Op 23 maart 2022 ontvangen document van de NVWA
-----------------------------------------------------------------------------Informatie voor stichtingen m.b.t. de opvang van huisdieren uit Oekraïne of
Rusland
Het gaat niet om opvang van deze huisdieren, maar om de import.
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
Via deze link kom je in de regelhulp (stappenplan) en komt de NVWA met een advies
dat je kunt downloaden Deze regelhulp hebben wij ingevuld, gedownload en
opgeslagen op:
4, 7, 12, 15, 19, 22, 26, 28 april en 2 mei voor een hond uit Oekraïne, ouder dan 15
weken, geen chip, ik reis over de weg, waarschijnlijk krijgt het dier een andere
eigenaar en de reis duurt meer dan 8 uur. Resultaten:
Fouten 4 april 2022:
Landnaam wordt niet weergegeven, chip moet in EU paspoort (kan niet, Oekraïne is
geen EU lidstaat, rabïesvaccinatie moet in EU paspoort (kan niet, Oekraïne is geen
EU lidstaat), bloedtest. Dat kan pas 1 maand na de inenting tegen
hondsdolheid. Indien de bloedafname gebeurd is buiten de EU dan moet u 3
maanden wachten voordat u naar Nederland mag reizen met uw hond of kat. Indien
de bloedafname gebeurd is binnen de EU dan geldt deze wachttijd niet. Dit is
klinkklare onzin. Bloedafname kan alleen maar in Oekraïne en de wachttijd is 3

maanden. Bij gezondheidscertificaat wordt landnaam omschreven als “ik wil het dier
meenemen vanuit”. Bij registratie wordt niet vermeld, dat de hond een EU
(Nederlands) paspoort dient te krijgen bij de dierenarts.
Fouten 7 april 2022:
Idem als op 4 april 2022.
Fouten 12 april 2022:
Idem als op 4 april 2022.
Fouten 15 april 2022:
Alle fouten staan er nog in, echter de tekst met wachttijd na bloedafname is
enigszins aangepast, maar de suggestie wordt nog steeds gewekt, dat bloedafname
binnen de EU kan plaatsvinden.
Fouten 19 april 2022:
Alle fouten staan er nog steeds in, echter de tekst met wachttijd na bloedafname is
correct aangepast.
Fouten 22 april 2022:
Idem als op 19 april 2022.
Fouten 26 april 2022:
Idem als op 19 april 2022.
Fouten 28 april 2022:
Idem als op 19 april 2022.
Fouten 2 mei 2022:
De landnaam Oekraïne wordt nu genoemd. De tekst omtrent chip in EU paspoort
aangepast, maar weer onjuist. “Laat het dier chippen door een dierenarts voordat u
vertrekt. De dierenarts zet de gegevens van de chip in het Europees
dierenpaspoort of het gezondheidscertificaat”. De reis is vanuit Oekraïne. De hond
heeft dan geen Europees paspoort.
In alle gevallen worden commercieel en niet-commercieel vervoer door elkaar
gehaald. De NVWA heeft bevestigd, dat het er al jaren zo op staat.
- Regels voor stichtingen die honden of katten uit buitenland invoeren | Honden en
katten | NVWA

Hier staat nog steeds vermeld, dat tijdelijke gastgezinnen dienen te beschikken over
een vakbekwaamheidsdiploma. We waren overeengekomen, dat dat niet hoeft.
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.
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:
Rusland is een derde land met een laag rabiës risico, derhalve is de
rabiëstiterbepaling niet van toepassing. Wachttijd van 3 maanden is ook niet van
toepassing.
- 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.
Volgorde is fout. Eerst rabiëstiterbepaling. Gezondheidscertificaat wordt pas
opgemaakt voor vertrek en is maximaal 10 dagen geldig. Er wordt niet
uitgelegd welke instantie dit certificaat dient op te maken. Er wordt niets
uitgelegd over de keuring bij een Border Inspection Point, welke dat zijn en
dat het CHED-A formulier moet worden omgezet naar een
Tracesgezondheidscertificaat.
- 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. Hiermee wordt de indruk

gewekt, dat het mogelijk is een dier de EU binnen te brengen en daar de
bloedafname te laten plaatsvinden. Dit is onjuist. Tevens wordt de indruk
gewekt, dat de wachttijd van 3 maanden dan niet geldt. 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
De verplichte registratie bij een dierenarts wordt niet genoemd, maar is van
wezenlijk belang, omdat er een EU (Nederlands) paspoort dient afgegeven te
worden.

