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1. Doel
Hondsdolheid is een ernstige en aangifteplichtige zoönose die geregeld wordt bij het koninklijk besluit
van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid.
Deze ziekte is endemisch in tal van derde landen en geregeld worden gevallen van hondsdolheid
vastgesteld in sommige Lidstaten.
In West-Europa hebben de gevallen van hondsdolheid die bij als gezelschapsdier gehouden
carnivoren worden vastgesteld bijna altijd betrekking op dieren die zijn ingevoerd uit derde landen
waar rabiës van het stedelijke type nog steeds endemisch is. In België waren de jongste jaren immers
alle gevallen van rabiës bij honden te wijten aan de illegale invoer van honden uit risicolanden (NoordAfrika,...).
Het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen verplicht
de erkende dierenartsen dierenziekten of verdenkingen van dierenziekten te melden, alsook
inlichtingen te geven indien de overheden daarom vragen.
Het doel van deze omzendbrief is de algemene wettelijke bepalingen te verduidelijken met betrekking
tot het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten afkomstig uit andere lidstaten of uit
derde landen en dit met betrekking tot de bestrijding van hondsdolheid en de informatie gevraagd aan
de erkende dierenartsen.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing op elke erkende dierenarts die tijdens zijn praktijkvoering
vaststelt dat een hond, een kat of fret illegaal is binnengebracht.
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3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende
het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
998/2003;
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de
modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de
vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de
opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die
zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad ;
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen
en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke
communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt;
Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/518/EU van 21 oktober 2013 tot wijziging van deel 1 van
bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft het model van het gezondheidscertificaat
voor dieren van bedrijven;
Uitvoeringsbesluit 2013/519/EU van de Commissie van 21 oktober 2013
tot vaststelling van de lijst van gebieden en derde landen waaruit honden, katten en fretten mogen
worden ingevoerd, en van het modelgezondheidscertificaat voor die invoer;
Koninklijk besluit van 13 december 2014 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
verkeer van honden, katten en fretten;
Koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen.
3.2.

Andere

Webpagina van het FAVV over rabiës en verkeer van gezelschapdieren:
http://www.favv.be/dierengezondheid/rabies/
http://www.favv-afsca.fgov.be/reizen-gezelschapsdieren/
Website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu:
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm?fodnlang=nl#
.VNCe1dKG_54
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4. Definities en afkortingen
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Gezelschapsdieren: als huisdier gehouden honden, katten en fretten.
Europees paspoort: paspoort conform met het model in de Verordening EU nr. 577/2013 waarmee het
gezelschapsdier duidelĳk kan worden geïdentificeerd en dat gegevens bevat waarmee de
gezondheidtoestand van het dier kan worden gecontroleerd.
Gezondheidscertificaat : document zoals beschreven in bijlagen I, II en III waarmee het
gezelschapsdier duidelĳk kan worden geïdentificeerd en dat gegevens bevat waarmee de
gezondheidtoestand van het dier kan worden gecontroleerd.
Verkeer: verplaatsing van een gezelschapsdier tussen de Lidstaten, het binnenkomen of opnieuw
binnenkomen ervan uit een derde land op het grondgebied van de Gemeenschap.
Niet-commercieel verkeer: het binnenbrengen uit een Lidstaat, de invoer, de wederinvoer en de
doorvoer van gezelschapsdieren, die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er namens de
eigenaar tijdens het vervoer voor verantwoordelijk is, vergezellen en die niet voor verkoop of
verandering van eigenaar bestemd zijn.
Commercieel verkeer: verkeer dat niet beantwoordt aan de definitie van niet-commercieel verkeer of
elk verkeer van meer dan 5 dieren.
Risicolanden: alle landen met een ongunstig of ongekend statuut voor hondsdolheid (= niet vrije
landen). De lijst van de Europese landen die vrij zijn van hondsdolheid volgens de criteria van de
OIE is beschikbaar op deze pagina:
http://www.favv.be/reizen-gezelschapsdieren/

5. Voorwaarden van diergeneeskundige politie voor het verkeer van honden, katten en
fretten naar België
5.1.

Voor honden, katten en fretten afkomstig van een andere Lidstaat die in
België worden binnengebracht

•

De binnengebrachte dieren moeten overeenkomstig verordening (EU) nr.576/2013
geïdentificeerd worden (microchip of tatoeage als de tatoeage voor 3 juli 2011 werd geplaatst en
duidelijk leesbaar is).

