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WEBINAR I&R HOND DIERENARTSEN 20 JAN 2022 

Antwoorden op veelgestelde vragen per 8 maart 2022. Wijzigingen voorbehouden. 
 

 
Paspoort vol 

 

Het paspoort is vol. Moet een eigenaar dan een UBN aanvragen. ook als 
een dier niet naar het buitenland gaat? 

Eigenlijk is een vol paspoort nog steeds een geldig paspoort. Als er niet 
persé iets aan toegevoegd moet worden, bijvoorbeeld voor reizen naar het 
buitenland, hoeft er geen nieuw paspoort aangemaakt te worden. Dan is 
een UBN niet nodig. Optionele vaccinaties (bijvoorbeeld tegen het 
parvovirus en leptospirose),  die nodig zijn voor inrichtingen als een 
dierenpension mag u in een vaccinatieboekje noteren. Hiermee voldoet het 
pension aan de verplichting de gezondheidsstatus van het dier te kennen. 
 

Als een paspoort vol is, en een nieuw paspoort moet worden uitgegeven, 
dan moet de hondeneigenaar dus weer een UBN aanvragen? Dan komt 
het er op neer dat alle hondeneigenaren uiteindelijk een UBN hebben, zeg 
ik dit zo goed? 

De eerste keer dat er een vervangend paspoort aangemaakt wordt, is er 
een UBN nodig om de paspoortmelding te doen. Daarna kan de eigenaar 
zijn UBN  gebruiken voor eventuele volgende paspoorten. 

Als een paspoort vol is (dit kan door de jaarlijkse vaccinaties in het 
paspoort) dan zou er voor een nieuw paspoort een UBN nummer 
aangevraagd moeten worden. In principe heb je een EU paspoort nodig 
om de grens over te gaan en voor de rabiës vaccinaties. Hier is dan vaak 
nog voldoende ruimte voor. Kan je er dan voor kiezen om naast het EU 
paspoort een vaccinatieboekje te gebruiken voor de jaarlijkse vaccinaties? 
Die niet nodig zijn om naar het buitenland te gaan. 

Ja, het bijhouden van optionele vaccinaties kan op een andere manier zoals 
in een vaccinatieboekje,  
 
Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren 
(LICG) staat uitgelegd welke aanvullende eisen er kunnen zijn per land 
zowel binnen Europa als daarbuiten.  
 

- licg.nl - Invoereisen per land - Europa  
- licg.nl - Invoereisen per land - Buiten Europa 

 

Stel: een oudere hond komt voor vaccinatie, en het paspoort is vol. Moet 
de eigenaar dan een nieuw paspoort aanschaffen en laten registreren, 
inclusief het aanvragen van een UBN? Of is het voldoende om verder te 

Zie hierboven 
Aanvulling: honden geboren vóór 1 november 2021 hebben geen 
verplichting tot paspoort. Dieren die niet overdragen worden, naar het 

https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-europa/
https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-buiten-europa/


Pagina 2 van 26 
 

vaccineren met een Nederlands vaccinatieboekje, als het paspoort erbij 
bewaard wordt? 

buitenland gaan of waarvoor geen paspoort gewenst is, hoeven dat dus ook 
niet.   
 

Als de eigenaar het paspoort kwijt is van een hond die ze al jaren hebben, 
en je wilt een nieuwe maken moet die eigenaar dan ook een ubn 
aanvragen? 

Ja, bij het aanmaken van een nieuw paspoort, hoort een paspoortmelding. 
Deze kan niet gedaan worden zonder UBN van de eigenaar. 

Een fokker heeft nog geen UBN-nummer (zegt ze) en wil het nummer van 
haar dochter gebruiken (andere achternaam en adres). Echter in de 
paspoortjes wil ze haar eigen adres geschreven hebben... Ik gaf aan dat dit 
niet mocht, volgens de fokker 

Bij aanbrengingsmelding van de chip door de dierenarts of chipper moet 
het UBN nummer van de eerste houder (hier de fokker) worden 
geregistreerd. Een ander UBN opgeven mag dus niet, ook al is het van een 
familielid. 

