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Per 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor honden. Alle pups die na die 

datum geboren zijn of ingevoerd zijn uit het buitenland vallen onder deze verplichting. Per 1 

november 2021 zijn de regels uitgebreid. Vanaf dat moment moet iedere hond die geboren of 

geïmporteerd worden niet alleen gechipt en geregistreerd zijn, maar ook een EU-

dierenpaspoort krijgen. Dit is tevens verplicht voor oudere honden die overgedragen worden 

naar een nieuwe eigenaar. Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een 

betere controle op de hondenhandel. 

 

 

Waarom een chip- en registratieverplichting?  
Dit besluit draagt bij aan de doelstelling van het kabinet om het dierenwelzijn te verbeteren en 

misstanden in de dierfokkerij en -handel aan te pakken. Het gaat hierbij enerzijds om illegale 

handel en fokkerij, waarbij bestaande nationale of Europese regelgeving wordt overtreden. 

Daaronder vallen bijvoorbeeld misstanden bij de import van buitenlandse honden: vervoer van de 

honden vindt plaats onder slechte omstandigheden en honden worden zonder juiste vaccinatie of 

zonder herkenbare herkomst verhandeld. Dit brengt gevaren met zich mee voor de 

volksgezondheid (denk bijvoorbeeld aan hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat).  

Ook vindt illegale bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels 

houdt die voor bedrijfsmatige fokkers gelden.  

 

Anderzijds vindt er ook fokkerij en handel plaats waarbij het welzijn van honden onder druk staat, 

maar waarbij niet direct bestaande regelgeving wordt overtreden. Een aantal houders van honden 

zal de neiging hebben de kosten zo laag mogelijk te houden om te kunnen concurreren of uit 

winstbejag. Dit brengt risico’s mee voor het welzijn van de honden. Fokkerij en handel die onder 

die omstandigheden plaatsvindt, wordt ook wel malafide fokkerij of handel genoemd. Daaronder 

vallen bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medische zorg, waardoor vaker 

gezondheidsproblemen optreden. Een ander voorbeeld is het onvoldoende aandacht besteden aan 

de socialisatie van een hond, waardoor gedragsproblemen kunnen optreden.  

 

 

Wat houdt de verplichting in?  
De chip- en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013 en is per 1 november 2021 

uitgebreid. De verplichting houdt het volgende in: 

 

Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een EU 

dierenpaspoort krijgen. Chippen en registreren moet gedaan worden door een geregistreerde 

chipper of een dierenarts. Deze registreert binnen twee werkdagen na het chippen de chip en het 

UBN van de fokker via een portaal. Daarna moet de fokker binnen een week na het chippen en in 

elk geval voordat de pups worden overgedragen de registratie compleet maken door een 

geboortemelding te doen via een aangewezen portaal.  

Om een pup te kunnen laten chippen en een EU-dierenpaspoort aan te kunnen vragen, moet de 

fokker van de pup zich registreren bij RVO. De fokker krijgt dan een UBN. De aanvraag van een 

UBN is voor iedere fokker verplicht; niet alleen beroepsmatige fokkers, maar ook particulieren die 

een eenmalig nestje hebben moeten een UBN aanvragen. 

 

Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 

weken worden geregistreerd via een aangewezen portaal. Per 1 november 2021 is het verplicht dat 

deze eerste registratie gedaan wordt door een dierenarts. De importeur moet hiervoor een UBN 
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aanvragen. De eerste registratie in Nederland mag dus niet langer door de importeur zelf gedaan 

worden. Dit geldt ook als de importeur een particulier is die zelf een hond uit het buitenland 

meebrengt.  

Honden uit het buitenland moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen. Honden die uit de 

Europese Unie afkomstig zijn hebben ook al een EU-dierenpaspoort. Voor honden die geïmporteerd 

worden uit derde landen moet de dierenarts tevens een EU-dierenpaspoort uitgeven.  

 

Bovenstaande registratieplicht geldt niet voor honden van buitenlandse houders die korter dan 3 

maanden in Nederland blijven en hun hond in die tijd niet overdragen. Hierbij kunt u denken aan 

houders die in Nederland op vakantie zijn met hun hond. 

