Q&A nieuwe wetgeving Identificatie en Registratie (I&R) Hond

Wie kan er EU-dierenpaspoorten en chips bestellen?
Uitsluitend dierenartsen kunnen EU-dierenpaspoorten bestellen. Chips kunnen besteld worden door
geregistreerde chippers en dierenartsen. Het is met de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk om
chips en paspoorten te bestellen als je niet, of niet correct, in het (diergeneeskunde)register 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. Door bovenstaande
is tussenhandel niet meer mogelijk. Een dierenarts kan chips en paspoorten voor de hele praktijk
bestellen. Alle dierenartsen uit de praktijk mogen de chips en paspoorten gebruiken.
Moeten paspoorten ook individueel per dierenarts geregistreerd worden?
Nee, nog niet, dit geldt alleen voor chips. 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 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.
Wordt het EU-dierenpaspoort verplicht voor alle honden?
Het hebben van een EU-dierenpaspoort is niet verplicht voor eigenaren die voor de regelgeving van
kracht werd de hond al in bezit hadden. Als de hond wordt overgedragen (nieuwe eigenaar)dan
moet er een EU-dierenpaspoort aanwezig zijn. De verplichting geldt dus voor alle nieuwgeboren
pups, honden die overgedragen worden en geïmporteerde honden. Proefdierhonden zijn
uitgezonderd van de paspoortplicht. Ze krijgen wel een paspoort als ze herplaatst worden. Een
houder die reeds over een EU-dierenpaspoort voor een hond beschikt, hoeft geen nieuw paspoort
aan te schaffen.
Wie moet zich registreren bij RVO en binnen welke termijn?
Fokkers en importeurs moeten zichzelf straks registreren bij de RVO. Zij krijgen dan een Uniek
Bedrijfsnummer (UBN). Dit geldt ook voor particuliere hondenhouders, zelfs als ze maar één keer een
nestje hebben.
Mocht een eigenaar op het spreekuur komen met een hond zonder chip (bv. gekocht via Marktplaats
of meegenomen in de auto uit het buitenland) dan moet ook deze eigenaar zich eerst registreren bij
de RVO. Dit UBN is nodig om de hond(en), chip(s) en EU-dierenpaspoort(en) te registreren. Het is
noodzakelijk deze houders te registeren, zodat de frauduleuze hondenhandel beter kan worden
onderzocht en bestreden.
Fokkers: moeten zich (eenmalig), binnen 7 weken na de geboorte van hun honden, geregistreerd
hebben (een UBN aanvragen) bij RVO. Pas daarna kan een paspoort uitgegeven worden.
Importeurs: moeten zich, binnen 14 dagen na het binnenbrengen in Nederland van een hond,
geregistreerd hebben (een UBN aanvragen) bij de RVO. Pas daarna kan een registratie plaatsvinden.
Overig: degene die een hond verkrijgt waarvan de herkomst onbekend is, moet zich eenmalig,
binnen 14 dagen na het verkrijgen van de hond, registreren (een UBN aanvragen) bij de RVO. In

sommige gevallen kan dit dus de eigenaar zelf zijn. Denk hierbij aan de eigenaar die een (illegale) pup
koopt op Marktplaats. Alleen met een UBN kan de hond geregistreerd worden.
Binnen welke termijn moet een hond gechipt zijn?
De geregistreerde eerste houder moet zijn of haar hond(en) laten chippen binnen 7 weken na de
geboorte (voor zover het dier nog niet gechipt is).
Wie mag chippen?
528-chips kunnen worden ingebracht door dierenartsen. Ook is het andere diergeneeskundigen en
chippers toegestaan 528-chips in te brengen, wanneer dit beroepsmatig en met een zekere
regelmaat wordt gedaan (artikel 11c.8 van de Regeling handel levende dieren en levende producten).
Dierenartsen en andere diergeneeskundigen zijn geregistreerd in het Diergeneeskunderegister.
Chippers moeten zich registreren in het chippersregister. Deze registratie in het chippersregister is
persoonlijk. Daarbij moeten chippers ook het bedrijf waar ze voor werken registeren. Door chippers
te verplichten zich te registeren, is beter toezicht mogelijk. Hierdoor kunnen
frauduleuze praktijken ten aanzien van het chippen van dieren beter worden tegengegaan.
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.
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/registratiehond) en 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 dan een hond. U registreert een importmelding van
honden die uit het buitenland komen.
Bij het registeren kun je max 3 adressen opgeven waar je werkt? Soms zijn dit er meer.
Hoe moet ik hiermee omgaan?

