deutschland/Einschraenkungen/Gefaehrliche-Hunde/gefaehrliche_hunde_node.html
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=390
http://www.thehaguepe.dfa.gov.ph/index.php/example-pages/2014-03-12-03-51-24/110-bringing-of-pets-animals-and-plants
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• Importvergunning is maximaal twee maanden geldig.  

Verplichte inentingen zijn voor honden die tegen 
hondenziekte, hepatitis, ziekte van Weil en parvo en voor 
katten tegen kattenziekte. Ook is behandeling tegen 
interne en externe parasieten verplicht (vlooien, wormen, 
teken). 

Het dier moet ouder zijn dan 4 maanden 

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Filipijnen 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

 

FINLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Voor dieren 
jonger dan één jaar geldt de geldigheidsduur van twee of 
drie jaar niet bij vaccineren. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Dieren jonger dan 12 weken zijn onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan. Voor meer informatie KLIK HIER 

 

Bijzonderheden:  • Verplicht om honden te ontwormen met Praziquantel of 
Epsiprantel tegen lintworm tussen 24 en 120 uur voor 
aankomst in Finland (tijdstip vermelden!)  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Finland (klik 
op: “In English”) 

   

FRANKRIJK  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  

http://www.bai.da.gov.ph/
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import+and+export/eu-member-countries--norway-and-switzerland/dogs--cats-and-ferrets/
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import+and+export/eu-member-countries--norway-and-switzerland/dogs--cats-and-ferrets/
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Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan 

Klik hier voor uitgebreide info Invoereisen Frankrijk,  
Bijzonderheden:  • Voor invoer van meer dan 5 dieren wordt er in aanvulling 

op alle voorwaarden voor elk dier een certificaat van goede 
gezondheid geëist en is een invoervergunning nodig. Deze 
is aan te vragen bij: Ministère d’ l'Agriculture et de la Pêche 
DGAL, Sous-Direction Santé et Protection Animales 
Bureau de la Protection Animale 251, rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 Tel : +33 (0) 1.49.55.84.72 Fax : 
+33 (0) 1.49.55.81.97 Vermelden: - naam/adres eigenaar 
en vakantie-adres in Frankriik - duur van verblijf in Frankrijk 
- Opgave van aantal huisdieren; 
diersoort/ras/leeftijd/tijdelijk of definitief verblijf;  

•1
e
 Categorie honden zijn honden welke niet staan 

ingeschreven een door de FCI erkende stamboom en die 
qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire terrier, 
American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa 
zijn verboden.  

• 2
e
 Categorie honden met een door de FCI erkende 

stamboom van de volgende rassen American Staffordshire 
terrier, Staffordshire terrier, Rottweilers en Tosa en honden 
die lijken op het Rottweilerras worden wel tot Frans 
grondgebied toegelaten, echter op de volgende 
voorwaarden:  

a) verplicht aanlijnen en muilkorven op de openbare weg 
en in openbare gebouwen  
 
b) eigenaar dient verzekerd te zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid    

C)  hondeneigenaar dient over een (Franse) 
houdervergunning te beschikken en het dier moet in 
Frankrijk een bijt test afleggen                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Frankrijk  

  

GRIEKENLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar  

http://frankrijk.nlambassade.org/you-and-country/reizen-naar-frankrijk-andorra-en-monaco/met-huisdier-op-reis-naar-frankrijk.html
http://frankrijk.nlambassade.org/you-and-country/wonen-in-frankrijk/praktische-tips-voor-verblijf-en-vestiging-in-frankrijk/meenemen-van-huisdieren-naar-frankrijk.html
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• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het 
nog afhankelijk is,  

of  

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis 
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is 
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met 
Rabiës. Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er 
een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat 
dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de 
geboorteplek, en niet in contact is geweest met dieren die 
mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës). Ook 
moet er een veterinair certificaat aanwezig zijn waarop 
staat dat het moederdier gevaccineerd is tegen rabiës en 
dat deze vaccinatie geldig was tijdens de draagtijd en 
bevallingsperiode. 

Bijzonderheden: Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Griekenland  

  

HONGARIJE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Eerste 
vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:    

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Hongarije. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret 
een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas 
vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna 
moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Hongarije 
binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Hongarije. 

Bijzonderheden:  • Muilkorf en riem meenemen  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Hongarije  

  

IERLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja, eerste keer minimaal 21 dagen voor invoer vaccineren 

daarna binnen het vaccinatieschema hervaccineren.  
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 

De chip moet overeen komen met de ISO standaard 11784 
of 11785. Anders moet de eigenaar een eigen scanner 
meenemen. 

http://www.minagric.gr/index.php/en/citizen-menu/429-petanimanls
https://www.nebih.gov.hu/en/specialities/ah_awf_dir/public_data/other/non_comm_pet_movement.html
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EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  nee 
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Niet gevaccineerde dieren jonger dan 3 maanden zijn niet 

toegestaan. Dus rabiësvaccinatie na 3 maanden en daarna 
minimaal 21 dagen wachten voor invoer 

Bijzonderheden:  • Behandelen van honden tegen wormen (Praziquantel) 
tussen 24 en 120 uur voor aankomst in Ierland (tijdstip 
vermelden!)  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Ierland 

  

IJSLAND   

Diersoort:  Hond/kat, niet jonger dan vijf maanden  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 60 dagen en 12 maanden voor invoer  
Identificatie:  Chip verplicht  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, min. 30 dagen na de rabiësenting. Na een positieve 

uitslag 6 maanden wachten voor vertrek. Wordt het dier de 
volgende keer binnen het vaccinatieschema opnieuw 
gevaccineerd, dan is de bloedtest niet nodig en kan het 30 
dagen na de booster worden ingevoerd  

Quarantaine:  Ja, 4 weken  
Gezondheidscertificaat:  Ja, maximaal 10 dagen oud  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:  • Niet alle rassen / kruisingen zijn toegestaan en het 

temperament van de hond kan gecontroleerd worden. 