WAT moet je doen als paspoort vol is of zoek? Vol: zie boven 
Zoek: een nieuwe aanmaken en melden met UBN 

Een hond is gechipt en al lang geleden geregistreerd bij een portaal: 
backhome. Nu heeft de hond een nieuw paspoort nodig (oude is vol), ik 
werk met het NDG maar kan hier geen paspoortregistratie doen omdat de 
chip niet bij het NDG geregistreerd staat en backhome schijnbaar nog 
geen melding aan het RVO heeft gedaan. Hoe kan ik nu het paspoort 
aanmelden? 

Een registratie van een hond wordt opgeslagen in de I&R hond database 
van RVO. Dit was in het verleden ook al zo. Als de hond destijds aangemeld 
is voor I&R hond dan heeft Backhome dit als het goed is doorgegeven aan 
RVO. Bij de paspoortregistratie via NDG wordt in de database van RVO naar 
het chipnummer gezocht.  Als dit chipnummer niet gevonden wordt staat 
de hond niet geregistreerd bij RVO. Mogelijk heeft de klant de registratie 
voor vermissing verwart met registratie bij RVO of is er wat misgegaan bij 
de overdracht van het chipnummer van Backhome aan RVO. In ieder geval 
moet de hond nog geregistreerd worden bij RVO en daarna kan ook de 
paspoort registratie plaatsvinden. 

Als de eigenaar het paspoort kwijt is, kan je dan gewoon een nieuw 
paspoort aan de chip toevoegen? 

Ja, dat kan, mits je ook een paspoortmelding doet bij het portaal, met een 
UBN van de eigenaar. 

 
Paspoort Geen UBN houder 

 

Ik heb nu al een aantal keer gehad dat ik bij de NDG een paspoort melding 
doe op de website van de NDG en daar hoef ik dan geen UBN nummer in 
de voeren van de particuliere houder. Hoe zit dit? 

Dit klopt niet, NDG zou dit moeten aanpassen. 

Hoe kan het dat een hond die uit het buitenland, wel door de eigenaar zelf 
kan worden ingeschreven bij het NDG zonder UBN 

De eigenaar kan de hond inschrijven voor de zoek-en-vind-functie. Dit is 
echter geen (import)melding. Deze kan alleen bij de dierenarts uitgevoerd 
worden. 
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Ik heb vandaag begrepen van mijn assistente dat eigenaren zelf bij NDG 
kunnen melden/registreren zonder dat een UBN nodig is. Dit zou door de 
RVO vrijgegeven zijn voor het NDG portaal. Klopt dit? 

De eigenaar kan de hond inschrijven voor de zoek-en-vind-functie. Dit is 
echter geen (import)melding. Deze kan alleen bij de dierenarts uitgevoerd 
worden. 

 
Gegevens in paspoort 

 

waarom is er in het paspoort geen ruimte voor het UBN? Bij gegevens 
eigenaar bijvoorbeeld 

De lay-out van het paspoort en invulverplichtingen zijn op Europees niveau 
vastgesteld. Ruimte voor het UBN is geen verplicht vak. U kunt dit eventueel 
kwijt in de rubriek ‘Overige’. 

Bij uitgifte van een paspoort moeten de NAW gegevens van fokker of 
eigenaar toch ook ingevuld worden? Ik heb al een paar keer een paspoort 
gehad waarin dit niet was ingevuld. Deze heb ik de eigenaar inlaten vullen 
en een handtekening laten zetten. Is dat correct zo? 

Het paspoort is niet geldig als dit niet is ingevuld. De dierenarts moet hierop 

toezien. 

Mocht het toch niet ingevuld zijn, dan kan dit alsnog gebeuren door de 
eigenaar. 

Welke leeftijd vul je in als je denkt als dierenarts dat de leeftijd in het 
paspoort niet klopt? Geef je dan een nieuw paspoort uit? 

