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Europa

1e landen,
Europese Unie van 28 lidstaten.

2e landen,
Geen EU maar veterinair gelijk
zijn Andorra, San Marino,Monaco,
Liechtenstein, Noorwegen, 
IJsland (deel vd producten),
Zwitserland.

3e landen,
Landen buiten de EU en de 
2e landen.



Import is niet altijd ‘import’?

• Dieren uit landen binnen de EU en uit 
2e landen als Noorwegen, noemen we 
bij de NVWA, INTRAVERKEER. 

• Dieren uit landen van buiten de EU en 
buiten de 2e landen noemen we bij de 
NVWA, IMPORT. 



Waarom al die Europese wetgeving?

* Bewaken van dier- en volksgezondheid 

(insleep rabiës voorkomen)

* Welzijnscontrole 

(transportverordening/

IATA bij commercieel vervoer)



Handelsverkeer versus niet commercieel

1. Handelsverkeer

Verkeer van een partij dieren met 

het oog op verhandeling 

2. Niet commercieel/Gezelschapsdieren

Art 3 Verordening 576/2013,

‘elk verplaatsing die niet tot doel 

heeft om een gezelschapsdier 

te verkopen of de eigendom 

ervan over te dragen’

Oftewel,  

Een gezelschapsdier reist, omdat de eigenaar reist.



ZWERFHONDEN

Stichtingen halen zwerfhonden op 
ter adoptie. 

Deze dieren reizen onder andere met 
het doel van een 
eigendomsoverdracht en kunnen 
daarom gezien worden als 
handelsverkeer.



Eisen voor gezelschapsdieren en handelsverkeer 
in het intraverkeer

• Identificatie met chip (of tatoeage)

• geldige rabiësvaccinatie (behalve pups <3mnd)

• EU paspoort



Pups jonger dan 3 maanden

mogen nu nog naar Nederland :

• met een verklaring dat de pups vanaf hun geboorte 
niet in contact zijn geweest met wilde dieren van 
voor rabiës gevoelige soorten

!! Echter per 29 december 2014 zal deze 
uitzondering worden ingetrokken



Handelsverkeer dus een Traces certificaat
Bij het handelsverkeer en ook bij niet commercieel vervoer 
van meer dan 5 dieren is een Traces 
gezondheidscertificaat verplicht

• Certificering door officiële dierenarts binnen 24 uur voor 
vertrek

• Paspoorten, identificatie, vaccinaties, aanvullende eisen 
worden gecontroleerd

• Gezondheid van de dieren wordt gecontroleerd
• Bij handelsverkeer de vergunning van de vervoerder en 

evt het goedkeuringsbewijs van de wagen gecontroleerd 

• Stichting moet zich aanmelden als handelaar bij de NVWA
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-
dier/dossier/erkenningen-vergunningen-registraties/erkenning-
aanvragen-of-inleveren



Transportverordening

Doel: bescherming dierenwelzijn tijdens transport

Handelsverkeer honden valt onder de transportverordening. 

1. vergunning vervoerder 

2. Goedkeuringscertificaat  transportmiddel

•Bij vliegverkeer zijn de IATA voorschriften van toepassing



Vergunning vervoerder

Aanvragen op 
website NVWA:

http://www.nvwa.nl/on
derwerpen/regels-voor-
ondernemers-
dier/dossier/erkenninge
n-vergunningen-
registraties/vergunning-
transport-levende-
dieren



Regelgeving 
NL
Regeling handel levende dieren en levende 
producten
Regeling dierenvervoer

EU
Richtlijn 92/65/EEG handelsverkeer honden
Verordening 1/2005 eisen transport van 
gewervelde dieren
Verordening 998/2003 niet commercieel verkeer 
honden
Beschikking 2003/803 paspoort model

• Verordening 576 en 577/2013 per 29-12-2014



Nieuw model gezelschapsdierenpaspoort

Verordening (EU) Nr. 577/2013



Aanvullende eisen
.……informatie..in rubriek 
III ….verzegeld met 
doorzichtige zelfklevende 
gelamineerde folie. 

…als de informatie op een 
van de bladzijden van het 
paspoort de vorm van een 
sticker heeft, wordt die 
sticker met doorzichtige 
zelfklevende gelamineerde 
folie afgedekt…..

ISO landcode van lidstaat 
+ unieke nummer op elke 
bladzijde



geldig 
vanaf



Bedankt voor uw aandacht