 

Vanaf 1 november 2021 is het verplicht dat iedere hond die in Nederland van eigenaar wisselt 

gechipt is, geregistreerd is en een EU-dierenpaspoort heeft. Is er sprake van een oudere hond die 

eerder niet verplicht gechipt hoefde te zijn, of van een hond die nog geen paspoort heeft, dan moet 

dit alsnog geregeld worden door de eerdere eigenaar. Deze heeft hiervoor een UBN nodig.  

 

Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens 

steeds binnen 14 dagen via een portaal worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft.  

 

Als de hond komt te overlijden of als hij definitief als vermist wordt beschouwd, moet de registratie 

binnen 14 dagen beëindigd worden. Ook als de hond overgedragen wordt aan een nieuwe eigenaar 

moet de registratie binnen 14 dagen gewijzigd worden. De oude eigenaar moet de hond binnen 14 

dagen afmelden. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen zelf de hond op zijn naam registreren. 

 

Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete. Zowel verkoper als koper van een 

hond zijn in overtreding indien een hond van houder wisselt zonder dat aan de regels is voldaan: 

chip, EU-dierenpaspoort en registratie via een van de aangewezen portalen. 

 

 

Wat betekent deze verplichting voor u als professional? 
  
U bent een fokker 

• Alle fokkers, óók hobbyfokkers en eigenaren van een hond met een eenmalig nestje, 

registreren zichzelf bij RVO. Zij krijgen dan een UBN. Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een 

UBN? Dan kunt u dat nummer gebruiken. Een UBN is nodig om de hond te registreren. Zorg 

daarom dat u uw UBN bij de hand heeft als u uw pups door een dierenarts of chipper laat 

chippen. Het UBN blijft geldig, ook voor eventuele volgende nestjes. 

• Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een EU-dierenpaspoort 

hebben. Het plaatsen van de chip mag gebeuren door een dierenarts of een bij RVO 

geregistreerde chipper. Alleen dierenartsen mogen echter EU-dierenpaspoorten uitgeven. 

• De dierenarts of chipper registreert bij een aangewezen portaal dat de hond is gechipt. Daarbij 

is het UBN van de fokker nodig. Het chipnummer en het UBN van de fokker worden vastgelegd. 

Een dierenarts of chipper registreert binnen 2 werkdagen na het chippen de gegevens via een 

portaal. 

• Als fokker moet u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal registreren binnen een 

week na het chippen en altijd voordat de pup fysiek naar een andere houder overgedragen 

wordt. U geeft hierbij ook het chipnummer van het moederdier door. Hiermee is de registratie 

compleet. 
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Wilt u een NHSB-stamboom aanvragen, dan moet u het nest laten chippen door een medewerker 

van de Raad van Beheer. Vervolgens moet een dierenarts de pups voorzien van een EU-

dierenpaspoort. Deze registreert het paspoort via een portaal. Zowel chip als paspoort moet 

geregeld zijn binnen 7 weken na de geboorte. Vervolgens moet u zelf de geboorte nog registreren 

bij een aangewezen portaal. Het registreren van de geboorte moet binnen een week na het 

plaatsen van de chip gedaan worden.  

Ook als uw pups gechipt zijn door een andere geregistreerde chipper moet u na het chippen voor 

elke pup een EU-dierenpaspoort laten maken door een dierenarts voordat de pup 7 weken oud is.  

 

Nadat uw honden gechipt zijn en u zelf de registratie bij een portaal voltooid hebt, ontvangt u van 

het portaal een registratiebewijs. Hiermee kunt u aan de koper laten zien dat de hond 

geregistreerd is. U mag alleen een hond verkopen die gechipt is, geregistreerd op uw naam en die 

voorzien is van een EU-dierenpaspoort.  

Wanneer u een hond verkoopt, vertelt u de koper dat deze de hond binnen 14 dagen op eigen 

naam moet laten registreren bij een van de portalen. Binnen 14 dagen na verkoop moet u uw 

eigen registratie afmelden.  

 

Hondenfokkers die de honden naar het buitenland verkopen, melden de hond bij verkoop binnen 

14 dagen af met een zogenaamde “exportmelding”. Op die manier is het duidelijk dat de hond 

verkocht is naar het buitenland en er geen aanmelding bij een portaal komt door de nieuwe koper. 

 

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat controleren en handhaven of de regels 

rondom identificatie en registratie van honden gevolgd worden. U bent in overtreding wanneer u 

zich niet houdt aan deze regels. 