Je vult bij het afgeven van het paspoort de leeftijd in waarvan jij denkt dat 
deze klopt, zo ook bij een importmelding. Daarom moet je het dier ook 
daadwerkelijk zien en aan de hand van jouw bevindingen doe je de 
meldingen en geef je het paspoort af.  
Vaak zal dit voorkomen bij buitenlandse paspoorten. Een EU-
dierenpaspoort uit een andere lidstaat wordt door Nederland geaccepteerd 
en wordt niet vervangen. De melding van een ander geboortedatum (als 
dierenarts twijfelt aan leeftijd) wordt gedaan bij de importmelding of 
paspoortmelding bij een portaal.  

 
Paspoort; hond uit buitenland 

 

Wat te doen met een hond die in Nederland gefokt is, maar door 
buitenlandse dierenarts (België, Duitsland) gechipt en van paspoort 
voorzien is. Hoe registreer je deze 

Als de hond is gechipt met Duitse/Belgische chip en voorzien van Duits of 
Belgisch paspoort, moet dit als land van herkomst aangegeven worden. Er 
moet dus een importmelding worden gedaan  

Wat als een hond uit het buitenland komt en het paspoort is kwijt, mag 
deze dan een nl paspoort krijgen? 

Als deze hond al langer in Nederland is, is deze al geregistreerd, dan kan je 
een nieuw EU-paspoort aanmaken en registeren op het UBN van de 
eigenaar. 
Is dit op het moment dat deze hond in Nederland aankomt, is het een hond 
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van onbekende herkomst. Deze registreer je als een hond van onbekende 
herkomst. Op deze wijze komt er een vlaggetje bij in het systeem van RVO 
en kan de NVWA deze makkelijk signaleren 

Ik heb begrepen dat we bij honden uit het buitenland een nieuw Europees 
paspoort moeten maken en dan in het nieuwe paspoort dat moeten 
noteren. Klopt dit en gaat het alleen over honden van buiten de EU? 

Geen nieuw Nederlands paspoort als:  
- Honden uit een EU-lidstaat met een Europeespaspoort  
- Honden uit een land buiten de EU die staat op de lijst in bijlage II 

deel I en II van de Europese verordening 577/2013.  
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01 

Wel een nieuw Nederlands paspoort als: 
- Honden uit een land buiten de EU die niet staat op de lijst in bijlage 

II deel I en II van de Europese verordening 577/2013.  
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01 

Als een toerist/iemand die kortdurende in NL is maar zelf dus geen BSN 
heeft een vervangend paspoort nodig heeft voor een dier wat mee moet 
reizen, hoe moeten dan de documenten in orde worden gemaakt? 

Is dit een hond van binnen de EU, kan de eigenaar zich melden als 
buitenlands contact bij RVO. En alsnog een UBN aanvragen, hierop kan een 
paspoort uitgegeven worden. 
Is dit een hond van buiten de EU, dan kan deze reizen met 
gezondheidscertificaten. 
 
Voor meer informatie: Honden uit het buitenland | RVO.nl | Rijksdienst 

Hoe moeten we omgaan met expats en buitenlandse honden die een 
rabiës vaccinatie van ons nodig hebben om bijv terug te kunnen reizen 
naar hun land? Expats kunnen zonder BSN geen UBN  aanvragen en kan er 
geen paspoort voor de registratie van de rabiës vaccinatie worden 
aangemaakt toch? 

Als een expat in Nederland komt werken en wonen dan kan hij/ zij een Digid 
aanvragen. Met deze Digid kan een UBN bij RVO aangevraagd worden.  
Mocht de aanvraag wat langer duren en de expat kan niet voldoen aan de 
registratie van uw hond binnen twee weken na aankomst dan wordt hier 
soepel mee omgegaan. 
Als een expat (van buiten de EU) een geldige rabiës vaccinatie nodig heeft 
voor de terugkeer naar eigen land dan kan dit geregistreerd worden in een  
gezondheidscertificaat.  
 
