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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. 
En dat kan niet commercieel of handel zijn

• Dieren uit landen van buiten de EU en buiten de 2e

landen noemen we bij de NVWA, IMPORT. 
En dat kan niet commercieel of handel zijn



Regelgeving import gezelschapsdieren 
uit 3e landen

EU

• Verordening 998/2003 gezelschapsdieren, 
tot 29-12-2014

• Verordening 576 en 577/2013,
vanaf 29-12-2014



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.



Niet commercieel of niet?

• Dieren, niet commercieel is

niet voor verkoop 

of eigendomsoverdracht

ZWERFHONDEN

Stichtingen halen zwerfhonden op ter adoptie.

• Deze dieren wisselen van eigenaar, is 
eigendomsoverdracht

Volgens de regelgeving vindt er dus eigendoms-
overdracht plaats en kan het binnenbrengen in de EU 
niet als niet commercieel verkeer worden gezien, het 
is handelsverkeer



Handelsverkeer wil zeggen:

• Alleen binnenkomst mogelijk via BIP Schiphol of Vliegveld 
Maastricht, dus niet via Eindhoven of Rotterdam

• Op een BIP moeten de dieren langs de NVWA voor een 
keuring met bijbehorende kosten

• Uit sommige landen is de invoer dan niet mogelijk

• Eisen als vaccinnatie en wel of niet bloedtest zijn hetzelfde



Informatie over de eisen voor de import uit 
3e landen van honden

• Webdossier op de NVWA website: ‘Huisdieren 
en vakantie’ onder Reizigers en bagage

• En in IVO, Import Veterinair Online, op de 
Import (derde landen) site van de NVWA zijn 
zowel de invoereisen van gezelschapsdieren 
als die voor handel te vinden



Eisen voor de niet commerciële 
(gezelschapsdieren) invoer van honden in het 

kort

1.EU paspoort voor Europese honden of een 
gezondheidscertificaat voor herkomst 3e land 
honden

2.Voor laag risicoland:

* Vaccinatie 21 dagen voor vertrek naar de EU

3. Voor hoog risicoland:

* Vaccinatie en na 1 maand

* Serologische test, 3 maanden voor vertrek 
naar de EU



Controle aan de EU buitengrens

• Controle van het niet commerciële verkeer wordt 
gedaan door de Douane

• Gezelschapsdieren mogen binnenkomen op de 
officiële buitengrens inspectieposten (BIP) als 
Schiphol, maar ook op 1 van de plaatsen van 
binnenkomst als vliegveld Rotterdam of Eindhoven.

• Als bij de document of identiteitscontrole iets niet 
goed is draagt de Douane het over aan de NVWA 
dierenarts.

• De NVWA dierenarts beslist wat er met de hond gaat 
gebeuren,

Terugsturen of quarantaine *



Bedankt voor uw aandacht


