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Vraag en antwoord
Zwerfdierorganisaties in
Nederland
Dit document is een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (Ministerie
van LNV) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Dit document is ten behoeve van stichtingen en andere partijen die honden naar Nederland halen.
Doordat er veel vragen zijn over de gewijzigde regels en foutieve informatie op diverse private
websites, dat zorgt voor meer verwarring, is dit document opgesteld.
Naar onze mening zorgen de websites van de RVO, de NVWA en de Belastingdienst voor verwarring.
Op diverse pagina's wordt tegenstrijdige informatie gegeven. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar
oude EU Verordeningen. De website van de RVO geeft op verschillende pagina’s verschillende
tegenstrijdige informatie met betrekking tot I&R Hond.
Dit document geeft een toelichting op de regels gesteld in Europese verordeningen en Nationale weten regelgeving. Daarnaast geeft dit document antwoord op -geclusterde- vragen die tijdens de
webinars van 31 augustus en 20 oktober 2021 zijn gesteld. Ten alle tijden blijven de websites van de
NVWA en RVO leidend voor actuele informatie.
Dit document zal voornamelijk ingaan op de regels die gelden voor honden. Waar de regels ook van
toepassing zijn op katten en fretten zal dit worden vermeld.

Disclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of
onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl.
Dit document is ter ondersteuning om de wet- en regelgeving te begrijpen. Tijdens een controle is de context te allen tijde
bepalend voor het vaststellen of een overtreding is begaan.
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1. Inleiding
Zowel in Europa als in Nederland is er de laatste jaren meer aandacht voor de regulering van de
handel in gezelschapsdieren, waaronder ook de handel in honden. Dat houdt onder andere in dat
zowel de Europese Commissie als het kabinet met regelgeving meer zicht en grip proberen te krijgen
op de hondenhandel.
De Europese diergezondheidsverordening (ofwel Animal Health Regulation), die onder meer ziet op
verplaatsingen van honden, katten en fretten tussen lidstaten, is sinds 21 april 2021 van toepassing
geworden.
De algemene maatregel van bestuur die in aanvulling op Europese regels voorziet in een
aanscherping van regels over identificatie en registratie (I&R) van honden is per 1 november 2021
van kracht.
Verandering van wet- en regelgeving is voor iedereen altijd zoeken en kan ook vele vragen oproepen;
Waarom zijn deze veranderingen?
Waar zijn de regels terug te vinden?
Komt alles terug? Zo nee, waarom niet?
Zijn er nieuwe regels?
Wat betekent dat voor mij?
Voor welke diersoorten gelden die regels?
Er is daarom aandacht geweest en nog steeds voor de communicatie over de wijzigingen in de
regelgeving.
De communicatie met stichtingen omtrent de nieuwe EU Verordening 2016/429 (Animal Health
Regulation) bestond uit een brief van de NVWA die 15 juni 2021 gedateerd was en derhalve zeven
weken te laat werd verstuurd. De mededeling was, dat de EG Erkenning per 21 april 2021 van
rechtswege was komen te vervallen. Zonder verdere uitleg. Er werd de gelegenheid geboden bezwaar
te maken, echter na vijf maanden correspondentie met de NVWA bleek deze bezwaarclausule ten
onrecht in de betreffende brief te zijn vermeld.
Stichtingen zijn met betrekking tot het nieuwe Besluit I&R Hond in het geheel niet ingelicht.
Commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld de Vereniging van beroepsmatige kennelhouders ontvingen
15 september 2021 een email van de RVO met de aankondiging van de publicatie in het Staatsblad
inclusief de infographic die op de website van de RVO geplaatst zou gaan worden.
Dit is gebeurd door onder andere de informatie op verschillende websites van de overheid te
actualiseren.
De websites van de overheid (NVWA, RVO en de Belastingdienst) stonden voor en staan na 21 april
2021 vol met onjuistheden. Zo zouden alle honden, zowel bij intraverkeer als import gekeurd moeten
worden bij een inspectiecentrum. Ook de term cargo (in het ruim) werd onjuist uitgelegd. Deze
punten werden onder andere in de Kamervragen van 26 mei 2021 behandeld. De informatie is
vandaag 29 november 2021 niet geactualiseerd.
Op 7 december 2021 op de website van de NVWA: (op 3 december luidde de tekst overigens weer
anders, daarom is het uitermate ingewikkeld dit document te maken, omdat er zonder melding
teksten worden aangepast. Zo verscheen er op 3 december nog een link en luidde de tekst “een
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aangewezen databank” met link, dat nu vervangen is door “aangewezen portaal” zonder link).
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/regels-voor-stichtingen-die-honden-of-kattenuit-buitenland-invoeren
“Waar moet een Stichting aan voldoen wanneer het dier in Nederland is aangekomen?
U moet het dier registreren
De houder van de hond is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging. Onder een houder van een
hond of kat valt ook een tijdelijk opvangadres, zoals een adoptiegezin, of een gastgezin. Een houder
is verplicht om het dier op zijn naam te registreren, ongeacht de periode dat het dier bij de houder is.
Een hond moet u binnen 2 weken na aankomst aanmelden bij een daarvoor aangewezen portaal”.
In deze tekst staan meerdere tegenstrijdigheden. De woorden dier, hond en kat worden door elkaar
gebruikt, echter de registratieplicht geldt alleen voor honden.
Met deze tekst wordt gesuggereerd, dat indien de hond rechtstreeks naar de adoptant of het tijdelijke
gastgezin gaat, de stichting de hond niet hoeft te registreren, maar dat deze verantwoordelijkheid
wordt neergelegd bij de adoptant of het gastgezin.
Op 3 december 2021 op de website van de RVO:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratiedieren/honden
“Hoe het is vanaf 1 november 2021:
Fokkers en importeurs registreren zichzelf bij ons. Zij krijgen dan een UBN. Heeft u als bedrijfsmatige
fokker of importeur al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer gebruiken”.
Met deze tekst wordt gesuggereerd, dat de importeur (is stichting of handelaar) de hond dient te
registreren.
Daarnaast is een zogenoemde regelhulp ontwikkeld. Een regelhulp is een online tool waarmee iemand
snel inzicht kan krijgen welke regels in een bepaalde situatie van toepassing zijn. Er bestaan reeds
regelhulpen voor diverse onderwerpen1. Recent is er een regelhulp beschikbaar voor de regels die
zien op het gebied van diergezondheid2. De regelhulp bevat nu alleen nog de belangrijkste
wijzigingen die sinds 21 april jl. gelden ten gevolge van de diergezondheidsverordening.
Deze regelhulp geeft reeds vanaf 21 april 2021 na invulling als importerende stichting als resultaat:
Op basis van uw antwoorden zijn er op dit moment geen wijzigingen op regels of nieuwe regels naar
aanleiding van de Europese diergezondheidsverordening.
De regelhulp zal de komende periode stapsgewijs aangevuld gaan worden op basis van aankomende
wijzigingen in de regelgeving omtrent diergezondheid.
Tenslotte is recentelijk ook twee keer een presentatie gegeven tijdens webinars waarin iedereen
vragen kon stellen, deels ten tijde van de webinars beantwoord en in dit document.
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Waarom een nieuw I&R Hond?
In Nederland is de vraag naar honden veel groter dan het aantal pups dat jaarlijks in Nederland wordt
geboren. Er komen naar verwachting circa 50.000 honden per jaar uit het buitenland.
Kunt u aangeven waar dit aantal op gebaseerd is? Wij hebben informatie waaruit blijkt, dat
buitenlandse honden die reeds jaren in Nederland zijn, dubbel als importhond worden geregistreerd
door de restricties van de databanken. Uit ons WOB verzoek met de vraag naar de geregistreerde
importhonden in de databanken in 2019 en 2020 komen getallen naar voren die niet overeenkomen
met uw informatie.
Het vorige I&R-systeem voor honden was ontoereikend om frauduleuze hondenhandel op te sporen
en te voorkomen. Dit I&R-systeem was alleen een registratiesysteem van honden en hun houders.
Een houder van een hond was verplicht de hond binnen veertien dagen te registreren. Dit betekende
veelal dat de fokker de eerste registratie van de hond zou moeten doen. In de praktijk kwam het
zelden voor dat fokkers de registratie deden. Wel wezen fokkers de nieuwe eigenaar van de hond op
de registratieplicht. Hierdoor bleven de fokkers buiten beeld. De handel in honden was niet
transparant, waardoor het niet mogelijk was voor toezichthouders om misstanden in de handel terug
te leiden tot individuele fokkers of handelaren.
In deze tekst wordt gesuggereerd, dat de eerste registratie van de hond in het oude systeem bij de
fokker neergelegd werd, maar ze deden dat niet waardoor de fokkers buiten beeld bleven, waardoor
het voor toezichthouders niet mogelijk was om misstanden in de handel terug te leiden tot individuele
fokkers en handelaren.
De RVO adviseert nu om van adoptanten van buitenlandse honden de importerende partij te maken
en hen een UBN nummer aan te laten vragen. Wat is het verschil met het oude I&R? De individuele
handelaar blijft nu geheel buiten beeld.
Antwoord van de TRACES Helpdesk van 25 november 2021 per mail:
“Als je als particulier direct een hond koopt van een stichting, word je gezien als de eerste houder van
het dier. Omdat de stichting de hond in NL direct bij de eigenaar aflevert”.
Antwoord van de TRACES Helpdesk van 24 november 2021 per mail:
“In principe moeten de adoptanten een eigen UBN nummer aanvragen, tenzij de hond de eerste drie
dagen bij de stichting verblijft, dan is het UBN nummer van de stichting voldoende”.
Antwoord van de RVO van15 november 2021 in chat:
De vraag van een particulier die een buitenlandse pup had gekocht bij een handelaar in Nederland
was hoe het nu verder moest met de registratie, want het lukte niet.
“Als het pup direct vanuit het buitenland bij u is gekomen zien wij u als importeur”.
Ook is gebleken dat het eenvoudig was voor buitenlandse fokkers om aan Nederlandse chips en
paspoorten te komen, waardoor buitenlandse pups gemakkelijk konden worden aangemerkt als
Nederlandse pups. Dit is problematisch, omdat kopers hierdoor misleid worden. Ze denken een
Nederlandse pup te kopen die overeenkomstig de regelgeving geïdentificeerd en gevaccineerd is en
die zij rechtstreeks bij de Nederlandse fokker halen. Van buitenlandse pups is het bekend dat zij
1 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/dienstverlening-aan-burgers-enondernemers/regelhulpen/alle- regelhulpen/
2 www.regelsvoordieren.nl

Disclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of
onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl.
Dit document is ter ondersteuning om de wet- en regelgeving te begrijpen. Tijdens een controle is de context te allen tijde
bepalend voor het vaststellen of een overtreding is begaan.

Datum: 23 november 2021

Pagina 4 van 23

vaak op een te jonge leeftijd naar Nederland komen, niet of niet juist gevaccineerd zijn, te lijden
hebben onder het soms lange transport en vaak niet goed gesocialiseerd zijn.
In het vernieuwde I&R-hond worden meer betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd, is het EUdierenpaspoort verplicht voor alle honden en zijn technische verbeteringen gedaan. Ook is er een
sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek gerealiseerd. Door de registratie van de betrokken
importeur, fokker en dierenarts of chipper is het bekend waar de hond vandaan komt, wie de hond
heeft gechipt en van een paspoort heeft voorzien.
Deze stelling is onjuist. De betrokken importeur blijft onbekend, daar de adoptant als importeur wordt
gezien en een UBN nummer dient aan te vragen.
De sluitende chip- en paspoortlogistiek zorgt ervoor dat in het geval dat de chip toch in het illegale
circuit belandt, de laatste persoon die de chip in bezit had terug te vinden is. De aanscherpingen ten
aanzien van de chiplogistiek hebben niet alleen betrekking op chips die bij honden worden ingebracht,
maar op het gebruik van alle chips met de Nederlandse landcode (528). De identificatie en registratie
van dieren is geen doel op zich maar een instrument waarmee het toezicht op de naleving van de
diergezondheids- en dierenwelzijnsvoorschriften verbeterd kan worden.
Deze stelling is onjuist. Door de combinatie van EU Verordeningen 2016/429, 576/2013 én het
nieuwe besluit I&R is de naleving verslechterd. Immers, de bedrijfsmatige importerende partij is niet
meer in beeld. De NVWA weigert nieuwe adressen te valideren in TRACES NT als er geen UBN
nummer op het adres aanwezig is.
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2. Geldende wet- en regelgeving
Stichtingen in Nederland die honden, katten en/of fretten naar Nederland halen om aan
consumenten/adoptanten over te dragen moeten voldoen aan dezelfde regels als handelsbedrijven.
De volgende wet- en regelgeving is voornamelijk van toepassing en daarin worden eisen gesteld
waaraan voldaan moet zijn vóórdat een hond, kat of fret naar Nederland komt en waaraan moet
worden voldaan bij binnenkomst in Nederland.
Deze regels zijn door de Europese commissie vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportverordening (Verordening (EG) Nr. 1/2005)
Niet-commercieel verkeer (Verordening (EU) Nr. 576/2013)
Uitwerking voorwaarden uit Vo. 576/2013 (Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 577/2013)
Diergezondheidswetgeving / Animal Health Regulation (Verordening (EU) 2016/429)
Inrichtingen en traceerbaarheid (Verordening (EU) 2019/2035)
Modellen gezondheidscertificaten (Verordening (EU) 2020/403)
Verplaatsing binnen de Unie (Verordening (EU) 2020/688)
Verplaatsingen naar de Unie (Verordening (EU) 2020/692)

