
Toelichting over I&R hond voor dierenartsen 

De regelgeving rondom de identificatie en registratie van honden (I&R hond) gaat 

wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop honden gechipt worden, de 

uitgifte van paspoorten en de registratie van de honden. Hieronder vindt u een 

toelichting voor dierenartsen. Hier treft u de meeste zaken die u in de praktijk 

tegenkomt.  

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met LNV en RVO. 

Waarom een vernieuwd I&R hond? 

1. Tot 1 november was het nog mogelijk om als illegale handelaar of illegale

fokker aan chips en paspoorten met de Nederlandse landcode te komen. Van

buitenlandse pups konden zo Nederlandse pups worden gemaakt.

2. Het voormalige I&R hond gaf te weinig informatie om dit goed inzichtelijk te

maken. Door een slechte registratie was vaak alleen de huidige baas bekend.

Wat doet het nieuwe I&R hond? 

Een verbeterde registratie voor handhaving en toezicht 

1. De hele route van de chips wordt in beeld gebracht. Vanaf de uitgifte van de

unieke nummers met de Nederlandse land-code 528 door RVO, levering van

chips door erkende leveranciers aan dierenartsen en geregistreerde chippers

tot het moment dat de 528-chip in een hond of ander dier zit.

2. Dezelfde route geldt voor de EU-dierenpaspoorten. Alleen zijn bij de keten van

paspoorten geen chippers betrokken. Paspoorten mogen alleen door

dierenartsen uitgegeven worden en iedere hond (ook een hond geboren voor 1

november 2021) die over wordt gedragen moet over een paspoort beschikken.

3. Bij het nieuwe I&R hond worden ook de betrokken fokker/ importeur,

dierenarts en/ of chipper geregistreerd. Bij misstanden kan dan gelijk gekeken

worden wie betrokken zijn.

4. Bij import wordt in het land van herkomst een melding in Traces gedaan. Door

in Nederland de import te registreren kan worden gematcht tussen bestanden.

Daardoor ontstaat betere handhavingsinformatie over grensoverschrijdende

hondenhandel.

Hoe zorg ik ervoor dat de chips en paspoorten met NL landcode niet in 

verkeerde handen vallen ?  

• Check of uw juiste (praktijk)adres in het dierenartsenregister staat. U kunt dit

doen via www.diergeneeskunderegister.nl .

• Alleen op dit adres kunt u chips en paspoorten met Nederlandse landcode

ontvangen.

• Een dierenarts kan chips en paspoorten voor de hele praktijk bestellen. Alle

dierenartsen uit de praktijk mogen de chips en paspoorten gebruiken.

• Het kan voorkomen dat u een partij chips overdraagt aan een andere praktijk.

Dit mag, maar u moet deze overdracht wel melden bij een portaal. Hiermee

worden de chips van uw voorraad afgeschreven en bent u niet langer

verantwoordelijk. Chips overdragen aan personen die niet in het

chipperregister staan bij RVO is niet toegestaan. Doe voor u de chips

http://www.diergeneeskunderegister.nl/


overdraagt een overdrachtmelding. Als de persoon niet in het chippersregister 

staat wordt de melding geblokkeerd. Zo weet u dat u de chips niet kunt 

overdragen.  

• Het kan voorkomen dat chips gestolen worden, onbruikbaar zijn of verloren 

raken. Ook dit meldt u bij een aangewezen portaal. De betreffende nummers 

worden dan door RVO geblokkeerd en kunnen niet misbruikt worden.  

 

 

I&R hond in uw praktijk 

 

Wat betekent het nieuwe I&R voor u als dierenarts 

• Wanneer u een 528-chip aanbrengt bij een hond of ander dier dient u dit 

voortaan te registreren via een aangewezen portaal.  

• Ook de uitgifte van een paspoort dient u te registreren via een aangewezen 

portaal. 

• Een geïmporteerde hond dient u te registreren via een aangewezen portaal. 

De verantwoordelijkheid dat een hond gechipt, geregistreerd wordt en een 

paspoort krijgt blijft bij de houder van de hond.  

 

Waar moet u registreren 

• U registreert via een aangewezen portaal. U kunt elk aangewezen portaal 

gebruiken uit de lijst (www.rvo.nl/registratie-hond). 

• Deze portalen zijn getoetst aan eisen op het gebied van privacy, 

informatiebeveiliging en voldoen aan de wettelijke eisen. 