•

De dieren moeten vergezeld zijn van een Europees paspoort dat afgeleverd is door een door de
bevoegde overheid gemachtigde dierenarts waarin verklaard wordt dat het dier in kwestie een
nog geldige vaccinatie tegen hondsdolheid toegediend kreeg.

•

België laat niet toe dat gezelschapsdieren die niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid
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worden binnengebracht op het grondgebied. Opdat het dier in regel zou zijn met de
vaccinatie tegen hondsdolheid, mag de eerste vaccinatie tegen hondsdolheid pas
uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van 12 weken en is die pas geldig na 21 dagen.
Bijgevolg mag het dier pas vanaf de leeftijd van 15 weken binnengebracht worden !

Wanneer meer dan vijf honden, katten en/of fretten worden binnengebracht of wanneer (een)
dier(en) met een commercieel oogmerk (wordt) (worden) binnengebracht moeten, naast de
hierboven vermelde voorwaarden, ook de volgende voorwaarden worden nageleefd:
• De plaats van oorsprong moet geregistreerd zijn door de bevoegde overheid.

•

De honden, katten en fretten moeten tot op de plaats van bestemming vergezeld gaan van
een gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage en is afgegeven door
een officiële dierenarts van de lidstaat van verzending. Bij niet-commercieel vervoer van meer
dan vijf honden, katten en/of fretten is het certificaat geldig gedurende vier maand vanaf de
datum van afgifte of, indien deze eerder vervalt, tot de uiterste datum van de geldigheid van
de hondsdolheidvaccinatie, die is vermeld in deel IV van het Europees paspoort.

• Het Europees paspoort of het gezondheidscertificaat dat de dieren vergezelt, moet melding
maken van een binnen de achtenveertig uur voor de verzending door een door de bevoegde
autoriteit gemachtigd dierenarts uitgevoerd klinisch onderzoek waaruit blijkt dat de dieren in
goede gezondheid verkeren en geschikt zijn om het vervoer naar de bestemming te
doorstaan.
• Alleen bij commercieel binnenbrengen stelt de officiële dierenarts van de lidstaat van
verzending de bevoegde autoriteiten van de plaats van bestemming in kennis van het verkeer
via het TRACES-netwerk.
Opgelet, wanneer meer dan 5 honden, katten of fretten worden binnengebracht die bestemd zijn voor
een tentoonstelling, een wedstrijd of een sportmanifestatie zijn enkel de paspoorten vereist. In dat geval
is er geen sprake van commercieel vervoer, op voorwaarde dat:
•
•

De dieren ouder zijn dan 6 maanden
Een bewijs van inschrijving of van deelname aan het evenement kan voorgelegd worden.

5.2.

5.2.1.

Voor honden, katten en fretten die in België worden binnengebracht vanuit
een derde land

Land van oorsprong: een derde land van de lijst van bijlage II, deel 1, bij verordening (UE) nr.
577/2013 (=sommige derde landen die geen deel uitmaken van de EU maar door de
Europese Commissie worden beschouwd als uit gezondheidsoogpunt behorend tot hetzelfde
geografische geheel als de Unie, zoals Zwitserland,…):

De voorschriften zijn dezelfde als hierboven beschreven (uit een andere lidstaat afkomstige
dieren). Het document dat het dier vergezelt en dat de identificatie en de antirabies-vaccinatie
attesteert, mag hetzij een paspoort in overeenstemming zijn met het model van bijlage III, deel
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3 van Verordening (EU) 577/2013, hetzij een gezondheidscertificaat in overeenstemming met
het model in bijlage II.
5.2.2.

