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emigreren met dieren

 Stressvrij de 
    stilte tegemoet

 Naar Zweden emigreren 
      met een huisdier

Zweden. Het langgerekte land van rust, meren en donkere bossen. Van hoge 
belastingen en perfect geregelde kinderopvang. Je vindt er een mooie baan bij 

IKEA of een andere Zweedse multinational, je begint een Bed & Breakfast 
of zet je werk als consultant voort vanuit je loft in Stockholm. Er zijn 

honderden redenen om naar Zweden te vertrekken – en honderden zaken 
om voor te bereiden. Bijvoorbeeld: hoe neemt u uw huisdier(en) mee? 

Z
weden is gelukkig niet het ingewikkeldste land om 
huisdieren mee naartoe te nemen”, vertelt Chantal Bijl, 
huisdierenspecialist bij ZooLogistics. Dit bedrijf aan de 
rand van Schiphol organiseert het transport van dieren 
die als luchtvracht in het vliegtuig meegaan. Bijvoor-
beeld wanneer hun baasje emigreert. 

Importeisen
“Veel emigranten gaan met de auto naar hun bestemming in Zwe-
den”, zegt Chantal. “En als je met het vliegtuig reist, kun je je huis-
dier meestal meenemen als overbagage. Dan check je het dier in de 
vertrekhal in, net als je koffer. Een medewerker van Bagage komt het 
dier dan ophalen en zorgt dat het veilig in het ruim van het vliegtuig 
terechtkomt. Maar als het dier los reist van zijn baasjes, als het een 
puppy is of als het om bepaalde hondenrassen gaat, wordt het dier 
vervoerd als luchtvracht. Dat betekent dat je je dier niet in de vertrek-
hal incheckt, maar aanmeldt bij een luchtvrachtagent zoals wij. Wij 
boeken de vrachtruimte in het vliegtuig en zorgen dat het dier veilig 
en op tijd aan boord zit.”

Daar gaat veel voorbereiding aan vooraf. Elk land stelt specifieke 
eisen aan de huisdieren die worden ingevoerd. Voor Zweden moet 
een hond of kat over een microchip en een geldige rabiësvaccinatie 
beschikken. Het dier moet een EU-dierenpaspoort hebben, opgemaakt 
door een geregistreerde dierenarts. In sommige gevallen is een kli-
nisch onderzoek nodig. Gaat het om zes dieren of meer, of om pups of 
kittens voor de verkoop, dan zijn er aanvullende importeisen. Reist het 
dier onbegeleid, dus los van zijn of haar baasje, dan moet er een kopie 
van het ticket mee met het dier. 

Uitbesteden
Wie zich geen zorgen wil maken, kan vrijwel alle voorbereidingen 
uitbesteden. “Wij werken nauw samen met de Pet Travel Clinic in 
Amsterdam”, vertelt Chantal. “Zij verzorgen alle veterinaire voorbe-

reidingen. Dan weet je zeker dat het dier aan alle gezondheidseisen 
voldoet én alle papieren heeft om te mogen vliegen en vervolgens het 
betreffende land in te komen. Zij weten ook precies welk land welke 
invoereisen stelt.” 

Op de dag van vertrek haalt een koerier het dier thuis op, of brengt 
de eigenaar het dier naar ZooLogistics. “Dat moet voor Europese 
vluchten, dus ook naar Zweden, een uur of vijf van tevoren gebeuren”, 
legt Chantal uit. “Wij controleren eerst of alles in orde is: of de kennel 
voldoet aan de eisen en of de papieren kloppen. Vervolgens gaat het 
dier naar het dierenhotel op Schiphol, in afwachting van vertrek. Daar 
wordt het dier altijd nog even uitgelaten. Daarna wordt het in een 
speciale kar naar het vliegtuig gebracht en in het ruim geladen.”

Spannend
Zweden is een van de meest welvarende landen ter wereld. Het enor-
me land heeft relatief weinig inwoners: zo’n negen miljoen op een 
oppervlakte van bijna 450 duizend vierkante kilometer – vergelijkbaar 
met de omvang van Spanje. Vijftien procent van de inwoners woont in 
Stockholm. Het land heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen 
die rust en ruimte zoeken, die het jachtige leven in het dichtbevolkte 
Nederland achter zich willen laten. Een emigratie gaat onherroepelijk 
gepaard met stress. Dit geldt nog sterker voor het transport van het 
geliefde huisdier, beaamt Chantal: “Mensen zijn vaak nerveuzer en 
bezorgder over hun huisdier dan over hun inboedel en de kinderen”, 
lacht ze. “Ze vinden het spannend om het dier uit handen te geven. Wij 
stellen ze gerust. Een luchtvaartmaatschappij als KLM vervoert 30.000 
dieren per jaar. Het bagageruim is verwarmd en prettig donker, er 
wordt goed voor het dier gezorgd en daarbij: dieren hebben geen idee 
van tijd. Of een hond nu twee of acht uur in zijn kennel ligt, dat maakt 
voor hem niet uit. Het komt altijd goed.” Dus ook naar Zweden. Stress-
vrij de stilte tegemoet: wie tekent er niet voor?  n

Voor meer informatie over vliegen met een huisdier: www.zoologistics.nl