Deze EU Verordeningen staan niet op de websites van de NVWA en de RVO. Op 7 december 2021
staan nog altijd hele oude EU Verordeningen op de website van de NVWA vermeld.
Deze regels zijn door de het Ministerie van LNV vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•

Wet dieren
Besluit houders van dieren
Regeling houders van dieren
Besluit diergezondheid
Regeling diergezondheid
Besluit diergeneeskundigen
Regeling diergeneeskundigen

De uitvoering van de wet- en regelgeving wordt gedaan door de NVWA, RVO, Politie en LID.
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Derde landen, EU-lidstaten, het Koninkrijk der
Nederlanden en bijzondere gemeenten
Derde landen en gebieden
Dit zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie (EU). De term 'derde landen' wordt vaak
gebruikt als het gaat om afspraken tussen twee of meer EU-lidstaten en een ander land.
Definitie in het Besluit houders van dieren: derde land: land, niet zijnde een lidstaat van de Europese
Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (artikel 1.1, onder 2°).
Het begrip 'derde landen' wordt ook buiten de Europese context door andere internationale
organisaties gebruikt voor landen die geen lid zijn van die organisatie.
Verplicht bij invoer van honden uit derde landen en gebieden:
Identificatiechip
Rabiësvaccinatie
Importcertificaat (Gezondheidscertificaat)
Titreringstest Rabiës
o Uitgezonderd derde landen en gebieden zoals in bijlage II, van Vo. (EU) 577/2013.
Controle op de grensinspectiepost (voor afgifte grenspassageformulier)
Importregistratie bij dierenarts laten uitvoeren, laten koppelen aan UBN en ontvangen van
Nederlands dierenpaspoort.
EU-lidstaten
De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen
(lidstaten). Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijk Europees
beleid te voeren.
Verplicht bij invoer van honden uit derde landen:
Identificatiechip
Rabiësvaccinatie
Europees dierenpaspoort (hoeft niet omgezet te worden in een Nederlands dierenpaspoort)
TRACES (bij overdracht van dier)
Importregistratie bij dierenarts laten uitvoeren en laten koppelen aan UBN.
Het Koninkrijk der Nederlanden en Bijzondere gemeenten
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De
BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius, Saba zijn bijzondere gemeenten -ook wel openbare lichamen
genoemd- en hebben een aparte status binnen Nederland. Zij heten Caribisch Nederland.
Wat betekent dit betreft regels voor stichtingen?
Regels voor invoer van honden, katten en fretten uit derde landen en landen die behoren tot de
Europese Unie zijn omschreven in Europese verordeningen en Nationale wet- en regelgeving.
Landen die op een andere manier een verband houden met Nederland zoals Curaçao of Bonaire
vragen om nadere uitleg.
Binnen de EU hebben Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden de status van Landen en
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Gebieden Overzee (LGO). Ze maken géén deel uit van het grondgebied van de Europese Unie en
hoeven daarom niet te voldoen aan het Europees recht.
Omdat Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden geen deel uitmaken van het EU
grondgebied, worden ze als “derde landen” gezien als het gaan om import en export. Voor import
vanuit deze eilanden dus de regels uit o.a. Vo. (EU) 2020/692.
Deze uitleg is ons niet duidelijk. Kunt u ons meenemen in uw gedachtegang.
Artikel 76 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 punt 2 luidt:
2. In afwijking van lid 1, onder b), wordt toegestaan dat honden, katten en fretten die afkomstig zijn
uit derde landen of gebieden, of zones daarvan, dat/die zijn opgenomen in de lijst van
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie (22), de Unie binnenkomen zonder aan
de titreringstest op rabiës te worden onderworpen.
BIJLAGE II Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013
Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 576/2013
DEEL 2
Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr.
576/2013
AW
Aruba
BA
Bosnië en Herzegovina
BQ
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden)
CW
Curaçao
Verordening (EU) nr. 576/2013 blijft nog tot 21 april 2026 van kracht.
Artikel 13 lid 1 en 2 van Verordening (EU) nr. 576/2013 luidt:
Opstelling van een lijst van gebieden en derde landen
1. De Commissie is bevoegd om door middel van een uitvoeringshandeling een lijst vast te stellen van
gebieden en derde landen die een aanvraag tot opname op de lijst hebben gedaan waarin zij
aantonen dat zij voor gezelschapsdieren van de in deel A van bijlage I vermelde soorten voorschriften
toepassen met dezelfde inhoud en hetzelfde effect als die welke zijn vastgesteld in afdeling 1 van
hoofdstuk II, deze afdeling en afdeling 2 van hoofdstuk VI en, indien van toepassing, de bepalingen
die op basis van deze voorschriften zijn vastgesteld.
Hoofdstuk II behelst: voorwaarden die gelden voor het niet-commerciële verkeer van
gezelschapsdieren van een lidstaat naar een andere lidstaat.
2. De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een lijst vast van gebieden en derde
landen die een aanvraag tot opname op de lijst hebben gedaan waarin zij aantonen dat zij voor
gezelschapsdieren van de in deel A van bijlage I vermelde soorten ten minste aan de volgende criteria
voldoen:
De volgende EU Verordeningen zijn van toepassing.:
Verordening (EU) Nr. 206/2010 van de commissie van 12 maart 2010
tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren
en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake
veterinaire certificering
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 tot aanvulling tot aanvulling van Verordening (EU)
2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie
en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende
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producten en producten van dierlijke oorsprong.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden
gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en
broedeieren.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/294 van de commissie van 18 februari 2019 tot vaststelling van de lijst
van gebieden en derde landen waaruit honden, katten en fretten in de Unie mogen worden ingevoerd,
en van het modeldiergezondheidscertificaat voor die invoer
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de
lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren,
levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad.
Tot voor kort werden de ABC eilanden en Sint Maarten niet gezien als Derde Landen.
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Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Als een consument/adoptant vanuit vanuit Curacao een hond adopteert, moet deze persoon
dan al op Curaçao een UBN nummer hebben of gebeurt dat wanneer deze persoon weer in
Nederland is?
Antwoord: Curaçao wordt gezien als derde land. Ben je op Curaçao op vakantie en je wilt een
hond mee naar Nederland nemen, dan moet je via de veterinaire dienst een
gezondheidscertificaat aanvragen. Bij vertrek moet de hond zijn voorzien van een
idenficatiechip, een rabiësvaccinatie en vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.
Honden van Curaçao hoeven geen titreringstest te hebben ondergaan. Curaçao staat op de
lijst van derde landen dat hiervoor is uitgezonderd (Vo. (EU) Nr. 577/2013). Deze regels
gelden ook voor katten en fretten. Een UBN is pas nodig in Nederland als de eerste houder de
hond gaat registreren bij een dierenarts.
2. Hoe regel ik een Europees dierenpaspoort vanuit een niet-Europees land zoals Curaçao?
Antwoord: Dit is niet mogelijk en ook niet nodig voor het importeren van de hond. Honden
van Curaçao die niet eerder naar een lidstaat zijn verhuisd hebben geen Europees
dierenpaspoort en hebben dit ook niet nodig om een lidstaat binnen te komen, hiervoor geldt
het gezondheidscertificaat. Na de import gaat u voor de registratie met de geïmporteerde
hond naar een dierenarts. Deze zal dan ook een EU-dierenpaspoort voor de hond uitgeven.
3. Op het moment werken er veel dierenartsen op Curaçao die uit Nederland komen. Zij nemen
hun identificatiechips met de 528-landcode mee uit Nederland. Mag dit? En zo ja, hoe werkt
dat dan. Zo nee, hoe dan wel?
Nee, dit mag niet. Curaçao is net als de andere landen uit het Koninkrijk der Nederlanden en
BES-eilanden niet op Europees grondgebied en daarom valt het onder ‘derde landen’, daar
wordt geen onderscheid in gemaakt. Dierenartsen moeten daar dus gebruik maken van de
daar beschikbare middelen.
Nederlandse paspoorten en identificatiechips startend met de landcode 528, mogen alleen op
Nederlands grondgebied worden uitgegeven en gebruikt. Het is wel mogelijk om chips met
een zogenaamde fabrikantcode te gebruiken. Die zijn ook in Nederland te bestellen, maar
mogen niet worden gebruikt bij honden en paarden, dit mag wel voor bijvoorbeeld katten.
Niet in ieder land mag de fabrikantcode dus gebruikt worden, dat is afhankelijk van de
nationale regelgeving van dat land. Hoe dan ook dient de chip te voldoen aan de ISO norm
11874 en 11875.
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4. Diergezondheidsverordening
De diergezondheidsverordening (ofwel ‘the Animal Health Regulation’ (AHR)) stelt regels over de
verplaatsing van gehouden landdieren.
Gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) vallen daar ook onder (artikel 4, onderdelen 2 en 11
van de verordening). Ook deze dieren kunnen namelijk drager zijn van een ziekteverwekker (zoals
Rabiës) en daarmee kan verplaatsing van deze dieren dus een risico vormen voor de verspreiding van
dierziektes. Zodoende kunnen zij een gevaar vormen voor de volks- of diergezondheid op de plaats
van bestemming.
Voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren gelden bijzondere (lichtere) regels (artikel
244 en verder van de verordening), maar die zijn alleen van toepassing als de verplaatsing van deze
dieren niet tot doel heeft om het dier te verkopen, of het eigendom op andere wijze over te dragen
(artikel 4, onderdeel 14, van de verordening). Deze situatie is met de komst van de
diergezondheidsverordening ongewijzigd gebleven, eerder was deze regel het al te vinden in de Vo.
(EU) 576/2013 bij de definitie ‘niet-commercieel verkeer’.
Niet-commercieel vervoer van gezelschapsdieren gaat kort gezegd om dieren die (binnen 5 dagen)
meereizen met hun baas. Daarvan is bij het verkeer van gezelschapsdieren door deze stichtingen
geen sprake. Deze dieren worden namelijk juist verplaatst met het oog op verkoop of een andere
wijze van overdracht van de eigendom. Of er al dan niet commerciële doeleinden een rol spelen is
voor de diergezondheidsregels niet relevant. Dat betekent dat op verplaatsingen van honden, katten
en fretten door deze stichtingen de reguliere regels van de diergezondheidsverordening van
toepassing zijn, zoals de aanvraag van een TRACES-certificaat of in geval van transport uit een niet
EU lidstaat, het aanvragen van een gezondheidscertificaat.

