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› Onrust en onduidelijkheid over wet- en regelgeving

› Communicatie niet altijd eenduidig en consistent

› Deze presentatie is bedoeld om het kader te schetsen waarbinnen gehandeld dient te worden

› De Europese Commissie en LNV stellen de regels op. NVWA en RVO voeren de regels uit en 
controleren daarop!

› Regels gelden voor het transport van dieren van en naar NL, ongeacht wie dit transport organiseert!

› Uitleg van definities en het kader  vanuit daar het gesprek voeren over eventuele ruimte (voor 
interpretatie) en handelspraktijken

Introductie
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Doelstelling

Diergezondheidsverordening:

Europees kader regelgeving diergezondheid

Nationale regelgeving:

› Intrinsieke waarde -> belang van het dier

› Middelvoorschriften -> doelvoorschriften

› Besluit houders van dieren

› “De bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren te
reguleren met het oog op verbetering van dierenwelzijn.”
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› Europese diergezondheidsverordening EU (2016/429), die per 21 april 2021 alle 
wet- en regelgeving m.b.t. diergezondheid heeft vervangen

 M.u.v. deel VI (niet-commercieel transport van gezelschapsdieren), die wordt namelijk pas op 
21 april 2026 van toepassing 
• Verordening (EU) nr. 2013/576 blijft tot die tijd van toepassing

› Wijziging nationale I&R regelgeving die staat gepland voor november 2021

› Besluit en Regeling I&R  Besluit/Regeling Houders van Dieren & 
Besluit/Regeling Diergeneeskundigen

› In deze presentatie een korte samenvatting met de meest relevante regelgeving.

Wijzigingen van wet- en regelgeving
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› Iedere houder die bedrijfsmatig gezelschapsdieren 
houdt moet zich registreren bij RVO
 Een gastgezin is niet per definitie bedrijfsmatig!

› Sommige van die houders moeten een erkenning 
aanvragen bij de NVWA

Registratie verplichtingen

9
1Art. 84 v.d. EU diergezondheidsverordening ((EU) nr. 2016/429) en
Besluit houders van dieren (art. 3.6 – 3.8)



› Bedrijfsmatig = in zekere omvang en met een zekere regelmaat.

› Indicatie: In een aaneengesloten periode van 12 maanden meer dan 20 
honden/katten verkopen, opvangen of fokken.

› Indicaties bedrijfsmatige activiteiten
- Dieren fokken en nakomelingen verkopen / afleveren / overdragen
- Opvang tegen vergoeding
- Speciaal ingerichte ruimtes voor opvang, handel of fok
- Registratie bij de Kamer van Koophandel 
- Registratie als ondernemer voor belastingdienst
- Adverteren
- Winstmakende activiteiten

Bedrijfsmatig houden
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Artikel 3.11, Besluit houders van dieren - Vakbekwaamheid 
1. In de inrichting is een beheerder werkzaam die in het bezit is van een door Onze Minister erkend 
bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep waarmee activiteiten in de inrichting worden verricht.

 De beheerder is degene die dagelijks leiding geeft. (artikel 3.5, Besluit houders van dieren)

 Eisen aan bewijs van vakbekwaamheid: Artikel 8.6a Regeling houders van dieren

› Noodzakelijk voor uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten met dieren.

› Certificaat of diploma van een onderwijsinstelling, die door de Wet Educatie en 
beroepsonderwijs is erkend.
– Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld - honden, katten, overige zoogdieren, reptielen, 

amfibieën, vissen en vogels.
– Huisdier Kennis Instituut – honden, katten, overige zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen en 

vogels.
– LOI - honden en katten

Bedrijfsmatig  Bewijs van vakbekwaamheid
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Nieuw na invoering Diergezondheidsverordening:
› Verzamelcentra en dierenasiels voor honden, katten en fretten van 

waaruit die dieren naar een andere lidstaat worden verplaatst moeten 
volgens art.9 van vo. 2019/2035 voorzien zijn van een erkenning

› Aanvraag erkenning in Nederland via NVWA
› Inspectie op locatie door NVWA of aan eisen voldaan wordt:

o.a. eisen tav huisvesting en eisen tav R&O
(* zie Vo 2019/2035 , bijlage 1 Deel 5 ) 

› Na inspectie en goedkeuring wordt erkenning verleend

Erkenningen 
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Verordening 2020/688

Verordening 2016/429



Let op : 

vanaf 23 oktober gaat Traces Classic uit de lucht en wordt Traces 
New Technology het systeem om Traces certificaten aan te vragen. 

U moet hiervoor een Traces NT account hebben!

