
Stappen en tijdslijn om een hond of kat uit een land met hondsdolheid naar 

België te brengen 

Met dank aan: Erika Calbrecht 

Hier vindt u een stappenplan, zodat je weet wat te verwachten als u een dier uit een land 

met hondsdolheid in België wilt invoeren. Dit is gebaseerd op onzpersoonlijke ervaringen en 

details kunnen verschillen van land tot land. Het vereiste papierwerk zelf zou hetzelfde 

moeten zijn. 

 

Vereiste documenten 

1. Microchip + microchip certificaat 

2. Vaccinatie boekje 

3. Titertest certificaat 

4. Certificaat gezondheidstest livestock departement luchthaven 

5. Export documenten 

 

1. Microchip 

In Thailand hadden niet alle dierenartsen de faciliteiten om een dier te chippen, dus check 

even voor je een afspraak maakt. Het is belangrijk dat de geboortedatum op het certificaat 

in de vorm dd/mm/yyyy is. De originele certificaten van onze katten kwamen in het formaat 

mm/yyyy en moesten nadien opnieuw worden aangevraagd. In Thailand duurde de 

aflevering van het certificaat ongeveer 6 weken. 

 

De microchip is essentieel vooraleer je de titertest kan doen. 

 

2. Vaccinatie boekje 

Alle gegevens in het vaccinatie boekje moeten overeenkomen met de gegevens van je dier 

op andere documenten. Check dus zeker alles twee keer na. Het is ook beter dat de datums 

uitgeschreven worden dd/maand uitgeschreven/yyyy, om verwarring te voorkomen.   

Let vooral op als het land waarin je woont ook een andere jaartelling hanteert! 

Bij twee van onze katten werd de datum volgens de Boeddhistische jaartelling geschreven. 

Dit creëert extra werk, aangezien dat dit dan retrospectief aangepast moet worden door 

dezelfde dierenarts. 

Voor iedere vaccinatie moet de sticker van op het flesje in het vaccinatie boek gekleefd 

worden, en ondertekend door de dierenarts met de volledige naam in Romaans schrift. Bij 

ons had de dierenarts bij een vaccinatie getekend in het Thaise schrift. Dit moest achteraf 

aangepast worden. 



Check ook dat het microchip nummer volledig overeenkomt met het nummer op het 

certificaat. 

  

3. Titertest 

De titertest is een test op hondsdolheid. Zonder dit certificaat komt je dier vanuit een land 

dat niet vrij is van hondsdolheid, niet wettelijk binnen in België. 

Wij hadden hiervoor de diensten van een relocator gebruikt, maar dit kan ook zelf gedaan 

worden. 

 

Vooraleer je de titertest doet, moet je dier ingeënt zijn tegen hondsdolheid. Na de inenting 

moet je 1 maand wachten vooraleer de test te doen. Onze katjes hadden hun jaarlijkse 

inenting normaal in april, en wij wilden de titertest in december doen. Er werd ons toen 

aangeraden om eerst opnieuw te vaccineren zodat het niveau van de antilichamen in het 

bloed zeker voldoende hoog zou zijn. 

 

Bij een titertest wordt bloed afgenomen dat dan in een serum wordt omgezet, vooraleer het 

naar een lab in een land zonder hondsdolheid gestuurd moet worden. 

Meer informatie om dit zelf te doen kan op de volgende website gevonden worden 

http://www.biobest.co.uk/rabies.html 

Het is opmerkelijk goedkoper als men dit zelf doet! 

 

Het duurt 1-2 weken voor resultaten van de titertest bekend zijn, en een certificaat wordt vervolgens 

vanuit het laboratorium opgestuurd. Zolang het dier dan jaarlijks de inentingen krijgt (!! met inbegrip 

van de inentingen tegen hondsdolheid! Dus ook wanneer je in een land vrij van hondsdolheid 

woont!) blijft dit titertest certificaat levenslang geldig. 

 

Na de titertest moet het dier minstens 3 maand wachten om te reizen. Quarantaine is niet nodig! 

 

4. Gezondheidstest op de luchthaven 

72-24 uur voor de vlucht moet je dier naar het livestock departement op de luchthaven 

gebracht worden voor de finale gezondheidstest die nodig is voor de export documenten. 

Die gezondheidstest zelf stelt niet zoveel voor, maar het is belangrijk dat je alle documenten 

hierboven meebrengt, alsook de identiteitsgegevens van de eigenaars en, indien je dier met 

een derde meevliegt, een getekende autorisatie.  

Op de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt, zal ook een ‘liability waver 

form’ te vinden zijn, die je moet afprinten, ondertekenen, en voorleggen.  

http://www.biobest.co.uk/rabies.html


Nadat alles gecheckt is krijg je een document dat je dier gezond is, waarmee je de export 

documenten mee kan aanvragen (ook bij het livestock departement). 

 

5. Export document 

Eens alle bovenstaande documenten in orde zijn, krijg je de export documenten dat je dier 

toelaat om het land te verlaten op de dag van de vlucht. 

Je dier is nu volledig voorbereid om te vliegen en kan nu terug mee naar huis/het hotel 

genomen worden tot de dag van de vlucht.  

 

Opmerking: Je ziet dat er nergens over het dierenpaspoort gesproken wordt, wat je wel 

nodig hebt om binnen Europa met een dier te reizen. Dit komt omdat bij transporten van 

buiten Europa, bovenstaande 5 documenten gebruikt worden in plaats van het paspoort. 

 

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 

 

Niet alle luchtvaartmaatschappijen laten dieren toe, en deze die het toelaten hebben een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Doe dus je huiswerk op tijd! 

 

Er zijn drie formules: dieren in de cabine als handbagage, dieren in het ruim, of dieren als 

cargo. De laatste optie is de duurste! Voor dieren in de cabine is het doorgaans maximum 1 

dier per passagier en het totale gewicht van dier + kooi moet onder een bepaald gewicht 

blijven (7kg leek de standaard te zijn). Afmetingen zijn ook van belang!  

Voor dieren in het ruim is het vaak 2 dieren maximum per passagier. Opnieuw zijn er 

vereisten in verband met afmetingen, type kooi etc. 

Prijzen kunnen daarnaast ook veel verschillen tussen de luchtvaartmaatschappijen, dus het 

loont om wat rond te bellen. 

Besluit 

 

Vluchten zijn doorgaans een traumatische ervaring voor dieren, vooral als ze niet in de 

cabine kunnen vliegen. Het is aan ons als eigenaars om dit trauma zoveel mogelijk te 

beperken. Zoals dit stappenplan hopelijk duidelijk maakt, is dat reizen met een dier 

zorgvuldige voorbereiding vergt, tijd in beslag neemt, en kosten met zich meebrengt. Het is 

daarom goed om hier zo vroeg mogelijk aan te beginnen denken!  

Ga er niet van uit dat wat er je verteld wordt door 1 lokale persoon automatisch correct is. 

Vertrouw ook niet dat al je documenten sowieso in orde zijn wanneer je ze terug krijgt en 

check alles verschillende keren na, want op het moment dat je incheckt of in Europa 



toekomt, sta je er alleen voor. Ik raad zeker aan om lid te worden van lokale rescue groepen 

op Facebook en internationale (dieren) adoptie organisaties te contacteren indien nodig. Zij 

hebben de beste inzichten specifiek voor het land van waar je je dier wilt meenemen.  

Ten slotte, bedankt om je dier mee te nemen bij een internationale verhuis.  

 