Land van oorsprong: een derde land van de lijst van bijlage II, deel 2 bij verordening (UE)
577/2013 (= derde landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als landen
“met een gunstige status ten aanzien van hondsdolheid”):

•

De binnengebrachte dieren moeten overeenkomstig de verordening (UE) nr. 576/2013
geïdentificeerd zijn (microchip).

•

De dieren moeten vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat dat overeenstemt met
het model in bijlage II en wordt afgeleverd door een officiële dierenarts of door een
gemachtigde dierenarts, waarna het bekrachtigd wordt door de bevoegde autoriteit (of
een paspoort in geval van wederinvoer) waarin met name verklaard wordt dat het dier in
kwestie een nog geldige vaccinatie tegen hondsdolheid toegediend kreeg.

•

De dieren moeten in de punten van binnenkomst voor reizigers een documenten- en
overeenstemmingscontrole door de bevoegde autoriteit ondergaan.
Als ze rechtstreeks uit derde landen in België toekomen, moet de documenten- en
overeenstemmingscontrole uitgevoerd worden in de luchthaven van Brussel, Luik,
Charleroi of Oostende.

5.2.3.

Land van oorsprong: een ander derde land dan die van de lijsten van bijlage II bij
verordening (EG) nr. 577/2013:
Naast de in punt 5.2.2. beschreven voorwaarden, moet het dier een (door een door de
Europese Unie erkend laboratorium uitgevoerde) titratie van rabiës neutraliserende
antilichamen hebben ondergaan op een monster dat door een gemachtigd dierenarts ten
minste 30 dagen na de vaccinatie en drie maanden voor de verplaatsing werd genomen.
De waarde van die titer moet ten minste gelijk zijn aan 0,5 IE/ml. Het analyseverslag met
het resultaat moet op het ogenblik van de controle kunnen worden voorgelegd.

Wanneer vanuit een derde land meer dan vijf honden, katten en/of fretten worden
binnengebracht of bij commercieel binnenbrengen vanuit een derde land van (een) dier(en),
moeten naast de hierboven vermelde voorwaarden ook de volgende voorwaarden worden nageleefd:
Overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2013/519/EU mogen dieren enkel komen uit de derde
landen die vermeld worden in :
o bijlage I van Beschikking 2004/211/EG of
o in deel 1 van bijlage II bij Verordening 206/2010 of
o in bijlage II bij Verordening (EU) 577/2013
• De honden, katten en fretten moeten vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat dat
overeenstemt met het model in bijlage III en is afgegeven door een officiële dierenarts van
het derde land van verzending.
Uit dat certificaat moet blijken dat, naast de voorschriften van verordening (UE) nr.
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576/2013, in de laatste 48 uur voor het vertrek van de dieren een klinisch onderzoek werd
uitgevoerd door een gemachtigd dierenarts die heeft gecontroleerd of de dieren in goede
gezondheid verkeerden en geschikt waren om naar hun eindbestemming te worden
vervoerd.
• De dieren moeten worden aangeboden in een veterinaire grensinspectiepost (GIP) die
één werkdag vooraf in kennis moet worden gesteld en waar de overeenstemmings- en
documentencontroles worden uitgevoerd (luchthaven van Brussel of Luik). Er wordt een
gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB) afgegeven op basis
van de overeenstemmingscontrole en het nazicht van het hierboven vermelde certificaat
door de officiële dierenarts van de grensinspectiepost. Die stelt de bevoegde autoriteiten
van de plaats van bestemming van het verkeer in kennis via het TRACES-systeem. Het
GVDB en het gezondheidscertificaat moeten de dieren vergezellen tot op de bestemming.

Een hond, kat of fret die op Belgisch grondgebied binnenkomt en waarvoor de hierboven
samengevatte voorwaarden niet worden nageleefd, is dus illegaal binnengebracht.
Een hond, kat of fret die illegaal in België wordt binnengebracht is potentieel drager van het
hondsdolheidvirus.

6. Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van illegale
binnenkomst van honden, katten of fretten
Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning
van de dierenartsen, worden de erkende dierenartsen, die te maken zouden krijgen met honden,
katten of fretten, waarvan ze weten dat ze illegaal zijn binnengekomen, hetzij commercieel,
hetzij minder dan zes maanden uit risicolanden, door het FAVV verzocht de Controle-Eenheid
van het FAVV te verwittigen zodat deze laatste een epidemiologisch onderzoek kan starten en de
nodige maatregelen kan treffen.
De coördinaten van de Controle-eenheden (PCE) zijn te vinden met de link: http://www.favv.be/pce/

Op volgende pagina bevindt zich een beslissingboom dat deze situatie verduidelijkt.
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De eigenaar zegt aan de dierenarts dat de hond, kat / fret in België is
binnengebracht OF de dierenarts stelt vast op de hem/haar getoonde
documenten dat dit dier in België is binnengebracht:
Niet-commercieel verkeer

Oorsprong = risicoland

Commercieel verkeer

Oorsprong = geen risicoland
→ geen informatie aan PCE geven.
(De dierenarts / de eigenaar moet de
nodige wetgeving naleven, in het
bijzonder over identificatie en
hondsdolheidvaccinatie.)

Het dier werd meer dan 6
maanden geleden
binnengebracht.
→ geen informatie aan PCE geven.
(De dierenarts / de eigenaar moet
de nodige wetgeving naleven, in het
bijzonder over identificatie en
hondsdolheidvaccinatie.)

Alle veterinairrechtelijke
voorwaarden voor het
binnenbrengen kunnen door de
dierenarts gecontroleerd worden
en zijn conform.

Het dier werd minder dan
6 maanden
binnengebracht.

Niet alle veterinairrechtelijke voorwaarden
voor het binnenbrengen kunnen door de
dierenarts gecontroleerd worden of
sommige voorwaarden zijn niet conform.

→ geen informatie aan PCE geven.

Onmiddellijke verwittiging PCE
De PCE zal de dierenarts binnen de twee
werkdagen op de hoogte brengen van het
gevolg dat eraan gegeven zal worden..
De dierenarts mag het dier niet identificeren of
vaccineren tegen hondsdolheid alvorens deze
instructies gekend zijn! Het wordt ook afgeraden
andere niet-noodzakelijke/niet-dringende
handelingen uit te voeren tijdens die periode.
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7. Bijlagen
Bijlage I: Model van certificaat voor het handelsverkeer van honden, katten en fretten.
Bijlage II: Model van certificaat voor het niet-commercieel verkeer van honden, katten en
fretten naar de Unie vanuit een derde land.
Bijlage III: Model van certificaat voor de invoer (= commercieel verkeer vanuit een derde
land) van honden, katten en fretten.
Bijlage IV: Overzicht van de veterinairrechtelijke voorwaarden voor het in België
binnenbrengen van honden, katten of fretten.
Bijlage V: Formulier voor de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling
van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten.

8. Overzicht van de revisies

Versie
1.0
2.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
31/05/2013
Originele versie
Datum van publicatie
Inwerkingtreding van een nieuwe Europese
reglementering
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Bijlage I
Model van gezondheidscertificaat voor de handel in dieren van bedrijven (hoefdieren, tegen
aviaire influenza gevaccineerde vogels, lagomorfen, honden, katten en fretten) 92/65 EI
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Bijlage II
Modeldiergezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of
fretten naar een lidstaat uit een gebied of derde land overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2,
van Verordening (EU) nr. 576/2013
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DEEL 2
Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten
a) Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden
doorgehaald, betekent dit dat niet relevante verklaringen mogen worden doorgehaald, met
paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen worden
weggelaten.
b)Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien meer tekst nodig is, moet het
certificaat uit meerdere bladen bestaan die alle één ondeelbaar geheel vormen.
c)Het certificaat is opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van
binnenkomst en in het Engels. Het wordt ingevuld in blokletters in ten minste een van de
officiële talen van de lidstaat van binnenkomst of in het Engels.
d)Indien extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden gehecht, worden deze
bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat en
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worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel van de officiële
dierenarts.
e)Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde
beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd (bladzijdenummer van totaal aantal
bladzijden) en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het
certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.
f)Het origineel van het certificaat wordt afgegeven door een officiële dierenarts van het
gebied of derde land van verzending of door een gemachtigde dierenarts, waarna het
bekrachtigd wordt door de bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending.
De bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van verzending ziet erop toe dat
certificeringsvoorschriften en -beginselen worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die
van Richtlijn 96/93/EG.De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de
gedrukte tekst. Dit geldt ook voor stempels, met uitzondering van reliëfstempels of stempels
met een watermerk.
g)Het referentienummer van het certificaat waarnaar wordt verwezen in de kaders I.2 en II.a,
wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het gebied of het derde land van
verzending.
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DEEL 3
Schriftelijke verklaring zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) nr.
576/2013(1)
Afdeling A
Modelverklaring

