Op vakantie met uw huisdier?
Vakantie naar het buitenland mag weer! En dat wordt ook massaal gepland! Veel mensen zijn dit jaar
van plan om hun huisdier mee te nemen op reis. Heel erg gezellig! Samen een nieuwe omgeving
ontdekken! Maar wist u dat er ook regels voor reizen met uw huisdier zijn?
Binnen de EU is het voor honden, katten en fretten verplicht:
•
•
•
•

•
•

Een eigen Europees paspoort te hebben, waarbij de gegevens correct en volledig zijn
ingevuld. (Let op, een vaccinatie bewijs of Nederlands paspoort is niet voldoende.)
Dit paspoort moet u ten alle tijden bij u dragen, de rabiëspenning is niet voldoende.
Een werkende en geregistreerde identificatiechip te hebben. (controleer de registratie op
www.chipnummer.nl) Neem ook een kopie van het registratiebewijs mee.
Gevaccineerd te zijn tegen Rabiës. Het vaccin moet minimaal 3 weken voor aanvang van de
reis zijn gegeven en nog werkzaam zijn op de dag van thuiskomst. (Een dier moet minimaal
12 weken oud zijn om deze vaccinatie te kunnen krijgen, dus dieren jonger dan 15 weken
mogen de grens niet over.)
Overige vaccinaties zijn niet verplicht maar wel gewenst.
Als uw hond een stamboom heeft is het verstandig een kopie van de stamboom mee te
nemen.

Ook zijn er voor elk land specifieke eisen en adviezen: (Bekijk deze op www.LICG.nl)
•
•
•
•

•
•
•

•

U moet niet alleen met de regels van uw vakantie land rekening houden maar ook met die
van de landen waar u doorheen reist.
Niet alle honden rassen zijn in alle landen welkom. Vooral Frankrijk en Duitsland zijn hier
streng in. In Zwitserland zijn ook dieren met gecoupeerde staart en/of oren niet welkom.
Uw huisdier moet in de meeste landen (bv. Duitsland) vast zitten in de auto met bv een
autogordel of in een bench.
In sommige landen (bv. Oostenrijk) is het verplicht een muilkorf bij u te hebben of zelfs om te
doen in een openbaar gebied, openbaar vervoer of berglift. Ook hebben veel landen een
aanlijnplicht.
In sommige landen is het verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor uw huisdier te
hebben. U moet dat ook aan kunnen tonen.
In sommige landen is het verplicht aan te kunnen tonen dat het huisdier al meer dan 6
maanden in uw bezit is. (bv. Noorwegen)
Houd rekening met de teken, vlooien, zandvliegen en andere parasieten die in uw
vakantieland voorkomen. Deze brengen vaak meer ziektes over en komen vaak veelvuldiger
voor dan in Nederland. Bescherm uw huisdier in mediterrane gebieden tegen zandvliegen die
Leishmania overbrengen. Gaat u zuidelijker dan Parijs? Ontworm uw huisdier dan ook tegen
Hartworm, doe dit voor de vakantie en een maand later weer. Gaat u langer dan een maand
op reis? Behandel dan elke maand tot een maand na terugkomst.
Voor sommige landen (bv. Groot Brittannië, Noorwegen, Finland) is het zelfs verplicht uw
huisdier 1-5 dagen voor de grens passage door een dierenarts te laten ontwormen.

Houdt ook rekening met:
•

De reis; Kunt u genoeg stoppen voor plas en drink pauzes?, Kan uw huisdier op de pauze
plaatsen de benen strekken? Is uw huisdier niet wagenziek?

•
•

•
•

•

Het klimaat van uw vakantieland; Is het niet te warm voor uw huisdier?
De eisen van uw vakantie bestemming; Soms mag uw huisdier bv wel op de camping maar
dan alleen aan een lijn, vast aan de caravan. Of is een bench verplicht in een hotel. Is er wel
genoeg schaduw te creëren? Vergeet onbehaarde delen van de huid niet in te smeren.
De conditie van uw huisdier; Kan uw huisdier de lange alpenwandelingen wel aan?, denk ook
aan zijn voetzolen bij warm asfalt en scherpe stenen.
De voeding van uw huisdier; Is het verse vlees wel op vakantie te verkrijgen en te bewaren?
Heeft u genoeg brokken mee of is hetzelfde merk daar te verkrijgen? Voerwissel kan diarree
opleveren namelijk. En is het kraanwater of open water wel drinkbaar?
Gebruikt uw huisdier medicatie? Neem voldoende mee! En zijn de medicijnen wel goed te
bewaren bij hogere temperaturen?

Gaat u met het vliegtuig?
•
•
•
•

Elke vluchtmaatschappij heeft eigen regels, informeer daar tijdig naar.
Over het algemeen geldt dat dieren tot 5kg als handbagage mee mogen.
Voor dieren die in het ruim mee reizen gelden strikte eisen aan de reisbench.
Meestal zijn er regels aan de voeding, drinken, medicatie, anti vlooien en antiwormen
middelen voorafgaande aan de vlucht.

Buiten de EU:
•

Zijn de eisen per land heel verschillend. Houdt er rekening mee dat er soms
bloedonderzoeken, toestemming van de ambassade en de nVWA of quarantaine nodig is.
Een voorbereiding voor een reis naar buiten de EU moet daarom vaak ruim 6 maanden
voorafgaande aan de reis starten.

Katten en konijnen doet u doorgaans geen plezier met een vakantiereisje. Zij zijn veel meer gehecht
aan hun eigen omgeving. U kunt ze in de meeste gevallen beter thuislaten.
Het zelfde geldt voor vogels en knaagdieren. Wilt u wel met een vogel of knaagdier reizen? Dan
gelden er weer andere regels.