 

 

U bent een handelaar 

Als u na 1 november 2021 een hond in Nederland koopt, moet u zich ervan verzekeren dat de hond 

gechipt en geregistreerd is en een EU-dierenpaspoort heeft. Vraag bij aankoop om een bewijs van 

registratie. Binnen 14 dagen na aankoop moet u de registratie op uw naam laten zetten bij een 

aangewezen portaal, óók als u de hond binnen die tijd weer doorverkoopt. Doet u dit niet, dan bent 

u in overtreding. 

 

Haalt u een hond na 1 november 2021 vanuit het buitenland naar Nederland, dan moet deze al 

gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen. Het is aan te bevelen dat in het buitenland gebruik 

gemaakt is van een microchip die voldoet aan de ISO-norm 11784. Honden die uit een EU-lidstaat 

afkomstig zijn moeten sowieso gechipt zijn met zo’n ISO chip.  

U moet de hond binnen 14 dagen na grensovergang op uw naam of organisatie laten registreren bij 

een aangewezen portaal. Deze eerste registratie mag u niet zelf doen, maar moet verplicht gedaan 

worden door een dierenarts. Hiervoor moet u een UBN hebben. De dierenarts registreert de import, 

chip en het paspoort bij een portaal. Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-

dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af. 

 

Vertel na verkoop van een hond aan de nieuwe eigenaar dat hij de hond binnen 14 dagen via een 

portaal moet registreren op eigen naam. Zelf bent u verplicht om na verkoop de registratie binnen 

14 dagen af te melden. 
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De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat controleren en handhaven of de regels 

rondom identificatie en registratie van honden gevolgd worden. U bent in overtreding wanneer u 

zich niet houdt aan deze regels. 

 

 

U bent een dierenarts 

Vanaf 1 november 2021 wordt de hele route van de chips in beeld gebracht: vanaf de uitgifte van 

de unieke nummers met de Nederlandse landcode 528 door RVO, levering van chips door erkende 

leveranciers aan dierenartsen, tot het moment dat de 528-chip in een hond of ander dier geplaatst 

is. Dezelfde route geldt voor de EU-dierenpaspoorten, ook dit wordt voortaan volledig bijgehouden. 

Paspoorten mogen alleen door dierenartsen uitgegeven worden. Iedere hond (ook een hond 

geboren voor 1 november 2021) die wordt overgedragen aan een nieuwe houder moet over een 

EU-dierenpaspoort beschikken.  

 

Controleer 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. 

 

Voor in Nederland geboren honden moet verplicht een chip gebruikt worden die een uniek en niet 

te wijzigen nummer van vijftien cijfers bevat, waarvan de eerste drie cijfers 528 zijn (Nederlandse 

landcode). Deze chip wordt onderhuids aan de linkerzijde van de hals of aan de dorsale zijde 

tussen de schouderbladen ingebracht. Wanneer u een 528-chip hebt aangebracht bij een hond of 

ander dier dient u dit voortaan te registreren via een aangewezen portaal. Ook de uitgifte van een 

EU-dierenpaspoort dient u te registreren via een aangewezen portaal. Als dierenarts zorgt u 

daarnaast voor de volledige eerste registratie van geïmporteerde honden. 

 

Iedere pup moet gechipt zijn én een EU-dierenpaspoort krijgen binnen 7 weken na de geboorte. 

Zorg dat u uiterlijk binnen 2 werkdagen na het chippen van een pup de registratie doet. De fokker 

kan vervolgens de registratie compleet maken door de geboortemelding via een portaal te doen. 

Dit moet hij/zij binnen een week na het chippen geregeld hebben en in elk geval voor overdracht 

van de pups naar een nieuwe eigenaar. 

 

U logt in als dierenarts op een aangewezen portaal. Kies de melding die u wilt doen: 

• Chipaanbrenging 

• Importmelding 

• Paspoortafgifte 

Het is ook mogelijk om melding te maken van de overdracht van paspoorten en/of chips naar een 

andere praktijk, of een melding te doen van gestolen en verloren paspoorten en/of chips. 