Ik, ondergetekende ....................................................................................................................................

[eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het
niet-commerciële verkeer namens de eigenaar uit te voeren (1)] verklaar dat de
volgende gezelschapsdieren niet worden verplaatst met het oog op verkoop of
overdracht van eigendom van de dieren en dat zij de eigenaar of de natuurlijke
persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het verkeer namens de
eigenaar uit te voeren (1) uiterlijk binnen vijf dagen na zijn verplaatsing zullen
vergezellenAlfanumerieke code van de transponder/tatoeage (1) Nummer
diergezondheidscertificaatBovenstaande dieren vallen tijdens het gehele nietcommerciële verkeer onder de verantwoordelijkheid van (1) hetzij [de eigenaar]; (1)
hetzij [de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is gemachtigd om het
verkeer namens de eigenaar uit te voeren];

(1)

[de natuurlijke persoon die door de aangeworven vervoerder is aangewezen om het nietcommerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te voeren: …………..
(naam van de vervoerder invullen)] Plaats en datum:

Handtekening van de eigenaar of de natuurlijke persoon die schriftelijk door de eigenaar is
gemachtigd om het niet-commerciële verkeer van de dieren namens de eigenaar uit te
voeren (1): (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afdeling B
Aanvullende eisen voor de verklaring
De verklaring wordt opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de lidstaat van
binnenkomst en in het Engels en wordt ingevuld in blokletters
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Bijlage III
Modeldiergezondheidscertificaat voor de invoer van honden, katten en fretten in de Unie

DEEL 2
Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten
a)Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden
doorgehaald, betekent dit dat niet ter zake doende verklaringen mogen worden doorgehaald,
met paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen
worden weggelaten.
b)Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien nodig, een formulier waarvan
alle bladen één ondeelbaar geheel vormen.
c)Het certificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat
waarin de grensinspectiepost van binnenkomst van de zending in de Unie gelegen is en van
de lidstaat van bestemming. Deze lidstaten kunnen evenwel toestaan dat het certificaat in de
officiële taal of talen van een andere lidstaat wordt opgesteld, zo nodig met een officiële
vertaling.
d)Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending (zie punt I.28. van het
modeldiergezondheidscertificaat) extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden
gehecht, worden deze bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het
originele certificaat en worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel
van de officiële dierenarts.
e)Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde
beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd — (bladzijdenummer) van (totaal aantal
bladzijden) — en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het
certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.
f)Het originele exemplaar van het certificaat moet door een officiële dierenarts van het gebied
of derde land van uitvoer worden ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteit van het
gebied of derde land van uitvoer ziet erop toe dat certificeringsvoorschriften en -beginselen
worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG van de Raad.De
kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook
voor andere stempels dan reliëfstempels en watermerken.
g)Het in de vakken I.2. en II.a vermelde referentienummer van het certificaat moet door de
bevoegde autoriteit worden toegekend.

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Binnenbrengen vanuit een
derde land

Binnenbrengen vanuit een
andere lidstaat

Niet-commercieel binnenbrengen
van ≤ 5 honden, katten en/of
fretten

Commercieel binnenbrengen van een /
meerdere dieren of niet commercieel
binnenbrengen van > 5 dieren

1.

