
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor stichtingen m.b.t. de opvang van huisdieren uit Oekraïne of Rusland  

 

Het is hartverwarmend om te zien hoe organisaties en particulieren zich verenigen om huisdieren uit 

Oekraïne een veilig onderkomen te bieden of van noodhulp zoals voedsel te voorzien. Zo is er een 

landelijk meldpunt geopend voor hulp voor dieren uit Oekraïne en wordt door dierenorganisaties 

gekeken hoe er in dierenasielen in de EU grensgebieden ruimte gecreëerd kan worden voor dieren uit 

Oekraïne. 

 

Versoepelingen voor vluchtelingen en EU-expats 

Zoals bij de meeste organisaties nu bekend, is in EU-verband afgesproken dat we flexibel omgaan met 

mensen die met hun huisdier zijn gevlucht door de oorlog in Oekraïne. Vluchtelingen wordt gevraagd 

zich zo snel mogelijk bij de dierenarts te melden. Voor meer informatie, zie de website NVWA.  

 

Versoepeling geldt niet voor handelaren, stichtingen en derden 

Het is belangrijk te benadrukken dat de bovenstaande uitzondering alleen geldt voor vluchtelingen en 

EU expats die met spoed Oekraïne of Rusland moeten verlaten, en die met hun eigen huisdieren reizen. 

Voor dieren die reizen zonder particuliere eigenaar, bijvoorbeeld met handelaren, stichtingen en derden 

gelden de versoepelingen niet. Voor deze dieren moet voldaan worden aan de geldende regels voor 

invoer van gezelschapsdieren:  

- Honden en katten meenemen uit het buitenland | Honden en katten | NVWA 

- Regels voor stichtingen die honden of katten uit buitenland invoeren | Honden en katten | 

NVWA 

 

Versoepeling geldt niet voor zwerf- en asieldieren 

Er bestaat geen test die vast kan stellen of een dier rabiës heeft. In Nederland zijn we extra voorzichtig 

met invoer van huisdieren uit landen waar de kans op rabiës erg hoog is. Daarom is het zo belangrijk dat 

de dieren zonder eigenaar - zoals zwerfdieren en asieldieren - voordat ze naar Nederland komen, 

beschermd zijn tegen rabiës door een geldige vaccinatie. De dieren die niet aan de bovenstaande 

voorwaarden voldoen, kunnen niet overgebracht worden naar Nederland, hoe schrijnend de situatie 

soms ook kan zijn voor deze zwerf- of asieldieren. De beste manier om deze dieren te helpen is door 

materiële of financiële hulp te verlenen aan plaatselijke asielen en beschermingsverenigingen in de regio 

zelf. Bijvoorbeeld aan de Pools-Oekraïense grens.  

 

 

 

http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/oorlog-in-oekraine/informatie-voor-vluchtelingen-met-hun-huisdier
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/honden-en-katten-meenemen-uit-het-buitenland
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren


 

 

Hoog risico op rabiës 

We proberen te voorkomen dat er met huisdieren vanuit Oekraïne en Rusland onbedoeld rabiës 

meekomt naar Nederland. Om daar voor te zorgen, zijn de belangrijkste regels: 

- Geldige rabiësvaccinatie  

Deze vaccinatie kan pas vanaf 12 weken worden gegeven. Ook moet het dier al gechipt zijn voor 

de rabiësvaccinatie gegeven wordt, anders is deze vaccinatie niet geldig. Een hond uit een hoog 

risico land moet met betrekking tot rabiës minimaal 7 maanden oud zijn om de EU in te mogen. 

- Gezondheidscertificaat  

Het dier moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.  

- Rabiëstiterbepaling  

In het gezondheidscertificaat moet ook de uitkomst van een bloedtest staan. Met een bloedtest 

kan worden aangetoond dat het dier goed beschermd is tegen hondsdolheid, omdat het dier 

voldoende antistoffen in zijn bloed heeft. Die bloedtest wordt door een dierenarts uitgevoerd 

via een erkend laboratorium. Dat moet 30 dagen na de inenting tegen rabiës. Indien de 

bloedafname gebeurd is buiten de EU dan moet 3 maanden worden gewacht voordat het dier 

naar Nederland mag reizen. Of een laboratorium erkend is, kunt u nakijken op de website van de 

Europese Commissie. U vindt daar een lijst met de adressen van alle erkende laboratoria: 

o Approved rabies serology laboratories - EU Countries voor de laboratoria in de EU 
o Approved rabies serology laboratories - Non-EU Countries voor de laboratoria buiten de 

EU 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories/approved-rabies-serology-laboratories-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories/non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories/non-eu-countries_en

