MEDEDELING VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID IN VERBAND MET DE
UITREIKING VAN DE PASPOORTEN VOOR GEZELSCHAPSDIEREN
De FOD wenst de dierenartsen te herinneren aan de verplichte regels die moeten
gevolgd worden bij de uitreiking van de paspoorten voor honden, katten of fretten.
Deze regels zijn vastgelegd in :
De 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, en
De 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.

Ter herinnering : sinds begin 2015, mogen enkel de nieuwe paspoortmodellen die
overeenstemmen met het model bepaald in verordening (EU) 577/2013 worden
uitgereikt aan de eigenaars van honden, katten en fretten, zowel voor het
intracommunautair verkeer, in geval van vaccinatie tegen rabiës voor de dieren waarvan
de vaccinatie verplicht is (ten zuiden van Samber en Maas /camping/caravanning) of
voor de identificatie van honden op het Belgisch grondgebied (wetgeving in verband met
dierenwelzijn, bevoegdheidsmaterie van de gewesten).
Vooraleer het paspoort uit te reiken, moet de dierenarts :
Controleren of het dier wel degelijk werd geïdentificeerd aan de hand van een
microchip ;
In de relevante rubrieken van het identificatiedocument de volgende informatie
hebben vermeld :
o

De plaats waar de microchip werd ingeplant met, ofwel de datum van
inplanting, ofwel de datum waarop de microchip is uitgelezen en het
nummer van de microchip (rubriek III);

De doorzichtige zelfklevende folie moet onmiddellijk na het vermelden van de
gegevens worden aangebracht over rubriek III.

o

naam, soort, ras, geslacht, kleur, door de eigenaar opgegeven
geboortedatum, en eventuele opvallende of zichtbare kenmerken of
eigenschappen van het gezelschapsdier (rubriek II) ;

o

naam en contactgegevens van de eigenaar (rubriek I) ;

o

zijn naam, contactgegevens en handtekening (rubriek IV).

Het document hebben laten ondertekenen door de eigenaar (rubriek I).

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is het paspoort niet geldig en zou de
eigenaar moeilijkheden kunnen ondervinden bij een controle in een andere lidstaat of bij
het vertrek van zijn gezelschapsdier naar een derde land.
We vernemen trouwens dat sommige Lidstaten ook een doorzichtige zelfklevende folie
aanbrengen over de stickers betreffende de toegediende vaccinaties en dus de Belgische
paspoorten als « niet conform » beschouwen. De sticker betreffende de rabiësvaccinatie
heeft enkel betrekking op de naam en het lotnummer van het vaccin. De gegevens
betreffende de geldigheid van de rabiësvaccinatie worden door de dierenarts
eigenhandig in het paspoort vermeld.
De FOD wenst te benadrukken dat de verordening (EU) nr.577/203 deze zelfklevende
folie enkel oplegt indien de sticker niet vanzelf stuk gaat wanneer men tracht deze te
verwijderen. Het Belgisch paspoortmodel is dus volkomen conform met de Europese
voorschriften. Het is de Lidstaten niet verboden om facultatieve maatregelen op te
leggen, maar dit geldt enkel op hun grondgebied.
Om echter onaangenaamheden te vermijden voor de persoon die buiten België reist met
zijn gezelschapsdier , raadt de FOD aan om de sticker betreffende de rabiësvaccinatie,
wanneer die wordt aangebracht op het paspoort van de hond, kat of fret, af te dekken
met een zelfklevende folie.