 

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 en/of paspoort dat u uitgeeft 

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

 

Voor de registratie van 528-chip of EU-dierenpaspoort van een kat of ander dier, niet zijnde hond, 

is een UBN van de houder van het dier niet nodig.  
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Is er sprake van een importmelding van een hond, dan heeft u de volgende gegevens nodig: 

• Uw eigen CIBG-nummer 

• Uw eigen UBN/ Praktijkadres 

• Chipnummer hond 

• Nummer EU-dierenpaspoort 

• Indien herkomst buiten de EU, geeft u zelf een EU-dierenpaspoort af waarin u onder andere het 

land van herkomst vermeld. Ook heeft u dan het nummer van het TRACES-

gezondheidscertificaat nodig. 

 

Bij pups uit het buitenland of Nederlandse 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 of verhandelen. 

 

LET OP: De wettelijke registratie van een chip via een portaal bij de centrale databank betekent 

niet automatisch ook een registratie bij een databank in het kader van terugvind mogelijkheden 

van het dier. Dat is primair de taak van de eigenaar.  

 

Is de chip bij een hond onbruikbaar geworden of niet meer te lezen? Als dierenarts kunt u een 

nieuwe chip bestellen met het oorspronkelijke nummer. Het is ook toegestaan om een andere chip, 

met een ander nummer, in te brengen bij de hond. Dit nieuwe nummer moet dan vermeld worden 

in het paspoort. Ook moet dit nieuwe nummer doorgegeven worden aan het portaal waar de hond 

geregistreerd staat. Chips bestelt u bij een van de erkende leveranciers. 

 

Als dierenarts hoeft u geen verdere administratie meer bij te houden van gebruikte chips. 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. 

 

Meer informatie vindt u ook in het door LNV en RVO opgestelde document ‘Toelichting over I&R 

hond voor dierenartsen’ dat u ook op de professionalswebsite van het LICG vindt. 

 

 

U bent een beroepsmatige chipper (geen dierenarts) 

Chippen mag gedaan worden door een dierenarts of door een beroepsmatige chipper. Onder 

beroepsmatig chippen wordt verstaan dat u regelmatig en niet alleen ten eigen nutte chips 

inbrengt. Een beroepsmatig chipper mag zijn eigen dieren chippen, als hij daarnaast ook andere 

dieren chipt. Een dierenarts mag altijd chippen. 

Als chipper moet u zich registreren bij RVO. Neem hiervoor contact met RVO op. Alleen 

geregistreerde chippers mogen honden chippen en alleen met een registratie ontvangt u chips van 

een goedgekeurde leverancier. Deze worden geleverd op het door u geregistreerde adres. U mag 

zelf bepalen welke prijs u voor het chippen berekent. 

 

Voor in Nederland geboren honden moet verplicht een chip gebruikt worden die een uniek en niet 

te wijzigen nummer van vijftien cijfers bevat, waarvan de eerste drie cijfers 528 zijn (Nederlandse 

landcode). Deze chip wordt onderhuids aan de linkerzijde van de hals of aan de dorsale zijde 

tussen de schouderbladen ingebracht. Wanneer u een 528-chip hebt aangebracht bij een hond of 

ander dier dient u dit voortaan te registreren via een aangewezen portaal.  

 

U logt in als chipper op een aangewezen portaal om het gebruik van een 528-chip te registreren. U 
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doet de registratie van álle 528-chip aanbrengingen, dus ook als het een andere diersoort dan een 

hond betreft.  

 

Voor de registratie van 528-chip van een hond heeft u nodig: 

• Uw eigen UBN 

• Nummer van chip 

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

Voor de registratie van 528-chip van een kat of ander dier, niet zijnde hond, is geen UBN van de 

houder nodig. 

 

Als chipper hoeft u geen verdere administratie meer bij te houden. 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 en wordt daar opgeslagen en bewaard. Wel moet 

u het bij een portaal melden wanneer u chips aan een andere chipper overdraagt of als er chips 

gestolen of vermist worden uit uw voorraad. 

 

Iedere pup moet gechipt zijn én een EU-dierenpaspoort krijgen binnen 7 weken na de geboorte. 

Zorg dat u uiterlijk binnen 2 werkdagen na het chippen van een pup de registratie doet. 

Dierenpaspoorten mogen uitsluitend uitgegeven worden door een dierenarts. Verwijs een houder 

van een door u gechipte hond daarom ook door naar een dierenarts om het dierenpaspoort te 

regelen. De fokker is verplicht om binnen een week na het chippen en in elk geval voor overdracht 

van de pup naar een nieuwe eigenaar de registratie compleet maken door een geboortemelding via 

een portaal te doen.  

