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Handleiding 

 

“Hoe maak ik mijn Nederlandse stichting officieel en 

erkend?” 

 

HET stappenplan voor Nederlandse stichtingen, welke 

honden/katten uit het buitenland importeren, om ze hier te 

plaatsen in een gezin of opvangadres op de juiste legale wijze. 
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INLEIDING 

Er zijn bepaalde regels in het leven geroepen om dieren van het ene land naar het andere land te mogen 

importeren en exporteren, de import-regels over verplaatsingen binnen de EG of verplaatsingen uit een derde 

land naar de EG zijn vrijwel identiek, alleen de documenten verschillen hierin, daarover later meer.  

Houdt er rekening mee dat indien je dieren wilt importeren, dit een commerciële bezigheid is. Je bent wettelijk 

verplicht je aan de opgestelde regels en wetgeving te voldoen, ook al maak je er geen winst op. 

Wat heb je nodig om een officiële stichting op te richten:  

1) Stel een bestuur samen. Dit zullen mensen zijn die samen met jou verantwoordelijk zijn voor de activiteiten 

binnen de stichting, en dus ook het herplaatsen van honden en/of katten. Een stichting kan uit slechts 1 

persoon bestaan, maar gezien het werk wat erbij komt kijken adviseren we echt een bestuur te vormen met 

voorzitter, secretaris en penningsmeester, en bij voorkeur 3 onafhankelijke mensen, dus geen familieleden, 

waarbij ieder daadwerkelijk taken zal uitvoeren.  

2) Maak een afspraak bij een notaris om de statuten op te laten maken, statuten voor een stichting hebben zij 

normaal in hun bestanden, je kunt ze zelf ook opstellen of iets wijzigen/toevoegen. 

Mocht je van plan zijn de ANBI status aan te vragen op een later tijdstip, let er dan op dat de statuten ook met 

dat doel worden opgesteld, anders wordt het afgewezen en zul je de statuten, met extra kosten, moeten laten 

wijzigen. Je kunt dit ook online laten doen, dan scheelt wellicht iets aan kosten, maar een persoonlijke 

uitleg/toelichting door een notaris, is nooit verkeerd.  

3) Maak een afspraak bij Kamer van Koophandel. Als je klaar bent bij de notaris, zijn je statuten officieel 

geldig en kun je naar de kamer van koophandel voor de inschrijving in het handelsregister. De stichting krijgt 

dan een Kvk nummer en een RSIN nummer, de rechtsvorm is dan stichting en deze valt, meestal, onder SBI 

code 94996;overige ideële organisaties. Als je persoonlijk bij een notaris langs gegaan bent, kan hij ook de 

inschrijving bij de KvK voor je doen, die kosten ( 50 euro ) zitten dan vaak in de totaalprijs voor het opmaken 

van de statuten,( notariskosten kunnen variëren tussen de 200-500 euro )  

4) Maak een afspraak bij de bank voor een zakelijke rekening, ook dat hoort erbij wil je alles op orde hebben, 

bovendien ziet het er voor potentiële donateurs betrouwbaarder uit, als ze geld doneren op een 

rekeningnummer dat op naam van een stichting staat, en niet op naam van een privé persoon.  

Elke bank heeft andere eisen voor een non-profitorganisatie, het beste is een persoonlijke afspraak maken, 

statuten meenemen en uitleggen wat men wil doen en welk soort transacties men verwacht. Let er op dat je 

niet per transactie moet betalen, zeker bij bijvoorbeeld 1 euro acties, kunnen de kosten snel oplopen ( tip; bij 

de rabobank kun je een zakelijke rekening voor stichtingen openen voor 9,95 euro per maand, ongeacht het 

aantal transacties). 

Tot zover het standaard gedeelte met de basis stappen voor het oprichten van een stichting. Nu zullen we wat 

dieper ingaan op de eisen voor het herplaatsen van dieren.  

  

http://www.setter-rescue.nl/
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Wat heb je nodig om dieren legaal te kunnen importeren als officiële stichting?  