• U kunt bij het portaal een account aanmaken, zodat u terugkerende gegevens 

(zoals CIBG-nummer en gegevens over het praktijkadres) niet telkens opnieuw 

hoeft in te vullen.  

 

Hoe registreert u 

• U logt in als dierenarts op een aangewezen portaal (www.rvo.nl/registratie-

hond).  

• Kies de melding die u wilt doen; chipaanbrenging/ importmelding/ 

paspoortafgifte/ overdracht paspoorten/chips / gestolen en verloren 

paspoorten/chips. 

• U vult de verplichte velden in. Als u over het invullen vragen heeft kunt die 

stellen bij het portaal wat u gebruikt. 

 

Wat moet u registreren  

• U doet de registratie van alle 528-chip aanbrengingen. Ook als het een andere 

diersoort dan een hond betreft.  

• U doet de registratie van alle EU-dierenpaspoorten met NL-landcode die u 

afgeeft. Ook als u een paspoort afgeeft voor een ander dier. 

• U registreert een importmelding van honden die uit het buitenland komen.  

 

  

http://www.rvo.nl/registratie-hond
http://www.rvo.nl/registratie-hond
http://www.rvo.nl/registratie-hond


Voor de registratie van 528-chip of EU-dierenpaspoort van een hond heeft 

u nodig; 

• Uw eigen CIBG nummer  

• Uw eigen UBN/ Praktijkadres 

• Nummer van chip of paspoort 

• Het UBN van de houder van de hond (registratienummer van RVO)  

• Bij pups uit het buitenland of NL pups waarvan u de geboortedatum niet 

vertrouwt kun u een eigen schatting maken en dit registreren. Dit helpt de 

inspectie handelaren te vinden die te jonge pups importeren.  

 

Voor de registratie van  528-chip of EU-dierenpaspoort van een kat (of 

ander dier) heeft u nodig; 

• Uw eigen CIBG nummer 

• Uw eigen UBN/ Praktijkadres 

• Nummer van chip of paspoort 

 

Het UBN van de houder van het dier is niet nodig. 

 

Voor een importmelding van een hond heeft u nodig; 

• Uw eigen CIBG nummer 

• Uw eigen UBN/ Praktijkadres 

• UBN houder van de hond (registratienummer van RVO)  

• Chipnummer hond 

• Nummer EU-dierenpaspoort 

• Indien herkomst buiten de EU 

o U geeft zelf een EU-dierenpaspoort af waar u o.a. land van herkomst  

vermeld. 

o Nummer van TRACES gezondheidscertificaat  

 

 



 Wat is wat en waar vind ik het ? 

 

 

Veel gestelde vragen  
  

• Wat is het UBN van een dierenarts en waar vind ik dit? 

Een dierenarts heeft zelf geen UBN, maar de praktijk waar hij/zij werkzaam is 

wel. RVO heeft alle praktijk adressen van een UBN voorzien. U kunt dit 

controleren door in te loggen met uw Digid op RVO. Volg deze stappen:   

- Ga naar mijn.rvo.nl/login 

- Log in met uw DigiD (bij DigiD particulier) 

- Ga naar het menu houder en ubn/selecteren ubn 

- Selecteer bij het veld type ’bedrijfsvestiging’ ‘praktijkadres’ en klik op volgende 

- U ziet uw relatienummer bij RVO en de nummers van de praktijken waar uw werkt.  

 

CIBG nummer= uw unieke registratienummer in het dierenartsregister  

UBN voor in het chippersregister= Uniek bedrijfsnummer is gekoppeld aan 

het praktijkadres waarbij u ingeschreven staat bij de overheid (RVO). Op dit 

praktijkadres ontvangt u chips en paspoorten. Door met uw Digid in te loggen 

op RVO kunt u uw UBN zien ( mijn.rvo.nl/login). Uitgebreide beschrijving onder veel gestelde 

vragen. 

Aangewezen portaal = Omgeving waar u dieren kan registeren (voorheen 

databank) bijvoorbeeld de NDG. Op de site van RVO ( www.rvo.nl/registratie-

hond ) vindt u alle aangewezen portalen. U kunt zelf kiezen welk portaal u wilt 

gebruiken. 

528-chip = chip met Nederlandse landcode  

EU-dierenpaspoort = internationale paspoort 

UBN houder = het nummer waarmee de houder geregistreerd staat bij RVO. 

Ook particulieren die een nestje fokken moeten een UBN aanvragen. 