 
 
Voor meer informatie kan je terecht op: Honden uit het buitenland | RVO.nl 
| Rijksdienst 
 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
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Mag je als dierenarts geen rabiës vaccinatie aftekenen in een niet-
Nederlands paspoort? (bijv. van een expat) 

In een EU-paspoort mag je als Nederlandse dierenarts een rabiësvaccinatie 

aftekenen en blijft dit paspoort een geldig reisdocument. Overige 

paspoorten zijn geen geldige reisdocumenten in de EU, aftekenen in deze 

paspoorten heeft dus niet zoveel zin. 

 

In Europa gelden alleen Europese paspoorten. Paspoorten uit Engeland zijn 
sinds de brexit niet meer geldig, Engeland wordt als derde land gezien. Voor 
landen buiten Europa kan je contact opnemen met LICG/NVWA of op de 
website van het land zelf. De rabiës vaccinatie kan door de dierenarts 
geregistreerd worden op een gezondheidscertificaat.  

Meer informatie staat hierover op deze website: Importeren dieren en 

dierlijke producten uit Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 | Brexit | 

NVWA 

 

Moeten alle honden die naar het buitenland op vakantie gaan een nl 
paspoort hebben? Dus ook de honden die al jaren in NL wonen en een 
buitenlands paspoort hebben? 

Ja, een EU-paspoort uit Nederland of een EU-paspoort uit een andere EU-
lidstaat. 

 
Paspoort en asiel 

 

Het paspoort moet bij de hond blijven en daar mag niet in gekrast of 
geverfd worden. Hoe moet dat met asielen? Het is absoluut ongewenst 
dat een nieuwe eigenaar contact op gaat nemen met de vorige eigenaar! 
Denk aan verwaarlozingsgevallen. 

Volgens artikel 5b.73a, vijfde lid, van de Regeling houders van dieren moet 
het identificatiedocument worden overgedragen aan de volgende houder. 
Het paspoort blijft bij de hond, dus geen nieuw paspoort aanmaken. U heeft 
recht om persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van 
de 6 grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Een van die grondslagen is dat u wettelijk verplicht bent om 
persoonsgegevens te verwerken. artikel 5b.73a, vijfde lid, van de Regeling 
houders van dieren is hier de grondslag. 
 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/import-dier-brexit
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/import-dier-brexit
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/import-dier-brexit
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Ik begrijp dat bij inbeslagnames vanwege de veiligheid er een knip 
gemaakt kan worden tussen vorige eigenaar en nieuwe eigenaar door een 
nieuw paspoort uit te geven. Bij asielen is dit ook een veel voorkomende 
situatie: dieren die in de opvang komen, komen regelmatig uit pijnlijke 
situaties zonder dat er een tussenkomst is van justitie, maar wel soms op 
verzoek van hulpverleningsinstanties. Het is dan zeer ongewenst dat een 
naïeve nieuwe eigenaar via het paspoort contact op neemt met zo’n 
eerste eigenaar. Kunnen opvangen dan niet op grond van dezelfde 
uitzonderingsgrond ook altijd een nieuw paspoort aanmaken voor iedere 
hond waar men dit voor nodig acht? 

Volgens artikel 5b.73a, vijfde lid, van de Regeling houders van dieren moet 
het identificatiedocument worden overgedragen aan de volgende houder. 
Het paspoort blijft bij de hond, dus geen nieuw paspoort aanmaken. U heeft 
recht om persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van 
de 6 grondslagen uit de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Een van die grondslagen is u wettelijk verplicht bent om 
persoonsgegevens te verwerken. artikel 5b.73a, vijfde lid, van de Regeling 
houders van dieren is hier de grondslag. 
 

