
Reizen en vakantie met uw hond 

 
Vakantie, uw dier gaat mee. 

Het is natuurlijk ontzettend gezellig als u uw huisdier mee kunt nemen op vakantie. Samen 

genieten van lekker weer, mooie wandelingen, en een nieuwe 

omgeving ontdekken. Om ervoor te zorgen dat zo’n reis voor zowel mens als dier een succes 

wordt, is een goede voorbereiding nodig. Hier leest u waar u zoal aan moet denken wanneer u 

uw dier mee wilt nemen. 

Houd er wel rekening mee dat sommige dieren erg aan huis gehecht zijn, die doet u geen 

plezier met een uitstapje naar het buitenland. 

 

Een bestemming kiezen 

Als u van plan bent uw huisdier mee op vakantie te nemen is het goed om vooraf bij uw 

vakantieadres te informeren of huisdieren welkom zijn. Vraag dan ook meteen naar de regels 

rond hun aanwezigheid. Zoekt u een vakantiehuisje waar u met uw huisdier welkom bent, kijk 

dan eens bij handige adressen en links op LICG. Bij een reis naar het buitenland moet u 

rekening houden met de reisduur, het klimaat, maar ook de conditie van uw schnauzer. 

Sommige schnauzers kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen autoreizen of te hoge temperaturen. 

Wilt u uw huisdier graag meenemen op vakantie, dan zult u de bestemming van uw reis hier 

aan moeten passen. 

 

Invoereisen per land - Buiten Europa 

Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland wilt nemen, moet u zich houden aan de 

buitenlandse weten regelgeving. Hier vindt u van diverse landen buiten Europa de invoereisen 

voor honden, katten en fretten. 

Let ook op het volgende: 

• Zorg er voor dat uw hond gechipt is. (Een tatoeage is in de EU alleen geldig als u kunt 

aantonen dat die voor 3 juli 2011 is gezet en als hij goed leesbaar is; in sommige landen 

buiten de EU is alleen de chip geldig). De chip moet worden ingebracht voordat de rabiës 

vaccinatie (inenting tegen hondsdolheid) wordt gegeven (op dezelfde dag mag wel). 

• Uw hond, moet een Europees dierenpaspoort hebben, zo'n paspoort koopt u bij uw 

dierenarts. Soms moet er ook nog een speciaal gezondheidscertificaat worden ingevuld. 

• Meestal moet uw hond voor de reis worden gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid). Soms 

moet er voor vertrek een bloedtest gedaan worden om de rabiëstiter te bepalen. Dit is een test 

om te zien of de inenting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen. Dat moet soms lang 

(maanden!) voor de reis, dus begin op tijd met de voorbereidingen. 

• Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, 

maar ook met de regelgeving van ALLE landen waar u doorheen reist! 

• De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Nederland. Voor dieren die vanuit 

andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden. 

• Als u uw dier weer mee terug wilt nemen naar Nederland, moet hij in elk geval een chip, EU 

dierenpaspoort en een rabiës vaccinatie hebben, maar vaak is ook een rabiës titerbepaling 

nodig. Zorg dat u dit voor vertrek goed uitzoekt! 

• Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor 

de meest recente regels contact op met de ambassade 

van het gewenste land. 

• Wanneer u met meer dan vijf dieren reist, valt uw reis voor de wet- en regelgeving meestal 

onder de categorie "commercieel verkeer" (dus onder ‘handel’). In dat geval kunnen er andere 

regels gelden! 

• De hier genoemde regels gelden voor niet commercieel verkeer. Hieronder valt volgens de 

EU verordening “elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen 

of de eigendom ervan over te dragen”. Voor commercieel verkeer kunnen andere regels 

gelden. Over dieren die als handelsverkeer reizen kunt u meer informatie inwinnen bij de 

NVWA. 



 

Eisen van niet-Europese landen 

Landen buiten Europa (maar ook landen binnen Europa die geen lid zijn van de Europese 

Unie) vallen meestal onder de 'derde landen' en hebben hun eigen eisen voor de invoer van 

gezelschapsdieren. Voor de verschillende landen gelden verschillende eisen. 

