
Honden uit het buitenland via S.O.S. Strays

TRANSPORTEN: WETTEN EN REGELS

De honden die we ter adoptie aanbieden zijn niet zomaar hier gekomen.
Er is een hele procedure vooraf gegaan aan het moment dat hij in het
opvanggezin aankomt !

Europa: Sinds een aantal jaren, zijn er volgens de Europese wetgeving,
naast een verplichte rabiës enting en medische check binnen de 48 uur voor reisdatum, ook 
sommige documenten aan te vragen om meerdere honden (boven de 5) te vervoeren door 
Europa.  Dit heet Traces (traciabiliteit).
Om een Traces document te verkrijgen, moet je aan meerdere voorwaarden voldoen.
Enkele voorwaarden zijn:

✗ Een vrachtwagen met verluchtingssysteem, die goedgekeurd is om dieren te 
vervoeren.

✗ De benches moeten zo in de vrachtwagen worden geladen, dat alle honden tijdens de
reis indien nodig bereikbaar zijn.

✗ Een chauffeur / Bijrijder die een cursus heeft gevolgd voor verzorging van dieren.

✗ De organisatie in het buitenland en de organisatie in Nederland, moeten beiden 
goedgekeurd zijn om dieren (honden) uit- en in te voeren in Nederland en een 
registratie nummer toegekend hebben.

✗ Vertrekplaats en aankomstplaats moeten goedgekeurd zijn voor de dieren. 

✗ Ten laatste 3 weken voor transport, moeten alle honden gechipt en geënt rabiës zijn 
(rabiës altijd samen of NA datum chip) zodat ze geïdentificeerd zijn en hun 
afweersysteem de minimum tijd kreeg om zich op te bouwen tegen rabiës

In Asturias wordt het officiële Traces document aangevraagd bij de ‘Consejería de 
Agroganadería del Gobierno del Principado de Asturias’ (Vereniging van Staatsdierenartsen)  
die de vrije passage geeft door Europa volgens de aangegeven route met de aangegeven 
honden. Dit officieel document is tijdens de rit in de vrachtwagen aanwezig

Nederland voegt aan het importeren van buitenlandse honden naar Nederland nog een deel 
verplichtingen toe. Enkelen hiervan zijn: 

✗ Erkend worden door het NVWA en een UBN nummer toegekend hebben.

✗  Binnen drie dagen na aankomst het verplicht registreren van alle ingevoerde dieren.

✗ Ten alle tijde de verblijfplaats van de hond in de opvanggezinnen kunnen voorleggen.

✗ Bepaalde entingen, bestrijding tegen parasieten en informatie i.v.m. gezondheid van 
de dieren, wordt door de stichting nauwkeurig bijgehouden in archiefdossiers van 
elke hond. (S.O.S Strays deed dit al sinds oprichting).

Vanaf 1 januari 2015 zullen geen pups jonger dan 3 maanden en 3 weken kunnen ingevoerd 
worden. Ze moeten allen dan geënt zijn tegen rabiës, ook wanneer ze met de moeder reizen,
wat vroeger niet verplicht was wanneer de moederhond aanwezig. Daar de enting tegen 
rabiës pas gegeven kan worden met  3 maanden oud en het volgens de bepalingen 3 weken 
duurt om het afweersysteem van de pups genoeg op te bouwen om te mogen reizen, is een 
eenvoudige rekensom genoeg om de ouderdom van de jongste pups dan op 3 maanden en 3 
weken te zetten.

Stichting SOS Strays voldoet aan al deze bepalingen en wetten bij  de transporten volgens 
alle bepalingen en heeft dus volledige legaliteit.

https://www.vwa.nl/

