Informatiebulletin: EU-dierenpaspoorten
KNMvD i.s.m. NVWA

Inleiding
Vanaf 29 december 2014 mogen dierenartsen alleen nog EU-dierenpaspoorten uitgeven die voldoen aan
het model van Verordening 577/2013. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat deze wetgeving in
werking is getreden. Gedurende dit jaar is duidelijk geworden dat er over bepaalde zaken rondom
EU-dierenpaspoorten nog onduidelijkheid heerst bij dierenartsen. Dit informatiebulletin is samengesteld
om de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten en een paar belangrijke knelpunten te bespreken.

Belangrijke weetjes
Wanneer een EU-dierenpaspoort?
EU-dierenpaspoorten zijn alleen verplicht wanneer de eigenaar met zijn dier wil reizen naar andere
landen in Europa of daarbuiten.
Officieel identificatiedocument
Nederlandse EU-dierenpaspoorten mogen alleen voorzien van chipnummer en volledig ingevuld (deel 1
t/m 4 van het paspoort inclusief lamineren deel 3, pag. 6) worden afgegeven aan fokker of eigenaar. Het
is een officieel identificatiedocument, dus er moet een identificatienummer aan gekoppeld zijn. Blanco
boekjes mogen alleen in het bezit zijn van een dierenarts en niet afgegeven worden aan derden (fokkers,
asielen etc.).
Afgifte EU-dierenpaspoort
Nederlandse EU-dierenpaspoorten mogen alleen binnen de grenzen van Nederland, door een dierenarts
geregistreerd in het Diergeneeskunderegister, worden afgegeven. Er wordt daarom bij bestelling van
EU-dierenpaspoorten bij de KNMvD om het CIBG nummer gevraagd.
Bewaarplicht
Een dierenarts heeft bij afgifte van een EU-dierenpaspoort een bewaarplicht van 3 jaar voor een aantal
gegevens (chipnummer, plaats en datum van inbrengen chip, naam, soort, ras, geslacht, kleur,
geboortedatum en eventueel zichtbare of opvallende kenmerken van het dier, naam en contactgegevens
eigenaar en alfanumerieke code paspoort). Zie Verordening (EG) Nr. 576/2013 Artikel 22 Lid 3. Tevens
moeten land van herkomst en de alfanumerieke code van een eerder identificatiedocument
(eventueel d.m.v. een kopie) voor 3 jaar bewaard worden. Het is ook verstandig om de gegevens van
eerdere rabiës vaccinaties te bewaren.
1

Land van herkomst
Het is verplicht het land van herkomst (indien anders dan Nederland) en de alfanumerieke code van een
eerder identificatiedocument (paspoort of Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst
(GDB; bij volgende punt verder uitgelegd)) te noteren in het EU-dierenpaspoort in rubriek “XII. Diversen”.
(Regeling handel levende dieren en levende producten, art. 8.15). Het is verstandig dat dit ook in de
administratie van de dierenarts wordt opgenomen (evt. aangevuld met een kopie), maar dit is niet
verplicht. Op deze manier kan de dierenarts aantonen dat hij/zij de gegevens heeft overgenomen
vanuit een eerder document en bepaalde handelingen niet zelf heeft uitgevoerd.
Invoer uit landen buiten Europa (zogenaamde 3e landen)
Dieren die uit 3e landen komen, moeten in het bezit zijn van een Gemeenschappelijk Veterinair
Document van Binnenkomst (GDB) (zie voor een voorbeeld Verordening (EG) Nr. 282/2004). Dit
document is nodig om een dier of dieren op Europees grondgebied in te voeren, onafhankelijk of er een
paspoort vanuit het 3e land aanwezig is. Bij de Grensinspectiepost wordt dit document aangevuld door
de desbetreffende officiële dierenarts. De eigenaren ontvangen tevens een kopie van het
invoercertificaat. Met dit GDB en kopie van het invoercertificaat mogen zij met hun dier 4 maanden
binnen Europa reizen voordat zij een EU-dierenpaspoort moeten hebben. Voorwaarde is wel dat de
rabiës vaccinatie gedurende deze periode ook geldig is. Als ze langer dan 4 maanden binnen de EU
verblijven mag elke dierenarts in Nederland een EU-dierenpaspoort afgeven op basis van het GDB en een
kopie van het invoercertificaat. Ook geldt er de bewaarplicht van 3 jaar voor de gegevens incl. een kopie
van het GDB voor de dierenarts die het EU-dierenpaspoort afgeeft op basis van dit GDB.