In beginsel kun je als diergeneeskundige maar 3 adressen opgeven. Registreer al die adressen bij
het CIBG als je als dierenarts werkzaam bent. Heb je meer praktijkadressen, maak dan afspraken
met de praktijken waar je werkt. Je mag de chips gebruiken van een praktijk waar je niet direct
aan gekoppeld bent. Vul bij de aanbrenging dan wel altijd het eigen CIBG-nummer in.

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.
Moet een dierenarts administratie bijhouden van gebruikte paspoorten?
Nee, dit is niet meer nodig. De registratie van de paspoorten op uw naam wordt door een
aangewezen portaal gelijk doorgegeven aan de centrale database van RVO (I&R hond) en wordt daar
opgeslagen en bewaard.
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.
•Let op! Dit geldt dus ook voor het aanvragen van een vervangend of aanvullend paspoort!
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
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.
Wat moet de eerste houder zelf registeren?
De houder van een hond is verplicht om de registratie van de hond aan te vullen. Het betreft hier
onder meer de geboortedatum van de hond en het chipnummer van het moederdier.

Let op: Wanneer een hond wordt geïmporteerd of wanneer een houder een hond verkrijgt zonder
chip en/of registratie (bv. illegaal via Marktplaats) geldt een afwijkende procedure. In deze gevallen
doet een dierenarts de volledige registratie.
Een hond zonder chip moet alsnog worden gechipt, en dit mag alleen door een dierenarts worden
gedaan (dus niet door een geregistreerde chipper). De dierenarts moet in deze situatie de
geboortedatum van de hond controleren en eventueel schatten en bij een databank registreren,
samen met de andere gegevens (chipnummer, datum waarop de chip is ingebracht en het
houdernummer) en een paspoort afgeven, indien dit ontbreekt.
Er is voor gekozen in deze situatie de bevoegdheid van het chippen tot dierenartsen te beperken en
de volledige registratie door hen te laten doen, omdat het proces van chippen en registeren in deze
situatie een samenhangend geheel vormt, waarbij handelingen moeten worden verricht die alleen
een dierenarts kan uitvoeren, zoals het controleren van de leeftijd van de hond, het eventueel
afgeven van een paspoort en het checken van de echtheid van geregistreerde vaccinaties.
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.
Mag ik als dierenarts een dier chippen en (deze chip) registreren als de eigenaar nog niet bij RVO
geregistreerd is?
Nee dit is verboden. Zodra je als dierenarts een hond chipt, moet je deze chip registreren op het UBN
van de fokker. Dit betekent dat houders zich voorafgaande aan het chippen moeten hebben
geregistreerd bij de 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. Mocht een eigenaar op het spreekuur
komen met een hond zonder chip (bv. gekocht via Marktplaats of meegenomen in de auto uit het
buitenland) dan moet ook deze eigenaar zich eerst registreren bij de RVO. Zonder registratie (UBN),
geen chip.
Is het registreren van eigenaren en honden die (mee) op vakantie zijn verplicht?
Als deze eigenaren en hun honden korter dan drie maanden in Nederland verblijven, is dit niet
verplicht. Tenzij de hond (in deze periode wordt) overgedragen (nieuwe eigenaar).
Wie registreert de uitgifte van een EU-dierenpaspoort?
De dierenarts meldt bij één van de aangewezen portalen dat een EU-dierenpaspoort is uitgegeven.
Dit betekent dat de dierenarts het paspoortnummer koppelt aan het chipnummer (en daarmee