Handelsregistratie, erkenningen en registraties
Met het van kracht worden van een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening op 21 april 2021
zijn verschillende richtlijnen vervallen, waaronder de Richtlijn 92/65/EEG.
Op de website van de NVWA wordt op 7 december 2021 nog altijd naar deze Verordening verwezen.
Hierin was een registratie als handelaar overige diersoorten in verplicht, waar honden, katten en
fretten onder vielen. Deze handelaarsregistratie is niet overgenomen in de
diergezondheidsverordening en daarmee is er geen juridische basis meer voor specifiek deze
registratie als handelaar van honden, katten en fretten.
De diergezondheidsverordening vereist een registratie als exploitant van alle inrichtingen waar
bedrijfsmatig gezelschapsdieren worden gehouden (artikel 84 van de diergezondheidsverordening).
Deze registratie als exploitant is in Nederland gekoppeld aan het UBN.
Een registratie bij RVO met een UBN is op basis van Nederlandse regelgeving overigens al verplicht
sinds 2013 voor iedereen die zich bedrijfsmatig bezig houdt met gezelschapsdieren. Dit is niet
veranderd met de komst van de diergezondheidsverordening en ook niet met de nieuwe nationale
regels rondom identificatie en registratie van honden (hier wordt later meer over toegelicht).
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Waarom verplichten de helpdeskmedewerkers van de RVO en de NVWA dan om adoptanten en
gastgezinnen van stichtingen een UBN nummer aan te vragen? De NVWA weigert om adressen van
adoptanten of gastgezinnen op geldig te zetten in TRACES NT. Hierdoor kunnen buitenlandse
dierenartsen het TRACESdocument niet opmaken.
Voor stichtingen is een erkenning niet nodig, zolang zij niet fungeren als asiel of verzamelcentrum.
Asielen en verzamelcentra
Asielen en verzamelcentra in een EU lidstaat waar vanuit honden, katten of fretten naar andere
lidstaten worden verplaatst, moeten beiden wél een erkenning hebben van de bevoegde autoriteit
(Vo. (EU) 2019/2035). Dit geldt voor alle asielen en verzamelcentra in de EU van waaruit dieren naar
andere lidstaten worden verplaatst. Ieder land heeft een eigen bevoegde autoriteit die de
erkenningen uitgeeft. In Nederland kan deze erkenning worden aangevraagd bij de NVWA. Zonder
deze erkenning kunnen ze niet legaal hun dieren naar andere lidstaten verplaatsen. Houd daar
rekening mee, als u dieren uit een asiel van een andere lidstaat haalt.
Een verzamelcentrum voor honden, katten en fretten verschilt van een asiel. Een verzamelcentrum is
een inrichting waar dieren met dezelfde gezondheidsstatus uit meer dan één inrichting worden
verzameld. De gezondheidsstatus gaat hier alleen over de besmettelijke dierziekten die op de lijst
(bijlage II van Vo. (EU) 2016/429) van de diergezondheidsverordening zijn opgenomen, zoals
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Rabiës. De gezondheidsstatus gaat dus niet over andere ziekten en aandoeningen die niet op de lijst
staan. Dieren met een onbekende gezondheidsstatus hebben per definitie niet dezelfde
gezondheidsstatus.
Voor Nederlandse asielen en/of verzamelcentra kunt u op de website van NVWA kijken of deze erkend
zijn: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en- vergunningen/overzichtbedrijven-met-erkenningen-registraties-en-vergunningen
Voor asielen en/of verzamelcentra in andere EU lidstaten kunt u in de toekomst de EU website
raadplegen: https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/approved- establishmentsveterinary_en
Asielen en verzamelcentra zijn inrichtingen, zij houden zich bedrijfsmatig bezig met o.a. honden en
daarom gelden voor hen in Nederland ook de regels waar een inrichting aan moet voldoen. Dit
wordt verder toegelicht onder ‘Regels in Nederland’.
Kunt u ons uitleggen waarom in beide webinars en ook in dit document hier zoveel aandacht aan
wordt besteed? De toehoorders tijdens de webinars waren importerende zwerfdierstichtingen en ook
de lezers van dit documenten exporteren geen dieren. Missen wij wellicht iets?
Een vraag vanuit het webinar:
1. Is verplaatsing naar een andere lidstaat ook het laten adopteren door een nieuwe eigenaar uit
Duitsland of België? Heeft een bedrijf dan een dus een erkenning nodig?
Antwoord: Het laten adopteren van een hond (kat of fret) uit Nederland door een nieuwe
eigenaar uit bijvoorbeeld Duitsland of België is een verplaatsing naar een andere lidstaat met
als doel de overdracht van het dier.
Of de ontvanger, de adoptant in het buitenland, een registratie nodig heeft, is afhankelijk van
de regelgeving in dat land. In Nederland moet de eerste houder wel een UBN hebben, op
basis van nationale regelgeving. Komt de persoon uit Duitsland of België naar Nederland toe,
om vervolgens eigenaar te worden en reist diegene samen terug, dan is die registratie als
exploitant volgens Europese regels niet nodig.
In beide gevallen gelden de regels voor verplaatsing naar een andere lidstaat, zoals de eis
voor een identificatiechip, rabiësvaccinatie en EU-dierenpaspoort. Ook moet gekeken worden
naar regels voor transport, deels afhankelijk van de reisduur.
Of de ontvanger in Duitsland of België een registratie nodig heeft omdat hij/zij de eerste
houder is van het dier in dat land, zoals in Nederland geldt vanaf 1 november 2021, is ons
niet bekend. Het nodig hebben van een UBN bij het zijn van eerste houder van een hond, is
nationale wet- en regelgeving.

Rabiës
Rabiës (of hondsdolheid) is een dodelijke infectieziekte die onder andere voorkomt bij honden en
katten. Rabiës komt gelukkig niet voor in Nederland, maar komt nog wel voor in Oost-Europa en
andere landen over de wereld.
De Europese regels uit de diergezondheidsverordening hebben als doel de verspreiding van
besmettelijke dierziekten te voorkomen en/of beperken. Dit in het kader van zowel diergezondheid,
dierenwelzijn als volksgezondheid. De Europese commissie heeft een lijst met besmettelijke Datum:
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dierziekten opgesteld waar EU-brede regels voor gelden. Dit zijn de gevaarlijkste en/of meest lastig te
bestrijden dierziekten. Rabiës is één van die dierziekten.
Rabiës wordt veroorzaakt door een virus, het Lyssa virus dat bij dieren kan voorkomen en op de
mens kan worden overgedragen, het is een zoönotische ziekte. Het virus bevindt zich bij besmette
dieren onder andere in het speeksel en verspreidt zich na bijten of krabben via de zenuwbanen door
het lichaam. Dieren en mensen gaan vrijwel zonder uitzondering dood binnen 7 dagen nadat de
eerste verschijnselen zich openbaren. Elk jaar gaan er wereldwijd zo’n 50.000 mensen dood aan
rabiës. Hondsdolheid tast de hersenen aan en kan tot vreemd gedrag leiden. De tijd tussen
besmetting en het ontstaan van verschijnselen kan echter maanden in beslag nemen. In de tussentijd
is het dier of mens ook besmettelijk voor anderen. Doordat dit virus niet meer te behandelen is bij
vertoon van symptomen en dood tot gevolg heeft, is vaccinatie op de juiste leeftijd van de hond
hiertegen erg belangrijk.
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Pups moeten minimaal 12 weken oud zijn voordat ze de rabiësvaccinatie mogen krijgen en dat heeft
te maken met maternale antilichamen. Dat zijn beschermende afweerstoffen die de pup gekregen
heeft van het moederdier. Deze antilichamen werken een vaccinatie tegen: de maternale
antilichamen werken als het ware de vaccinatie antilichamen tegen, waardoor er geen goede
bescherming opgebouwd kan worden. Tot welke leeftijd deze maternale antilichamen aanwezig
blijven in het bloed van de pup is onduidelijk, maar ligt gemiddeld tussen de 6 en 12 weken leeftijd.
Het vaccin moet tijd hebben om tot een bepaalde beschermingsgraad te komen, dit is het termijn van
3 weken. Dat betekent dat het pas mogelijk is om met een pup door Europa of naar Europa te reizen
van minimaal 15 weken.
Voor veel derde landen geldt een minimale leeftijd van ongeveer 29 weken. Dit komt doordat een
rabiësvaccinatie pas met 12 weken gegeven mag worden en voor veel derde landen een titreringstest
verplicht is. Deze titreringstest op rabiësantilichamen moet worden uitgevoerd op een monster dat
ten minste 30 dagen na vaccinatiedatum is verzameld én ten minste 3 maanden vóór datum van
verkeer of doorvoer uit een derde land of gebied. In bijlage II van de verordening (EU) Nr. 577/2013
is een lijst opgenomen met derde landen en gebieden die uitgezonderd zijn op deze verplichte
titreringstest, zoals Curaçao.
De online tool Import Veterinair Online geeft informatie over specifieke situaties (selecteer als
product “dierlijk” en vervolgens “levend dier en levend product” en “hond/kat/fret handel”; kies als
gebruiksdoel “definitieve invoer van levende dieren en levende producten”).
Deze tool bevat sinds haar bestaan fouten. Al jaren geeft import uit Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld
een foutief resultaat. Honden uit Bosnië-Herzegovina staan in de betreffende lijst van Verordening
(EU) 577/2013, maar zouden een Rabiës titreringstest moeten ondergaan. Dat is onjuist. Import
Veterinair online benoemt als eerste CITES. CITES is niet van toepassing op honden (Canis Lupus
Familiaris). Bovendien wordt er nog steeds verwezen naar EU Verordeningen die niet (meer) van
toepassing zijn.
Een vraag vanuit het webinar:
1. Er zijn zoveel meer gevaarlijke dierziekten die ook besmettelijk zijn. Waarom worden deze
niet verplicht gesteld?
Antwoord: De Europese regels uit de diergezondheidsverordening hebben als doel de
verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen en/of beperken en kijken hiervoor
naar zowel de diergezondheid, het dierenwelzijn als volksgezondheid. Dit zijn de gevaarlijkste
en/of meest lastig te bestrijden dierziekten. Rabiës is één van die dierziekten die, als je als
mens besmet raakt, de dood tot gevolg kan hebben.
Er zijn wel nationale regels betreft vaccinaties voor inrichtingen, deze ziet toe op vaccinaties
voor honden en katten die o.a. in een inrichting geboren worden of binnenkomen met een
onvolledige of onbekende vaccinatie status. Hierover wordt meer toegelicht onder ‘Regels in
Nederland’.