 

Voor andere diersoorten (niet-zijnde hond) geldt er geen registratieverplichting, maar wel een 

aanbrengingsmeldplicht als een 528-chip wordt gebruikt. Dit doet u via een portaal op dezelfde 

wijze als de aanbrenging van een 528- chip voor een hond. In dat geval hoeft u de specifieke 

velden voor hond niet in te vullen.  

Uw klanten zijn voor andere diersoorten (niet-zijnde hond) niet verplicht deze te registreren. U 

kunt hen echter wijzen op het belang van een goede registratie, bijvoorbeeld wanneer een dier 

vermist zou raken. Tevens kunt u misverstanden over het chippen en registreren bij uw klanten 

wegnemen. U kunt ook aan uw klanten aanbieden de registratie samen met hen te regelen.  

 

LET OP: De wettelijke registratie van een chip via een portaal bij de centrale databank betekent 

niet automatisch ook een registratie bij een databank in het kader van terugvind mogelijkheden 

van het dier. Dat is primair de taak van de eigenaar.  

 

 

U werkt bij een asiel of een pension 

Voor honden die in een asiel worden opgevangen gelden de volgende regels: In principe zou iedere 

hond die geboren is na 1 april 2013 al gechipt en geregistreerd moeten zijn. Helaas zal het kunnen 

voorkomen dat er een hond in het asiel belandt waarbij dit niet het geval is. En ook honden 

geboren vóór 1 april 2013 vallen niet onder deze chip- en registratieverplichting.  

 

De hond hoeft na aankomst in het asiel de eerste 2 weken na binnenkomst niet (gechipt of) 

geregistreerd te worden door het asiel. Na 2 weken wordt het asiel wettelijk eigenaar van het dier.  

De hond moet dan, als dit nog niet gebeurd is, gechipt en geregistreerd worden door een 

dierenarts. Is een hond wel gechipt en geregistreerd, maar heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan 

moet de registratie ook verplicht door een dierenarts gedaan worden, deze geeft dan meteen een 
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EU-dierenpaspoort uit. Bij de registratie door de dierenarts moet het UBN van het asiel 

geregistreerd worden.  

 

Vanaf het moment dat een asiel wettelijk eigenaar geworden is, heeft een asiel 2 weken de tijd om 

de volledige registratie op naam van het asiel op orde te maken. Alleen honden die gechipt zijn, 

een EU-dierenpaspoort hebben en geregistreerd zijn op naam van het asiel mogen herplaatst 

worden. 

 

Vertel na verkoop / herplaatsing van een hond aan de nieuwe houder dat hij de hond binnen 2 

weken zelf moet registreren. Dit moet ook wanneer u als asiel de honden niet verkoopt, maar 

middels een adoptiecontract herplaatst. De houder, dat wil zeggen degene waar de hond verblijft, 

moet de hond registreren via een portaal. Zelf bent u verplicht om na plaatsing de registratie 

binnen 2 weken af te melden bij het portaal. 

 

Wanneer u een hond langer dan ongeveer 3 maanden in pension hebt, bijvoorbeeld omdat de 

eigenaar van het desbetreffende dier lange tijd in het buitenland verblijft, wordt geadviseerd om de 

hond te registreren op naam van de houder, dus het pension.  

 

 

U werkt voor een organisatie die honden naar Nederland importeert  

Er zijn veel organisaties die honden naar Nederland importeren. Deze honden moeten al in het 

buitenland gechipt worden om geïmporteerd te worden. Indien mogelijk is het verstandig dat 

hierbij gebruik gemaakt wordt van microchips die voldoen aan de ISO-norm 11784. Dit is voor 

honden uit een EU-land verplicht.   

 

De importeur moet de honden binnen 14 dagen na binnenkomst in Nederland laten registreren bij 

een aangewezen portaal. Deze eerste registratie moet verplicht gedaan worden door een 

dierenarts. Wanneer een hond daarna tijdelijk in bijvoorbeeld een pleeggezin geplaatst wordt, dan 

moet de registratie op naam van dit tijdelijke pleeggezin overgezet worden en moet de organisatie 

binnen 14 dagen de hond afmelden via een portaal. Het is daarbij niet van belang hoe lang de 

hond bij het pleeggezin blijft.  