• Invoervergunning aanvragen bij: Ministry of Agriculture, 
telefoon (00354) 5609750, fax (00354) 521160. Hier zijn 
kosten aan verbonden. Meer info: klik hier. Vervolgens klikt 
u door naar Inn-og útflutningur - reglugerðir - Reglugerð nr. 
935-2004 

• http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/log-og-
reglugerdir/almenn-landbunadarmal/ (doorklikken naar: 
upplysingar/innflutningur-dyra)  

• Honden inenten tegen hondenziekte, parvo, hepatitis en 
leptospirosis. De vaccinatie tegen leptospirose moet 
gebeuren tussen 30 dagen en 180 dagen voor invoer. De 
vaccinatie tegen hondenziekte moet gebeuren tussen 30 
dagen en 730 dagen voor invoer. De vaccinaties tegen 
hepatitis en parvo moeten gebeuren tussen 30 dagen en 
365 dagen voor invoer.  

• Kat inenten tegen kattenziekte, feline rhinotracheitis en 
feline calicivirus. Dit moet gebeuren tussen 30 dagen en 
365 dagen voor invoer. 

• Hond/kat behandeling tegen lintworm en uitwendige 
parasieten binnen 10 dagen voor vertrek. 

http://www.agriculture.gov.ie/
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/almenn-landbunadarmal/
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• Honden moeten binnen 30 dagen voor vertrek 
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van brucellose 
en salmonella. Wanneer aangetoond, mag het dier niet 
ingevoerd worden. 

• Katten moeten binnen 30 dagen voor vertrek 

gecontroleerd worden op de aanwezigheid van 
kattenleukemie (FeLV) en FIV. Wanneer aangetoond, mag 
het dier niet ingevoerd worden. 

 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

EU dierenpaspoort:  Ja  
Identificatie:  Chip 
Rabiësvaccinatie: Ja, 21 dagen voor vertrek vaccineren. 
Bijzonderheden: Naar EU-verordening 2003/998/EC 

  

INDONESIE   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  
Quarantaine:  Ja, 2 weken  

Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 5 dagen oud, in duplo  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:  • Verplicht om invoervergunning aan te vragen bij: 

Ministery of Agriculture, Department Pertanian. Up. 
Direktorat Jenderal Peternakan, Jl. Harsono RM No. 3-
Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia. 

• Diersoorten die potentieel rabiës kunnen overbrengen 
worden niet toegelaten in rabiësvrije gebieden als: 
Centraal Java, Oost Java, Yogyakarta, Bali, Madura, West 
Nusa Tenggara en Oost Nusa Tenggara. Zie ook 
invoereisen Indonesië 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Indonesië 

• Van tevoren aankomst tijdstip vermelden  
 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

ISRAEL  

Diersoort:  Hond/kat  

http://new.indonesia.nl/index.php/en/2012-11-12-07-48-27/transporting-pets-to-indonesia
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Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer. 
Tenminste 30 dagen na de vaccinatie moet een bloedtest 
worden afgenomen om de rabiës titer te bepalen. Deze 
moet groter of gelijk zijn aan 0,5 IE/ml. 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 10 dagen oud. Klik hier,  pagina 3 en 4. 
Legalisering:  NVWA-CoA  
Dier jonger dan 4 maanden:  Dieren < 4 maanden zijn niet toegestaan  
Bijzonderheden:  • Invoervergunning is vereist voor invoer van meer dan 2 

dieren en voor dieren zonder begeleiding  

• Eigenaar moet schriftelijke verklaring maken, dat hij het 
dier 90 dagen in bezit heeft voor aankomst in Israël, in het 
Engels.  

• Iedere import moet 48 uur van te voren gemeld worden. 
Fax: (00972) 39605194 

Importdocument: klik hier 

• Een aantal hondenrassen is verboden: American 
Staffordshire terrier, Bull terrier, Dogo Argentino, Japanse 
Tosa, (Engelse) Staffordshire Bull terrier, Pit Bull terrier, 
Fila Brasileiro en Rottweiler. 

• Klik hier voor meer info: Invoereisen Israel 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

ITALIE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 maanden:  Nee, , sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 

ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Italië. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf 
een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet 
het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Italië binnen 
mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Italië. 

http://www.vetserveng.moag.gov.il/NR/rdonlyres/E3DB18EF-9D2F-41C1-A328-32D5E1B858A0/11103/meda_yevu_dogs_cats_2010.pdf
http://www.vetserveng.moag.gov.il/NR/rdonlyres/E3DB18EF-9D2F-41C1-A328-32D5E1B858A0/11103/meda_yevu_dogs_cats_2010.pdf
http://www.moag.gov.il/agri/English/Ministrys+Units/Veterinary+Services/Import+-+Export/
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Bijzonderheden:  • In openbare gelegenheden moet het dier zijn aangelijnd 
en gemuilkorfd  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Italië  

 

 

 
JAPAN   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, met geïnactiveerd vaccin minstens 2x nadat de chip is 

ingebracht. Hond/kat moet min. 91 dagen oud zijn bij de 1
e
 

vaccinatie. De laatste vaccinatie mag niet ouder zijn dan 
12 maanden. 

Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 
De chip moet overeen komen met de ISO standaard 
11784 of 11785. Anders moet de eigenaar een eigen 
scanner meenemen. 

Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, na de tweede rabiësenting (tussen de twee entingen 
zit een periode van minimaal 30 dagen) en binnen de 
geldige termijn. Na een positieve uitslag 180 dagen 
wachten voor vertrek. Deze bloedtest is 2 jaar geldig. 

Quarantaine:  12 uur. Bij ontbrekende documenten tot max. 180 dagen  
Gezondheidscertificaat:  Ja, maximaal 2 dagen oud 
Legalisering:  NVWA-CoA  
Dier jonger dan 3 maanden:  Honden jonger dan 4 maanden worden niet toegelaten  
Bijzonderheden:  • Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Japan  

 
• Voor een exportvergunning, klik op bovenstaande link 
 
• KLIK HIER voor de lijst van laboratoria die door de 
Japanse overheid zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van 
de titerbepaling na rabiësvaccinatie 
 
• Import moet 40 dagen van te voren gemeld worden bij de 
Animal Quarantine Service (zie voor formulieren 
bovenstaande link) 
 
Tevens worden onderstaande vaccinaties en 
behandelingen sterk aanbevolen: 
Hond: Hondenziekte, HCC (adenovirus type II), Parvo, 
Parainfluenza, Leptospirosee, Coronavirus 
Kat: Feline Virale Rhinotracheitis, Feline Calicivirus, Feline 
Panleukopenie 
Voor beiden: behandeling tegen interne en externe 
parasieten 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Zie boven  

  

KOREA (zuid)  

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare
http://www.maff.go.jp/aqs/english/index.html
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Identificatie: Chip. De chip moet overeen komen met de ISO standaard 
11784 of 11785. Anders moet de eigenaar een eigen 
scanner meenemen. 

