REIZEN BUITEN
DE EUROPESE UNIE

REGELS

De regels verschillen van land tot land.
Informeer bij het land van bestemming naar
de formaliteiten die moeten worden vervuld.
Naast het paspoort is er vaak een internationaal
certificaat (of een eenvoudig certificaat waarin
wordt bevestigd dat het dier gevaccineerd is tegen
rabiës) vereist.
Dit laatste wordt afgeleverd door uw dierenarts en
moet gewettigd worden door een dierenarts van
een lokale controle-eenheid van het FAVV .

REIZEN

MET UW
GEZELSCHAPSDIER

NUTTIGE LINKS

DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
www.gezondheid.belgie.be

HET FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

http://www.favv.be/dagelijksleven/opreis/gezelschapsdieren

DE WEBSITE VAN DE EUROPESE COMMISSIE
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

Hier vindt u het adres van uw regio :
www.favv.be/lce/

RABIËS

Vraag voor uw vertrek een serologische test aan
om de antistoffen van uw dier tegen rabiës te controleren. Uw dierenarts zal het bloedstaal bezorgen
aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) en het resultaat valideren in het paspoort van
het dier.
De website van de Europese Commissie :
http://eur-lex.europa.eu
Lijst van de landen met een verhoogd risico voor
rabiës (zie bijlage II).
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Is er in het land van bestemming
een verhoogd risico voor rabiës ?

WELKE ZIJN DE
WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN ?

DE VERPLICHTE IDENTIFICATIE
VAN UW GEZELSCHAPSDIER
IN BELGIË

REIZEN BINNEN
DE EUROPESE UNIE

BIJKOMENDE MAATREGEL

MICROCHIP

VACCINATIE

VOSSENLIN

In België moeten, volgens de wetgeving, alle honden, katten
en fretten in het bezit zijn van een Europees
paspoort en geïdentificeerd zijn door middel
van een ingeplante microchip vooraleer zij
het Belgisch grondgebied mogen verlaten.

Om te reizen moet uw gezelschapsdier
gevaccineerd zijn tegen rabiës :

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Malta,
Noorwegen : om binnen te mogen in een
van deze landen, moet uw hond behandeld
zijn tegen de vossenlintworm ten vroegste
120 uur en ten laatste 24 uur voor de
geplande aankomst.

TATOEAGE

Voor honden is de tatoeage nog geldig :

Vanaf de leeftijd van 12 weken
De eerste vaccinatie moet ten minste 21 dagen vóór
uw vertrek worden uitgevoerd.
De geldigheidsduur van het vaccin wordt vermeld in het
paspoort van het dier.

TWORM

Andere gezelschapsdieren :

Indien deze werd aangebracht voor 3 juli 2011
Indien ze duidelijk leesbaar is

Indien u reist met andere gezelschapsdieren, dan moet u de
wetgeving van het land van bestemming raadplegen.

Behalve wanneer u reist naar het Verenigd
Koninkrijk, Ierland of Malta.

Wanneer uw dieren in België aankomen vanuit een land buiten
de EU, dient u een invoervergunning aan te vragen bij het FAVV
op het volgende adres : import.export@afsca.be