 

Als de hond definitief geplaatst wordt, dan moet de nieuwe houder van de hond binnen 14 dagen 

de hond laten registreren op zijn naam en moet de registratie op naam van de voorgaande houder 

(hetzij de organisatie, hetzij een tijdelijk pleeggezin als de organisatie daarmee werkt) binnen 14 

dagen beëindigd worden.  

 

Het is dus niet toegestaan dat de honden altijd op naam van de organisatie geregistreerd blijven. 

Het maakt hierbij niet uit of volgens een overdrachtscontract de organisatie officieel nog eigenaar 

van de hond is of niet; de hond moet op naam van de houder geregistreerd zijn. Registratie via 

een portaal is bovendien geen eigendomsbewijs.  

 

 

U werkt voor een organisatie die gebruik maakt van gastgezinnen  

Er zijn organisaties die honden voor langere tijd in gastgezinnen plaatsen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan hulphonden. Wanneer de hond in een dergelijk gast- of pleeggezin geplaatst 

wordt, dan moet de hond door dat gezin geregistreerd worden en moet de registratie op naam van 

de organisatie beëindigd worden. Het gezin is namelijk de houder van de hond.  
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Relevante wet- en regelgeving  
De regels rondom I&R hond zijn terug te vinden in de volgende wet- en regelgeving: 

• Regeling houders van dieren: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035248 

• Besluit houders van dieren: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217 

• Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden – Jaargang 2021 – 426. Besluit van 27 

augustus 2021, tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit 

diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van 

honden en het registreren van chippers 

• Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden – Jaargang 2012 – 497. Besluit van 2 oktober 

2012, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met 

het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden. 

• Staatscourant Nr. 2139, 30 januari 2013.  

 

 

Vragen en antwoorden 
 
 

Welke microchips mogen gebruikt worden? 

Voor in Nederland geboren honden moet een chip gebruikt worden die een uniek en niet te wijzigen 

nummer van vijftien cijfers bevat, waarvan de eerste drie cijfers 528 zijn (Nederlandse landcode).  

 

Wie mogen er chippen? 

Het chippen mag worden gedaan door een dierenarts of door beroepsmatige chippers. Ook 

paraveterinairen mogen in bepaalde gevallen chippen. 

Een dierenarts mag altijd chippen. Geregistreerde paraveterinairen mogen chippen als zij in het 

bezit zijn van een CIBG nummer. Zij mogen dan ook de registratie in het portaal doen. 

Beroepsmatige chippers zijn mensen die regelmatig en niet alleen ten eigen nutte chippen. Er 

worden verder geen bekwaamheidseisen gesteld aan de chipper. Er is ook geen minimum aantal 

dieren gedefinieerd. Wel moet een chipper zichzelf verplicht registreren bij RVO en heeft hij een 

Kamer van Koophandel (KvK) registratie nodig.  

Beroepsmatige chippers mogen ten eigen nutte chippen, oftewel eigen dieren chippen, als zij 

daarnaast ook andere dieren chippen. Een fokker mag dus zijn eigen honden van een chip voorzien 

als hij een beroepsmatige chipper is en ook andere dieren chipt.  

 

Welke portalen zijn aangewezen? 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wijst aan welke portalen de gegevens van 

gechipte honden mogen registreren. Deze portalen moeten zich houden aan een overeenkomst 

waarin onder andere geregeld is hoe ze om moeten gaan met uw persoonsgegevens. De RVO kan 

de aanwijzing van een portaal intrekken als niet aan de afspraken wordt voldaan. 

 

Wat gebeurt er met de geregistreerde gegevens? 

Een portaal is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar de landelijke database I&R 

hond door te sturen. Het portaal zelf bewaart geen gegevens, tenzij de houder van een hond daar 

expliciet toestemming voor geeft. Als die toestemming gegeven is, kan een portaal ook als 

databank fungeren en kunnen de data gebruikt worden om vermiste dieren bij hun eigenaar terug 

te brengen.  
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Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen de gegevens van de landelijke database 

I&R hond gebruiken om overtredingen op te sporen. Als er inspecties plaatsvinden zal gelijk 

gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting. Anderen hebben geen toegang tot de 

geregistreerde gegevens.  