Zie NVWA website:

Nieuw account nodig voor TRACES New Technology (TNT) vanaf 11 
oktober 2021 | TRACES | NVWA

Traces Classic -> Traces NT
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› De diergezondheidsverordening verdeelt transport van gezelschapsdieren in 
Commercieel verkeer vs. Niet-commercieel verkeer (art.4, lid 14)

EU Diergezondheidsverordening (2016/429)
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Transport van 
gezelschapsdieren

Commercieel 
verkeer

Niet-Commercieel 
verkeer

Gedefinieerd als:

Elke verplaatsing van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar 
vergezelt, die: 
a) niet tot doel heeft om het betrokken gezelschapsdier te verkopen 
of om de eigendom ervan op een andere wijze over te dragen;

en
b) onderdeel is van de verplaatsing van de eigenaar van het 
gezelschapsdier
i. onder zijn directe verantwoordelijkheid, of
ii. onder de verantwoordelijkheid van een gemachtigd persoon in 

gevallen waarin het gezelschapsdier en de eigenaar van het 
gezelschapsdier fysiek van elkaar gescheiden zijn;

Geen concrete definitie in DGV:

Dus al het verkeer wat niet onder “niet-
commercieel verkeer” valt. 

Oftewel;

Al het verkeer wat tot doel heeft om 
het eigendom van het betrokken 
gezelschapsdier over te dragen.



› De diergezondheidsverordening verdeelt transport van gezelschapsdieren in 
Commercieel verkeer vs. Niet-commercieel verkeer (art.4, lid 14)

EU Diergezondheidsverordening (2016/429)
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Transport van 
gezelschapsdieren

Commercieel 
verkeer

Niet- Commercieel 
verkeer

Gedefinieerd als:

Elke verplaatsing van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar 
vergezelt, die: 
a) niet tot doel heeft om het betrokken gezelschapsdier te verkopen 
of om de eigendom ervan op een andere wijze over te dragen;

en
b) onderdeel is van de verplaatsing van de eigenaar van het 
gezelschapsdier
i. onder zijn directe verantwoordelijkheid, of
ii. onder de verantwoordelijkheid van een gemachtigd persoon in 

gevallen waarin het gezelschapsdier en de eigenaar van het 
gezelschapsdier fysiek van elkaar gescheiden zijn;

Geen concrete definitie in DGV:

Dus al het verkeer wat niet onder “niet-
commercieel verkeer” valt. 

Oftewel;

Al het verkeer wat tot doel heeft om 
het eigendom van het betrokken 
gezelschapsdier over te dragen.

Het is in feite de bedoeling dat het eigendom van de 
honden die door stichtingen naar NL worden gehaald 

wordt overgedragen. 

Het transport van gezelschapsdieren door stichtingen 
valt daarmee per definitie onder commercieel 

verkeer, en moet dus voldoen aan de desbetreffende 
regelgeving.

Ook zo uitgelegd door Europese Commissie in ‘Working document Re-
homing of pets: issues detected in trade - Doc SANTE/7160/2020rev2’



Hond in cabine : alleen mogelijk indien hond plus tas < 10kg 

Hond in ruim: al dan niet met begeleiding passagier oftewel vluchtbegeleider.

› Vluchtbegeleiders worden door stichtingen vaak ingezet als “gemachtigd personen” die 
een gezelschapsdier vergezellen ->  fout : dat kan alleen bij niet-commercieel verkeer.*

› * zie verordening (EU) nr. 2013/576 : “gemachtigde persoon”: een natuurlijke persoon die schriftelijk door de 
eigenaar gemachtigd is namens de eigenaar het niet-commerciële verkeer van het gezelschapsdier te verrichten; 

› verkeer van stichtingen = commercieel verkeer 

Conclusie: vluchtbegeleider kan niet ingezet worden als “gemachtigd 
persoon”. Wel als begeleider, maar dan ook met Traces 
certificaten zoals dat moet bij commercieel verkeer!

Vluchtbegeleiders
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› Transport moet uitgevoerd worden zoals in Traces vermeld staat

› Dus met vervoerder en vervoermiddel zoals genoemd in certificaat

› Tijdens de reis kan je onderweg niet zomaar van vervoermiddel 
wisselen. Het onderweg overladen op parkeerplaatsen kan dus 
niet. 