EU dierenpaspoort Ja, Korea accepteert het EU paspoort als invoercertificaat. 

Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, tussen de 3 en 24 maanden voor invoer. Deze moet 
groter of gelijk zijn aan 0,5 IE/ml. Niet voor dieren jonger 
dan 90 dagen 

Quarantaine:   Minimaal 1 dag 
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 30 dagen oud  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:   Max. 4 dieren. Klik hier voor meer informatie: invoereisen 

Korea 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

 

KROATIE EU land 

Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer: Nee  
Quarantaine  Nee  
Gezondheidscertificaat  Nee  
Legalisering:  Nee 
Dier jonger dan 15 weken:  

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Kroatië. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf 
een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet 
het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Kroatië binnen 
mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Kroatië. 

Bijzonderheden: • Verboden is de invoer en tijdelijk verblijf op het gebied 
van de Republiek Kroatië van de mogelijk gevaarlijke 
hondensoort Terriër, type bull (Pitbull terriër), die niet is 
opgenomen in het register van de Internationale 
Organisatie voor Hondachtigen (FCI) (http://www.fci.be/) 
en hun kruisingen 
 
• De volgende hondenrassen, die op grond van hun 
aangeboren karaktereigenschappen en hun agressieve 
instinct of training gevaarlijk zijn voor de veiligheid van 
mensen, dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden 
te worden en een muilkorf te dragen: Dobermann, 

http://www.qia.go.kr/english/html/Animal_livestock/02AnimalLivestock_007-8.jsp
http://www.qia.go.kr/english/html/Animal_livestock/02AnimalLivestock_007-8.jsp
http://www.fci.be/
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American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Pit bull Terriër, 
Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Japanse 
gevechtshonden, Grote Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac 
en hun kruizingen. 
Bij uitzondering: de Bordeaux Dog en de Neapolitan 
Mastiff dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te 
worden, echter zonder muilkorf. 

• maximaal 5 huisdieren 

• alleen in gezelschap van de eigenaar of een andere 
begeleider die door de eigenaar is aangewezen 
 
• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Kroatië 

 

 

LETLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Letland. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf 
een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet 
het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Letland binnen 
mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Letland. 

Bijzonderheden: Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Letland  

  

LITOUWEN  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1289
http://www.pvd.gov.lv/eng/left_menu/border_control/travelling_with_pets/noncommercial_movement_of_pets
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ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Litouwen. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf 
een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet 
het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Letland binnen 
mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen 
daardoor niet worden meegenomen naar Litouwen. 

Bijzonderheden:  Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Litouwen  

  

LUXEMBURG  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Luxemburg. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret 
een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas 
vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna 
moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij 
Luxemburg binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 
weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar 
Luxemburg. 

 

Bijzonderheden: Klik hier voor: Invoeren van gevaarlijke honden 

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Luxemburg 

  

MACEDONIE   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  
EU dierenpaspoort: Ja 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 30 dagen oud  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:  Verplichte behandeling tegen teken en wormen 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

http://vmvt.lt/en/travelling.with.pets/
http://luxembourg.angloinfo.com/information/moving/moving-pet-animals/moving-pets-eu/
http://www.asv.public.lu/fr/sante-protection/animaux-compagnie/voyager/index.html
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21 dagen vóór vertrek gevaccineerd tegen rabiës. 

  

MALTA  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja, minimaal 21 dagen voor vertrek 
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Zijn niet toegestaan 
Bijzonderheden:  • Behandelen van honden tegen wormen (Praziquantel) 

tussen 24 en 120 uur voor aankomst in Malta (tijdstip 
vermelden!)  

 
Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Malta  

  

MAROKKO   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja  
Legalisering:  Nee  
Bijzonderheden:  Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Marokko 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

NEDERLAND  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja

:
 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  

Eerste vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 
weken. 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  

http://agriculture.gov.mt/en/vprd/Pages/travel_petmalta.aspx
http://www.rabataccueil.org/v3/index.php?page=5
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Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Is niet meer mogelijk. Pups en kittens moeten 

gevaccineerd zijn. Zoals al eerder bekend werd gemaakt, 
is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om 
ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. 
Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige 
rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden 
vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna 
geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet 
geïmporteerd mogen worden.  

Let op! Import van dieren jonger dan 3 maanden uit een 
land dat niet tot de EU behoort, is alleen mogelijk vanuit 
bepaalde landen en onder bepaalde voorwaarden wanneer 
de eigenaar meereist. Kijk voor meer informatie op IVO 
(Import Veterinair Online) of neem contact op met de 
Nederlandse Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA). 

Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport 
onder begeleiding. Bij transport zonder begeleiding kunnen 
andere regels gelden. 

Bijzonderheden: Voor invoer naar Nederland van buiten de EU, zie: 
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do  

  

NEDERLANDSE ANTILLEN   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer, voor 

Curacao tenminste 21 dagen voor vertrek. 
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort  Ja 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 14 dagen oud  
Legalisering:  Nee  
Bijzonderheden:  • Behandeld tegen tegen ecto- en endoparasieten met een 

in Nederland geregistreerd tekenmiddel, 24 tot 48 uur voor 
vertrek. 

• Dieren mogen niet via Midden – of Zuid-Amerika worden 
aangevoerd.• Verbod op invoer van pitbull terrier type 

Curacao: 
:  

Honden, katten en fretten moeten een geldige rabiës 
vaccinatie hebben. Deze mag pas worden gegeven vanaf 
een leeftijd van 12 weken en daarna geldt een wachttijd 
van 21 dagen. Dieren onder 15 weken mogen daarom niet 
worden meegenomen naar Curacao. 

