Een kort vervolg op mijn verhaal over hondsdolheid in het vorige
nummer van ons infoboekje.
De Europese Commissie heeft een aantal regel met betrekken tot het
vervoeren van huisdieren veranderd. Ik zal u niet met alle wettelijke
teksten lastig vallen, maar ik wil volstaan met een praktische benadering.
Samenvatting regels
In het kort komt het er op neer dat vanaf 3 juli 2004 voor het reizen met
gezelschapsdieren (hond, kat en fret) binnen Europa vereist is:
1. een identificatie (ISO microtransponder of tatoeage)
2. een rabiësvaccinatie
3. een paspoort
Wat betreft dit paspoort naar Europees model geldt dat dit voor alle
lidstaten hetzelfde is. Het moet worden afgegeven door een dierenarts.
Een Europees paspoort is overigens alleen nodig bij grensoverschrijdend
verkeer; binnen Nederland is een dergelijk document niet verplicht.
Gezondheidsverklaringen en aanvullende eisen
De gezondheidsverklaringen zoals die nu door verschillende Europese
landen nog geëist worden, komen met deze verordening te vervallen. De
KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierenartsen) gaat er
vanuit dat na 3 juli 2004 de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees i.c. mijn werkgever)zal stoppen met de uitgifte van de roze
rabiës/gezondheidsverklaringen. Een aantal landen (Zweden, Verenigd
Koninkrijk en Ierland) mag ondanks de verordening de komende vijf jaar
nog aanvullende eisen blijven stellen. Voor die landen zullen de huidige
procedures blijven gelden.
Voor andere gezelschapsdieren zoals konijnen, vogels en knaagdieren
staan er in de verordening geen eisen ten aanzien van rabiës. Voor andere
ziekten en bijzondere eisen kan een modelcertificaat worden vastgesteld.
Hoe dit precies geregeld gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk.
Voor de invoer van dieren (hond, kat, fret) jonger dan drie maanden, die
niet tegen rabiës zijn gevaccineerd en in het bezit zijn van het bedoelde
paspoort, kunnen lidstaten onder nader te bepalen voorwaarden
toestemming geven.
Voor verkeer van gezelschapsdieren van en naar derde landen (= landen
buiten de EU) is na 3 juli
2004 een rabiëstiter-bepaling nodig.
Tot zover een kort spreekuur i.v.m. Sinterklaas!
Erik van Wette

