
 

 

 

Regelgeving toelating honden in Frankrijk 
 
De hond mee naar Le Chariot Bleu 
De meeste honden zijn welkom in Frankrijk, maar het is altijd verstandig om van 
tevoren een aantal belangrijke dingen op te zoeken en voor te bereiden.  Wij helpen 
u graag op weg. 
 
 
Identificatie voor uw huisdier en inentingen 
Huisdieren moeten geïdentificeerd kunnen worden via een elektronische chip of 
tatoeage.  Ze moeten een geldige inenting tegen rabiës hebben en u dient het 
Europees huisdierenpaspoort bij u te hebben op reis. 
 
Huisdieren jonger dan 3 maanden én huisdieren die geen geldige inenting tegen 
rabiës hebben, mogen Frankrijk niet in.  Huisdieren die voor de allereerste keer een 
rabiësinenting hebben gehad, mogen Frankrijk pas 21 dagen na de inenting in. 
 
 
Vecht- en waakhonden 
Voor vecht- en waakhonden bestaan aparte regels en voorwaarden.  Het is niet altijd 
mogelijk is om deze honden mee te nemen naar Frankrijk.  Deze honden, die als 
mogelijk gevaarlijk worden gezien, zijn onderverdeeld in 2 categorieën. 
 
Categorie 1 
Honden die vallen onder categorie 1 worden niet toegelaten tot Frans grondgebied. 
Het betreft bepaalde kruisingen die niet staan ingeschreven in een stamboek dat 
erkend wordt door het Franse Ministerie van Landbouw en die qua uiterlijk lijken op 
Pitbulls en kruisingen met de American Staffordshire Terrier, Boerbulls en kruisingen 
met de Mastiff, Kruisingen met de Tosa. 
 
  



 

 

 
 
Categorie 2 
De volgende honden met een stamboom vallen onder deze categorie: American 
Staffordshire Terriër, Tosa, Rottweiler en kruisingen met de Rottweiler. 
 
Om deze honden mee naar Frankrijk te mogen nemen, of op doorreis door Frankrijk 
bij u te mogen hebben, dient u aan strenge voorwaarden te voldoen die niet 
realistisch zijn voor een kort verblijf. U hebt bijvoorbeeld een Franse 
houdervergunning nodig en een positieve uitslag van een bijt-test die uw hond in 
Frankrijk moet afleggen. Naast de verschillende voorwaarden dient de stamboom 
internationaal erkend te zijn en moet deze erkend worden door het Franse Ministerie 
van Landbouw. 
 
De erkende stambomen staan vermeld: www.fci.be & www.sco.asso.fr 

 

 

Juistheid en verantwoordelijkheid 
Wij hebben onze uiterste best gedaan om deze informatie te vergaren en up-to date 
te houden, maar valt buiten onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.   
Het is altijd mogelijk dat tussentijds wet- en regelgeving voor dit onderwerp 
aangepast worden.  Het voldoen aan het beleid in Frankrijk en de aansprakelijkheid 
voor de hond vallen ten aller tijden onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

http://www.sco.asso.fr/

