INFORMATIEBRIEF
BESTEMD VOOR MENSEN UIT OEKRAÏNE MET EEN HUISDIER
Welkom in Nederland voor u en uw huisdier(-en). Wij gaan proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen.
U krijgt deze brief omdat u een huisdier heeft meegenomen. In deze brief leest u daar meer over.
Afspraak bij dierenarts
Nadat u bent aangekomen kan er een afspraak gepland worden voor u en uw dier om naar de dierenarts te gaan. De
dierenarts zal uw dier nakijken en alle verplichte vaccinaties geven die nodig zijn voor een verblijf in Nederland. Als u
dat nog niet heeft zal de dierenarts ook een paspoort maken voor uw dier en uw dier chippen. Deze afspraak en de
eventuele behandeling is gratis voor u. Misschien is uw dier ziek of gewond geraakt tijdens uw vlucht. De dierenarts
kan uw dier dan behandelen en medicijnen geven; deze behandeling dient u zelf te betalen.
Neemt u alle papieren die u heeft van uw dier mee naar de dierenarts. De dierenarts zorgt er namelijk voor dat alles
bij elkaar in het paspoort van uw dier komt te staan. Mocht u hulp willen bij het maken van deze afspraak en/of het
regelen van vervoer, dan kunt u zich richten tot de vrijwilliger van Hulp voor dieren uit Oekraïne van 13.00 – 16.00 uur
in de Jaarbeurs in Utrecht.
Hulp bij opvang
De gemeente Utrecht ondersteunt u als gewenst bij het zoeken naar een opvanglocatie/gastgezin voor u en uw dier in
samenwerking met Hulp voor dieren uit Oekraïne. Bijna dagelijks kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilliger van Hulp
voor dieren uit Oekraïne (van 13.00 – 16.00 uur), die samen met u hiervoor de benodigde papieren invult.
Hieronder treft u enkele vragen omtrent uw dier, die wij beantwoorden. Voor alle overige vragen kunt u bellen met
het nummer onderaan deze brief of ze aan de dierenarts stellen.
Ik mocht mijn dier mee naar Nederland nemen, waarom heb ik nu een paspoort nodig voor mijn dier?
De Europese Unie (EU) heeft de regels voor huisdieren van vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk opgeschort. De
lidstaten van de EU moeten zorgen dat alle meegenomen dieren zo snel mogelijk aan alle regels voldoen. Zodra uw
dier een paspoort en alle vaccinaties heeft is dit geregeld en kunt u vrij met uw dier reizen.
Hoe weet ik dat de dierenarts mijn dier goed zal behandelen?
Alle dierenartsen hebben een eed gezworen om in het belang van uw dier te handelen. Ze mogen niets doen wat
nadelig voor uw dier is.
Als mijn dier een paspoort heeft, moet ik dan hondenbelasting betalen?
Nee, hondenbelasting heeft niets met het dierenpaspoort te maken. Misschien heeft u gehoord dat er in Nederland
belasting voor honden is, u hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Dit is geen belasting die u nu hoeft te betalen.
Ik ben in de opvang maar heb geen afspraak gekregen voor de dierenarts?
Mocht u nog andere vragen of hulp nodig hebben, buiten de beschikbaarheid van de vrijwilliger op locatie, bel dan
met: 088-811 3333 (ma t/m vrij 11.00-15.00 uur). Aan de telefoon zitten mensen die Nederland en Engels spreken.
Een warme groet voor u, uw gezin en uw dier!
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