 
Paspoort en Registratie 

 

Moet een paspoort voor een kat ook geregistreerd worden en zo ja, waar 
kan dat 

Ook een paspoort voor een kat moet met een paspoortmelding worden 
geregistreerd bij een portaal. De dierenarts meldt; de datum waarop het 
identificatiedocument is afgegeven, de identificatiecode van het 
identificatiedocument; het nummer dat de dierenarts heeft verkregen bij 
de registratie in het register, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de wet; 
het praktijkadres van de dierenarts; en de identificatiecode van het vorige 
identificatiedocument, indien van toepassing; 

Als een chip niet meer terug te vinden is en het dier opnieuw gechipt 
moet worden, dient er dan ook een nieuw paspoort geregistreerd te 
worden of kan je het bestaande paspoort nog een keer koppelen aan de 
nieuwe chip? 

Het dier moet opnieuw gechipt worden en hierbij moet een paspoort 
worden uitgegeven. Een paspoort blijft bij een hond en het is momenteel 
niet mogelijk een uitzondering op de regel te maken. 
 
 

Wat te doen bij eerste bezoek van een pup van 9 weken met 
geregistreerde chip en paspoort waarbij de chip niet meer in het dier te 
vinden is? wat te doen met chip en paspoort? 

Zie hierboven, nieuwe chip, nieuw paspoort, vervangingsregistratie. 

Als een pup nog geen chip heeft via de Raad van Beheer maar al wel 6 
weken is en toe is aan de vaccinatie. Hoe doe je dat met de afgifte van het 
paspoort, mag die later afgegeven worden? 

Een paspoort mag alleen afgegeven worden aan gechipte dieren, dus die 
moet later afgegeven worden. Bij een registratie van een paspoort in een 
portaal dient het chipnummer van de hond opgegeven te worden. Als de 
hond nog niet gechipt is kan het paspoort niet afgegeven worden. 
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Als je een fout in een paspoort hebt gemaakt en hij is niet meer bruikbaar 
kan je dan net als chips een blokkade melding doen? 

Ja, maar dit is nog niet digitaal mogelijk. Advies is zelf een administratie bij 
te houden als een paspoort verloren is gegaan, gestolen of onbruikbaar is 
geworden. Deze paspoorten blijven namelijk op uw voorraad staan. 
  

Ik werk bij een dierenasiel. Als wij de hond aanmelden bij een databank en 
daarna herplaatsen, dan moet de nieuwe eigenaar de hond op zijn naam 
zetten. Wie is daar verantwoordelijk voor? Omdat de nieuwe eigenaar 
moet betalen, doen ze dat meestal niet en blijft de hond bij ons op de 
naam staan. 

Beide, de oude eigenaar doet een afvoermelding, de nieuwe doet een 
aanvoermelding. Door een afvoermelding te doen wordt de hond van jullie 
naam geschreven 

 
Paspoort Overig 

 

dus je mag ook een vaccinatieboekje afgeven ipv een paspoort?????? Elke hond moet een paspoort hebben, waarin de rabiësvaccinaties zijn 
bijgehouden als de hond ook gaat reizen. Optionele vaccinaties zoals 
benodigd voor inrichtingen (zoals pensions), mogen in een vaccinatieboekje 
genoteerd worden. Hiermee voldoen het pension aan de verplichting de 
gezondheidsstatus van het dier te kennen. 

Hoe kan een consument zien aan het paspoort dat de chip geregistreerd is 
bij aankoop? 

  
Dit kan een consument niet  aan het paspoort zien. De verkoper moet een 
bewijs van registratie kunnen overleggen.  

 
Import en stichtingen 

 

Er wordt benoemd dat een dierenarts altijd de importmelding moet doen 
bij een hond uit het buitenland. Ik had begrepen dat als een hond door 
een stichting uit het buitenland wordt gehaald zij deze importmelding 
moeten doen. Wat is nu juist? 

De dierenarts doet altijd de volledige importmelding. 

De stichting/handelaar/particulier die verantwoordelijk is voor het naar 
Nederland halen van de hond is degene die de dierenarts bij de 
importmelding voorziet van het eigen UBN. 

