
 

 

Exportregeling voor pups die bestemd zijn voor landen waar de “15-weken 

regeling” ten aanzien van de rabiësenting geldt  

 
Aanleiding 
Sinds enkele jaren geldt er voor een groot aantal Europese landen een verplichte vaccinatie tegen rabiës.  
Door deze (nieuwe) EU-regels blijkt er minder animo bij fokkers om een pup aan te houden voor het buitenland. Deze 
rabiësenting is namelijk pas mogelijk vanaf de leeftijd van 12 weken. De pups moeten vervolgens na de enting nog 3 weken 
in het land van herkomst blijven. Al met al kan de pup dus pas op de leeftijd van 15 weken naar het buitenland. Veel fokkers 
zijn echter niet in de gelegenheid om een pup zo lang in huis te houden. 
Als gevolg hiervan neemt de wachtlijst voor buitenlandse pupkopers toe.  
 
Tot op heden waren er geen eenduidige, door de NVSW vastgestelde afspraken over het langer aanhouden van een pup in 
verband met de nieuwe EU-regelgeving. Vanaf juni 2017 zijn die er wel. 
 
Doelstelling 
Met deze nieuwe regeling hoopt de rasvereniging discussies en onduidelijkheid zoveel mogelijk te kunnen vermijden én de 
export van pups naar het buitenland te bevorderen.  
De belangrijkste aspecten, die hieraan kunnen bijdragen zijn: 
1. Vaststellen van een vergoeding voor de verlengde zorg en opvang van de pups (van week 9 tot week 15); 
2. Creëren van pleegadressen (fosters), indien de fokker zelf geen opvang voor deze pups kan bieden; 
3. Duidelijkheid over de aansprakelijkheid. 
 
Exportregeling 
De nieuwe regeling en afspraken luiden als volgt: 
● Aan fokkers wordt gevraagd of zij een pup voor de export af willen staan. 
● Als de fokker akkoord is, maar zelf geen pup kan aanhouden, wordt aan de hand van een lijst met pleegadressen 

bekeken of een pup elders geplaatst kan worden. Als dit kan, wordt de exporthond op deze manier gereserveerd. 
Zoniet, dan worden alle pups in Nederland bemiddeld. 

● De vergoeding (voor het pleegadres) wordt vastgesteld op maximaal €500 (of maximaal €10 per dag): exclusief 
entingen, (eventuele) puppytraining en verzekeringen (WA en/of ziekte). Dit betreft de vergoeding voor het verblijf van 
week 9 tot en met 15. Het is wenselijk dat koper en fokker hierover vooraf schriftelijk afspraken maken, met name als 
het pleegadres een ander adres is dan de fokker. 

● Ten aanzien van de aansprakelijkheid adviseert de NVSW dat partijen (koper/fokker/pleegadres) overeenkomen, dat 
die de eerste 8 weken bij de fokker ligt en daarna bij de koper. In verband hiermee adviseert de NVSW dat de pups op 
de leeftijd van 8 weken overgeschreven worden op naam van de koper. De koper is vanaf dat moment dus formeel 
aansprakelijk voor het wel en wee van de pup. 

● Mocht de pup tijdens het verblijf op het pleegadres overlijden dan betaalt de koper niet meer dan de daadwerkelijke 
gemaakte kosten en de vergoeding tot aan de dag van overlijden. 

● Het pleegadres kan de fokker zijn of één van de - door de vereniging goedgekeurde - ‘pleegadressen’ (foster).  
 
Pleegadressen 
Leden van de NVSW die willen fungeren als pleegadres kunnen zich aanmelden bij de pupinformatiedienst of de secretaris 
van de FAC. Na aanmelding vindt er een screening plaats. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:  
● Richtlijnen/voorwaarden voor de pleegadressen voor de opvang van pups tussen week 9 en week 15: 

a. Een bestaande fokker of iemand in het bezit van een fokkerscertificaat. 
b. Iemand met voldoende tijd, de juiste omgeving en voorzieningen hebben om de hond te socialiseren. 
c. Maximaal 2 pups tegelijkertijd, maar bij voorkeur één. 
d. Lid van de NVSW. 

Voldoet de aanmelder aan deze criteria dan wordt hij/zij op een lijst geplaatst en gebeld, zodra er behoefte is aan een 
pleegadres. Nestbezoekers zullen steekproefsgewijs ter controle bij de pleegadressen langs gaan. 
 
Voor meer (actuele) informatie over de EU-regeling met betrekking tot de rabiësenting verwijzen wij naar de website 
https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-europa/ Let u hierbij ook op vervoerswijze van de pup naar het land van export. NB: 
Voor vervoer over land of per vliegtuig kunnen verschillende regels gelden. 
 
 
 
 