› Als een deel van de reis per vliegtuig gedaan wordt moet 
vluchtnummer vermeld worden op Traces-certificaat

Transportverordening (EG) nr. 1/2005 - vervoermiddel
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› 48 uurs regel bij aankomst
 Een bestemming is de bestemming zoals genoemd in TRACES, en daar moet het dier na 

aankomst minimaal 48 uur verblijven. 
(dit is een welzijnseis om eindeloos zeulen met dieren te voorkomen)

In feite hebben stichtingen daarom 2 opties:
1. Optreden als bemiddelaar: 
Het dier moet dan direct naar de adoptant. Deze is in TRACES dan ook de eindbestemming. 
De adoptant is eerste houder van het dier in NL en moet zorgen voor registratie via de 
dierenarts met ingang van de nieuwe I&R regels.

2. Optreden als eerste houder: 
Stichting vangt de dieren op, de dieren moeten via de dierenarts worden geregistreerd en 
de dieren mogen na 48 uur door naar de adoptant. De adoptant neemt daarna het 
eigendom van de dieren over.

Transportverordening (EG) nr. 1/2005- bestemming
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› Meer zicht krijgen op betrokkenen:
 Alle personen die betrokken zijn bij het fokken, registreren en verhandelen van de hond komen 

in beeld. 

 Hierdoor worden de mogelijkheden om toezicht te houden op de hondenhandel versterkt. 

› Meer zicht krijgen op officiële identificatiemiddelen:
 Door gesloten chiplogistiek en paspoortlogistiek voorkomen dat chips en paspoorten met een 

Nederlandse landcode in het illegale circuit gebruikt worden om van een buitenlandse pup een 
Nederlandse pup te maken. 

Achtergrond: aanpak illegale hondenhandel
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Basisprincipes nieuwe I&R Hond

› Tracering chips en paspoorten van productie t/m hond

› Registratie betrokken partijen bij chips
– Centrale registratie betrokkenen rechtstreeks bij RVO

– Registratie honden via portalen

› Rol portalen
– Aangewezen databanken worden aangewezen portalen

– Online uitwisseling met RVO

– Centrale database met alle honden bij RVO

› Rol dierenarts: altijd betrokken bij eerste registratie
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Chipleverancier Chipper Dierenarts Eerste houder

Navolgende houders

Betrokkenen



› Traceren van chip van maken tot inbrengen

› 528-chips mogen alleen naar chippers:
– Ingeschreven in het chippersregister

– Op een adres in Nederland

› 528-chips mogen alleen in Nederland worden 
aangebracht

Chipleverancier en chipper
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› Is ingeschreven bij diergeneeskundigenregister
– Gegevens worden doorgegeven aan RVO

– Krijgt een uniek nummer voor zijn praktijkadres

› Bestelt paspoorten bij de paspoortleverancier
– Paspoorten worden op zijn naam gezet

› Registreert de uitgifte van een paspoort bij een aangewezen portaal
– Paspoortnummer, chipnummer, houder wiens hond paspoort krijgt

› Registreert geïmporteerde en ongechipte honden bij een portaal
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Eerste houder
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› Registreert zich eenmalig (via DigiD) bij RVO en krijgt UBN:
– als zijn hond een nestje krijgt
– als hij een hond uit het buitenland in Nederland brengt
– als hij een ongechipte hond verkrijgt
– hoeft alleen vakbekwaamheid en inrichting te registreren als hij bedrijfsmatig 

actief is 

› Laat zijn honden chippen en van een paspoort voorzien
› Registreert de geboorte bij een aangewezen portaal
› Laat een geïmporteerde of niet gechipte hond via dierenarts 

registreren bij een aangewezen portaal



› Hoeft zich niet te registreren bij RVO

› Koopt alleen een gechipte hond die een paspoort en een registratie 
heeft

› Meldt de aankoop van een hond bij een aangewezen portaal

› Meldt navolgende gebeurtenissen bij een aangewezen portaal
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Navolgende houder



› Importeur heeft altijd een UBN 
– Particulier of bedrijfsmatig

› Elke importeur moet (binnen twee weken na import) naar een dierenarts voor registratie

› De dierenarts registreert de import bij een portaal  

› Bij de import worden gegevens over dierenarts en importeur vastgelegd

› Het paspoort wordt in het systeem gekoppeld aan de hond
– Het EU-dierenpaspoort is geldig in Nederland en blijft bij de hond

– Een hond van buiten de EU krijgt in Nederland een EU-paspoort met vermelding land van herkomst

– Het paspoortnummer uit de EU wordt geregistreerd in I&R

29

I&R Hond bij import - samenvattend
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› Deze presentatie biedt inzicht in het wettelijke kader.
– Wat mag er niet!

› Veel mag ook wél. 

› Oproep! In gezamenlijkheid zoeken naar oplossingen voor knelpunten 
binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving

– Nationaal 
vs. 

– Europees

Resumé
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