Sommige landen eisen dat het gezondheidscertificaat of EU dierenpaspoort wordt 

gelegaliseerd (afgestempeld) door een officiële dierenarts van de autoriteiten. In Nederland is 

dat een dierenarts van de NVWA. 

Als er een rabiës titerbepaling wordt geëist, dan moet er bloed worden afgenomen en dit moet 

worden onderzocht door een daarvoor erkend laboratorium. In Nederland is dat het CVI 

(Centraal Veterinair Instituut) in Lelystad, uw dierenarts stuurt het bloed op. Ook eventuele 

andere onderzoeken die nodig zijn voor exportcertificering/ legalisering van honden 

en katten die naar derde landen reizen moeten door dat laboratorium worden gedaan. In het 

buitenland zijn andere goedgekeurde laboratoria voor deze onderzoeken. Legalisatie (het 

afstempelen) van de reisdocumenten kan op afspraak bij de afdeling certificering op afstand 

(CoA) van het NVWA. U kunt een afspraak maken via 088-2232100. 

Als u uw dier mee terug wilt nemen naar Nederland, zorg er dan voor dat uw dier gechipt is 

en een Europees dierenpaspoort heeft. Bovendien moet er meestal een bloedtest gedaan 

worden om de rabiëstiter te bepalen. Laat dat al voor uw vertrek uit Nederland doen, want als 

u dat in het buitenland laat doen moet u na de test vaak nog 3 maanden wachten voor uw dier 

weer naar Nederland mag. Als uw dier steeds binnen het vaccinatieschema opnieuw is 

gevaccineerd, dan blijft de bloedtest voor veel landen geldig en hoeft u deze niet meer 

opnieuw te laten doen. Er zijn echter uitzonderingen: sommige landen zijn extra streng en dan 

kan het zijn dat u toch een nieuwe bloedtest moet laten doen, bijvoorbeeld voor reizen naar 

Australië. 

 

Dierziekten in het buitenland 

In het buitenland heersen soms ziekten die in ons land niet voorkomen. Uw huisdier kan hier 

behoorlijk ziek van worden of, erger nog, aan overlijden. Het is daarom belangrijk dat u uw 

huisdier hier zo goed mogelijk tegen beschermt. Dit kan bijvoorbeeld door 

uw dier in te laten enten, of andere beschermende voorzorgsmaatregelen te treffen. 

 

Wettelijke verplichtingen 

Behalve verplichte identificatie en registratie, is in de meeste landen alleen de vaccinatie 

tegen hondsdolheid (rabiës) bij het overgaan van de grens verplicht voor uw dier. Daarnaast 

hanteren sommige landen hun eigen aanvullende invoereisen. Informeer ruim op tijd 

aan welke eisen u moet voldoen. Hou ook rekening met de regels van landen waar u doorheen 

reist. 

Voordat u met uw hond de grens mag overgaan, moet het dier voldoen aan een aantal 

wettelijke eisen. 

 

Over de grens met uw hond 

Voordat u uw hond mee de grens over kan nemen moet het dier voldoen aan een aantal 

wettelijke eisen, 

Deze eisen kunnen per land verschillen. Uw huisdier heeft in ieder geval een Europees 

paspoort nodig, zo’n paspoort is te verkrijgen bij uw dierenarts. Let ook goed op, een pup 

onder de 15 weken mag niet reizen naar het buitenland.. Als de papieren van uw 

schnauzer niet in orde blijken te zijn kan de douane het dier “aanhouden”. Het kan zijn dat uw 

hond dan in quarantaine moet, totdat het voldoet aan de gezondheidsvoorschriften. De douane 

kan ook beslissen dat uw hond naar het land van herkomst wordt teruggestuurd. Als 

quarantaine of terugsturen geen optie zijn, dan kan in het uiterste geval voor euthanasie 

gekozen worden. Alle extra kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Neem dus geen risico, 

zorg ervoor dat de papieren van uw huisdier in orde zijn. 