5) Om in te kunnen loggen bij de diverse overheidsinstanties, welke voor stichtingen nodig zijn, zoals de RvO 

en NVWA heb je E-herkenning nodig. E-herkenning is een soort DigiD, maar dan voor bedrijven. Hier heb je 

een aantal mogelijkheden voor, er zijn 6 aanbieders die dit aanbieden, kijk op de site 

http://www.eherkenning.nl welke het beste bij je past en ook voor de eisen die ze stellen, advies is om E-

herkenning op niveau EH3 aan te vragen, want de veiligheidseisen worden steeds strenger en een upgrade 

kost ook weer geld. ( tip; sluit eerst een abonnement voor 1 jaar af, om te kijken of alles zo loopt als je wil, en 

sluit daarna voor meerdere jaren af, dat scheelt in de kosten). Let er goed op bij de aanvraagformulieren dat je 

het precies zo doet als ze verlangen, want een aanvraag wordt gelijk afgekeurd als er ook maar het kleinste 

detail verkeerd is, en dat kost dan weer heel veel extra tijd.  

6) Vraag een klantnummer aan bij de NVWA. Nu zijn we al een heel stuk in de richting als we dit alles hebben 

kunnen we als eerste een klantnummer gaan aanvragen bij de NVWA, dit kan op; 

https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Verlening_aanvraag_klantnummer  

Je ziet dat dan gelijk ook dat E-herkenning opgestart wordt, het klantnummer aanvragen is overigens gratis, 

tenminste iets wat gratis is.  

7) Meld de stichting aan bij NVWA. Als je een klantnummer NVWA hebt kun je je stichting aanmelden bij de 

NVWA als erkende stichting die dieren importeert, officieel ben je dan “handelaar overige diersoorten” en 

dien je je aan dezelfde regels te houden als bijvoorbeeld een dierenwinkel, dierentuin of zelfs de slager om de 

hoek, je krijgt dan je EG-erkenningsnummer. Aanmelden doe je op; 

https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Verlening_aanvraag_inleveren_OV_v5 ook hier zie je dan je enkel op de 

juiste pagina terecht komt, nadat je ingelogd hebt met je E-herkenning.  

Doorgaans ontvang je binnen 2 weken na de aanvraag een brief thuis waar je EG erkenningsnummer op staat.  

8) Vraagt een Traces registratie aan. Als je dit EG erkenningsnummer in je bezit hebt, kun je een zogenaamde 

Traces-registratie aanvragen, deze registratie heb je nodig om honden/katten uit het buitenland op de naam 

van jouw stichting te importeren. Nogmaals, ook als er geen geld op het herplaatsen van dieren wordt 

verdiend, val je als stichting onder een commerciële instelling.  

Deze Traces-registratie kun je aanvragen door een Email te sturen naar helpdesktraces@nvwa.nl met de vraag 

om een registratie in het Tracessysteem, je hebt hierbij je klantnummer en EG-erkenningsnummer nodig, deze 

registratie gaat vrij snel. Verderop meer over het Traces document.  

9) Het UBN-nummer; Nb. Wanneer je honden/katten vanuit het buitenland direct plaatst op de 

eindbestemming, heb je geen UBN-nummer nodig, hou er wel rekening mee dat als een hond/kat onverhoopt 

terugkomt naar de stichting, je dit wel nodig hebt, ook als je gebruikt maakt van tijdelijke opvangadressen, 

moet je eerst een UBN nummer aanvragen. Het is zelfs zo dat elk opvangadres officieel een eigen UBN 

nummer ( dierlocatie ) zou moeten hebben, dat is het geval als er commerciële activiteiten plaats vinden. Dit is 

een grijs gebied, want de vraag is wie en hoe dat wordt bepaald, als je een opvangadres van de stichting bent, 

handel je in opdracht van de stichting en dat is, volgens de wet, een commerciële instelling, dus ben je ook 

commercieel bezig.  

  

http://www.setter-rescue.nl/
http://www.eherkenning.nl/
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Verlening_aanvraag_klantnummer
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Een UBN nummer aanvragen kan iedereen, het vreemde is, je krijgt het ook nog gelijk bij aanvraag, maar het is 

pas geldig op het moment dat je een kopie van je vakbekwaamheid honden/kattenbesluit hebt ingestuurd, het 

is voor eenieder na te kijken of een UBN nummer geregistreerd staat op een bepaalde locatie, maar niemand ( 

buiten de RvO zelf ) kan controleren of dat nummer ook geldig is, zij zelf geven daar geen informatie over.  

Een beheerder, en dat hoeft niemand binnen het bestuur van de stichting te zijn, maar wel iemand die de 

dagelijkse gang van zaken leidt, moet in het bezit zijn van dit vakdiploma, zonder dit vakdiploma krijg je geen 

geldig UBN nummer.  

