Goed voorbereid met uw huisdier naar
het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?
Kom na de Brexit niet voor verrassingen te staan na terugkomst met uw huisdier vanuit
het Verenigd Koninkrijk. Bereid u vooraf goed voor.
Voor vertrek met uw huisdier naar het
Verenigd Koninkrijk blijft alles ongewijzigd
en heeft u het volgende nodig:

Deze wachttijd van 3 maanden geldt niet als u de bloedtest
in de EU laat afnemen. Laat u dit daarom alvast in
Nederland doen en bijschrijven in het dierenpaspoort.

√
√
√
√

Het is momenteel nog onduidelijk of de EU de
bloedtest daadwerkelijk nodig acht. Toch is het
zeer waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk niet
wordt geplaatst op de landenlijst met laag rabiës
risico zodat deze invoereis verplicht wordt gesteld.
Voldoet uw huisdier niet aan de invoereisen, dan
wordt het huisdier na binnenkomst in Nederland
in quarantaine genomen.

geldig EU dierenpaspoort
microchip ter identificatie
rabiësvaccinatie (hondsdolheid)
behandeling tegen lintworm (voor honden)

Bij terugkomst uit het Verenigd Koninkrijk in
Europa moet uw huisdier na de Brexit voldoen
aan de volgende invoereisen:
√
√
√
√

geldig EU dierenpaspoort
microchip ter identificatie
rabiësvaccinatie (hondsdolheid)
bloedtest om aan te tonen dat uw huisdier
voldoende is beschermd tegen rabiës

Bloedtest
Laat u de bloedtest uitvoeren in het Verenigd
Koninkrijk, dan moet u 3 maanden wachten
voordat u naar de EU kunt reizen met uw huisdier.

Koopt u in het Verenigd Koninkrijk een huisdier en
komt u ermee naar Nederland? Zorg dan dat u de
juiste papieren hebt en uw huisdier voldoet aan de
invoereisen. Houd er rekening mee dat dierenpaspoorten afgegeven in het Verenigd Koninkrijk
straks niet meer in de EU geldig zijn. Meer informatie
kunt u vinden op www.nvwa.nl. Vraag ook uw
dierenarts om meer informatie.
* wat wordt verstaan onder een huisdier? →

Wat wordt verstaan
onder een huisdier
(of gezelschapsdier)?
Een gezelschapsdier of huisdier is een dier dat zijn
eigenaar of een gemachtigde persoon vergezelt tijdens
niet-commercieel verkeer*, en dat voor de duur van dit
niet-commerciële verkeer onder de verantwoordelijkheid
van de eigenaar of de gemachtigde persoon blijft vallen.
De soorten zijn (volgens bijlage I van
Verordening (EU) nr. 576/2013)
• honden, katten, fretten met een
maximum van 5 per eigenaar
• vogels (behalve pluimvee) met een
maximum van 5 per eigenaar
• knaagdieren, konijnen en hazen
(niet bedoeld voor de voedselproductie)
• ongewervelde dieren (met uitzondering van
bijen, hommels, week- en schaaldieren)
• reptielen, amfibieën en waterdieren
voor sierdoeleinden
Uitzonderingen voor honden, katten en fretten
Het mogen er meer zijn dan 5, als de
volgende voorwaarden vervuld zijn:

a) het niet-commerciële verkeer van de honden,
katten of fretten vindt plaats met het oog op
deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen
of sportactiviteiten, of aan trainingen voor
deze evenementen;
b) de eigenaar of de gemachtigde persoon overlegt
het schriftelijke bewijs dat de honden, katten of
fretten geregistreerd zijn met het oog op het bijwonen van een onder a) genoemd evenement,
of geregistreerd zijn bij een vereniging die deze
evenementen organiseert;
c) de honden, katten of fretten zijn ouder dan 6 maanden.
* Niet-commercieel verkeer: elke verplaatsing die niet tot doel
heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan
over te dragen, oftewel het gezelschapsdier reist omdat de
eigenaar reist, met een maximum van vijf dieren per eigenaar.
Zie voor de invoereisen van meer dan 5 honden of katten in IVO
onder ‘Dierlijk » Levend dier en levend product » Hond kat fret
handel’ en kies dan ‘Niet-commerciële invoer van meer dan 5
honden, katten of fretten’. Dergelijke dieren moeten door de
NVWA gecontroleerd worden op een toegewezen buitengrens
inspectie post voor levende dieren, wat zijn de vliegvelden
bij Amsterdam en Maastricht.
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