 

Wat gebeurt er als de aanwijzing van een portaal ingetrokken wordt? 

De RVO kan de aanwijzing van een portaal stopzetten als niet aan de regels wordt voldaan. Een 

portaal fungeert als ‘doorgeefluik’ naar de centrale database van de overheid, zodat voldaan kan 

worden aan er regels rondom I&R hond. Als de aanwijzing van een portaal wordt ingetrokken of als 

een portaal er zelf voor kiest om te stoppen met de activiteiten op het gebied van I&R Hond, dan 

kunnen de betrokken partijen (chippers, dierenartsen, fokkers, houders) gebruik maken van één 

van de andere portalen om te voldoen aan de regels rondom I&R hond.  

 

Het opsporen van vermiste honden is geen doel van I&R Hond, maar een activiteit die een portaal 

zelf kan bieden. RVO zelf zal hier dus niet in voorzien. Als de aanwijzing als portaal wordt 

ingetrokken kan een databank wel verder gaan met activiteiten die helpen bij de opsporing van 

vermiste dieren. Houders van dieren anders dan honden kunnen er voor kiezen om voor deze 

functionaliteit gebruik te blijven maken van deze databank. Houders van honden kunnen voor de 

registratie van een hond gebruik maken van een ander portaal.  

 

Mag een eigenaar van portaal veranderen? 

De houder/eigenaar mag inderdaad zelf kiezen via welk portaal hij zijn hond wil registreren en kan 

ook wisselen tussen portalen.  

Een portaal wordt gebruikt als een doorgeefluik om de gegevens van een hond in de database van 

I&R hond bij RVO te registreren. Een portaal slaat voor deze functie zelf geen gegevens op. 

  

Een aanvullende taak van een portaal kan zijn dat zij gegevens van een eigenaar en hond wel zelf 

opslaan, met als doel de hond bij vermissing weer te herenigen met de eigenaar. Voor dit opslaan 

van de gegevens moet de eigenaar eerst toestemming geven. Dit staat helemaal los van de 

database I&R hond bij RVO. Ook hier kan de eigenaar natuurlijk van portaal veranderen.   

 

Mag een fokker de eerste registratie aan de nieuwe eigenaar overlaten? 

Nee, dat mag niet. Fokkers zijn verplicht om zelf de eerste registratie van de pup op hun eigen 

naam te zetten. Dit moet altijd voor de fysieke overdracht van de pup gebeuren. Een pup die op 

papier al verkocht is, moet voor de fysieke overdracht geregistreerd zijn door de fokker. De fokker 

moet een UBN aanvragen en kan daarna zorgen dat zijn pups gechipt worden en voorzien worden 

van een EU-dierenpaspoort. Vervolgens moet de fokker de registratie voltooien. Hij krijgt dan een 

registratiebewijs. Nadat een pup daadwerkelijk naar de nieuwe eigenaar is verhuisd, kan de fokker 

de registratie stopzetten en moet de nieuwe eigenaar zich binnen 14 dagen aanmelden bij een 

aangewezen portaal. 

 

Mag een dierenarts of beroepsmatige chipper een hond chippen en registreren als de 

eigenaar nog niet bij RVO geregistreerd is? 

Nee, dit is verboden. U moet de chip registreren op het UBN van de houder. Een houder moet zich 

eerst registreren bij RVO om een UBN te krijgen. Vraag daarom bij het maken van de afspraak of 

de houder zich al geregistreerd heeft. 
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Wat moet een dierenarts doen als de dierhouder/fokker geen UBN heeft en de pup al 7 

weken oud is? Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt zijn. 

De dierenarts mag ook na de 7 weken chippen en een paspoort uitgeven. De fokker is zelf 

verantwoordelijk voor zijn UBN. Zonder UBN mag er niet gechipt worden en ook geen paspoort 

worden uitgegeven. 

 

Moet een dierenarts/chipper controleren of het UBN van de fokker/dierhouder klopt? Zo 

ja, hoe? 

Ja, anders mag een dierenarts/chipper niet chippen en registreren. De houder kan een printje 

krijgen van zijn inschrijving als hij een UBN aanvraagt. Dat kan hij altijd opnieuw opvragen. Vraag 

bij het maken van de afspraak voor het chippen aan de houder om dat mee te nemen. 