Door eigenaar vergezeld dier

Geïdentificeerd dier2.

Niet-commercieel
binnenbrengen van ≤ 5
dieren
Binnenbrengen vanuit een derde land met gunstige
rabiësstatus en van hetzelfde geografische geheel als de
Gemeenschap8.
Dezelfde voorschriften als voor niet-commercieel
binnenbrengen <5 stuks vanuit een andere LS

Van een Europees paspoort
vergezeld dier3.

Geïdentificeerd dier2.

Van een Europees paspoort
vergezeld dier3.

Identificatie

Klinisch
onderzoek5.

Identificatie

4.

Geldige rabiësvaccinatie

Geldige rabiësvaccinatie4.

Binnenbrengen vanuit een ander derde land met
gunstige rabiësstatus9.

Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier11.
Geldige
rabiësvaccinatie4.
Als het dier rechtstreeks vanuit het derde
land komt : documenten-en
overeenstemmingscontrole in het punt van
binnenkomst12.

Geïdentificeerd dier10.
Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier11.

Voor commercieel binnenbrengen
– TRACES7.

Alleen toegestaan vanuit de
derde landen vermeld in
bijlage II van VO 577/2013,
bijlage I van Beslissing 2004/
211/EG en van bijlage II, deel I,
van VO 206/201414..
Geïdentificeerd dier10.

Geïdentificeerd dier10.

Binnenbrengen vanuit een ander derde land

Van een gezondheidscertificaat
vergezeld dier6.

Commercieel binnenbrengen van
een/meerdere dieren of nietcommercieel binnenbrengen van
>5 dieren

Geldige
rabiësvaccinatie4.
Titratie van
neutraliserende
antilichamen13.
Als het dier rechtstreeks vanuit het derde
land aankomt : documenten- en
overeenstemmingscontrole in het punt van
binnenkomst12.

Door en
gezondheidscertificaat
vergezeld dier15.
Klinisch
onderzoek5.
Geldige
rabiësvaccinatie4.
Titratie van
neutraliserende
antilichamen13.
Als het dier rechtstreeks vanuit
het derde land in BE aankomt
: overeenstemmings- en
documentencontrole in een
GIP16.

1.

Eigenaar :
In het paspoort vermeld persoon. De eigenaar kan aan een natuurlijk persoon vragen
om tijdens het verkeer de verantwoordelijkheid voor het dier om te nemen voor zijn
rekening. In dit geval moet er een verklaring worden ingevuld die het dier vergezeld.
2.

Geïdentificeerd dier (afkomstig uit een lidstaat):
Identificatie met transponder (of leesbare tatoeage als die voor 3/07/2011 werd
aangebracht). De transponder moet conform zijn aan de ISO 11784 norm en moet
werken volgens de HDX- of de FDX-B-technologie. De transponder moet kunnen
worden gelezen met een leestoestel dat conform is aan de ISO 11785 norm.
3.

Europees paspoort:
Paspoort dat beantwoordt aanhet model van de Verordening 557/2013.
4.

Geldige vaccinatie tegen rabiës :
→ toegestaan vaccin (cf. voorschriften van bijlage II bij VO 576/2013) ;
→ vaccinatie gebeurde na de identificatie ;
→ vaccinatie ten vroegste vanaf de leeftijd van 12 weken;
→ niet eerder geldig dan 21 dagen na het einde van door de fabrikant geëist
vaccinatieprotocol voor de primovaccinatie in het land van oorsprong ;
→ onmiddellijk geldig in geval van herhalingsvaccinatie mits de geldigheidsduur van
de vorige vaccinatie niet is verstreken ;
→ de geldigheidsduur van de vaccinatie is die welke in de bijsluiter is vermeld door
de producent van het vaccin met een toelating voor het in de handel brengen in de
lidstaat waar het vaccin werd toegediend. Die geldigheidsperiode moet door de
dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd worden vermeld in deel V van het
paspoort / in het betreffende deel van het dierengezondheidscertificaat dat het dier
vergezelt.
5.

