Regels voor het verkeer van honden, katten en fretten:
nieuw vanaf 29 december 2014.
De voorschriften voor het reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) binnen de
Europese Unie worden duidelijker en strenger. Zo zijn de regels voor het afleveren van het paspoort
en voor de vaccinatie tegen rabiës aangepast en is het niet-commerciële verkeer beter gedefinieerd.
Wat de geldigheid van de 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 na 21 dagen geldig is (ten vroegste vanaf 16 weken).
De Belgische lijst met lidstaten met een rabiësvrij statuut, van waaruit niet-gevaccineerde pups
kunnen worden ingevoerd, zal verdwijnen. In principe zullen dus geen dieren jonger dan 12 weken
en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht.
De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt. Als het gezelschapsdier uit een land
met een hoog risico op rabiës komt ( dus wanneer serologisch onderzoek vereist is ), is de eigenaar
of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor
controle aan te bieden.
Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is
aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier
als van de eigenaar, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco
paspoorten in omloop raken. De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden
afgeleverd, blijven wel geldig.
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.
Wanneer een eigenaar of verantwoordelijke met meer dan vijf gezelschapsdieren reist, blijven
dezelfde regels als voor handelsverkeer gelden. Een uitzondering is voorzien voor dieren die
deelnemen aan een wedstrijd, een tentoonstelling of een sportmanifestatie, op voorwaarde dat de
juiste procedure is gevolgd.
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.
Meer informatie (Engelstalig) vindt u op de website van de Euopese Commissie (.WEB)
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