Vervoer met begeleidingshond
Passagiers met beperkte mobiliteit kunnen hulphonden (bijv. blindengeleidehonden en
diabetes-hulphonden) en therapiehonden (ook aangeduid als Emotional Support Animals ESAN) gratis in de cabine van het vliegtuig meenemen.
De honden moeten minstens 24 uur voor vertrek worden aangemeld.
Alle voor de in- en uitreis vereiste documenten voor de hond (geldig dierenpaspoort,
inentings- en gezondheidsverklaringen) moeten voorhanden zijn.
Honden, die als vechthonden vermeld worden op de ‘Lijst van hondenrassen’, worden
uitsluitend in een geschikte transportkooi in de bagageruimte vervoerd.
Men moet bedenken, dat er in een aantal landen bijzondere bepalingen van kracht zijn voor
de toelating van dieren.

Voorwaarden voor het meenemen van hulphonden
Bij de boeking van een hulphond moeten de volgende documenten worden overlegd:
trainingscertificaat van de hond
schriftelijke bevestiging dat de hond tijdens de vlucht zindelijk zal zijn (op
vliegroutes met geplande vluchttijden van 8 uur of meer)
NB: Op vluchten naar de VS is het overleggen van een trainingscertificaat of een ander soort
verklaring niet dwingend voorgeschreven, een geloofwaardige mondelinge verzekering dat
het bij de hond gaat om een hulphond is voldoende. Als er echter in afzonderlijke gevallen
twijfel bestaat omtrent de geloofwaardigheid van de uitspraak, kunnen verdere afdoende
verklaringen worden verlangd.
Men moet bedenken, dat, voor de hond het vliegtuig binnenkomt, kan worden gecontroleerd
of de hond geschikt is om in de cabine te worden meegenomen.
Voor het vervoer van de hond gelden de volgende voorwaarden:
uit veiligheidsoverwegingen moet de hond aan de stoel van de passagier
aangelijnd blijven;
het meenemen van een muilkorf wordt aangeraden, voor het geval dat de hond
zich niet naar behoren gedraagt;
de hond moet aangelijnd op de vloer voor de eigenaar plaatsnemen
(liefst met hondentuig);
de hond mag de vluchtwegen niet blokkeren;
de hond moet zo getraind zijn dat hij zich in een openbare omgeving
naar behoren kan gedragen. (de hond blijft bij zijn eigenaar, bijt, blaft
of gromt niet, veroorzaakt geen overlast of gevaar voor de overige passagiers of de
leden van de crew)

Voorwaarden voor het meevoeren van therapiehonden (ESAN) op
vluchten naar de VS

Het meevoeren van ESANs is uitsluitend mogelijk op vluchten van en naar de VS, of op
transfervluchten van en naar de VS.
Bij de boeking van een ESAN moeten de volgende documenten (niet ouder dan één jaar)
worden overlegd:
medisch attest waaruit blijkt dat de passagier lijdt aan een psychische beperking
die wordt erkend volgens het ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders’/DSM;
medisch attest waaruit blijkt dat de passagier de hond vanwege deze psychische
beperking tijdens de vlucht nodig heeft;
schriftelijke bevestiging dat de hond tijdens de vlucht zindelijk zal zijn (op
vliegroutes met geplande vluchttijden van 8 uur of meer)
Men moet bedenken dat uitsluitend attesten worden geaccepteerd die zijn afgegeven door
artsen die hiertoe gemachtigd zijn.
Voor het vervoer van de hond gelden de volgende voorwaarden:
Dezelfde vervoersvoorwaarden zijn van kracht als die voor hulphonden (zie boven).
Bij de boeking van een ESAN moeten de volgende documenten (niet ouder dan één jaar)
worden overlegd:
medisch attest waaruit blijkt dat de passagier lijdt aan een psychische beperking die
volgens het ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ / DSM erkend wordt;
medisch attest waaruit blijkt dat de passagier de hond vanwege deze psychische
beperking tijdens de vlucht nodig heeft;
schriftelijke bevestiging dat de hond tijdens de vlucht zindelijk zal zijn (op vliegroutes met
geplande vluchttijden van 8 uur of meer)
Men moet bedenken dat uitsluitend attesten worden geaccepteerd die zijn afgegeven door
artsen die hiertoe gemachtigd zijn.
Voor het vervoer van de hond gelden de volgende voorwaarden:
Dezelfde vervoersvoorwaarden zijn van kracht als die voor hulphonden (zie boven).