De rabiës vaccinatie moet worden gegeven tenminste 21 
dagen voor de reis en maximaal 1-3 jaar voor de reis 
(afhankelijk van de werkingsduur van het vaccin volgens 

http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
http://www.vwa.nl/
http://www.vwa.nl/
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
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de opgave van de fabrikant).  

Op Curacao is het verboden pitbull-achtige honden mee te 
nemen (honden met stamboom zijn wél toegestaan; neem 
stamboompapieren mee!).  

Voor de officiële informatie over het invoeren van honden, 
katten en fretten naar Curacao: klik hier 

Voor meer informatie over het invoeren van vogels naar 
Curacao: klik hier 

Aruba:  
Voor Aruba geldt dat pups onder 12 weken zonder 
vaccinatie mogen worden meegenomen. Pups vanaf 12 
weken dienen wel zo snel mogelijk te worden 
gevaccineerd. Pups tussen 12 en 16 weken mogen 
worden meegenomen ondanks dat de enting nog geen 30 
dagen oud is. Bij hen moet door een dierenarts een 
verklaring in het paspoort worden gezet dat de hond in 
Nederland geboren is. 

Het is raadzaam de papieren voor vertrek aan de 
Veterinaire Dienst te mailen (vetservice@aruba.gov.aw) of 
te faxen (+2975850400) ter evaluatie vooraf. Als alles in 
orde is krijgt u daarvan bericht. Hiermee wordt onnodig 
oponthoud bij de douane op het moment van binnenkomst 
voorkomen. 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja of een ‘veterinair certificaat’. Dit formulier dient ingevuld 

te worden door een officiële dierenarts of door de 
bevoegde Antilliaanse autoriteit geautoriseerde dierenarts. 
In het laatste geval moet het formulier alsnog bekrachtigd 
worden door de bevoegde Antilliaanse autoriteit. 

Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

  

NIEUW ZEELAND  Voor uitgebreide info en formulieren. 

 Link: Invoereisen Nieuw Zeeland 

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Indien het dier voor het eerst gevaccineerd wordt: tussen 

de 6 maanden en 12 maanden voor vertrek. 

Als het dier al eerder is gevaccineerd moet de laatste 
vaccinatie maximaal 12 maanden oud zijn .  

Dier moet min. 3 maanden oud zijn bij de vaccinatie.  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, minimaal 3 maanden, maximaal 24 maanden voor 

vertrek. 
Er worden ook andere bloedtesten geëist (zie download- 
documenten). 

Identificatie:  Chip  
Quarantaine:  Ja, minimaal 10 dagen, diverse entingen zijn vereist,      

klik hier 

http://cms.webbeat.net/contentsuite/upload/lig/file/Curacao%20Importeisen%20honden%20katten%20en%20fretten%20EU%2020150201.pdf
http://cms.webbeat.net/contentsuite/upload/lig/file/curacao%20vogels%20Importeisen%20EU%20%2020140701.pdf
mailto:vetservice@aruba.gov.aw
http://www.biosecurity.govt.nz/enter/personal/pets
http://www.biosecurity.govt.nz/files/ihs/guidance-catdog.gen.pdf
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Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 2 dagen oud  
Legalisering:  Certificaat deel A en certificaat B maximaal 48 uur voor 

vertrek door de NVWA-CoA.. 
Bijzonderheden:  • Het dier verbleef minimaal 6 maanden aaneengesloten 

voor vertrek in Nederland. 

• De aanvraag van de importvergunning, 6 weken voor 
vertrek, bevat tenminste de volgende gegevens: NAW, ras, 
geslacht, leeftijd, microchip, de gelegaliseerde 
laboratoriumuitslag van de test op rabiësantilichamen, een 
verklaring voor de practicus over de datum van 
bloedafname voor de rabiëstest, naam van de quarantaine 
waar het dier heen gaat, brief van de quarantaine dat er 
plaats is.  

• Het dier is gechipt voor de behandelingen en 
onderzoeken beginnen  

• Het dier is tenminste 9 maanden oud  

• Het dier is niet langer dan 42 dagen drachtig 

 • Transportcontainers moeten aan de IATA eisen voldoen. 

• Invoer verboden van American Pit Bull Terriër, Fila 
Brazilieira, Tosa Inu en Dogo Argentino. Voor honden 
waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande 
rassen/kruisingen behoren is een originele stamboom 
vereist om aan te tonen dat het niet een hond van een van 
bovenstaande rassen (of een kruising ) betreft.  

• De MAF Biosecurity N-Z moet minimaal 72 uur voor 
aankomst in kennis worden gesteld. 

Voor het reizen anders dan met het vliegtuig (bv. met een 
zeilboot): klik hier 

Maak gebruik van de formulieren die hier en hier 
gepubliceerd staan. 
U moet een importvergunning aanvragen, zie de eerste link 
hierboven. 

Voor meer info: klik hier 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

EU dierenpaspoort:  Ja  
Identificatie:  Zie boven  
Bloedtest op Rabiës titer:  Zie boven  

  

NOORWEGEN   
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja, 1

e
 keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren. Na de 1e 

vaccinatie binnen vaccinatieschema hervaccineren zoals in de 

http://www.mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/cats-and-dogs-arriving-on-vessels/
http://www.mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/document-vault/1575
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/
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bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin 
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee 
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Worden in uitzonderingsgevallen toegelaten. Neem contact op 

met de Norwegian Food Safety Authority    
http://www.mattilsynet.no/language/english/about_us/contact_us/ 

Bijzonderheden:  • Invoer verboden van Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa Inu, 
Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier en rassen die 
een kruising zijn van de hond met de wolf. Voor honden waarvan 
niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen/kruisingen 
behoren is een originele stamboom vereist om aan te tonen dat 
het niet een hond van een van bovenstaande rassen (of een 
kruising) betreft 

. • Behandelen van honden tegen wormen (Praziquantel) tussen 
24 en 120 uur voor aankomst in Noorwegen. De dierenarts 
tekent dit in het paspoort op (datum en gebruikt merk 
vermelden). Blijft u langer dan 28 dagen in Noorwegen dan moet 
de behandeling binnen 28 dagen na de eerste nogmaals worden 
uitgevoerd door een Noorse dierenarts.  

