
Alle huisdieren moeten in het bezit zijn van een geldig Europees dierenpaspoort of 
een gezondheidscertificaat dat 10 dagen voor de reis moet zijn afgegeven. Als je met 
je huisdier van het Verenigd Koninkrijk naar Europa reist, heb je een 
gezondheidscertificaat nodig. Voor huisdieren die van de EU naar het VK reizen, wordt 
het EU-dierenpaspoort nog steeds geaccepteerd. Ga naar 
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport voor meer informatie. 

CHECKLIST VOOR REIZEN MET HUISDIEREN   
FFRANKRIJK – VERENIGD KONINKRIJK ROUTES   

 
 

 

Een huisdier moet gechipt zijn. Het chipnummer en de implantatiedatum moeten door 
een dierenarts op de reisdocumenten worden vermeld. Microchippen moet gebeuren 
voor of op dezelfde dag als de eerste rabiësvaccinatie. Zorg ervoor dat je met het 
vorige paspoort van je huisdier reist als je huisdier een nieuw paspoort heeft en de 
microchipdatum in het nieuwe paspoort als leesdatum wordt vermeld. De volgorde 
van voorbereiding kan ongeldig zijn als er geen herhalingsvaccinatie volgt op de 
afleesdatum.

Een huisdier moet zijn ingeënt tegen rabiës met een ondertekend en gedateerd 
veterinair certificaat. Uw huisdier mag het Verenigd Koninkrijk pas binnen 21 dagen 
na de eerste vaccinatie (vaccinatiedatum = dag 0). Latere binnenkomsten in het 
Verenigd Koninkrijk vereisen geen wachtperiode als alle rabiësvaccinaties up to date 
zijn en geregistreerd. Als de herhalingsvaccinatie niet is toegediend op de "geldig 
tot"-datum, is een nieuwe wachtperiode van 21 dagen nodig.

Bloedtesten zijn niet langer vereist als je het Verenigd Koninkrijk binnenkomt vanuit 
EU- en niet-EU-landen die op de lijst staan. Als je uit een niet in de lijst opgenomen 
land reist, moet een maand na de rabiësvaccinatie een bloedtest worden uitgevoerd. 
Ga naar www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport voor meer informatie.

Alleen voor honden: Een behandeling tegen lintworm moet worden toegediend door 
een dierenarts niet minder dan 24 uur en niet meer dan 120 uur voor binnenkomst in 
het Verenigd Koninkrijk. De datum en het tijdstip van de behandeling moeten in het 
paspoort worden vermeld. Let erop dat de naam van het product op het 
reisdocument moet worden vermeld en dat het prazicantel moet bevatten om in 
overeenstemming te zijn met de Pet Travel Scheme.

Deze checklist voor het reizen met je huisdier is slechts een richtlijn, bij het reizen met 
je huisdier is elke eigenaar verantwoordelijk voor het naleven van de reisregels voor 
huisdieren van het land waar de klant naar toe reist, dus controleer alle regels en 
voorschriften bij de relevante overheden.
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