TRACES en gezondheidscertificaat
TRACES staat voor Trade Control and Expert System. TRACES is een webapplicatie die de veterinaire
en fytosanitaire autoriteiten in alle EU-lidstaten en landen buiten de EU met elkaar verbindt. Het
systeem is van toepassing voor de vervoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong,
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levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en planten de Europese Unie in, de handel
binnen de EU en de vervoer van dieren en bepaalde dierlijke producten naar buiten de EU.
TRACES Classic is in 2021 over gegaan naar het nieuwe TRACES New Technology. Waar voorheen het
registratienummer van handelaar overige diersoorten nodig was, kan dit nu met de registratie als
exploitant, deze registratie is het UBN in Nederland.
Het bedrijfsmatige UBN nummer was reeds verplicht voor stichtingen en handelaren. Een adoptant of
gastgezin is de exploitant en heeft géén UBN nummer nodig, immers zij zijn geen 1e houder. De
NVWA weigert echter adressen van adoptanten of gastgezinnen zonder UBN nummer te valideren in
TRACES NT. In TRACES Classic werden adressen van adoptanten of gastgezinnen automatisch
gevalideerd en kregen een registratienummer toebedeeld beginnend met NL00 (in Nederland). Het is
nu zelfs zo, dat de NVWA toegevoegde adressen zonder UBN nummer verwijdert uit TRACES NT.
Een verschil met TRACES Classic is, dat bij TRACES NT de afzender de juiste registratie hebben
(importer/exporter, anders kan dit adres niet gebruikt worden als plaats van lading.
Kunt u dit uitleggen waarom de NVWA adressen verwijdert uit TRACES NT?
TRACES en gezondheidscertificaat
Bij verplaatsing van honden, katten en fretten binnen Europa, dat valt onder commercieel verkeer is
een TRACES-certificaat nodig.
De dieren die van derde landen en gebieden komen zoals Turkije of Curaçao, moeten altijd zijn
voorzien van een juist en volledig ingevuld gezondheidscertificaat. Commercieel verkeer of verkeer
van buiten de EU moet langs de eerste aangewezen grenscontrolepost (GCP) van binnenkomst in de
EU en kunnen gecontroleerd worden (in Nederland alleen Schiphol) op een aangewezen inspectiepost
(KLM dierenhotel of Schiphol Animal Center).
Deze bewering is onjuist. Commercieel intraverkeer hoeft NIET langs een GCP. Dan zou al het
commercieel verkeer over de weg naar Schiphol moeten. De formulering is niet juist en zorgt voor
verwarring.
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Dieren die door stichtingen naar Nederland worden gehaald, vallen per definitie onder commercieel
verkeer. Het verkeer vindt namelijk plaats met als doel om het eigendom van de dieren over te
dragen. Stichtingen moeten bij het verplaatsen van dieren tussen lidstaten dus voldoen aan de
Europese regelgeving voor commercieel verkeer van dieren. Dieren die vanuit de EU komen moeten
beschikken over een identificatiechip, een geldige rabiësvaccinatie en een Europees dierenpaspoort.
De te vervoeren dieren moeten worden aangemeld in TRACES. Met TRACES worden
gezondheidscertificaten elektronisch aangemaakt. Deze gezondheidscertificaten dienen op naam te
staan van de stichting, zij zijn immers de importerende partij.
Wat wordt hiermee bedoeld? Op naam van de stichting? In welk vakje op het certificaat dient de
stichting te worden vermeld? Zowel de NVWA als de RVO adviseert om van de adoptant de importeur
te maken en hen een UBN nummer aan te laten vragen.
Indien dieren in één transportmiddel vanuit bijvoorbeeld Hongarije naar Nederland komen maar naar
verschillende bestemmingen gaan in Nederland, dan dient voor iedere bestemming een apart
gezondheidscertificaat te worden opgesteld en aanwezig te zijn bij het transport.
Kunt u aangeven wat u met gezondheidscertificaat bedoelt? Hongarije is een EU lidstaat, derhalve
dient er een TRACEScertificaat te worden opgemaakt. De terminologie in de verschillende antwoorden
wordt door elkaar gebruikt, wat voor verwarring zorgt.
Gebruikershandleiding TRACES NT
In deze handleiding leest u hoe u TRACES NT gebruikt als u gezondheidscertificaten nodig heeft voor
export binnen de EU, ook wel intra-verkeer. En ook in de TRACES Toolkit van de EU vindt u meerdere
gebruikershandleidingen.
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Klopt het dat de NVWA op een ander systeem is overgegaan?
Antwoord: De Europese Commissie heeft bepaald dat TRACES Classic in 2021 over is naar
TRACES NT. Vanaf november 2021 moet met dat systeem gewerkt worden en dus gaat de
NVWA over op dat systeem.
Hoe heeft de NVWA de Nederlandse gebruikers van TRACES geïnformeerd?
Op de website van de NVWA worden mededelingen over TRACES NT zo actueel mogelijk bijgehouden.
Bij vragen over TRACES of over het aanvragen van een account kan de helpdesk worden gemaild:
helpdeskTRACES@nvwa.nl.
Op dit moment is het bijna onmogelijk om TRACEScertificaten op te laten maken of zelf voor te
bereiden. De NVWA weigert adressen te valideren zonder UBN nummer waardoor buitenlandse
staatserkende dierenartsen de TRACEScertificaten weigeren op te maken. De NVWA verwijst voor de
validatie naar de exporterende partij, echter van een buitenlandse partij kan uiteraard niet verwacht
worden, dat die Nederlandse adressen valideert. Het is zelfs zo, dat de NVWA ingevoerde adressen
zonder UBN nummer uit TRACES NT verwijdert. De plaats van bestemming, vakje I.12 is de adoptant
of het gastgezin en heeft géén UBN nummer nodig, immers, de stichting is de importeur, vakje I.5,
en heeft reeds een UBN nummer. Er is hierin niets gewijzigd ten opzichte van TRACES Classic, ook
niet volgens de SANTE Helpdesk TRACES in Brussel.
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2. Hoe moeten wij, stichtingen, omgaan met landen zoals Griekenland, waar er geen TRACES
wordt gegeven voor straathonden. Hoe zit dit en waar kan ik terecht met mijn vragen?
Antwoord: TRACES is een Europees systeem waar iedere lidstaat gebruik van moet maken.
Indien Griekenland of een andere lidstaat een andere of strengere werkwijze heeft betreft
intra-verkeer, dan kan men in eerste instantie hiervoor terecht bij de bevoegde autoriteit in
de betreffende lidstaat. Krijgt u daar geen gehoor op, dan kunt u contact zoeken met de
NVWA. Zij kunnen dan een formele klacht indienen bij de andere lidstaat.
3. Wie is (eind)verantwoordelijk(e) voor het juist invullen van het TRACES certificaat, de
exporterende partij, de importerende partij of beiden? Kan dit bijvoorbeeld ook alleen de
importerende partij zijn? Het is soms lastig te regelen in het exporterende land.
Antwoord: De stichting die de honden wil exporteren is verantwoordelijk voor het invullen van
het exportcertificaat.
Dit is niet juist. De staatserkende dierenarts die het TRACEScertificaat opmaakt is
verantwoordelijk. De exporterende partij hoeft geen stichting te zijn. Dit kan overeenkomstig
het Working document Re-homing of pets: issues detected in trade ook een huishouden zijn.
4. Zijn dieren die via TRACES binnenkomen ook direct in het portaal van RVO geregistreerd met
de importmelding?
Antwoord: Nee, TRACES is niet gekoppeld aan het portaal van RVO waar men de
importregistratie moet uitvoeren. Binnen twee weken na aankomst in Nederland moeten
honden geregistreerd worden door een dierenarts. De dierenarts doet de volledige import
registratie en voert hierbij het UBN in van de importerende partij.
De NVWA en de RVO adviseert adoptanten en/of tijdelijke gastgezinnen een UBN nummer aan
te laten vragen. Waarom is dat nodig als zij niet de importerende partij zijn?
Indien het een hond betreft uit een derde land of gebied wordt hierbij ook een Nederlands
dierenpaspoort uitgegeven waarin de herkomst wordt vermeld. De honden moeten fysiek
gezien worden bij een dierenarts, o.a. voor het aflezen van het nummer van de
identificatiechip. Meer hierover onder ‘Regels in Nederland’.
De nationale regels voor het registreren in een portaal bij RVO gelden niet voor katten en
fretten.
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Vluchtbegeleiders
Stichtingen vallen altijd onder commercieel verkeer. Daarom kan de stichting geen gebruiken van
gemachtigde personen in de zin van niet-commercieel verkeer (Vo. (EU) 576/2013).
De definitie vluchtbegeleider of gemachtigd persoon is niet opgenomen in Europese of nationale weten regelgeving voor commercieel verkeer. Het aanwijzen van een persoon (of vluchtbegeleider) die
het dier afgeeft bij het vliegveld en ook het dier ontvangt zodra deze uit cargo komt is mogelijk. De
belangrijkste verplichting in deze situatie is dat het dier voorzien is van een TRACES-certificaat (EU)
of een importcertificaat (derde land of gebied).
De term cargo zorgt voor verwarring bij betrokkenen. De term cargo in de luchtvaart betekent
zendingen die geconsolideerd worden door een luchtvrachtexpediteur. Honden, zwaarder dan 10 kilo
worden altijd in het ruim vervoerd en niet als handbagage. Wij gaan ervan uit, dat u dat bedoelt met
de term cargo: in het ruim.
Tijdens het 2e webinar is mondeling toegezegd, dat het mogelijk blijft, dat een passagier de hond en
kennel op de ticket mee laat reizen, mits voorzien van een TRACEScertificaat. Wij zouden dat heel
graag ergens officieel op één van uw websites bevestigd zien.
Wij vinden het verwarrend dat de woorden TRACEScertificaat, importcertificaat en
gezondheidsverklaring door elkaar gebruikt worden. Wij zouden het fijner vinden als óf alle
certificaten in de juiste Nederlandse termen óf in de juiste Engelse termen gebruikt worden zoals ze
op de websites van de Europese Commissie en in de van toepassing zijnde EU Verordeningen worden
vermeld.
Voor zover wij weten bestaat het Diergezondheidscertificaat INTRA (TRACEScertificaat) uit 2
onderdelen:
Deel 1: beschrijving van de zending (naam, adres verzender, vervoerders en ontvanger)
Deel 2: certificering door staatserkende dierenarts
Bij import spreekt de Europese Commissie van een Diergezondheidscertificaat voor de EU bestaande
uit:
Deel 1: Beschrijving van de zending (verzender, vervoerder, ontvanger/importeur)
Deel 2: Certificering door staatserkende dierenarts
Bij import uit derde landen moet bovendien het dier langs een grenscontrolepost gaan en krijgt het