automatisch aan de eerste houder). We noemen dit proces een paspoortmelding. Een EUdierenpaspoort mag alleen worden uitgegeven aan een gechipt dier. Zonder chip geen paspoort.
Waar doe je als dierenarts de registraties?
Je doet de twee registraties straks bij 1 van de 10 aangewezen portalen (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 wordt
om in één oogopslag helderheid te krijgen over alle geregistreerde honden in Nederland. 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.
Is het mogelijk om binnen één praktijk op één naam chips en/of paspoorten te bestellen, waar
vervolgens iedere dierenarts gebruik van maakt?
Ja, dit is mogelijk. De dierenarts op wiens naam chips en EU-dierenpaspoorten zijn besteld, blijft
echter verantwoordelijk voor deze voorraad! Alle dierenartsen binnen een dierenartsenpraktijk
kunnen de bestelde chips en paspoorten gebruiken. Bij de registratie van het inbrengen van de chip
en het afgeven van het paspoort wordt de dierenarts geregistreerd die de chip heeft ingebracht en
het paspoort heeft uitgegeven. Dit kan dus een andere dierenarts zijn dan de dierenarts op wiens
naam de bestelling heeft plaatsgevonden.
Wat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar?
De nieuwe wet is (ook) gericht op de houder die de hond verkrijgt. Deze houder moet zeker weten
dat de hond is gechipt, voorzien van een paspoort en is geregistreerd. Indien de houder een hond
verkrijgt die niet aan deze voorwaarden voldoet, is deze houder in overtreding. Met dit verbod is er
een aanvullende stimulans voor de houder van een hond om de hond te chippen, te registreren en te
voorzien van een paspoort. De houder die een hond wil overdragen, is (ook) verplicht de hond te
hebben gechipt, geregistreerd en voorzien van een paspoort.
Heb ik als dierenarts een plicht om een melding te doen als ik een (geïmporteerde) pup zie zonder
paspoort en chip?
Niet voor alle pups waarbij de papieren niet kloppen, is dit verplicht. Komt en hond uit een land waar
geen risico is op rabiës, dan hoeft het niet. In dit geval is het wel wenselijk. Heb je echter het
vermoeden dat de hond uit een land komt met een hoog risico op rabiës, dan is het een ander
verhaal. Ondanks het feit dat het dier geen klachten heeft, kan het wel al besmet zijn. Het advies is
dan om de hond niet te behandelen, geen contact te hebben met de hond, vanwege het risico voor
jezelf en medewerkers. Zorg dat je de gegevens van het dier noteert en neem of zelf of laat de
eigenaar contact op te laten nemen met de NVWA. Zij zullen beslissen of het dier in quarantaine
moet of niet. Melden is in dit geval verplicht! Pas als het dier geen gevaar meer oplevert voor de
volksgezondheid, kan het dier weer veilig behandeld worden.
Hoe weet ik of een land een hoog- of laagrisicoland voor rabiës is?
Hier zijn drie manieren voor: 1. Als een land in de landenlijst van Verordening (EU) 577/2013 staat, is
het een laag risicoland met betrekking tot rabiës. Dit staat in bijlage II (deel I en deel II) op pagina 6
en 7. 2. U kunt dit ook vinden in de huisdierentool. Als er vragen staan over een bloedtest op rabiës,
betekent dit dat het geselecteerde land een hoogrisicoland is. 3. Een andere manier is te kijken op
deze webpagina: Import Veterinair Online (nvwa.nl). Door met de muis boven het land te hangen,
kunt u het land wijzigen. Ook hier geldt; wanneer er iets over de serologische test staat het een
hoogrisicoland is en wanneer er '21 dagen' staat het een laagrisicoland is.
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
Met de gegevens die u heeft gevonden kunt u een account aanmaken bij een aangewezen portaal.