Verplicht klinisch onderzoek :
Klinisch onderzoek dat achtenveertig uur voor de verzending werd uitgevoerd door
een bevoegd dierenarts en waaruit bleek dat de dieren in goede gezondheid
verkeren en geschikt zijn om te worden vervoerd naar de bestemming (in deel Xvan
het paspoort of het betreffende deel van het certificaat).
6.

Gezondheidscertificaat voor intracommunautair commercieel(of nietcommercieel verkeer van > 5 dieren) :
Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in de Richtlijn
92/65en is afgegeven door een officieel dierenarts van de lidstaat van verzending.
7.

Traces
De officiële dierenarts van de lidstaat van verzending stelt de bevoegde autoriteiten
van de bestemming in kennis via het TRACES-netwerk.
8.

Derde landen met gunstige rabiësstatus en van hetzelfde geografische
geheel als de Gemeenschap = landen van bijlage II,
deel 1 bij
Verordening 557/2013:
Andorra, Zwitserland, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Vaticaanstad.

9.

Andere derde landen met gunstige rabiësstatus = landen van bijlage II,
deel 2 bij Verordening 557/2013:
Ascension, Verenigde Arabische Emiraten, Antigua en Barbuda, Nederlandse
Antillen, Argentinië, Australië, Aruba, Bosnië en Herzegovina, Barbados, Bahrein,
Bermuda, Belarus, Canada, Chili, Fiji, Falklandeilanden, Hongkong, Jamaica, Japan,
Saint Kitts en Nevis, Caymaneilanden, Saint Lucia, Montserrat, Mauritius, Mexico,
Maleisië, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland,
Frans Polynesië, Saint-Pierre en
Miquelon, Russische Federatie, Singapore, Sint-Helena, Trinidad en Tobago,
Taiwan, Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de Amerikaanse Samoaeilanden, Guam, Noordelijke Marianen, Porto Rico en de Amerikaanse
Maagdeneilanden), Saint Vincent en de Grenadines, Britse Maagdeneilanden,
Vanuatu, Wallis en Futuna en Mayotte.
10.

Geïdentificeerd dier (afkomstig uit een derde land)
Identificatie met transponder. De transponder moet voldoen aan de ISO 11784 norm
en werken volgens de HDX- of de FDX-B-technologie. De transponder moet kunnen
worden gelezen met een leestoestel dat voldoet aan de ISO 11785 norm.
11.

Gezondheidscertificaat voor het niet-commercieel binnenbrengen van ≤
5 dieren uit derde landen :

Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in bijlage IV
van Verordening 557/2013 en is afgegeven door een officieel dierenarts van het land
van verzending (of, bij opnieuw binnenbrengen, een Europees paspoort).
12.

Punt van binnenkomst voor levende dieren in België :
Als de dieren rechtstreeks vanuit het derde land in België aankomen moeten zij een
documenten- en overeenstemmingscontrole ondergaan in het officiële punt van
binnenkomst voor reizigers (luchthaven van Brussel, Luik, Charleroi of Oostende).
13.

Titratie van rabiës neutraliserende antilichamen:
Titratie door een door de Europese Unie erkend laboratorium (zie
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), uitgevoerd op een
monster dat ten minste dertig dagen na de vaccinatie en ten minste drie maand voor
het verkeer werd genomen door een bevoegd dierenarts. Die titratie moet ten minste
gelijk zijn aan 0,5 IE/ml. Het analyseverslag met het resultaat moet kunnen worden
overgelegd.
Als de titratie in België gebeurt voordat de dieren België verlaten (reis naar een land
buiten de Europese Unie) moet dat onderzoek worden uitgevoerd in het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV, Instituut Louis Pasteur). Het
resultaat van meer dan 0.5 IE/ml blijft gedurende de hele levensduur van het dier
geldig mits de geldigheid van de rabiësvaccinatie niet wordt onderbroken
(herhalingsinentingen uitgevoerd tijdens de geldigheidsduur van de voorgaande
inenting).

14.