een grenspassagedocument.
De term grenspassagedocument is ons niet bekend met betrekking tot dit onderwerp. Deze term werd
van toepassing bij de Covid-19 pandemie om als burger de Nederlands-Belgische grens te passeren.
In Verordening (EU) 2017/625(EU) wordt de term GGB (Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument
van Binnenkomst) gebruikt. In het Engels CHED (Common Health Entry Document).
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Een stichting of asiel gevestigd in een andere lidstaat- in bijvoorbeeld Spanje of Griekenlandlaat een hond (kat of fret) adopteren door een particuliere adoptant, woonachtig in
Nederland, die op dat moment niet op vakantie in die lidstaat. Is er dan officieel geen sprake
van eigendomsoverdracht meer? Ik voldoe immers alleen niet aan de regel dat het dier met
mij mee is gereisd? wat moet er dan geregeld worden?
Antwoord: Het dier is bedoeld voor overdracht en daarmee gelden de regels voor commercieel
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verkeer.
De AHR stelt in deel IV een verplichting op voor iedere exploitant van een inrichting om een
registratie en/of een erkenning te hebben, daarmee kan in TRACES een verzending worden
aangemeld.
Daarnaast moet de hond zijn voorzien van een idenficatiechip, een rabiësvaccinatie en
vergezeld gaan van een Europees dierenpaspoort. Honden vanuit lidstaten hoeven geen
titreringstest te hebben ondergaan.
De ontvanger in Nederland, de particuliere adoptant, zal in deze situatie de eerste houder
worden in Nederland. Dat betekent dat diegene een UBN voor de diersoort moet hebben en
de hond moet laten registreren met een importmelding bij de dierenarts. De dierenarts heeft
hiervoor het UBN nodig van de eerste houder, dit UBN regelt diegene bij RVO.
2. Hoe moet ik mijn dier naar Nederland halen als: Ik op vakantie ben in Spanje en ik een pup
koop die op dat moment 12 weken is? Mijn terugvlucht al gepland staat en de pup op dat
moment pas 13 weken, hoe werkt het dan met gemachtigde personen, ik ben officieel
eigenaar van de hond en ik ben in dat land geweest, daarom is er geen sprake meer van
overdracht van eigendom. Het enige is dat aan de termijn van 5 dagen niet kan worden
voldaan omdat het dier minstens 15 weken oud moet zijn, vanwege de rabiësvaccinatie.
Antwoord: In dit geval is er sprake van levering in Spanje, Als de hond binnen vijf dagen
(Artikel 245, Vo. 2016/429) naar Nederland komt is er sprake van niet-commercieel verkeer:
De verplaatsing van het gezelschapsdier heeft niet tot doel het betrokken gezelschapsdier te
verkopen of om de eigendom ervan op een andere wijze over te dragen.
De verplaatsing van het gezelschapsdier is onderdeel van of kan worden gezien als de
verplaatsing van de eigenaar. De eigenaar kan op grond van de AHR een ander wel machtigen
om het dier tijdens de vlucht te begeleiden.
Omdat hier sprake is van vervoer buiten de vijf dagen, voldoet de situatie niet meer aan de
voorwaarden voor niet-commercieel verkeer.
Dit lijkt ons geen antwoord op de vraag. Hoe kan de vraagsteller dit probleem oplossen?
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5. Regels omtrent transport
De Europese transportverordening (Vo. (EG) 1/2005) bevat voornamelijk regels voor transporten van
vee. Gezelschapsdieren zoals honden en katten moeten voldoen aan algemene regels, maar
specifieke regels zijn er minder.
Anders dan bij vee is er voor honden, katten en fretten de overlaadplaats niet ingeregeld en daarom
is een tweede transporteur ook niet mogelijk.
Naar onze mening en die van de helpdesk TRACES in Brussel is dit niet juist en druist dit in tegen
Verordening (EG) Nr. 1/2005.
Artikel 2 n) „vervoermiddel”: een weg- of spoorvoertuig, vaartuig of luchtvaartuig dat wordt gebruikt
voor het vervoer van dieren;
Artikel 2 q) „organisator”:
i) een vervoerder die aan ten minste één andere vervoerder een deel van het transport heeft
uitbesteed; of
ii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan meer dan één vervoerder een transport in
opdracht heeft gegeven;
Op het TRACEScertificaat in vakje I.15 kunnen meerdere vervoermiddelen ingevoerd worden,
meerdere soorten en meerdere identificaties (kentekens).
De dieren moeten dus direct worden gelost op het bestemmingsadres zoals die is genoemd op het
TRACES-certificaat. Bij vervoer van meerdere honden naar verschillende bestemmingsadressen zijn
dus meerdere TRACES-certificaten vereist.
Voor vervoer via het vliegtuig is dit formeel (nog) niet geregeld.
De Transportverordening is van 2005 en voor vervoer via het vliegtuig is dit formeel sinds januari
2005 wel geregeld. Het is naar onze mening een onjuiste interpretatie door de Nederlandse
overheid/wetgever/NVWA. In andere EU lidstaten geeft dit geen problemen.
Transportvergunning
Er moet een vergunning worden aangevraagd voor alle commerciële transporten, tenzij dit minder
dan 65 km betreft. Let op, dit geldt ook voor vervoer binnen de grenzen van Nederland. Dat betekent
dus, dat een transport dat vanaf Schiphol naar een locatie moet worden gebracht dat een grotere
afstand betreft dan 65 km, hiervoor een vergunning voor het transportmiddel moet worden
aangevraagd.
De vergunning moet worden aangevraagd door de transporteurs. Dit kan bij de NVWA en de
geldigheidsduur is 5 jaar. Indien het vervoer van de honden en/of katten is uitbesteed aan derden,
dan is het belangrijk dat gecontroleerd wordt of de transporteur over de benodigde vergunning
beschikt. Indien het vervoer onder de 65 km blijft moet worden voldaan worden aan de technische
voorschriften uit bijlage I van de transportverordening (Vo. (EG) 1/2005) en moeten de
vervoersdocumenten aanwezig zijn.
Als u langer dan 8 uur over het transport doet valt dit onder de categorie lang transport. Het voertuig
moet in dat geval gecertificeerd zijn. Dit kan bij de RDW. Het originele certificaat van goedkeuring
moet tijdens controle kunnen worden getoond. Tevens zijn er aanvullende (inrichtings)eisen voor het
vervoer. Deze staan vermeld in de bijlage bij de transportverordening.
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Verplichting op plaats van vertrek en bestemming
Als honden, katten of fretten moeten worden voorzien van een gezondheidscertificaat om in TRACES
het transport aan te melden, dient er controle door de dierenarts voor het vertrek plaats te vinden.
Dit is om na te gaan of de dieren gezond en fit genoeg zijn om te reizen. Dit moet plaatsvinden
binnen 48 uur voor vertrek.
Vanuit de transportverordening is het verplicht dat honden, katten en fretten ten minste 48 uur
verblijven op de plaats van bestemming (Vo. (EG) Nr. 1/2005). Dit is ten behoeve van het welzijn van
het dier. De dieren moeten kunnen acclimatiseren en tot rust komen.
Eerder op pagina 13 vermeldt u dat de Europese transportverordening (Vo. (EG) 1/2005)
voornamelijk regels voor transporten van vee bevat. Als er reeds een gastgezin of adoptiegezin
paraat staat, is het 48 uurs verblijf op een voor de hond onbekend tussentijds adres niet ten behoeve
van het welzijn van het dier.
Er vinden aselect controles plaats, deze vinden plaats op de ‘plaats van bestemming’.
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Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Hoe zit het met vervoer met het vliegtuig en meerdere transportmiddelen? In TRACES bestaat
deze mogelijkheid maar is niet toegestaan niet voor honden, katten of fretten. Hoe werkt het
als er maar 1 vervoerder mag zijn tot aan de eindbestemming voor gezelschapsdieren en
deze dieren komen via het vliegtuig aan op Schiphol. Moet ik ze daar achterlaten voor
minimaal 48 uur voordat ik ze mee kan nemen?
Antwoord: Deze dieren vliegen als cargo (in het ruim). De dieren hoeven niet op Schiphol te
blijven. Ze moeten sowieso door naar de plaats van bestemming die op het TRACEScertificaat (of het adres op het importcertificaat uit het derde land) is ingevuld. Volgens de
regelgeving mag er slechts één vervoerder worden ingevuld. Tot er nadere invulling is van de
transportverordening op dit punt, wordt bij vervoer via het luchtruim, in Nederland
toegestaan dat er op het TRACES-certificaat twee vervoerders worden ingevuld. Dit gaat dan
om de vervoerder in het land van vertrek, het vluchtnummer en de vervoerder in Nederland.
Bij vervoer enkel over de weg is maar één vervoermiddel toegestaan.
De Transportverordening is van 2005 en er zal hieraan na 16 jaar uiteraard geen andere
invulling worden gegeven. Het is een onjuiste interpretatie door de Nederlandse
overheid/wetgever/NVWA. Zie het eerste punt van pagina 13.
Het model Diergezondheidscertificaat INTRA zoals het vermeld staat in Verordening (EU)
2021/403. Bij het digitaal invullen in TRACES NT kunnen meerdere vervoerders en meerdere
kentekens worden ingevoerd.
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2. In de transportverordening staat dat de duur van het transport tot een minimum beperkt
moet worden in verband met dierenwelzijn. Het komt voor dat in 1 transport over de weg een
groot aantal honden (bv. 50 honden) zit uit een lidstaat met 10 eindbestemmingen (en dus
10 gezondheidscertificaten). Het transport voor de laatste eindbestemming wordt onnodig
lang en overladen op een tweede transportmiddel is niet mogelijk. Hoe zit dit dan met het
dierenwelzijn?
Antwoord: Het is aan de stichting en de vervoerder om het dierenwelzijn te borgen.
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6. Regels in Nederland
De Wet dieren en de onderliggende besluiten en regelingen borgen -bij naleving van deze regels- het
dierenwelzijn en diergezondheid van honden en andere dieren. Dit is belangrijk omdat dieren een
intrinsieke waarde hebben en daarnaast ook veel warmte en liefde kunnen brengen.
De vraag naar honden in Nederland is heel groot. Niet alle honden komen van goede fokkers,
handelaren of stichtingen. Een deel van de handel is illegaal. In de illegale hondenhandel is aan pups
veel geld te verdienen. En er wordt weinig rekening gehouden met de gezondheid van de honden.
Extra regels zijn daarom hard nodig. Zodat we dingen kunnen voorkomen als:
-