Mag ik als dierenarts een importmelding doen van een hond uit het 
buitenland met het UBN-nummer van de stichting waarmee de hond naar 
NL gekomen is, terwijl de stichting er niet bij is? De nieuwe eigenaar staat 
dan bij mij in de spreekkamer met zijn/haar hond. Dit is hoe stichtingen 
het soms graag willen. Ik weiger nu, omdat het UBN-nummer niet van de 

Een Stichting kan de adoptant een machtiging geven om de hond te laten 
registreren bij zijn eigen dierenarts. Hiervoor gebruikt de adoptant het UBN 
van de Stichting, zodat altijd te achterhalen is wie het dier naar Nederland 
heeft gehaald. Dus wie de importeur is.  De adoptant moet wel aan de 
dierenarts kunnen laten zien dat hij gemachtigd is.  
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eigenaar is die voor mijn neus staat, maar van de stichting.  Maar 
praktisch gezien vind ik het geen slechte gang van zaken, omdat als er iets 
mis is, dan kan de stichting bereikt worden. 

case: stichting (met ubn) importeert een hond uit buitenland, maar kan 
deze chip van deze hond zelf nog registreren via petlook. Hoe kan dit? De 
stichting wil fungeren als bemiddelaar, en zegt dat de koper van die hond 
dan langskomt voor registratie chip via de dierenarts. Mag dit? 

Dit is waarschijnlijk een registratie voor vermissing. Dat kan de eigenaar zelf 
doen.  
Een registratie voor I&R hond voor import  kan alleen door de dierenarts 
gebeuren. Bij de registratie wordt het UBN van de stichting opgegeven. De 
adoptant kan een machtiging van de stichting krijgen om voor de stichting 
de registratie te   

Als een dier door een stichting wordt geïmporteerd, valt dat dan onder 
commerciële import? 

Ja 

Wanneer is een hond een commercieel geïmporteerde hond en wanneer 
een niet-commercieel geïmporteerde hond? 

Als een dier wordt geïmporteerd door een persoon die daarna ook de 
eigenaar blijft van deze hond, is er geen sprake van commerciële import. 
Alle overige importen zijn commercieel. Een particulier mag maximaal 5 
honden importeren. Mits deze honden bij hem blijven en niet verder 
verhandeld worden. 
 

Wat te doen als de nieuwe eigenaar en de stichting betwisten wie nu de 
hond daadwerkelijk geïmporteerd heeft? Van wie moet dan de UBN 
geregistreerd worden? 

Binnen de EU is het TRACES certificaat leidend en voor buiten de EU is het 
gezondheidscertificaat leidend. Op beide certificaten staat een 
eindbestemming van de eigenaar/houder/importeur en daarvan is het UBN 
nodig. 

Hoe is de gang van zaken bij een hond die door een Belgische stichting 
(bemiddelaar?) vanuit Mexico naar een Nederlandse eigenaar wordt 
geïmporteerd? Moet de Nederlandse eigenaar een UBN-nummer hebben 
en wordt deze dan als eerste eigenaar gezien? Of moet de stichting in 
België een UBN nummer hebben? 

In dit geval is de persoon in Nederland de importeur en moet als eerste 
houder in Nederland een UBN aanvragen en de registratie regelen bij de 
dierenarts. 

Als de hond via een stichting naar Nederland gekomen is en de chip is niet 
geregistreerd. Wie is dan verantwoordelijk voor het registreren van de 
chip. De chip staat dus niet op naam toen hij vervoerd is naar Nederland. 

Binnen de EU is het TRACES certificaat leidend en voor buiten de EU is het 
gezondheidscertificaat leidend. Op beide certificaten staat een 
eindbestemming van de eigenaar/houder/importeur en daarvan is het UBN 
nodig 

 
Import en TRACES/gezondheidscertificaat 
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als ik een hond importeer, komt deze op traces en is al binnen 48 uur 
gecheckt op gezondheid en documenten, waarom moet deze dan 
nogmaals gecheckt worden door een dierenarts in Nederland, terwijl alles 
al online in het systeem is bevestigd ? 