Aanvragen kan, ook weer via E-herkenning, op; https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren 

Dit waren de stap voor stap punten om je stichting officieel en erkend te maken, zodat je op een legale wijze 

honden/katten uit het buitenland mag invoeren, daarnaast heb je nog een aantal optionele regeltjes waar je je 

aan moet houden;  

Aanvullende regels:  

10) Je moet een administratie bijhouden, je zogenaamde I&R ( identificatie en registratie ) van elk dier dat je 

importeert/exporteert zodat men weet waar het vandaan komt, wie het getransporteerd heeft, wie de 

importeur is en waar het verblijft, dit is om in een noodgeval als een hond ziek wordt, na te kunnen gaan met 

wie het allemaal in aanraking is geweest. In deze administratie zitten de Traces documenten en bij voorkeur 

alle kopieën van paspoort ed. wat met de dieren is meegekomen, Het is aan te raden om echt een dossier aan 

te leggen per hond/kat, waar alle kopieën van paspoort en bloedonderzoeken inzitten alsook de 

vragenformulieren en huisbezoeken van betreffende familie  

11) Zorg dat het transport in orde is. Ga je de honden/katten zelf vervoeren en bedraagt de enkele afstand 

meer dan 65 km dan dien je in het bezit te zijn van een type 1 vergunning voor het vervoer van levende dieren. 

Dit mag tot een afstand van maximaal 8 uur, indien de afstand ( met dieren ) langer dan 8 uur duurt, dien je 

een type 2 vergunning aan te vragen en moet je voertuig voorzien zijn van een VLD certificaat, dus ingericht en 

gekeurd voor het vervoer van levende dieren op lange afstand. De vergunning kun je aanvragen bij de NVWA; 

https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/TransportverordeningDe inrichtingseisen en bij welk RDW station dit gekeurd 

mag worden, kun je vinden op; https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/bijzonder-

vervoer/vervoerlevende-dieren 

Voordat je een type 2 vergunning kunt aanvragen, heb je naast het VLD certificaat ook nog een uitgewerkt 

noodplan nodig met oa. alle noodnummers van de landen waar je doorheen rijdt. Voor het vervoer van 

honden/katten is geen vakbekwaamheid voor transport verplicht zoals dat wel verplicht is voor bv. runderen 

of varkens, in Nederland bestaat dat ook niet voor gezelschapsdieren, in Duitsland bijvoorbeeld wel weer  

12) Chipregistratie. Elke hond/kat die via jouw stichting, hierheen gehaald is, moet je het chipnummer eerst 

op de stichting zetten, dat heet de importmelding, ook als ze niet eerst op het stichtingsadres verblijven. 

Daarna moeten ze aangemeld worden op het adres waar de hond minimaal de eerste 48 uur verblijft. Let op, 

we hebben momenteel 10 databanken die helaas niet samenwerken zodat het kan gebeuren dat een hond 

welke al jaren geleden geïmporteerd is, bij een verhuizing enkel de mogelijkheid biedt om “import uit het 

buitenland “ aan te vinken bij registratie. (tip; meld de stichting aan als asiel en neem een abonnement, dan 

betaal je niet per hond maar per abonnement, registreer daarna ook als stichting de chip op de definitieve 

eigenaar, het kost dan weliswaar een paar euro, maar je weet dan wel zeker dat de registratie juist is, iets wat 

vaak namelijk niet gedaan wordt.  

http://www.setter-rescue.nl/
https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Transportverordening
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/bijzonder-vervoer/vervoerlevende-dieren
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/bijzonder-vervoer/vervoerlevende-dieren
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Aanvullende informatie Traces  

Traces, oftewel TRAde Control and Expert System, is in het leven geroepen zodat men kan vervolgen waar een 

dier overal geweest is en met wie het in aanraking is gekomen om de verspreiding van ziektes te voorkomen. 

Binnen het systeem kan men kiezen voor; “gezondheidscertificaat voor de intracommunautaire handel”, hier 

kan men alle gegevens invullen over het dier, de afzender, oorsprong, transporteur, geadresseerde en 

bestemming. Indien men aangemeld is binnen Traces, kan men dit document ook voorbereiden en als alle 

gegevens kloppen online zetten, dit maakt dat de erkende dierenarts ter plekke het een stuk makkelijker heeft 

en tijd spaart.  