pups die op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder;
vervoer van honden onder slechte omstandigheden;
zieke en slecht gesocialiseerde pups die bij een nieuwe eigenaar komen;
besmette honden die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid,
een ziekte die van hond op mens overgaat);
het misleiden van hondenkopers door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse chips
en paspoorten.

De stroom van honden naar Nederland is in de laatste jaren toegenomen, ook het aantal meldingen
over mogelijke misstanden is gestegen. Om illegale hondenhandel tegen te gaan is meer zicht nodig
op waar de honden vandaan komen.
Met de aanscherping van de regels rondom de identificatie en registratie (I&R) van honden komt er
zicht op de importeurs van honden die uit het buitenland worden gehaald.
Hoe kunt u dat zicht hebben als de importeur op advies van de NVWA en de RVO buiten beeld blijft?
Quote TRACES Helpdesk 25-11-2021: “Als je als particulier direct een hond koopt van een stichting,
word je gezien als de eerste houder van het dier. Omdat de stichting de hond in NL direct bij de
eigenaar aflevert”.
Quote TRACES Helpdesk 24-11- 2021: “In principe moeten de adoptanten een eigen UBN nummer
aanvragen, tenzij de hond de eerste drie dagen bij de stichting verblijft, dan is het UBN nummer van
de stichting voldoende”.
Quote chat RVO 15-11-2021 “Als het pup direct vanuit het buitenland bij u is gekomen zien wij u als
importeur”.
U raakt het zicht op de illegale hondenhandel nu volledig kwijt.
Deze regels zijn niet van toepassing op katten en fretten. Op basis van deze nieuwe regels moet de
importeur (zowel bedrijfsmatig als particulier) van een hond met zijn DigiD een registratienummer,
een UBN, aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Dit is onjuist. Een bedrijfsmatig UBN nummer vraag je niet aan met DigiD.
De geïmporteerde honden laat de (bedrijfsmatige of particuliere) importeur door een dierenarts
registreren bij RVO, via een aangewezen portaal (voorheen: aangewezen databanken). Bij deze
registratie wordt ook het registratienummer van de importeur (het UBN) en het land van herkomst
(uit paspoort) vermeld. Is het een hond uit een land buiten de EU, dan geeft de dierenarts ook een
EU-dierenpaspoort uit en vermeldt daar ook het land van herkomst in.
Disclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of
onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl.
Dit document is ter ondersteuning om de wet- en regelgeving te begrijpen. Tijdens een controle is de context te allen tijde
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Identificatie en Registratie: registratie van houders
Iemand wiens hond een nestje krijgt of die een hond naar Nederland haalt moet zichzelf registreren
met een UBN. Dit is bij import de officiële eerste houder van het dier zodra het op Nederlands
grondgebied komt/de grens passeert en waar het dier vervolgens de eerste 48 uur na aankomst moet
verblijven. Dit is tevens de eindbestemming op het gezondheidscertificaat.
Hiermee wordt de indruk gewekt, dat het TRACEScertificaat bepaalt wie de eerste houder is om het
passend te krijgen met het Besluit I&R Hond. Bij een juist ingevuld TRACEScertificaat is de
geadresseerde (vakje I.5) de stichting en de plaats van bestemming (vakje I.12) de koper, de
adoptant of het gastgezin als de hond daar direct wordt afgeleverd en de eerste 48 uur na aankomst
verblijft. De stichting/handelaar is tevens de exploitant (vakje I.6). De stichting/handelaar is de
eerste houder ook al is dat niet de plek waar de hond de eerste 48 uur moet verblijven. Omdat de
Nederlandse wetgeving niet aansluit bij de EU Verordeningen kan het onzes inziens niet zo zijn, dat
de koper, adoptant of het gastgezin gezien kan worden als de eerste houder. Dan hoeft de handelaar
of de stichting (importerende partij) ook niet meer op het TRACEScertificaat te worden vermeld.
Malafide hondenhandelaren maken hier nu gebruik/misbruik van. Zij maken van de koper de
importeur/1e houder en laat hen een UBN nummer aanvragen en blijven sinds 1 november 2021
volledig buiten beeld.
Het probleem voor stichtingen is, dat het logistiek niet mogelijk is om iedere hond die op de plaats
van bestemming is naar een dierenarts te brengen om de eerste registratie op naam van de stichting
(en UBN nummer) te doen. Als oplossing wordt echter zelf door de RVO en de NVWA gegeven, om
dan van de koper, de adoptant of het gastgezin de eerste houder te maken, de importeur. Echter is
dit niet overeenkomstig de doelstelling van het Besluit I&R Hond zoals in de Nota van Toelichting
beschreven staat.
Een registratie bij RVO met een UBN is ook nodig als gastgezinnen bedrijfsmatig gezelschapsdieren
houden (zie ook de indicaties voor bedrijfsmatigheid op de website van RVO), dus ook als ze niet de
eerste houder van de hond in Nederland zijn.
Deze stelling zorgt voor verwarring bij ons. De RVO stelt, dat een stichting meerdere UBN nummers
kan aanvragen op meerdere locaties, te weten de adressen van de gastgezinnen. Niet het gastgezin
dat minder dan 20 honden per jaar opvangt is bedrijfsmatig. De stichting is eerste houder.
Iedere houder die een hond voor het eerst registreert moet sinds 1 november 2021 een UBN
aanvragen. Voor bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren geldt die verplichting al langer. Een UBN
is gekoppeld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Iemand die op meerdere
locaties dieren houdt, kan ook meerdere UBN’s hebben.
Dit bevestigt onze voorgaande opmerking.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-enfokken/honden-registreren-en-identificeren/honden-katten-invoeren-buitenland
De tekst op de website van de RVO luidt:
“Als stichting een buitenlandse hond registreren
Voert uw stichting honden in uit het buitenland? De stichting is dan houder van de dieren. En daarom
verantwoordelijk voor de registratie bij een portaal. Als stichting registreert u elke hond met een
Disclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of
onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl.
Dit document is ter ondersteuning om de wet- en regelgeving te begrijpen. Tijdens een controle is de context te allen tijde
bepalend voor het vaststellen of een overtreding is begaan.
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importmelding binnen 2 weken na invoer”.
RVO wisselt gegevens uit met de Kamer van Koophandel (KvK) en de Basisregistratie Personen (BRP).
Een verhuizing doorgeven is daarom niet nodig, alleen wanneer u dieren gaat houden op een adres
wat niet bij de KvK of BRP is geregistreerd. Een UBN kunt u makkelijk aanvragen bij RVO.
Rechtspersonen die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel loggen in met EHerkenning. Meer
informatie over inloggen bij RVO vindt u op: Inloggen | RVO.nl | Rijksdienst.
Hiermee wordt de suggestie gewekt, dat een houder van een hond geen adreswijziging hoeft door te
geven bij een verhuizing. Houdt dit dan in, dat de adresgegevens automatisch aangepast worden in
de portalen?
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Het UBN blijft geldig tot drie jaar nadat de laatste dieren op dit UBN zijn afgevoerd. Een particulier die
eenmalig een hond importeert of een nestje krijgt, vraagt een UBN aan als niet-bedrijfsmatig
hondenhouder en betaalt eenmalig € 19,-. Diegene kan dit UBN ook gebruiken als hij/zij later weer
een hond importeert of een nestje krijgt. Een stichting houdt bedrijfsmatig dieren. De kosten voor een
UBN voor bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren kost jaarlijks € 19,-.
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Wanneer moeten wij als stichting een UBN aanvragen?
Antwoord: Hier zijn verschillende situaties mogelijk.
Opvang bij de stichting of in gastgezinnen
Voert uw stichting honden in uit het buitenland? Dan heeft u als stichting een UBN nodig.
Maakt u (ook) gebruik van gastgezinnen? Maak dan met uw gastgezin(nen) afspraken over de
verantwoordelijkheden. Vangt het gastgezin honden op onder de verantwoordelijkheid van de
stichting? Dan is de stichting de eerste houder van de dieren en vraagt voor de locatie van
het gastgezin een UBN aan. De stichting is verantwoordelijk voor de importregistratie door de
dierenarts en geeft bij de registratie het UBN op waar de dieren verblijven.
Dit is niet mogelijk. Indien de hond rechtstreeks naar een gastgezin gaat, daar waar deze de
eerste 48 uur dient te verblijven, registreert de dierenarts de hond alleen op het UBN nummer
van degene die met de hond in de praktijk komt. Het gastgezin kan de hond niet op het UBN
nummer van de stichting registreren, dierenartsen weigeren dit.
Begrijpen wij het goed, dat indien een stichting gebruikt maakt van 15 gastgezinnen, die af
en toe een hond opvangen, de stichting jaarlijks € 285 (15 maal € 19) moet voldoen?
Vangt het gastgezin de dieren op voor eigen rekening en risico, dan rust de
verantwoordelijkheid om de hond te registreren (en dus een UBN aan te vragen) op het
gastgezin.
Een integere stichting zal dit niet toelaten en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de
hond, maar dat kan door het nieuwe Besluit I&R niet meer.
Rechtstreeks naar de adoptant
Is de hond na aankomst uit het buitenland niet zelf aanwezig bij uw stichting, maar gaat deze
direct naar de adoptant? De stichting wordt dan als geadresseerde op het TRACES-document
vermeld en het huisadres van de adoptant als ‘plaats van bestemming’. De adoptant laat in
dit geval de importmelding doen bij een dierenarts. Die dit meldt in een aangewezen portaal.
Daarbij wordt het UBN van de adoptant vermeld.
Wij kunnen niet geloven, dat dit de bedoeling is. Dit druist in tegen de EU Verordeningen. Met
dit antwoord maakt u van alle adoptanten importeurs en kunnen malafide stichtingen en
handelaren heel eenvoudig buiten beeld blijven.
2. Mogen de honden in I&R op het UBN van mijn stichting geregistreerd blijven staan als ze naar
een nieuw baasje gaan?
Antwoord: Nee. In I&R wordt de houder geregistreerd, niet de eigenaar. De honden moeten
op de naam van hun huidige houder geregistreerd staan. De houder van de hond is degene
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging en waar het dier verblijft. Dit hoeft niet
de eigenaar te zijn. Het is dus niet toegestaan om geadopteerde honden in de centrale I&RDisclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
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databank op de naam van de stichting laten staan.
Private databanken voor gezelschapsdieren, die vaak ook aangewezen zijn als portaal voor
I&R, mogen wel eisen stellen aan de registratie van eigenaren, bijvoorbeeld door een safecode. Ze mogen houders echter niet belemmeren om de registratie te doen.
Wilt u zicht houden op de geadopteerde honden? Maak hier dan afspraken over met de
nieuwe baasjes.
3. Hier staat dat de dieren via een dierenarts in Nederland moeten worden geregistreerd. Dat
doen we nu zelf, bij binnenkomst in Nederland worden de chipnummers geregistreerd. Mag
dit dan niet meer
Antwoord: Nee, met ingang van de nieuwe I&R hond regels moeten ingevoerde honden
binnen twee weken door een dierenarts in Nederland worden geregistreerd. De dierenarts
moet zelf het dier zien. Dit is om te controleren of de documenten kloppen met de dieren en
ook kan meteen gekeken worden naar de gezondheidsstatus van dier.
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Registratie van een hond door een dierenarts
Honden in Nederland moeten gechipt en geregistreerd zijn en een EU-dierenpaspoort hebben.
Wanneer een hond wordt geïmporteerd, dan moet de eerste houder binnen 14 dagen na binnenkomst
in Nederland langs de dierenarts gaan. De dierenarts doet namens de eerste houder de
importmelding bij een aangewezen portaal. Het aangewezen portaal geeft de gegevens door aan RVO.
Als de hond nog geen EU-dierenpaspoort heeft, geeft de dierenarts dit paspoort af met o.a. de
vermelding van het land van herkomst. Bij de importregistratie wordt door de dierenarts altijd het
UBN van de eerste houder geregistreerd.
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Wie doet de registratie voor mij als ik een hond naar Nederland haal?
Als u de importeur bent van de hond, dan moet u binnen 14 dagen na de import met uw hond
naar de dierenarts. De dierenarts draagt dan zorg voor de importregistratie.
De dierenarts heeft voor die registratie de volgende gegevens nodig:
het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) van de houder van de hond
het chipnummer van de hond
het nummer van het EU-dierenpaspoort van de hond
Komt de hond niet uit de EU? Dan heeft u ook het gezondheidscertificaat uit TRACES nodig waar
het nummer en de rabiësvaccinatie op staan. In dit geval geeft de dierenarts het EUdierenpaspoort af. Die zet ook het land van herkomst in het paspoort.
Dierenartsen hebben nog nooit een TRACEScertificaat gezien. Hebt u de dierenartsen hierover
geïnformeerd? Zo ja, hoe en wanneer?
Bij navraag bij de RVO is ons gebleken, dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie van EUpaspoort. Kunt u uitleggen wat de Nederlandse wetgever verstaat onder EU paspoort?
2. Mag een dierenarts de eerste registratie weigeren?
De dierenarts kan besluiten geen eerste registratie te doen. Een dierenarts moet de eerste
registratie weigeren als de houder niet over een registratienummer (UBN) beschikt. De
dierenarts mag zonder registratie de hond niet chippen of een EU-dierenpaspoort uitgeven.
Veel dierenartsen hebben geen trek in de registratie van importhonden. Als alle documentatie
in orde is, mag een dierenarts dan toch weigeren? Is een dierenarts wettelijk verplicht de
registratie te doen?
3. Nu de dierenarts de eerste registratie doet van de import, vervalt voor mij dan de verplichte
registratie in een aangewezen portaal?
Bij de import van een hond doet de dierenarts de volledige registratie van de hond. Daarbij
geeft hij ook uw UBN op. U hoeft de hond dus niet zelf te registreren bij een portaal. Wanneer
u de hond overdraagt of deze overlijdt, dan moet u dit wel registreren via een aangewezen
portaal.
Deze bewering zorgt voor verwarring en ondermijnt de gedachtegang achter de portalen.
Bij de eerste registratie door een dierenarts in een aangewezen portaal is de hond nog niet
geregistreerd in een portaal voor de zoek- en vindfunctie.
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Facebookbericht KNMvD 16-11-2021:
Wist je dat…
Het niet mogelijk is om een registratie van een chip te controleren via de databanken? De
centrale registratie die volgens de nieuwe I&R-regeling plaatsvindt, staat los van de ‘zoeken-vindt-functie’
Een eigenaar zal zelf nog een inschrijving moeten doen bij een databank, als hij gebeld wil
worden als iemand zijn hond gevonden heeft. Dit kan bij elke willekeurige databank.
Let op: op dit moment is er een storing in het doorgeven van data aan de website
www.chipnummer.nl . De informatie die je daar vindt, kan verouderd zijn.
#identificatie #registratie #hondenhandel
Wanneer u als eerste houder pups, die zijn geboren in Nederland laat chippen, dan registreert
de dierenarts of chipper het inbrengen van de chip. Uzelf registreert de aanvullende gegevens
van de pups. De dierenarts kan die aanvullende registratie ook voor u doen, als u daar
toestemming voor geeft.
4. Mag je als eerste houder zelf bij de dierenarts bepalen bij welk portaal hij/zij de registratie
moet doen?
De dierenarts mag zelf bepalen, bij welk portaal hij de hond registreert bij RVO. Wanneer de
houder zelf de hond wil registreren voor bijvoorbeeld het herenigen als de hond vermist is,
dan kan de houder zich daarvoor registreren bij een databank naar keuze.
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Bedrijfsmatigheid
Een persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig gezelschapsdieren houdt, moet zich laten registreren
bij de minister. Onder bedrijfsmatig houden wordt verstaan: verkopen, ten verkoop in voorraad te
houden, af te leveren, te houden ten behoeve van opvang, of te fokken ten behoeve van de verkoop
of aflevering van nakomelingen)
Die registratie is niet nodig, als de houder aannemelijk maakt, dat hij/zij niet bedrijfsmatig bezig is.
Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. Heeft u meer dan 20
honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt? En deed u dit in een aaneengesloten
periode van 12 maanden? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Bij 20 of minder dieren wordt u ook
beoordeeld met de indicaties die hieronder staan. Die indicaties hoeven niet allemaal te gelden. Voor
andere diersoorten is er geen getalsmatig richtsnoer.
Ze hoeven niet allemaal te gelden.
•
U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
•
U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
•
U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
•
U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
•
U adverteert.
•
U wilt winst maken met uw activiteiten.
Er zijn verschillende indicaties waar naar gekeken wordt om te bepalen wanneer er sprake is van
bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren. De indicaties zijn te vinden via Bedrijfsmatig huisdieren
houden | RVO.nl | Rijksdienst. Op basis van die indicaties kan per geval bepaald worden of er sprake
is van bedrijfsmatigheid. Voor honden en katten is er in eerste instantie een getalsmatige indicatie.
Als het gaat om een gastgezin dat meer dan 20 honden per jaar opvangt, is er sprake van
bedrijfsmatigheid. In dat geval dient een gastgezin te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan
het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, zoals een bewijs van vakbekwaamheid en een UBN.
In het geval dat een gastgezin 20 honden of minder per jaar opvangt, wordt op basis van de overige
indicaties beoordeeld of iemand bedrijfsmatig is. In de praktijk blijkt dat in het laatste geval
gastgezinnen meestal niet als bedrijfsmatig worden beoordeeld. Dit laat onverlet dat deze
gastgezinnen wel moeten voldoen aan de algemene eisen van huisvesting- en verzorgingsnormen uit
het Besluit houders van dieren.
Overigens zullen dierenasielen op basis van de criteria meestal aangemerkt worden als bedrijfsmatig
en dus aan de vakbekwaamheids- en UBN-verplichting moeten voldoen. Ook zij zullen op dat moment
in het bezit moeten zijn van een vakbekwaamheidsdiploma.
De inrichting waar bedrijfsmatig huisdieren worden gehouden moet een beheerder hebben. Deze
beheerder geeft dagelijks leiding aan de activiteiten. Dit kunt u zelf zijn, of iemand die voor u werkt.
Een beheerder moet een bewijs van vakbekwaamheid hebben voor de diergroep(en) die u houdt. De
beheerder moet vóór aanvang van bedrijfsmatige activiteiten beschikken over een diploma. Bent u al
begonnen met activiteiten en ook nog bezig met het behalen van een vakbekwaamheidsbewijs? Dan
bent u in overtreding, wat dit is een verbodsartikel. De overgangsperiode naar deze regelgeving is
inmiddels afgelopen.
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Zieke dieren dienen in quarantaine te worden geplaatst (Besluit houders van dieren artikel 3.13. lid
2.a.). Honden moeten ingeënt zijn tegen Parvo, hondenziekte (ziekte van Carré) en leverziekte
(Hepatitis Contagiosia Canis (HCC)). Katten moeten ingeënt zijn tegen het Panleucopenievirus en het
Feline herpes- en calicivirus. De honden en katten dienen binnen 5 dagen geënt te worden en vanaf
het moment van vaccineren dient 7 dagen gewacht te worden te worden voordat de dieren weer uit
quarantaine mogen, tenzij ze eerder naar de nieuwe eigenaar of adoptant toegaan (Besluit houders
van dieren artikel 3.14 lid 5).