• Bij binnenkomst melden bij de douane. 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Noorwegen  

  

OEKRAINE  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja: Deze moet gedaan worden minimaal 3 maanden en 

maximaal 2 jaar voorafgaand aan de reis 
Verplichte inentingen De vaccinaties voor honden en katten zoals vermeld op het 

gezondheidscertificaat (hondenziekte, hepatitis, 
enzovoorts) moeten gegeven worden tussen de 6 
maanden en uiterlijk 14 dagen voor de reis. Voor fretten 
geldt dat deze gevaccineerd worden tegen botulisme en 
hondenziekte. LET OP: ook de rabiësvaccinatie moet 
tussen de 6 maanden en uiterlijk 14 dagen voor de reis 
(nogmaals) gegeven worden! 

Quarantaine:   Ja, 30 dagen in Nederland. De officiële dierenarts van de 
NVWA moet op het gezondheidscertificaat verklaren dat 
het dier 30 dagen onder toezicht heeft gestaan en klinisch 
gezond is. 

Gezondheidscertificaat:  Ja, het gezondheidscertificaat moet verplicht vertaald zijn 
in het Oekraïns. Zie HIER voor een geschikt certificaat 
voor honden en katten. Dit certificaat mag maximaal 5 

http://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/
https://www.knmvd.nl/media/default.aspx/emma/org/10865645/Oekraïne%20gezondheidscertificaat.pdf
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dagen voorafgaand aan de reis afgegeven worden. 
Legalisering:  Ja 
Dier jonger dan 3 maanden:  Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan 
Bijzonderheden: Voor honden is een bloedtest op Toxoplasmose verplicht. 

Klik hier voor meer info: Invoereisen Oekraïne 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht: 

 

Identificatie: Chip 

EU dierenpaspoort: Ja 

Bloedtest op Rabiës titer: Ja, Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig. 

 

OOSTENRIJK  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden dier tussen de 
12 en 16 weken 

Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te 
worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken 
moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. Er moet in beide 
gevallen een verklaring door de eigenaar worden ingevuld 
dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest is met 
mogelijk besmette dieren.  

Voor verklaring: klik hier 

Voor uitgebreide informatie: klik hier 

Invoer vanuit een land buiten de EU is alleen mogelijk uit  
een Annex II derde land (zie: verordening (EG) Nr. 
425/2005) op basis van geval tot geval procedure. Neem 
contact op met de ambassade. 

Bijzonderheden:  • Max. 5 dieren, uitgezonderd moederdier met pups.  

• Elke hond moet zijn aangelijnd en in openbaar vervoer is 
een muilkorf verplicht.  

• In sommige gebieden heeft men voorzorgsmaatregelen 
getroffen in verband met eventuele hondsdolheid. Er staan 
rode waarschuwingsborden en aangeraden wordt de hond 
zo mogelijk in de auto te houden.  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Oostenrijk 

  

POLEN  EU land  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0768-04
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/2/8/CH1114/CMS1098110923401/reiseverkehr_erklaerung_heimtiere_drittlaender_unter_12_wochen_+_igv_endfassung_(speicherbar).pdf
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Reiseinformationen/Reisen_nach_Oesterreich/Reisen_mit_Hunden_Katzen_und_Frettchen_innerhalb_der_EU_des_EWR_und_der_Schweiz
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2005/l_069/l_06920050316nl00030005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2005/l_069/l_06920050316nl00030005.pdf
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Reiseinformationen/Reisen_nach_Oesterreich/aus_EU_Staaten/
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Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort: Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:  Zijn niet toegestaan 
Bijzonderheden: Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Polen  

  

PORTUGAL  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. Eerste 
vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken. 

Identificatie:  Chip  

EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Portugal. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij Portugal binnen 
mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor 
niet worden meegenomen naar Portugal. 

Bijzonderheden: Honden moeten gevaccineerd zijn tegen hondenziekte. 

Er geldt een verbod op de invoer van gevaarlijke honden: 
Brazilian Fila, American Staffordshire Terrier, Staffordshire 

Bull Terrier, Dogo Argentino, Japenese Tosa Inu and Pit Bull 

Terrier  

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Portugal (volg 
links Controlos Veterinários – Prospecto em Inglês) 

  

ROEMENIË  EU land 

Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer: Nee  

http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/
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Quarantaine  Nee  
Gezondheidscertificaat  Nee  
Legalisering:  Nee  
EU dierenpaspoort:  Ja  

Dier jonger dan 3 maandaen:  Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar 
moet een verzoek indienen bij de National Sanitary 
Veterinary and Food Safety Authority Het dier mag niet in 
contact geweest zijn met wilde dieren, dier moet verbleven 
zijn op de plaats van geboorte en dient vergezeld te 
worden door de moeder, van wie het nog afhankelijk is, 
Ook mag het dier niet blootgesteld zijn aan infecties, dit 
door een verklaring van de eigenaar. 

 

  

RUSSISCHE FEDERATIE   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja (advies bij 1

e
 vaccinatie, 30 dagen wachttijd) 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 5 dagen oud  
Legalisering:  NVWA-CoA  
Bijzonderheden:  In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.  

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Rusland 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld) 

  

SAOEDI-ARABIE   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Hond: verboden in te voeren. Voor uitzonderingsgevallen: 

blindengeleidehonden, beveiligingshonden en jachthonden 
moet men contact opnemen met het consulaat. Hond kat: 
tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer  

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, in duplo, goedgekeurd door consulaat.  
Legalisering:  Consulaat  
Bijzonderheden:  In principe is de invoer van honden verboden. Contact 

opnemen met het consulaat, toestemming is mogelijk in 
uitzonderingsgevallen (blindengeleidehonden, 
beveiligingshonden en jachthonden) 

Bij beveiligingshonden een verklaring van de dierenarts, 
toegevoegd op de gezondheidsverklaring, dat de hond 

https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ro&u=http://www.ansvsa.ro/&prev=search
https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ro&u=http://www.ansvsa.ro/&prev=search
http://www.moscowanimals.org/advice/import.html
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wordt gehouden als beveiligingshond. 