Fokker = Dit kan een bedrijfsmatige fokker zijn, maar ook een particulier die af 

en toe een nestje fokt. 

Gezondheidscertificaat = Bij import uit een lidstaat of land buiten de EU 

(derde land) moet het dier altijd vergezeld gaan van een voorgeschreven model 

gezondheidscertificaat voor commercieel verkeer (handel). 

 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij het betreffende portaal en/of RVO.nl 

(www.rvo.nl/hond-kopen) 

 

https://mijn.rvo.nl/login
https://mijn.rvo.nl/login
http://www.rvo.nl/registratie-hond
http://www.rvo.nl/registratie-hond
http://www.rvo.nl/hond-kopen


Met de gegevens die u heeft gevonden kunt u een account aanmaken bij een 

aangewezen portaal. 

 

• Wat doe ik met een buitenlandse hond die geen chip en/ of paspoort heeft? 

Eigenlijk zou dit niet voor mogen komen. Om de honden toch te kunnen 

registreren en in beeld te hebben is herstel toegestaan. De hond wordt gezien als 

een hond van onbekende herkomst. De hond kan uit het buitenland komen maar 

ook uit Nederland. U mag deze hond chippen, registreren en van een paspoort 

voorzien. Dit kan alleen met het UBN van de houder (lees eigenaar). Omdat de 

hond niet gekoppeld kan worden aan fokker of importeur wordt de hond 

gekoppeld aan de huidige houder. U vermeldt bij de registratie dat de herkomst 

van de hond onbekend is.  

 

• Waar doet de dierenarts de registratie?  

U kunt zelf kiezen welk aangewezen portaal u wilt gebruiken. Er zijn hiervoor 

10 portalen door de overheid aangewezen. De lijst met portalen is te vinden op 

www.rvo.nl/registratie-hond.  

 

• Moet de fokker hetzelfde portaal als de dierenarts kiezen? 

Nee, de fokker kan zelf een aangewezen portaal uitkiezen voor de registratie 

van de geboorte. Een portaal geeft de informatie direct door aan de centrale 

database van RVO (I&R hond). Zo komt de informatie die u als dierenarts 

registreert bij de informatie die de fokker over dezelfde hond registreert. 

 

• Wie mag de 528-chips bestellen en wie mag ze gebruiken? 

De 528-chips voor een praktijk mogen door eén dierenarts of paraveterinair 

van diezelfde praktijk besteld worden.  

De chips mogen worden gebruikt door alle dierenartsen en paraveterinairen 

van deze praktijk.  

LET OP! De chipaanbrenging wordt wel geregistreerd op naam (CIBG nummer) 

van de dierenarts/ paraveterinair die de chip heeft aangebracht. 

 

• Wat mag een paraveterinair doen?  

Een paraveterinair die ingeschreven staat in het chippersregister van RVO mag 

chippen en een aanbrengingsmelding registreren. Dit doet hij/zij op eigen CIBG 

nummer. De paraveterinair mag gegevens namens dierenartsen registreren in 

het portaal.   

Let Op: Als een dierenarts de chip heeft aangebracht of een paspoort heeft 

uitgegeven en de registratie van aanbrenging wordt gedaan door de 

paraveterinair dan dient registratie plaats te vinden op CIBG nummer van de 

dierenarts. 

http://www.rvo.nl/registratie-hond


 

• Moet een dierenarts administratie bijhouden van gebruikte chips?  

Nee, dit is niet meer nodig. De registratie van de chips op uw naam en van de 

aanbrenging van een 528-chip wordt door een aangewezen portaal gelijk 

doorgegeven aan de centrale database van RVO (I&R hond) en wordt daar 

opgeslagen en bewaard.  

 

• Mogen eigenaren hun dieren nog zelf registreren?   

Nee, eigenaren kunnen dit niet zonder chipper en/of dierenarts doen. De 

eerste stap van de registratie gebeurt door een dierenarts/geregistreerde 

chipper. Ook een paraveterinair die in het chippersregister van RVO staat mag 

dit doen. Een fokker (ook de particulier die af en toe een nestje fokt) moet 

registratie doen van de geboorte van pups. De registratie is compleet als elke 

betrokkene heeft gemeld. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na het chippen van de pup de registratie 

doet. 

 

 

 

 

U kunt geen rechten ontlenen aan dit document. De informatie uit de regelingstekst is leidend. 