 

 



Vaccinaties en andere medische voorzorgsmaatregelen 

Officieel is alleen de hondsdolheids vaccinatie bij het overgaan van de grens verplicht voor 

uw hond, maar toch is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw 

huisdier goed is ingeënt tegen alle ziekten die kunnen voorkomen in het buitenland, denk aan 

hartworm, leishmaniose, babesiose (teken) en de ziekte van lyme (teken) maar ook 

zandvliegen. Neem hier even contact over op met uw dierenarts. 

Ook zijn er ziekten die dieren kunnen doorgeven aan mensen. Deze ziekten worden wel 

zoönosen genoemd. Een voorbeeld daarvan is besmetting met de vossenlintworm: via de 

ontlasting van besmette honden kunnen ook mensen hiermee besmet worden 

en er ernstig ziek van worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw dierenarts. 

 

Het ras van uw hond speelt mee 

Er zijn rassen die helemaal niet welkom zijn in het buitenland, die worden zelfs verboden, 

neem de pitbull, mastiff, boerboel, tosa en rottweiler die willen ze daar niet hebben. 

Schnauzers zijn wel welkom maar er zijn ook landen die voor honden die zwaarder dan 

20 kg wegen (middenslagen en riesenschnauzers) verplicht een muilkorf bij zich moeten 

hebben en altijd aangelijnd zijn. Want anders zijn ook onze honden niet welkom met name in 

Italie en Oostenrijk. 

 

Een goede voorbereiding 

Zorg ervoor dat uw hond goed voorbereid op vakantie gaat. Verzorg uw huisdier uitgebreid 

voor de reis begint. Zorg ervoor dat de nageltjes bijv. goed zijn geknipt. Zorg ervoor dat zijn 

vacht goed is verzorgd voor u uw reis begint. Doe dingen die uw huisdier minder prettig vindt 

het liefst niet kort voor de reis. 

Maak het uw schnauzer zo comfortabel mogelijk, uw huisdier krijgt vakantie en krijgt met 

allerlei veranderingen te maken, zoals een nieuwe omgeving en een ander klimaat. Neem 

daarom ook zijn eigen voer mee, niet in ieder land is zijn eigen voer te verkrijgen, u moet 

proberen te voorkomen dat hij een dunne ontlasting krijgt. Neem daarom ook middeltjes 

mee om hem uit de stress of zijn dunne ontlasting te krijgen, neem vooraf even contact op met 

uw dierenarts en bespreek dat even met hem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eenmaal in de auto 

Tijdens een autorit mag het niet te warm worden voor uw hond. Veel moderne auto’s zijn 

voorzien van een airco waardoor de temperatuur prettig blijft. Let wel op dat uw hond niet op 

de tocht zit, heeft de auto geen airco dan kunt u gebruik maken van een coolingmat. 

Laat uw hond echter niet zijn hoofd uit het raam steken tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk, er 

is kans op oog- en oor-ontsteking. Op de ramen in de auto kunt u zonwering doen: zo houdt u 

de zon uit de auto, en stop natuurlijk regelmatig om uw huisdier even uit 

te laten en te laten drinken. MAAR LAAT UW HUISDIER 

NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER IN DE AUTO.  

De temperatuur kan binnen een paar minuten oplopen tot meer dan 50 graden zelfs in de 

schaduw. Bedenk dat de zon ook draait. De auto die eerst in de schaduw stond kan na een 

tijdje volop in de zon staan. 

 

Twee uur rijden, een kwartier rust 

Als uw hond mee gaat op vakantie in de auto, stop dan om de twee uur om het dier even uit te 

laten, ook uw hond heeft even een rustpauze nodig. Als u uw 

hond moet uitlaten maar dit onderweg niet mogelijk is, kunt u de reis beter in stukjes doen Als 

uw hond niet tegen autorijden kan en er ziek van wordt, dan zijn er uitstekende middelen om 

de reisziekte van uw hond te voorkomen, neem ook in dit geval even contact op met 

uw dierenarts. 
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