 

Informeer tevens bij de ambassade van Saoedi-Arabië 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

SERVIË   

Diersoort:  Hond/kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1

e
 keer min. 21 dagenvoor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren. 
Identificatie Chip 

Bloedtest op Rabiës titer Ja  

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, Klik hier 
Legalisering:  NVWA-CoA  
Dier jonger dan 3 maanden: Er dient een verklaring te zijn dat het dier sinds zijn 

geboorte op één locatie verbleef en niet in contact is 
geweest met wilde dieren welke mogelijk in contact 
geweest zijn met besmette dieren, Of het dier reist in 
gezelschap van zijn moeder. 

Bijzonderheden:  Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Servië 
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

SINGAPORE   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer: Ja, zie link hieronder 

Quarantaine:  Ja, min. 10 dagen  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 7 dagen oud  
Legalisering:  NVWA-CoA 
Dier jonger dan 3 maanden:  Niet toegestaan te importeren 

Bijzonderheden:   • Klik hier voor uitgebreide info:  klik hier 

Indien bovenstaande link niet werkt kopieer dan 

http://mfa.gov.rs/en/images/stories/pdf/Prilog2.pdf
http://mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/travel-with-a-pet/94-groups/11988-first-group
http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/bringing-in-transshipping-dogs-cats
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onderstaand adres in de adresbalk op internet. 

http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-
animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/bringing-
in-transshipping-dogs-cats 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

  

SLOVENIE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden of tussen de 
12 en 16 weken:  

Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te 
worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 
weken moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. Er moet in 
beide gevallen een verklaring door de eigenaar worden 
ingevuld dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest 
is met mogelijk besmette dieren.  

Voor verklaring: klik hier  

 

Bijzonderheden:  • Max. toegestane verblijfsduur in Slovenië is 6 maanden.  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Slovenië  

  

SLOWAKIJE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:   

Informeer bij: 

State Veterinary and Food Administration of the Slovak 

https://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=nl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.googleusercontent.com&sl=sl&tl=en&u=http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Mednarodne_zadeve/Dok/Zivali/reg_577-2013_part1_annex1_en.pdf
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/
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Republic, Prof. Jozef Bíreš, DVM, DSc.., Botanická 17, 842 
13 Bratislava, Slovakia. Tel.: +421 2 602 57 212, email: 
cvo.svfa@svps.sk 

Bijzonderheden:  • Bij vervoer per vliegtuig, melding komst 24 uur van te 
voren melden  

• In openbaar vervoer verplicht muilkorven  

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Slowakije  

  

SPANJE  EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 15 weken:   

Nee, sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk 
ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar 
Spanje. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een 
geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een 
leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het 
dier nog 21 dagen wachten voordat hij Spanje binnen mag. 
Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet 
worden meegenomen naar Spanje. 

Bijzonderheden:  • In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten  

• Bepaalde hondenrassen zijn verboden o.a. Pitbull en 
Dogo Argentino. Voor andere rassen geldt een aanlijn en 
muilkorfplicht. Voor meer informatie, zie ook onder de link; 
Invoereisen Spanje. 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Spanje  

  

SURINAME   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, minimaal 30 dagen voor invoer  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 2 weken oud  
Legalisering:  Nee  
Bijzonderheden:  Indien documenten niet aan de eisen voldoen, kan 

quarantaine tot verplichting gesteld worden  

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Suriname 
Indien het dier na de reis weer  

http://www.svssr.sk/
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Int_Espa%C3%B1a_anim_comp_sin_animo_comerc_tcm7-358144.pdf
http://suriname.nlambassade.org/nederland-en-suriname/reizen-naar-suriname/huisdieren.html
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terugkomt in Nederland is verplicht:  
Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

TAIWAN  

Diersoort:  Hond/ kat  

Rabiësvaccinatie:  Ja, het dier moet min. 90 dagen oud zijn bij de vaccinatie 
en de vaccinatie moet tussen 180 dagen en 12 maanden 
voor vertrek gegeven worden. Booster niet meer dan 12 
maanden voor invoer. 

Bloedtest op Rabiës titer: Ja, Datum van bloedafname moet minstens 180 dagen 
enmaximaal 2 jaar voor vertrek liggen. De uitslag moet 
minstens 0,5 IE/ml zijn. 

Identificatie:  Chip  
Quarantaine:  21 dagen 

Gezondheidscertificaat:  Ja (uitgebreid) 

Legalisering:  NVWA-CoA 

Bijzonderheden:  • Importvergunning aanvragen (minimal 30 dagen voor 
invoer): 
via CKS airport: Hsinchu Branch, Bureau of Animal and 
Plant Health Inspection and Quarantine (Tel: 00 886 3 
3982431; Fax: 00 886 3 3982313; Email: 
hc04@mail.hcbaphiq.gov.tw 

via Kaohsiung airport: Kaohsiung Airport Inspection 
Station, Kaohsiung Branch, Bureau of Animal and Plant 
Health Inspection and Quarantine (Tel. 00 886 7 8057790; 
Fax: 00 886 7 8068427; Email: 
kh0701@mail.khbaphiq.gov.tw 

• Veterinair certificaat (KLIK HIER voor een voorbeeld) 
aanvragen via Bureau of Animal and Plant Health 
Inspection and Quarantine,Council of Agriculture, 
Executive Yuan , 9Fl., No. 51, Sec. 2, Chungching S. Rd., 

Jungjeng Chiu, Taipei, Taiwan 10075, R.O.C., 

TEL：(+886)(2)2343-1401, FAX：(+886)(2)2343-1400 E-Mail： 

baphiq@mail.baphiq.gov.tw 

Quarantaineregels: klik hier 

• Extra benodigdheden: kopie van paspoort v.d. eigenaar 

 
• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Taiwan 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

mailto:hc04@mail.hcbaphiq.gov.tw
mailto:kh0701@mail.khbaphiq.gov.tw
http://www.licg.nl/ContentSuite/upload/lig/file/Vet_certificaat_Taiwan.pdf
mailto:baphiq@mail.baphiq.gov.tw
http://www.licg.nl/ContentSuite/upload/lig/file/taiwan%20Quarantine%20Rules%20for%20the%20Importation%20of%20Dogs%20or%20Cats%20into%20Taiwan1000712%202010.pdf
http://163.29.152.62/en/Law.aspx?Ian=2
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THAILAND  

Diersoort:  Hond/ kat  

Rabiësvaccinatie:  Ja, hond/kat moet min. 90 dagen oud zijn en minimaal 21 
dagen voor invoer. Hiervan dient een certificaat van zijn 
opgemaakt (EU-paspoort).  

