EU-dierenpaspoort: belangrijke spelregels





Het EU-dierenpaspoort is een officieel identificatiedocument dat alleen door een bevoegde
dierenarts mag worden afgegeven.
Het EU-dierenpaspoort mag je alleen als dierenarts afgeven nadat:
1. Je zelf het dier gechipt hebt of zeker weet dat het dier al gechipt is door iemand
anders. Lees in dat laatste geval altijd de chip af. Dit is van toepassing op alle dieren
waarvoor je een paspoort maakt.
2. Je alle verplichte rubrieken I tot en met IV hebt ingevuld en, indien verplicht, hebt
gelamineerd. Het niet volledig invullen van het EU-dierenpaspoort is tuchtrechtelijk
verwijtbaar.
Het op onzorgvuldige wijze meegeven van EU-dierenpaspoorten kan eraan bijdragen dat je
malafide en illegale praktijken faciliteert.
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Handtekening
van de
eigenaar is
verplicht!

-

Rubriek I. Gegevens van de eigenaar inclusief handtekening: is een verplicht veld, maar hoeft
niet gelamineerd te worden.
Rubriek II. Beschrijving van het dier: is een verplicht veld. Naam en geboortedatum moeten
genoteerd worden zoals de eigenaar ze opgeeft.
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Vergeet niet
de stempel
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Naam en
handtekening van
de dierenarts!
Alleen een paraaf
is niet voldoende

-

Rubriek III. Merking van het dier: is een verplicht veld en moet gelamineerd worden. LET OP:
altijd doorhalen wat niet van toepassing is.
Rubriek IV. Afgifte van het paspoort: is een verplicht veld, maar hoeft niet gelamineerd te
worden. Wel moeten alle gegevens ingevuld worden met onder andere naam (op
persoonlijke titel en dus niet op naam van de praktijk) en handtekening dierenarts, stempel,
datum van afgifte etc.

Komt de hond uit het buitenland?
Als een hond uit het buitenland komt, ben je als dierenarts verplicht het land van herkomst en indien
aanwezig de alfanumerieke code van het buitenlandse identificatiedocument te noteren in het
paspoort in rubriek “XII. Diversen”.
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Indien aanwezig de
alfanumerieke code
van het buitenlandse
identificatiedocument
ook noteren
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