Wat te doen als…
Er geen chip aanwezig is of de chip niet geregistreerd is bij een hond ouder dan 8 weken?
De eigenaar moet geïnformeerd worden dat chippen en/of registreren verplicht is. Het dier moet alsnog
gechipt en/of geregistreerd worden. Probeer te achterhalen waar de pup oorspronkelijk vandaan komt.
Dit kan een dier uit het illegale circuit zijn, dus een melding maken bij de NVWA is belangrijk.
Er wel een officieel EU-dierenpaspoort aanwezig is, maar deze is niet volledig of correct is ingevuld?
Het moet duidelijk zijn voor de eigenaar dat met dit paspoort niet gereisd mag worden. Maak een nieuw
EU-dierenpaspoort voor dit dier wanneer de houder met het dier wil gaan reizen. Nederlandse
EU-dierenpaspoorten mogen alleen voorzien van chipnummer en volledig ingevuld (deel 1 t/m 4 van het
paspoort inclusief lamineren deel 3, pag. 6) worden afgegeven. Het is niet verstandig om een incorrect
paspoort te corrigeren. Noteer de gegevens die wel bekend zijn, zoals nummer van het paspoort ed.
zowel in het nieuwe paspoort bij rubriek “XII. Diversen”, als in de eigen administratie. Dit kan een dier
uit het illegale circuit zijn, maak daarom bij verdenking hiervan een melding bij de NVWA.
De chip niet meer af te lezen is, maar de hond in het verleden wel gechipt is?
Er moet in ieder geval een nieuwe chip geplaatst en geregistreerd worden. Als het dier buiten Nederland
reist, moet er ook een nieuw EU-dierenpaspoort afgegeven worden, aangezien het oude
EU-dierenpaspoort gekoppeld is aan het oude chipnummer en dit dus niet meer overeenkomt. Ook de
rabiësvaccinatie is gekoppeld aan het chipnummer. Het dier moet dus ook opnieuw gevaccineerd
worden.
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Wanneer vul je ”datum van inbrengen” of “datum van aflezen” in bij de chip?





“Datum van inbrengen” vul je in wanneer je zelf het dier chipt en het paspoort gelijk invult.
Wanneer een pup/hond in Nederland voorheen is gechipt door een bevoegd persoon (zelfde of
andere dierenarts of professioneel chipper) en nu komt voor een rabiës enting en
EU-dierenpaspoort, leest de dierenarts eerst de chip af vooraf aan de vaccinatie en noteert de
“datum van aflezen” in het paspoort (doorhalen wat niet van toepassing is). De data dienen altijd
volgtijdelijk te zijn, eerst chip dan enting, of van dezelfde datum.
“Datum van inbrengen” wordt nog in een andere situatie ingevuld. Dit is wanneer een dier uit
een 3e land (land buiten de EU) komt en langer dan 4 maanden in de EU verblijft. Als de officiële
documenten (gezondheidscertificaat voor invoer in EU ondertekend door bevoegde autoriteit in
het 3e land) vermelden wanneer het dier gechipt is, moet “datum van inbrengen” ingevuld
worden. De data dienen altijd volgtijdelijk te zijn, eerst chip dan enting, of van dezelfde datum.
Land van herkomst moet in het paspoort genoteerd worden, net als de alfanumerieke codes van
eerdere identificatiedocumenten en vaccinatiegegevens. De dierenarts moet bij afgifte van een
EU-dierenpaspoort deze gegevens in zijn administratie opnemen (kan d.m.v. een kopie) en heeft
hiervoor een bewaarplicht van 3 jaar. In geval dat er al een EU-dierenpaspoort aanwezig is, kan
dit gewoon in gebruik blijven en aangevuld worden met de benodigde gegevens.

N.B.
Het is belangrijk dat dierenartsen hun fokkers en diereigenaren informeren over hun
verantwoordelijkheid inzake de identificatie en registratie van een hond. De eindverantwoordelijkheid
van I&R ligt namelijk altijd bij de eigenaar.
Meldingen zijn waardevol, want alleen hierdoor komen we achter de ware grootte van het probleem. Bij
een vermoeden van illegale hondenhandel wordt daarom vriendelijk verzocht om melding te maken bij
de NVWA. De NVWA kan niet over elke melding terugkoppeling geven over de stand van zaken, maar
elke meldingen kan van waarde zijn in een bepaald stadium van een zaak.
U kunt uw melding maken via:
 NVWA-meldkamer/klantcontactcenter:
 NVWA anoniem melden:
 Meldnummer 144 Red een Dier:
 Meld misdaad anoniem:

0900-0388
06-13449477
144
0800-7000

Op de KNMvD website staan veel gestelde vragen en hun antwoord over EU-dierenpaspoorten.
Deze zijn te vinden op www.knmvd.nl in het dossier Dieren op reis
(www.knmvd.nl/dossiers/12108480/Dieren-op-reis) of als u zoekt op “FAQ’s Dierenpaspoort”.
Uiteraard mag u met vragen altijd contact opnemen met de KNMvD, tel.nr. 030-6348900 of via
info@knmvd.nl.
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