Lijst van derde landen die door de Europese Unie als voldoende
betrouwbaar worden beschouwd wat de veterinaire diensten betreft
inzake de bestrijding van rabiës (bijlage II, bij Verordening 577/2013,
bijlage 1 van de beslissing 2004/211/EU en bijlage II, afdeling 1, bij
Verordening 206/2010):
Andorra, Zwitserland, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Vaticaanstad; Ascension, Verenigde Arabische Emiraten, Antigua en
Barbuda, Nederlandse Antillen, Argentinië, Australië, Aruba, Bosnië en Herzegovina,
Barbados, Bahrein, Bermuda, Belarus, Canada, Chili, Fiji, Falklandeilanden,
Hongkong, Jamaica, Saint-Kitts en Nevis, Caymaneilanden, Saint Lucia, Montserrat,
Mauritius, Mexico, Maleisië, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Frans Polynesië,
Saint-Pierre en Miquelon, Russische Federatie, Singapore, Sint-Helena, Trinidad en
Tobago, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de Amerikaanse
Samoa-eilanden, Guam, Noordelijke Marianen, Porto Rico en de Amerikaanse
Maagdeneilanden), Saint Vincent en Grenadines, Britse Maagdeneilanden, Vanuatu,
Wallis en Futuna en Mayotte; Albanië, Brazilië, Botswana, Belize, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Algerije, Ethiopië, Falklandeilanden, Groenland, Guatemala,
Honduras, Israël, India, Kenia, Marokko, Montenegro, Madagascar, vroegere
Republiek Joegoslavië en Macedonië, Namibië, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Servië, El Salvador, Swaziland, Thailand, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Uruguay, ZuidAfrika, Zimbabwe.
15.

Gezondheidscertificaat voor het commercieel of niet-commercieel
binnenbrengen van > 5 dieren vanuit derde landen:
Gezondheidscertificaat dat overeenstemt met het model dat voorkomt in bijlage I bij
Besluit 2013/519 en is afgegeven door een officieel dierenarts van het land van
verzending. De geldigheid van het certificaat bedraagt 10 dagen vanaf de dag van
afgifte ervan.
16.

Belgische grensinspectiepost:
Als de dieren rechtstreeks vanuit het derde land in België aankomen moeten zij een
documenten- en overeenstemmingscontrole ondergaan in een veterinaire
grensinspectiepost (luchthaven van Brussel of Luik) die een werkdag vooraf in kennis
moet worden gesteld.
Er wordt een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB)
afgegeven op basis van de identiteitscontrole en de controle van het hierboven
vermelde certificaat door de officiële dierenarts van de grensinspectiepost. Die moet
de bevoegde autoriteiten van de plaats van bestemming van het verkeer in kennis
stellen via het TRACES-systeem. Het GVDB en het gezondheidscertificaat moeten
de dieren tot op de bestemming vergezellen.

Bijlage V
FORMULIER VOOR DE INFORMATIE GEVRAAGD
aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van
honden, katten of fretten
ALGEMENE INFORMATIE
DIERENARTS DIE DE INFORMATIE GEEFT:
ADRES:
ORDENUMMER:
GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON (TEL,
GSM, E-MAIL):

DATUM EN UUR VAN DE INITIËLE MELDING:
BIJ FAVV GECONTACTEERD PERSOON :
PCE:

VERANTWOORDELIJKE VAN HET DIER
NAAM VERANTWOORDELIJKE:
ADRES VERANTWOORDELIJKE:

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON
(TEL., GSM, E-MAIL):

DIER
DIERSOORT:

HOND / KAT / FRET

RAS:
NAAM:
CHIPNUMMER:
LAND VAN HERKOMST:
DATUM VAN INVOER:
VERVOERMIDDEL:

VLIEGTUIG / BOOT / AUTO /TREIN

VASTGESTELDE NIET CONFORMITEITEN

OPMERKINGEN

Handtekening dierenarts:

Dit formulier moet per mail of per fax opgestuurd worden naar de provinciale controleeenheid (PCE) van uw provincie (de gegevens zijn beschikbaar op de webpagina :
http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/)