Disclaimer: Dit is een statisch document dat is opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of
onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl.
Dit document is ter ondersteuning om de wet- en regelgeving te begrijpen. Tijdens een controle is de context te allen tijde
bepalend voor het vaststellen of een overtreding is begaan.

Datum: 23 november 2021

Pagina 19 van 23

Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Wanneer moet ik een UBN aanvragen?
Iedere bedrijfsmatige houder van dieren moet zich registreren bij RVO. Per 1 november 2021
is het ook verplicht voor niet bedrijfsmatige fokkers (inclusief particulieren met een nestje) en
particulieren die een hond naar Nederland brengen (eerste Nederlandse houders) om zich bij
RVO te registreren.
Bij registratie ontvangt u van RVO een registratienummer (UBN). Mocht u al een
registratienummer (UBN) bij RVO hebben dan kunt u bij dit nummer ook voor de diersoort
honden activeren / registreren. Dit nummer wordt genoteerd in de registratie van honden die
u laat registreren. Zo is altijd terug te vinden wie de eerste Nederlandse houder van de hond
was. Daarnaast geldt voor asielen en verzamelcentra ook de registratieverplichting bij RVO als
bedrijfsmatige houder.
2. Wordt een zwerfdierstichting gezien als een bedrijfsmatige houder?
Als de stichting zelf dieren houdt wel. Alle bedrijfsmatige houders moeten zich registreren bij
RVO en krijgen dan een uniek bedrijfsnummer (UBN). Dit geldt voor alle dieren die vallen
onder de definitie gezelschapsdieren zoals gesteld in Besluit houders van dieren. Dus ook
katten en fretten.
Wij trekken hieruit de conclusie, dat vanaf 23 november 2021, de opmaakdatum van dit
document, zwerfdierstichtingen die honden uit het buitenland importeren die niet over een
locatie beschikken waar dieren gehouden kunnen worden, niet verplicht zijn een UBN nummer
te hebben.
Daarnaast moet op de locaties waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden, een beheerder
werkzaam zijn die in het bezit is van een erkend bewijs van vakbekwaamheid. Kijk voor meer
informatie op de website van RVO. Ook gastgezinnen kunnen bedrijfsmatige houders zijn. Dit
hangt af van de regelmaat waarmee ze dieren opvangen, en de andere indicatoren die op
website van RVO genoemd staan.
3. Wat geldt er voor gastgezinnen/opvangadressen die af en toe een dier opvangen? Minder dan
20 dieren per jaar.
Als het gaat om een gastgezin dat meer dan 20 honden per jaar (een aaneengesloten periode
van een 12 maanden) opvangt, is het aannemelijk dat er sprake is van bedrijfsmatigheid. In
dat geval dient een gastgezin te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het
bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, zoals een bewijs van vakbekwaamheid en een
UBN.
Voor gastgezinnen die minder dan 20 dieren per jaar opvangen, wordt naar meer indicatoren
gekeken. Deze indicatoren zijn op de website van RVO te vinden. In de praktijk blijkt dat in
het laatste geval gastgezinnen meestal niet als bedrijfsmatig worden beoordeeld. Dit laat
onverlet dat deze gastgezinnen wel moeten voldoen aan de algemene eisen van huisvestingen verzorgingsnormen uit het Besluit houders van dieren.
4. Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot entingen?
Bij invoer naar Nederland moet een hond of kat altijd een geldige rabiësvaccinatie hebben
gehad in het land van herkomst. Deze enting mag pas vanaf 12 weken worden gegeven en
daarna geldt nog een wachttermijn van 21 dagen voor de enting geldig is. Dit betekent dat
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een hond of kat pas op een leeftijd van 15 weken van de ene lidstaat naar het andere mag
worden gebracht. U kunt dus geen zwerfhond of zwerfkat meenemen naar Nederland die niet
op tijd gevaccineerd is. Dit geldt in het geval er sprake is van commercieel verkeer, maar óók
indien er sprake is van niet-commercieel verkeer.
Daarnaast gelden er verplichte inentingen voor honden/katten die in een bedrijfsmatige
inrichting in Nederland verblijven. Honden moeten ingeënt zijn tegen Parvo, Hondenziekte
(ziekte van Carré) en leverziekte (Hepatitis Contagiosia Canis (HCC)). Katten moeten ingeënt
zijn tegen het Panleucopenievirus en het Feline herpes- en calicivirus.
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7. Overige zaken
Beleid
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Er zijn nog duizenden chips met 528-code en blanco Nederlandse dierenpaspoorten in
omloop. Hoe wordt daarmee omgegaan?
De chipleveranciers hebben informatie aangeleverd over wanneer zij chips hebben geleverd.
Op basis van het jaar van levering zijn deze chips opgevoerd in het systeem als een ‘vrije
chip’ of een ‘geblokkeerde chip’. Ook de uitgegeven paspoorten zijn bekend. De gegevens
hierover kunnen door iedereen gemeld worden. In de loop van de tijd zullen controles op deze
oude voorraden steeds meer worden aangescherpt.
2. Overlaadplaatsen zijn nu niet ingeregeld voor gezelschapsdieren. Is het mogelijk dat bepaalde
asielen, of de asielen van de dierenbescherming hiervoor kunnen dienen? En kan er dan
gekeken worden naar meerdere vervoersmiddelen?
Overlaadplaatsen zijn niet toegestaan bij gezelschapsdieren. Dieren moeten daarom altijd
direct naar de plaats van bestemming worden gebracht vanuit het buitenland. Er zit een hiaat
in de regelgeving voor wat betreft het opgeven van meerdere vervoerders als vervoer plaats
vindt door het luchtruim. Dit zal een van de onderwerpen zijn in het sectoroverleg.
De Transportverordening is van 2005. Er zit geen hiaat in de regelgeving voor wat betreft het
opgeven van meerdere vervoerders als vervoer plaats vindt door het luchtruim. Als dat het
geval was geweest, had men niet TRACES NT in oktober 2021 geïntroduceerd. Het is een
onjuiste interpretatie door de Nederlandse overheid/wetgever/NVWA. Zie het eerste punt van
pagina 13.
Het model Diergezondheidscertificaat INTRA zoals het vermeld staat in Verordening (EU)
2021/403. Bij het digitaal invullen in TRACES NT kunnen meerdere soorten vervoerders en
meerdere kentekens worden ingevoerd.
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3. Bij de ontwikkeling van beleid, worden dan diegene betrokken op wie dit beleid van
toepassing is? En is er rekening gehouden met uitvoerbaarheid voor stichtingen?
Het Ministerie van LNV heeft regelmatig sector-overleggen over onder andere nieuw beleid.
Bij de totstandkoming van I&R hond is bijvoorbeeld nauw samengewerkt met de portalen.
Ook KNMvD is vanaf het begin betrokken. In een later stadium zijn ook andere
belangenorganisaties aangehaakt. Er wordt momenteel aan gewerkt om ook zo’n
sectoroverleg voor zwerfdierstichtingen op te zetten.
Kunt u aangeven wanneer het volgende sectoroverleg gepland staat?
Daarnaast is er bij invoering van nieuwe Nederlandse wet- en/of regelgeving er vaak een
consultatieperiode waarin gereageerd kan worden op voorgestelde wetten/regelingen. Dit
gaat via https://www.internetconsultatie.nl/.
4. Werken de regels de illegale hondenhandel niet in de hand door invoer van honden naar
Nederland moeilijker te maken?
Met het vernieuwde I&R hond willen wij op de invoer van buitenlandse honden meer zicht en
meer grip krijgen. Dit gaat niet zonder regels. Stichtingen moeten voor I&R hond een UBN
hebben. In veel gevallen zijn stichtingen al bedrijfsmatig en hebben al een UBN. Dit UBN
kunnen zij ook gebruiken voor de registratie van de honden. De registratie van honden door
de dierenarts is een nieuwe extra handeling die in te plannen valt. Het transport van de
honden wordt ook van tevoren gepland. De extra kosten van de dierenarts kunnen worden
doorberekend aan de nieuwe houders van het dier.
Overeenkomstig de Nota van Toelichting bij het Besluit I&R Hond is de doelstelling van deze
wetgeving primair verbetering van dierenwelzijn en het tegengaan van de malafide
hondenhandel. Omdat het Besluit I&R Hond in de praktijk niet te combineren is met
bestaande EU Verordeningen stelt zowel de RVO als de NVWA voor om van adoptanten de
importeurs te maken. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Malafide hondenhandelaren
maken hier nu al bewezen misbruik van. Zij komen op de TRACEScertificaten niet meer voor
en blijven volledig buiten beeld. Om vervoer over de weg zo kort mogelijk te houden voor de
honden vinden de aankomsten meestal in de weekenden plaats, om files te vermijden. In het
weekend zijn dierenartsen niet bereid om tegen een redelijk tarief honden te registreren. De
meeste dierenartsen zijn überhaupt niet bereid importhonden te registeren. Als een adoptant
of gastgezin ver van het vestigingsadres van de stichting woont, is het logistiek ondoenlijk de
hond bij een dierenarts te registreren. Dat is meerdere keren bij de RVO aangegeven en als
oplossing is gegeven van de adoptant of het gastgezin de importeur te maken, opdat deze
dan eerste houder is. Dit druist tegen alle normen en waarden in van ons, stichtingen.
Door de gesloten chiplogistiek en paspoortlogistiek kunnen alleen personen die bij RVO
geregistreerd staan aan 528-chips of EU-dierenpaspoorten komen. Buitenlandse pups uit de
illegale handel kunnen niet meer als Nederlandse hondjes worden verkocht. Daarnaast mogen
honden zonder paspoort, chip of registratie niet meer verhandeld worden. Dit is strafbaar.
Juist door je als stichting aan de regels te houden kan je laten zien dat je het beste met de
honden voor hebt. Nieuwe bazen kunnen hierdoor onderscheid maken tussen malafide
stichtingen/ handelaren en stichtingen die het goed voor elkaar hebben.
De Nederlandse consument moet weten dat een hond zonder chip, paspoort en registratie een
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onbetrouwbare koop is. Op deze manier wordt het de illegale handel steeds moeilijker
gemaakt.
Als consument hebben wij via de chatfunctie contact opgenomen met de RVO met de vraag
hoe een registratie eruit zien voor de consument. Als antwoord werd gegeven, dat de
consument, dat maar bij de dierenarts moet navragen.
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5. Welk Nationaal Actieplan (NAP) heeft de Nederlandse overheid om de Europese Verordening
(EU) 2016/429 en overige Europese resoluties (2020) die betrekking hebben op de import
van honden naar Nederlands recht te vertalen?
De diergezondheidsverordening (Vo. (EU) 2016/429) en onderliggende Europese
verordeningen zijn direct van toepassing in Nederland. Om deze verordening goed op de
bestaande Nederlandse regels aan te laten sluiten is de Nederlandse wet- en regelgeving
aangepast en is die per 21 april 2021 in werking getreden. Het is derhalve niet nodig om een
Nationaal Actieplan in het leven te roepen om de Europese wet- en regelgeving te vertalen.
Alle wijzigingen in wet- en regelgeving zijn ter consultatie gesteld op
https://www.internetconsultatie.nl/, hier kon eenieder reacties bij plaatsen.
6. Kunnen de kwaliteitscriteria over herplaatsers (uit Zuid-Europa), ontwikkeld door of die
ontwikkeld gaan worden door het sector brede marktinitiatief FairDog, beschouwd worden als
een tenuitvoerlegging van het Nationale Actieplan (NAP)?
Nee, Fairdog staat los van de implementatie van de Animal Health Regulation (Vo. (EU)
2016/429) en is een losstaand initiatief vanuit de sector. Zoals in de vorige vraag al is
aangegeven is er geen Nationaal Actieplan (NAP) nodig om de Europese verordeningen naar
Nederlands recht te vertalen.
7. Worden aan een opvanggezin dat is betrokken bij een Nederlands dierenasiel of stichting
hulphond/KNGF ook speciale eisen gesteld? Kunnen opvanggezinnen van stichtingen ook
onder de uitzondering van artikel 3.23 vallen?
Voor opvanggezinnen die betrokken zijn bij dierenasielen geldt een uitzondering op enkele
regels (artikel 3.23, Besluit houders van dieren). Deze opvanggezinnen hoeven zich niet te
registreren bij RVO. Wel moet uit de administratie van het asiel blijken waar de dieren
opgevangen worden en wat de verblijfsduur is.
Deze bepaling is enkel bedoeld voor bijzondere situaties, voor honden die tijdelijk buiten de
inrichting gehuisvest worden ten behoeve van socialisatie, resocialisatie, behandeling van
gedragsproblemen of intensieve zorgverlening in geval van ziekte. Deze regel past vanuit het
oogpunt van handhaafbaarheid niet bij een reguliere situatie. Wel is het mogelijk om als
stichting meerdere locaties aan te melden met een UBN, zodat de administratie centraal
vanuit de stichting kan plaatsvinden.
Kunt u dit nader uitleggen? Om exact dezelfde redenen worden buitenlandse honden door
stichtingen tijdelijk gehuisvest bij gastgezinnen. Stichtingen die buitenlandse honden
importeren zonder winstoogmerk worden verplicht voor ieder gastgezin een UBN nummer á €
19 aan te vragen, maar Nederlandse asielen die hun honden bij gastgezinnen onderbrengen
hoeven dit niet. Is hier geen sprake van rechtsongelijkheid? Ook stichtingen kunnen prima
een administratie bijhouden waar honden of katten zich tijdelijk bevinden onder de
verantwoordelijkheid van de stichting.
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Communicatie
Enkele vragen vanuit het webinar:
1. Hoe worden stichtingen over deze nieuwe regels geïnformeerd? (ook stichtingen die niet voor
het webinar zijn aangemeld)
Door middel van twee webinars die door SAFP zijn georganiseerd wordt geprobeerd een groot
deel van de stichtingen te bereiken.
Er zijn slechts enkele legaal importerende stichtingen bij SAFP aangesloten. Hun social
mediaberichten bereiken slechts 1 of 2 mensen. Dit is niet de juiste weg om een sector te
bedienen.
Daarnaast zal er een terugkerend sectoroverleg worden ingeregeld om knelpunten te
bespreken en de communicatie over wet- en regelgeving beter aan de wensen van de
zwerfdierenstichtingen aan te laten passen.
Kunt aangeven wanner het volgende sectoroverleg plaats zal vinden?
Een onderwerp van het sectoroverleg zou kunnen zijn om een checklist op te stellen, waar
stichtingen rekening mee moeten houden.
2. Zijn dierenartsen al op de hoogte van deze nieuwe regels? En hoe gaan ze hiermee om qua
extra werklast?
Vanuit RVO is in september een brief aan alle dierenartsen gestuurd waarin informatie staat
over de nieuwe regels. Daarnaast is de KNMvD betrokken in de begeleidingsgroep en
communiceren zij al regelmatig over de wijzigingen.
Ons is gebleken, dat de brief die verstuurd is aan alle dierenartsen en chippers niet veel
duidelijkheid geeft. Overigens is een aanzienlijk deel van de Nederlandse Dierenartspraktijken
niet aangesloten bij de KNMvD.
Een praktijkvoorbeeld:
Mail van een dierenarts van 23 november 2021
- Wanneer een hond al gechipt is en uit het buitenland komt, moet de persoon die de hond
geïmporteerd heeft de hond registreren in Nederland met hun eigen UBN nummer. Dit kost €
3 en daar is de importeur wettelijk tot verplicht. De nieuwe eigenaar kan deze gegevens voor
€ 5 wijzigen bij het NDG.
- Wij als dierenarts kunnen geen chip registreren met het UBN nummer van de stichting in
combinatie met de gegevens van de nieuwe eigenaar. Het UBN nummer moet namelijk
overeenkomen met de persoon waar het UBN nummer van is.
Wanneer wij als dierenarts de chip van … gaan registreren hebben de nieuwe eigenaren een
eigen UBN nummer nodig, dit kost € 19. Daarnaast komen de registratiekosten € 3 van het
NDG erbij en onze kosten van het registreren van € 17,50.
3. Hoe worden gastgezinnen / adoptanten hierover geïnformeerd?
Bepaalde (nieuwe) regels zijn relevant voor gastgezinnen of adoptanten van zwerfdieren. De
overheid probeert nieuwe regels zo goed mogelijk te communiceren, maar alle spelers in de
keten spelen hier een rol in. Denk hierbij aan handelaren, fokkers, dierenartsen, dierenasielen
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en natuurlijk stichtingen. Als een adoptant de eerste Nederlandse houder van de hond wordt,
is het verstandig als de stichting hen van de registratieplicht bij RVO op de hoogte stelt. En
van de verplichting om binnen 2 weken de hond door de dierenarts te laten registreren. Ook
gastgezinnen zullen vaak berusten op de informatie die stichtingen hen aanleveren. Wijs hen
dus op de verplichtingen die in hun situatie gelden.
Ook dit antwoord kunnen wij niet geloven. Hoe kan een adoptant van een zwerfdierstichting
eerste houder van de hond worden? Dit druist in tegen de EU Verordeningen. Met dit
antwoord maakt u van alle adoptanten importeurs en kunnen malafide stichtingen en
handelaren heel eenvoudig buiten beeld blijven.
4. Hoe zorg je dat alle mensen die een nestje fokken een UBN hebben? Veel mensen denken het
alleen gaat om fokkers en niet voor mensen die gelegenheidsnestje fokken.
Dit is een nieuwe regel die pas vanaf 1 november 2021 geldt. Hier is veel communicatie over
geweest om te zorgen dat mensen weten dat je ook bij een gelegenheidsnestje je moet
registreren bij RVO.
Kunnen we hieruit de conclusie trekken, dat er veel communicatie is geweest naar fokkers en
naar fokkers met gelegenheidsnestjes, anders dan een webinar?
De communicatie hierover vindt grotendeels plaats via de aangewezen portalen en
chipleveranciers. Zij informeren hun natuurlijke achterban. Daarnaast zijn een animatie en
een infographic ontwikkeld en op de site van RVO gezet:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-enregistratie-dieren/honden.
Daarnaast is aangesloten bij de RVO social-mediacampagne rond dierenwelzijn, die rond
dierendag is gestart en de hele maand oktober heeft gelopen.
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8. Nuttige links en documenten
Tijdens de presentatie is naar enkele webpagina’s en documenten verwezen. Deze zijn hier te
vinden.
Import Veterinair Online
Deze online tool geeft informatie op specifieke situaties: Import Veterinair Online (nvwa.nl)
Stap 1: Selecteer als product ‘dierlijk’ en vervolgens ‘levend dier en levend product’ en als laatst
‘hond kat fret handel’ en bevestig.
Stap 2: Vul gegevens in en selecteer als gebruiksdoel ‘definitieve invoer van levende dieren en
levende producten’ en ga verder.
Stap 3: Vul gegevens in.
Stap 4: U ziet of invoer mogelijk is met een link naar het vereiste certificaatmodel.
Updates over Europese dossiers
Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor
signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan
de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts
en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.
De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.
Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of
neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
•

