
  

Identificatie & registratie  

De overheid heeft in 2013 besloten dat alle honden gechipt en geregistreerd moeten zijn. In de loop 

van 2021 komt daar bij dat houders van honden een Europees dierenpaspoort moeten hebben 

voor hun hond. Voor katten/fretten is geen registratieplicht, maar wel zijn een chip en het paspoort 

verplicht als zij naar een andere lidstaat in de EU gaan. De nieuwe paspoortverplichting voor honden 

zorgt ervoor dat een vaccinatieboekje/-bewijs voor honden niet meer nodig is.  

 
Chips en/of paspoorten bestellen 

Om chips en/of paspoorten met landcode 528 te mogen bestellen en/of een dier te chippen moet de 

chipper geregistreerd zijn bij de overheid. De chipper moet zichzelf laten registreren bij RVO, de 

dierenarts en paraveterinair zijn al geregistreerd bij CIBG.  

 

Het is met de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk om chips en paspoorten te bestellen als je niet, 

of niet correct, in het diergeneeskunderegister staat. Belangrijk is vooral dat het adres waar je de 

paspoorten en chips op wilt ontvangen overeenkomt met het adres in het diergeneeskunderegister. 

Wijzigingen in het diergeneeskunderegister kun je makkelijk zelf doorvoeren. Je logt in met je DigiD 

en voert de juiste gegevens in. 

 

Alleen dierenartsen mogen paspoorten ontvangen van erkende uitgevers van paspoorten en 

uitgeven aan de houder van het dier. 

 

Uniek Bedrijfsnummer 

Fokkers en importeurs van honden moeten zichzelf straks registreren bij RVO. Zij krijgen dan een 

Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit geldt ook voor particuliere hondenhouders, zelfs als ze maar één 

keer een nestje hebben. Dit UBN is nodig om de hond(en) te registreren. Ook kopers van honden die 

nog niet gechipt en geregistreerd zijn (bv. via marktplaats), moeten zich laten registreren. Een 

particulier die zelf een hond meeneemt uit het buitenland moet zich ook éénmalig bij RVO 

registreren. Weigert een baasje chip en registratie van zijn/haar hond? Dan verzoekt de overheid om 

hier een melding van te maken bij de NVWA. Het is belangrijk dat bij deze melding de adresgegevens 

van de eigenaar inbegrepen zijn. 

 

Zonder registratie geen chip 

Zodra je als dierenarts of paraveterinair een hond chipt, moet je deze chip registreren op het UBN 

van de houder. Dit betekent dat houders zich voorafgaande aan het chippen moeten hebben 

geregistreerd bij RVO. Vraag daarom bij het maken van de afspraak na of de houder zich al 

geregistreerd heeft. Zo niet, dan mag er niet gechipt worden. Zonder registratie (UBN), geen chip. 

 



Chips en/of paspoorten registreren 

Wanneer een chip wordt aangebracht of een paspoort wordt uitgegeven, dan moet dit worden 

geregistreerd bij een aangewezen portaal. Dit leidt bij katten en fretten niet tot een registratie van 

deze diersoorten. Er wordt enkel vastgelegd dat de chip is ingebracht. Dit is alleen om de chip- en 

paspoortlogistiek sluitend te maken. Wanneer een chipper/dierenarts een chip inbrengt, dan wordt 

in het veld diersoort in de databank aangegeven naar welke diersoort dit is gegaan (hond, paard of 

een andere diersoort). Dat geldt ook voor de uitgifte van Europees dierenpaspoort. 

 

Waar doe je de registraties? 

Je doet de twee registraties straks bij 1 van de 10 aangewezen databanken (ADB). Alle informatie zal 

vanuit de ADB uiteindelijk worden doorgezet richting één centrale databank van de overheid. Daar 

hoef je als dierenarts niets voor te doen. Je kunt je voorstellen dat het op die manier mogelijk gaat 

worden om in één oogopslag helderheid te krijgen over alle geregistreerde honden in Nederland. Je 

bent als dierenarts vrij om te kiezen bij welke databank je de registraties wilt doen. 

 