Quarantaine:  Ja, minimaal 30 dagen. Kosten zijn voor rekening van de 
diereigenaar. 

Gezondheidscertificaat:  Ja, uitgebreid 

Legalisering:  NVWA-CoA  

Bijzonderheden:  • Honden dienen ingeënt te zijn tegen leptospirose, 
hondeziekte, hepatites en parvo minimaal 21 dagen voor 
vertrek. Honden mogen ook een bloedtest ondergaan 
tegen leptospirose met een negatief resultaat, binnen 30 
dagen voor vertrek.,  

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër en  American 
Staffordshire terriër.  

• Extra benodigdheden: kopie van paspoort v.d. eigenaar 

• Het dier dient in een goedgekeurde container worden 
vervoerd (IATA standaard) 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Thailand  
Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen. Als het dier 

binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is 
dit maar één keer nodig.  

Bijzonderheden:  Voor terugkeer kan een exportvergunning vereist zijn 
(neem contact op met de lokale dierenarts of de veterinaire 
autoriteiten ter plaatse) 

 

TSJECHIE  EU Land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 12 weken:  

 

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar  

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het 
nog afhankelijk is, moeder moet gechipt zijn, in bezit van 
een EU paspoort en voorzien zijn van een geldige 

http://www.dld.go.th/
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Dier tussen de 8 en 12 weken welke reist 
zonder moeder: 

 

 

Dier tussen de 12 en 16 weken voorzien 
van een nog niet geldige rabiësvaccinatie: 

 

rabiësvaccinatie, gegeven voor de geboorte van de pup. 

of  

•dient gechipt te zijn, in het bezit van een EU paspoort ener 
dient een verklaring in het Tsjechies en Engels  te zijn, dat 
het jong tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek 
en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk 
besmet waren met rabiës 

dient gechipt te zijn, in het bezit van een EU paspoort 
paspoort en er dient een verklaring in het Tsjechies en 
Engels  te zijn, dat het jong tot aan de reis is opgegroeid 
op de geboorteplek en niet in contact is geweest met 
dieren die mogelijk besmet waren met Rrabiës 

Voor doorvoer naar een ander EU land de rabiësvaccinatie 
moet geldig zijn.  

Bijzonderheden:   • Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Tsjechië 

  

TURKIJE   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, als de dierenarts verklaart dat de immuniteitsperiode 

langer is dan een jaar, is het niet noodzakelijk elk jaar te 
vaccineren. 

Bloedtest op Rabiës titer: Ja, minimaal 30 dagen na laatste vaccinatie. Minimaal 3 
maanden voor invoer. De uitslag moet minstens0,5 IE/ml 
zijn. 

Identificatie:  Chip of goed leesbare tatoeage 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, niet ouder dan 4 maanden, certificaat: klik hier  
Legalisering:  NVWA-CoA   
Dier jonger dan 3 maanden: Is niet toegestaan  

Bijzonderheden:  Teken- en wormenvaccinatie door de dierenarts uit te laten 
voeren en dit zowel op het gezondheidscertificaat als in het 
paspoort te laten vermelden.Tot nader order is de invoer 
van pitbull terriërs verboden.  

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN  

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja,  
Identificatie Chip 

Bloedtest op Rabiës titer Ja 

http://eagri.cz/public/web/en/svs/portal/animal-health/travelling-pets/
http://www.knmvd.nl/cms/showpage.aspx?id=287
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Quarantaine  

Gezondheidscertificaat Ja, zie in link invoereisen V.A.E. 

Dier jonger dan drie maanden: Min. 21 dagen voor vertrek vaccineren 

Bloedtest tenminste 21 dagen na de vaccinatie 

Bijzonderheden In bezit van EU dierenpaspoort 

In het bezit van een geldige importvergunning uitgegeven 
door MOEW 

Max. van twee dieren per jaar en niet jonger dan vier 
maanden 

LET OP: Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen V.A.E.  

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht: 

 

Identificatie: Chip (of goed leesbare tatoeage) 

EU dierenpaspoort Ja 

Bloedtest op Rabiës titer: Ja voor vertrek uit Nederland te bepalen 

 

VERENIGDE STATEN   

Diersoort:  Hond/ kat  
Rabiësvaccinatie:  Ja, min. 30 dagen voor invoer (voor kat niet verplicht, maar 

wordt wel geadviseerd). Geldigheid booster na 1 jaar en 
daarna volgens bijsluiter. Het dier dient eerst gechipt te zijn 
voordat het zijn rabiësvaccinatie toegediend krijgt. 

Identificatie  Chip 

Quarantaine Nee 

Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 3 dagen oud  
Legalisering:  Nee  
Bijzonderheden:  • In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.  

• Collies, herderachtige en andere honden die met vee in 
contact gaan komen, moeten wel in quarantaine totdat met 
zekerheid is vastgesteld dat ze geen lintworm hebben 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen USA 

• http://www.cdc.gov/ncidod/dq/animal/index.htm  

• Elke staat kan zijn eigen eisen hanteren. 