•
•

Commercial movement/trade of dogs and cats within the EU
-> In plaats van verordening 2013/31, is sinds 21 april 2021 Verordening (EU) 2020/688 van
kracht
Working document Re-homing of pets: issues detected in trade
Gezondheidscertificaat: EUR-Lex - 32021R0403 - NL - EUR-Lex (europa.eu)
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Knelpunten
1. Transport
2e Transporteur
De interpretatie van de Nederlandse overheid met betrekking tot Verordening (EG) 01/2005.
Zowel in TRACES Classic als in TRACES NT bestond/bestaat de mogelijkheid meerdere soorten
transportmiddelen in te voeren en meerdere identificatienummers (kentekens). Zou dit niet
tot de mogelijkheden behoren, dan was er ook geen bestaansrecht voor Transportvergunning
Type 1. En zou het afhalen van honden van Schiphol niet mogelijk zijn.
Oplossing
Toestaan van 2e transportmiddel op het TRACEScertificaat zoals in de rest van de EU
gebruikelijk is.
Validatie adressen plaats van bestemming
Hoewel de validatie van adressen van de plaats van bestemming niet noodzakelijk is om de
staatserkende buitenlandse dierenarts een TRACEScertificaat op te laten maken weigeren zij
dat toch heel vaak. De NVWA weigert echter deze adressen zonder UBN nummer te valideren.
Echter een UBN nummer is voor validatie van een plaats van bestemming helemaal niet nodig
als de stichting de importeur is en over een bedrijfsmatig UBN nummer beschikt. De NVWA
verwijdert zelfs nieuwe adressen in TRACES NT die geen UBN nummer hebben.
Oplossing
Valideren adressen zonder UBN nummer en ze laten staan.
Vluchtbegeleiding
Er is in het 2e webinar mondeling toegezegd, dat vluchtbegeleiding met een TRACEScertificaat
is toegestaan. Ook in dit document wordt het bevestigd op pagina 12. Echter wij vinden dat
nog niet terug op de website van de NVWA.
Oplossing
Uitleg op de website van de NVWA, dat dit wel is toegestaan en hoe dit is toegestaan.
2. I&R Hond
In de Nota van Toelichting bij het vernieuwde Besluit I&R Hond wordt gesteld, dat meer
betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd worden. Dat doel wordt deels bereikt als men doelt
op chip- en paspoortleveranciers. Echter door de mogelijkheid te scheppen, zelfs te adviseren,
om van kopers van buitenlandse honden de importeur, 1e houder te maken, verdwijnt de
belangrijkste partij, de daadwerkelijke importeur, de stichting of de handelaar volledig buiten
beeld. Deze komt op het TRACEScertificaat niet meer voor.
In de Nota van Toelichting:
“In de stand-van-zakenbrief dierenwelzijn van 17 mei 2017 is aangekondigd de illegale
hondenhandel aan te pakken en het EU-paspoort te verplichten voor honden en in de
beleidsbrief over dierenwelzijn van 4 oktober 2018 is aangekondigd van de illegale
hondenhandel een speerpunt te maken”.
De illegale hondenhandel heeft sinds de ingangsdatum van het vernieuwd Besluit I&R Hond
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Een “boost” gekregen. Immers, de malafide handelaren is de mogelijkheid geboden volledig
buiten beeld te blijven.
Dierenartsen
De meeste dierenartsen hebben geen flauw idee hoe ze met importmeldingen van stichtingen
van buitenlandse honden om moeten gaan. Ze weigeren of weten niet hoe ze om moeten
gaan met UBN nummers van stichtingen, hanteren hoge tarieven, ervaren technische
problemen en noemen verkeerde tarieven voor het aanvragen van een UBN nummer.
Het was hen (niemand) blijkbaar ook niet duidelijk, dat een registratie bij de RVO niet
automatisch inhoudt, dat een hond geregistreerd is in een portaal voor de zoek- en
vindfunctie. Die functie blijkt ook ernstig gecompromitteerd, omdat een aantal portalen
zonder kennisgeving niet (meer) is aangesloten bij Dierkwijt.nl. Dit was onzes inziens HET
primaire bestaansrecht van de databanken, de zoek- en vindfunctie.
Portalen
Bij sommige portalen gaat het gruwelijk mis. Telefoonnummers zijn door elkaar gehaald
waardoor de zoek- en vindfunctie niet meer functioneert. Er zijn softwareproblemen. Er is
waarschijnlijk een datalek. Iemand heeft al aangifte gedaan bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, omdat willekeurige mensen berichten ontvangen van databanken waarin
ze gefeliciteerd worden met hun nieuwe hond die ze via stichting A hebben geadopteerd.
Echter die mensen kennen die stichting A niet.
Een aantal portalen heeft een en ander terug gedraaid, opdat stichtingen hun
importmeldingen zelf weer online kunnen doen zoals voor 1 november 2021.
Stichtingen
Het is logistiek simpelweg niet mogelijk de importmelding bij de dierenarts te laten doen als
een stichting niet werkt met een eigen opvanglocatie. Als honden rechtstreeks naar
adoptanten of gastgezinnen gaan, kunnen die adoptanten of gastgezinnen de registratie bij de
dierenarts niet doen namens de stichting met het UBN nummer van de stichting.
Voor 1 november 2021 registreerden stichtingen de honden in een portaal net voor of op de
dag van aankomst in Nederland. Het risico op ontsnapping is ondanks alle
veiligheidsmaatregelen immers in de eerste periode simpelweg het grootst. Praktisch is dit nu
niet meer mogelijk. Om de reis zo kort mogelijk te houden worden files vermeden en zijn
aankomsten vaak in het weekend. Dierenartsen weigeren honden in het weekend te
registreren of rekenen exorbitant hoge prijzen. Directe registratie is hiermee onmogelijk
gemaakt. Dit is uiteraard tegen het zere been van welwillende stichtingen die louter het
dierenwelzijn voor ogen hebben. In theorie is het overigens niet mogelijk om de hond binnen
de eerste 48 uur te laten registreren. Immers, de hond mag de eerste 48 uur niet meer
reizen.
Malafide Handelaren
Wat er nu gebeurt, is dat op advies van de RVO, de koper van de buitenlandse pup als 1 e
houder wordt gezien en als importeur op het TRACEScertificaat wordt vermeld. De
importeur/handelaar blijft volledig buiten beeld. De kopers worden door de handelaren
gemaand zelf een UBN nummer bij de RVO aan te vragen.
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Oplossingen
Direct terugdraaien en de 1e houders zijnde de importeurs zelf online de importmeldingen te
laten doen bij de portalen of rechtstreeks in de databank van de RVO met bijvoorbeeld UBN
nummer van de stichting en in de toekomst wellicht het TRACEScertificaat hieraan koppelen.
Initiatieven ontplooien vanuit Nederlands Ministerie van Landbouw voor EU brede I&R Hond.
Handhaving bij malafide hondenhandelaren. (Wij verwijzen naar een zaak waar reeds 250
klachten over een malafide hondenhandelaar bij de NVWA waren binnengekomen, maar waar
uiteindelijk een NGO de gang naar de rechter heeft gemaakt).
Initiatieven ontplooien vanuit Nederlands Ministerie van Landbouw voor meer internationale
samenwerking om te streven naar EU wetgeving ter bescherming van huis- en zwerfdieren.
Initiatieven ontplooien vanuit Nederlands Ministerie van Landbouw om landen aangesloten bij
TRACES te manen TRACEScertificaten daadwerkelijk op te maken. Griekse, Bosnische en
Turkse overheden, alsmede die op de ABC eilanden weigeren simpelweg TRACEScertificaten
op te maken.
3. Communicatie
Zwerfdierstichtingen worden niet, niet tijdig of niet juist geïnformeerd bij van toepassing
zijnde Nederlandse wetswijzigingen of van toepassing zijnde belangrijke wijzigingen in EU
Verordeningen. Commerciële handelspartijen worden echter wel bijtijds geïnformeerd.
Oplossing
Nederlandse zwerfdierstichtingen dezelfde informatie te sturen als die naar commerciële
handelspartijen.
4. Informatievoorziening
Als een consument of een stichting informatie probeert in te winnen bij de RVO of de NVWA
per mail, telefoon of chat over het importeren van honden, katten of fretten krijgt men
telkens verschillende antwoorden. Of de beantwoording laat maanden op zich wachten. Veel
antwoorden zijn onjuist en zetten in sommige gevallen aan tot het plegen van strafbare
feiten. De informatie op de diverse websites is soms onjuist en spreekt zichzelf op diverse
pagina’s tegen. Ook in dit document blijkt duidelijk, dat de vragen door diverse personen zijn
beantwoord en elkaar tegenspreken.
In de disclaimer van dit document wordt vermeld, dat dit een “statisch document is dat is
opgesteld op 23 november 2021. Wet- en regelgeving is niet statisch en kan in
de tussentijd veranderen. Dit document is met zorg opgesteld, desondanks is het mogelijk dat
er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in voorkomen. Kijk daarom voor de meest
actuele informatie op de websites: www.rvo.nl en www.nvwa.nl”.
Hiermee gaat u ervan uit, dat de websites van de RVO en de NVWA leidend en actueel zijn.
Dat hangt dan sterk af van de pagina waar de consument dan op kijkt en kan dan de pagina
pakken die het voordeligst uitpakt.
Oplossing
Up-to-date maken van de websites en er consistentie in aanbrengen. Alle medewerkers van
zowel de RVO als de NVWA opleiden, opdat iedereen dezelfde juiste antwoorden kan
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produceren.
5. Algemeen
Bij ons is de indruk gewekt, dat de Nederlandse overheid het min of meer geleidelijk
onmogelijk wil maken om non-profit organisaties buitenlandse zwerfdieren een mooi leven te
geven in Nederland. Wellicht is dat een foutieve interpretatie, echter, er worden ons telkens
nieuwe wettelijke en praktische barrières opgeworpen. Zijn sommige barrières van begin
2021 verdwenen door het stellen van Kamervragen, dienen de volgende zich al weer aan.
Oplossing
Inhoudelijk overleg over wet- en regelgeving en de vertaling naar de praktijk. Sparren over
de inhoud zoals bijvoorbeeld de importeisen voor de ABC eilanden. De EU Verordeningen zijn
ongelofelijk complex. Het lijkt ons nuttig om gezamenlijk deze wet- en regelgeving te
bestuderen en te ontleden en niet telkens tegenover elkaar te moeten staan als potentiële
wetsovertreder en handhaver. Ons gezamenlijk doel is het verbeteren van dierenwelzijn,
maar dit doel lijkt bij de overheid op de achtergrond te verdwijnen.

Conclusie
Er bestaat nog altijd een aantal knelpunten voor zwerfdierstichtingen die zonder winstoogmerk op
legale wijze buitenlandse honden importeren om hen in Nederland een beter leven te geven. Deze
knelpunten zijn van dien aard, dat het praktisch onmogelijk is honden op legale en diervriendelijke
wijze naar Nederland te halen.
Een aantal vrijwilligers van zwerfdierstichtingen hebben de pijp inmiddels aan Maarten gegeven en
hun activiteiten gestaakt. Dat betreuren wij ten zeerste.
Tegelijkertijd zien wij, dat de overheid knelpunten voor commerciële partijen als fokkers en
handelaren wegneemt en de malafide hondenhandel juist faciliteert in plaats van tegengaat. Immers,
handelaren met een locatie waar dieren worden verkocht, hebben met minder barrières te maken,
dan zwerfdierstichtingen die hun honden liever niet in kennels zien, maar bij mensen thuis.
Wij realiseren ons uiteraard, dat het importeren van zwerfdieren geen doel op zich moet zijn, maar
dat de oplossing voor zwerfdierproblemen gezocht moet worden ter plaatse in populatiebeheer door
geboortebeperking en educatie- en voorlichting.
Met SAANetherlands (inmiddels bestaande uit 40 legaal importerende stichtingen) proberen wij
zwerfdierstichtingen aan te moedigen, indien ze zwerfdieren importeren, dit legaal te doen. Daar
proberen wij ze bij te helpen door handleidingen te maken.
Wij analyseren zo vaak als mogelijk de ontwikkelingen in TRACES NT en zijn tot de conclusie
gekomen, dat steeds meer zwerfdierstichtingen inmiddels gebruik maken van TRACES zowel met als
zonder onze hulp.
Als de intentie van de Nederlandse overheid is, om ons SAANetherlands, te helpen met het
aanmoedigen van zwerfdierstichtingen om legaal zwerfdieren te importeren, dan vernemen wij dit
graag. Wellicht zullen wij dan overgaan tot het oprichten van een stichting en als officieel
overlegorgaan kunnen gaan dienen voor de zwerfdierstichtingen en de overheid.