Bij invoeren van honden naar Nederland is een importmelding in het I&R 
database van RVO verplicht. Deze importmelding kan alleen uitgevoerd 
worden door een dierenarts. Hiervoor is twee weken de tijd. 
 
Deze registratie is een Nationale verplichting aanvullend op de Europese 
verplichtingen die horen bij het TRACES certificaat of 
gezondheidscertificaat. Daarnaast is een gezondheidscheck bij afgifte van 
certificaten een moment opname. De gezondheidsstatus kan in de 
tussentijd zijn veranderd, de gezondheid van het dier meenemen tijdens 
het consult voor de importmelding raden wij daarom altijd aan 
 

Nogmaals de vraag waarom de Nederlandse overheid twijfelt aan de rijks-
erkende dierenartsen welke 48 uur voor vertrek van een hond uit het 
buitenland het tracesdocument opmaakt en tekent voor de 
gezondheidsverklaring? 

Zie het antwoord hierboven. 

Ik heb nog nooit een gezondheidscertificaat gehad/ gezien, waar moet de 
nieuwe eigenaar die halen als hij net een pup heeft geïmporteerd? 
Terugrijden naar land van herkomst met de pup?? 

Als de nieuwe eigenaar zelf de eerste houder is in Nederland en het dier 
heeft geïmporteerd (derde land), zou de eigenaar zelf het 
gezondheidscertificaat geregeld moeten hebben. Is de nieuwe eigenaar de 
tweede houder in Nederland, dan kan de eigenaar het certificaat opvragen 
via de stichting of de organisator van het transport 

Het is mij niet duidelijk voor import vanuit welke landen een TRACES 
nummer nodig is, of waar ik dit terug kan vinden. 

Er zijn 3 situaties waar een TRACES of gezondheidscertificaat nodig zal zijn. 
- Commerciële invoer van honden uit EU-lidstaten hebben een 

TRACES certificaat nodig. 
- Commerciële invoer van honden uit landen buiten de EU hebben 

een Gezondheidscertificaatnummer nodig. * 
- Niet-commerciële invoer ofwel particuliere invoer van honden 

buiten de EU hebben een gezondheidscertificaat nodig. * 
 

* Voor honden met een paspoort uit een land buiten de EU die staan op de 
lijst in bijlage II deel I en II van de Europese verordening 577/2013, geldt dat 
geen nieuw EU paspoort hoeft worden uitgegeven. 
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01 

Certificaatnummer geldt dus ook voor honden vanuit het VK? Ja, zij worden gezien als land buiten de Europese Unie. 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01
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Wat als er geen gezondheidscertificaat aanwezig is terwijl dit wel 
noodzakelijk is? 

Dan maakt u hiervan een melding bij de NVWA. Dit kan op onze website: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-
doen/dierenwelzijn/meldingen 
 

Wat als je een hond van buiten de EU binnen krijgt zonder gezondheids 
certificaat.  Moet daar een melding van gemaakt worden zo ja waar? 

Dan maakt u hiervan een melding bij de NVWA. Dit kan op onze website: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-
doen/dierenwelzijn/meldingen 
 

 
Registratie import 

 

Moet een dierenarts bij een importmelding de hond ook fysiek zien, en 
welke documenten zijn nodig bij de importmelding? 

Ja, het is van belang dat de dierenarts de hond ziet omdat de dierenarts 
degene is die een goede inschatting kan maken van de gezondheid, welzijn 
en de leeftijd van de hond. 
 
Voor de benodigde documenten, zie: Registratieregels dierenartsen en 
chippers | RVO.nl | Rijksdienst 

wanneer doe je als dierenarts een importmelding? Bij elk buitenlands 
dier? Of alleen bij buitenlandse dieren die geregistreerd moeten worden 
in een portaal? 

Alle honden vanuit het buitenland moeten worden geregistreerd bij een 
Nederlands portaal, met het UBN van de eerste houder in Nederland. 