• Voor de meest recente informatie over Canada kunt u 
kijken op: Invoereisen Canada  

• Hawaï: 130 dagen quarantaine                                        
Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Hawai                                 

 

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  

http://www.moew.gov.ae/en/our-services/services-for-individuals.aspx?bundle=81
http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_pets.shtml
http://www.cdc.gov/ncidod/dq/animal/index.htm
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/import/petse.shtml
http://hawaii.gov/hdoa/ai/aqs/info
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EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  

  

VERENIGD KONINKRIJK + de 
kanaaleilanden Jersey en Guernsey 

EU land  

Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja, minimaal 21 dagen voor de invoer. Na de 1e vaccinatie 

binnen vaccinatieschema hervaccineren  
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!) 
EU dierenpaspoort :  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  nee 
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Niet gevaccineerde dieren jonger dan 3 maanden zijn niet 

toegestaan. Dus rabiësvaccinatie na 3 maanden en daarna 
minimaal 21 dagen wachten voor invoer  

Bijzonderheden:   

• Behandelen van honden tegen wormen (Praziquantel) 
tussen 24 en 120 uur voor aankomst in de UK (tijdstip in 
paspoort vermelden!)  

. 
• Het is niet toegestaan dieren op een andere manier (bv. 
met een zeilboot) in de UK of Ierland te importeren dan via 
de officiële goedgekeurde transportroutes (veerboot Calais, 
Hoek van Holland, vliegtuig).                                           
Meer informatie: klik hier 
 
• Bepaalde hondenrassen zijn verboden in het VK: Pittbull, 
Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Braziliero. 
Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden 
 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen UK  

• PTS Helpline informatienummer: 0044-870-2411710 (ma 
t/m vrij, 8.00-18.00 UK time) of email: 
pettravel@ahvla.gsi.gov.uk  

Extra informatie Als oud paspoort vol is, zijn dit de regels voor een nieuw 
paspoort: 
- laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het 
oude paspoort genoemd is) 
- Bloedtest overnemen 
- Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip) 
- Oude paspoort hoekje afknippen 
- Beide documenten meenemen 

  

ZUID-AFRIKA   

Diersoort:  Hond/ kat  

https://www.gov.uk/pet-travel-information-for-pet-owners#routes-and-transport-companies
https://www.gov.uk/control-dog-public/overview
https://www.gov.uk/bringing-food-animals-plants-into-uk
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Rabiësvaccinatie:  Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer bij eerste 
vaccinatie. Bij een boostervaccinatie geldt geen 
wachttermijn van 30 dagen en deze is maximaal 12 
maanden geldig 

Identificatie: Ja, chip verplicht (ISO standaard 11784/11785) 

Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Ja, max. 10 dagen oud (zie bijzonderheden) 
Legalisering / certicering:  Door, NVWA-CoA op locatie bij de eigenaar. Zie: 

werkwijzer  

Bijzonderheden:  • Een invoervergunning is verplicht. Kijk voor meer 
informatie op: Invoereisen Zuid-Afrika 
Klik op “Import/Export Policy Unit”. Ga naar “Import” en klik 
op “How to apply for an import permit”.  
 
• De honden moeten negatief zijn getest op: Brucella canis, 
Trypanosoma evansi, Babesia gibsoni, Dirofilaria immitis 
en Leishmaniasis. Zie link achter Legalisering. Deze 
onderzoeken moeten worden uitgevoerd door het CVI-
Lelystad. 

• Dieren < 3 maanden geen vaccinatie vereist. Het 
moederdier moet ten tijde van de geboorte een geldige 
rabiësvaccinatie hebben. Deze moet minimaal 30 dagen en 
maximaal 12 maanden voor de geboorte van pup of kitten 
gegeven zijn.  

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.  

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is 
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.  

  

ZWEDEN EU land  
Diersoort:  Hond/ kat/ fret  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren 
Identificatie:  Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!! Mocht dit niet 

het geval zijn, zie bijzonderheden)  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee 
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Is niet toegestaan. De dieren kunnen worden ingevoerd 

nadat zij bij een leeftijd van 3 maanden zijn ingeënt tegen 
rabiës en de daaropvolgende incubatietijd van 3 weken in 
acht hebben genomen.  

Bijzonderheden:  Het dier moet gechipt zijn vóór de rabiësvaccinatie is 
gegeven. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient het dier 
opnieuw gevaccineerd te worden nadat het dier gechipt is. 
Deze hervaccinatie dient dan als eerste rabiësvaccinatie 
gezien te worden met een wachttijd van 21 dagen voor 

http://www3.vwa.nl/werkwijzer/Levend/OVEUV-09%20Zuid-Afrika%20honden.pdf
http://www.nda.agric.za/vetweb
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invoer. 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Zweden  

  

ZWITSERLAND  

Diersoort:  Hond/ kat  
Identificatie:  Chip (of goed leesbare tatoeage)  
Rabiësvaccinatie:  Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna 

binnen het vaccinatieschema hervaccineren  
Quarantaine:  Nee  
Gezondheidscertificaat:  Nee  
Legalisering:  Nee  
Dier jonger dan 3 maanden:  Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar  

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het 
nog afhankelijk is,  

of  

• er dient een schriftelijke verklaring, van de dierenarts, te 
zijn, dat het jong tot aan de reis is opgegroeid op de 
geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die 
mogelijk besmet waren met Rabiës 

Bijzonderheden:  • Dieren moeten aan de grens gemeld worden 

• Maximaal 5 dieren  

• In sommige Zwitserse kantons kunnen regels of verboden 
gelden voor specifieke hondenrassen. Neem hiervoor 
contact op met de veterinaire dienst van het kanton waar u 
heen wilt. Voor meer informatie: klik hier 

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Zwitserland  

Indien het dier na de reis weer 
terugkomt in Nederland is verplicht:  

 

Identificatie:  Chip  
EU dierenpaspoort:  Ja  
Bloedtest op Rabiës titer:  Nee (vrijgesteld)  
Wijzigingen voorbehouden kijk daarom regelmatig op www.knmvd.nl} onder  
“Op reis met dieren” voor de meest recente gegevens. 

http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogscatsandferrets/importfromeucountriesandcountrieswitheuconditions.4.295b2341134f64e5d6280001082.html
http://www.bvet.admin.ch/themen/veterinaerdienst_ch/00996/index.html?lang=en
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/05326/index.html?lang=de
http://www.knmvd.nl/
http://www.knmvd.nl/