Iedereen op het document moet in het bezit zijn van een Traces registratienummer, dus ook als de hond/kat 

naar een definitieve bestemming gaat, moet deze bestemming een registratie hebben. Alle adressen welke 

Nederland geregistreerd staan met een nummer beginnend met NL zijn in principe eenmalige registraties. De 

importerende stichting is altijd de geadresseerde in het document ,als dit een “adoptant ”is, betekent dat, dat 

de adoptant zelf de hond/kat geadopteerd heeft, wat niet juist is, indien een stichting dit voor haar rekening 

heeft genomen.  

De bestemming ( waar de hond minimaal 48 uur verblijft ) kan de stichting zijn, een tijdelijke opvang of een 

definitief verblijf. Indien alle gegevens bekend zijn kan men op elk gewenst tijdstip dit document online zetten, 

echter kan men pas op zijn vroegst 48 uur voor vertrek met de hond/kat langs een erkende dierenarts ( niet 

elke dierenarts mag/kan traces opmaken ) en het al voorbereide document geldig maken. Overigens wordt het 

document meestal in het land van oorsprong opgemaakt, omdat er in Nederland maar weinigen zijn die in 

Traces kunnen werken en weten hoe het functioneert, als men dat wel kan/mag is het aan te bevelen dit ook 

te doen, omdat er in de praktijk in andere landen nogal wat foutjes mee gemaakt worden.  

Export van een dier naar het buitenland.  

Voor export uit Nederland gelden trouwens dezelfde regels als voor import, wat betekent dat als een hond/kat 

vanuit Nederland naar bijvoorbeeld België gaat, via een stichting, zonder eigenaar, hiervoor een veterinaire 

keuring aangevraagd moet worden bij de NVWA en ook begeleidt moet gaan van een Traces document en bij 

een afstand van boven de 65 km ook enkel getransporteerd mag worden met een vervoersvergunning voor 

levende dieren, type 1 of type 2.  

Import vanuit derde landen. 

Voor de import uit derde landen buiten de Europese unie gelden andere documenten welke verschillen per 

land, omdat de meesten binnen de Europese unie opereren, en ikzelf daar ook niet genoeg vanaf weet, ga ik 

daar ook niet verder op in. Samengevat, een heleboel werk, wat ook nog eens een aardige investering is, maar 

dit, en niks anders, zijn de regels voor de import/export voor stichtingen die honden/katten laten reizen op 

naam van een stichting zonder begeleid te worden van hun eigenaar.  

Hiernaast moet je nog kennis genomen hebben van diverse wetten en verordeningen over het welzijn van 

dieren die oa. ook vernoemd staan op; https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/regels-voor-

stichtingen-die-honden-of-katten-uit-buitenland-invoeren onder wetgeving en regelgeving.  

  

http://www.setter-rescue.nl/
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LET OP:  

Dit document beschrijft de verplichtingen waar je je als stichting aan moet houden als je op legale wijze wil 

importeren. De informatie betreffende het exporteren van dieren is per exportland verschillend en kunnen we 

dan ook niet beschrijven. Wanneer je vanuit een specifiek land wil exporteren, dien je informatie in te winnen 

bij de veterinaire autoriteit ter plaatse.  

Je bent als stichting verantwoordelijk voor de dieren die je importeert. Welzijn zou prioriteit moeten zijn.  

Het voldoen aan wettelijke regels zegt op zich niets over de kwaliteit van plaatsingen en het optimaal 

functioneren van een herplaatsende partij. Potentiële adoptanten wordt dan ook aangeraden zich te 

verdiepen in de activiteiten van de desbetreffende stichting.  

Naast het wettelijke deel heb je als stichting ook verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid, nazorg en 

ondersteuning van adoptanten wanneer deze niet langer kunnen zorgen voor het geadopteerde dier.  

Dit document is opgesteld door Alex Voncken, Stichting Setter Rescue Netherlands. www.setter-rescue.nl, op 

verzoek van Suze Steenbergen(buitenlandsehond@gmail.com).  

Bij vragen helpt Alex je graag verder, in het belang van de dieren en het verbeteren van de kwaliteit van het 

importeren van dieren. Uiteraard staat het je ook vrij contact op te nemen met Suze voor allerhande vragen 

over de buitenlandse hond.  

http://www.setter-rescue.nl/
http://www.setter-rescue.nl/