 

U kunt dit ook controleren op de site van RVO. U kunt ook de I&R-app gebruiken. Bij het invullen 

van een UBN wordt getoond: plaats, bedrijfstype (dierhouder) en welke diersoorten er gehouden 

worden. Sommige portalen stellen deze functie ook ter beschikking voor de chipper of dierenarts, 

zodat u het via het eigen portaal kunt zien (eerst inloggen).  

 

Ik ben beroepsmatige chipper of dierenarts en heb een transponder of paspoort verspild. 

Moet ik dit melden/registreren? 

Bij verspilling van een transponder registreert u een blokkademelding. Voor paspoorten zijn nog 

geen regels. 

 

Moet een eigenaar van een hond waarvan het paspoort vol is, een UBN hebben voor het 

nieuwe paspoort wat aangemaakt wordt? 

Ja, op grond van artikel 5b.73a van de Regeling Houders van dieren moet een dierenarts bij de 

afgifte van een paspoort vragen om een UBN van de houder en dit wordt ook geregistreerd bij een 

aangewezen portaal. Het maakt daarbij niet uit, of het een nieuw paspoort of een vervangen 

paspoort is. 

 

Wat moet je doen als er een pup van 9 weken voor het eerst bij de dierenarts komt. 

Gekocht door een particulier van een fokker en de fokker heeft het dier niet laten 

chippen? 

De particulier moet een UBN aanvragen en de pup alsnog laten registreren. Bij de registratie krijgt 

u een waarschuwing dat de registratie buiten het wettelijk termijn valt. 

 

Als een volwassen hond gechipt moet worden, moet die eigenaar dan eerst een UBN 

aanvragen? 

Ja, voor iedere aanbrengingsmelding en geboortemelding van een hond is registreren van een UBN 

verplicht. De instructie van de overheid is: Geen UBN? Chip het dier niet en geef geen paspoort af. 

 

Hoe zit het als een pup naar het buitenland verkocht wordt? 

Wanneer u als fokker uw dieren naar het buitenland verkoopt, dan hebben de nieuwe kopers geen 

registratieverplichting. Als fokker moet u ook in dat geval wel zelf eerst een UBN aanvragen, de 

pups laten chippen, een EU-dierenpaspoort aanvragen en de eerste registratie bij een portaal doen. 

Nadat de hond verhuisd is naar de nieuwe eigenaar moet u de hond afmelden bij het portaal. 

Hierbij kunt u de zogenaamde “exportmelding” gebruiken.  

 



 

Het Landel i jk InformatieCentrum Gezelschapsdieren biedt  onafhankel i jke en 

betrouwbare informatie over het  houden van huisdieren.  
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Honden uit het buitenland naar Nederland importeren – hoe zit dat? 

Haalt u een hond vanuit het buitenland naar Nederland, dan moet deze al gechipt zijn om te 

voldoen aan de invoereisen. Bij honden uit een andere EU-lidstaat moet de chip voldoen aan ISO-

norm 11784. 

U moet de hond binnen 14 dagen na grensovergang laten registreren bij een aangewezen portaal. 

Voor importhonden geldt dat deze eerste registratie verplicht gedaan moet worden door een 

dierenarts. U moet hiervoor zelf eerst een UBN aanvragen bij RVO. Dit moet ook als u als 

particulier eenmalig een hond meeneemt uit het buitenland.  

Indien het een hond uit een zogeheten derde land is, moet de dierenarts tevens een EU-

dierenpaspoort uitgeven voor de hond. 

 

Hoe zit het met expats die hun hond zonder EU-paspoort (omdat ze niet uit EU komen) 

meenemen naar Nederland? Moeten zij ook een EU-paspoort aanvragen bij hun hond? 

Als ze langer dan 3 maanden blijven, dan moeten ze een UBN aanvragen en een importregistratie 

laten doen. Bij die importregistratie hoort ook het verstrekken van een EU-dierenpaspoort. 

 

Wie controleert er of de verplichting tot chippen en registreren nageleefd wordt? 

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) zijn als toezichthouder aangewezen. 

 

 

Meer informatie 

 

• Chip je Dier: https://www.chipjedier.nl/  

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO: https://www.rvo.nl/hond-kopen   

• Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA): https://www.nvwa.nl/  

 

 

 

 