Pup is geïmporteerd met chip en buitenlands paspoort, maar door 
importeur/handelaar is er geen importmelding gedaan. Als je als 
dierenarts deze pup op tafel krijgt, wat moet je dan doen? 

Hier kunnen drie scenario’s plaatsvinden: 
- De houder is degene die de hond heeft gebracht naar Nederland. 

Deze houder moet dan alsnog een UBN aanvragen zodat u als 
dierenarts de import melding kan doen. 

- De houder gaat terug naar de importeur/handelaar/stichting zodat 
zij de importmelding bij een dierenarts met hun UBN kunnen laten 
uitvoeren.  

- Deze optie adviseren wij niet: De houder vraagt zelf een UBN aan, 
ondanks diegene niet de eerste houder is in Nederland, zodat de 
importmelding door de dierenarts uitgevoerd kan worden.  

In dit geval blijf de importeur/handelaar/stichting wellicht bewust buiten 
beeld en kunnen grotere welzijns- of gezondheidsproblemen ook buiten 
beeld blijven. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/registratieregels-dierenartsen-en-chippers
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/registratieregels-dierenartsen-en-chippers
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Maar je gaat dus als de fokker/importeur niet melding op eigen UBN heeft 
gedaan ga je het dier op de nieuwe eigenaar registreren en de eigenaar 
moet contact opnemen met de fokker/importeur. Maar die blijft dan toch 
nog steeds buiten alle registratie? En kunnen, indien malafide, nog steeds 
doorgaan met wat ze doen. 

Dat klopt, zie vorig antwoord. 
Mocht de juiste optie niet lukken om de importmelding te kunnen voltooien 
dit dat de enige manier om wel de hond in beeld te krijgen.  
Gegevens van de importeur zijn vaak ook beschikbaar in TRACES, waardoor 
toezichthouders alsnog kunnen achterhalen wie de importeur is geweest. 
Hiervoor is het belangrijk om bij de melding aan de NVWA de gegevens van 
de fokker/importeur te vermelden wanneer blijkt dat zij niet goed hebben 
gehandeld. Op die manier krijgen wij alsnog inzichtelijk welke 
fokkers/importeurs (structureel) niet aan de regels voldoen. Dierenartsen 
hebben hierbij een belangrijke rol om de eigenaren te informeren en een 
melding te doen of de eigenaren door te verwijzen naar de NVWA website. 

Hond import vanuit Engeland met deze chip 953010005729741. Dit lukt 
niet om te importen omdat de eerste 3 cijfers niet overeenkomen met 
Engeland. Hoe moet ik dit dan doen? Hond blijft in Nederland en wil graag 
een Europees paspoort. 

Engeland als derde land hoeft niet te voldoen aan bepaalde codes. Wel aan 
chipfunctionaliteiten om af te kunnen lezen of afleesapparatuur erbij te 
leveren indien t afwijkt.  
 
Een nieuwe chip is in deze situatie niet nodig en mag niet, alleen als de chip 
niet meer uit te lezen is. Of niet meer te vinden is. 
 
Op dit moment ook niet mogelijk de chips uit te lezen. Wordt wel aan een 
oplossing gewerkt. Meld aan het RVO zodat zij inzichtelijk heeft in hoeverre 
dit een prioriteit is en er sneller een oplossing komt. 

Een eigenaar haalt een pup op uit Duitsland. Deze pup is met een 
paspoort en chip vanuit Griekenland naar Duitsland getransporteerd door 
een stichting. Hoe registreer ik deze pup? 

De pup moet geregistreerd worden op de eerste houder in Nederland, wat 
in dit geval de eigenaar is. De eigenaar moet een UBN aanvragen om de 
hond te kunnen registreren. Het paspoort is als het goed is een EU 
paspoort, wat in NL ook geldig is. De chip en paspoort kunnen daarom 
gebruikt worden tijdens de registratie. 

Moet een eigenaar ook een UBN aanvragen als diegene een hond uit het 
buitenland importeert die daar al gechipt is en in het buitenland ook al 
een chipregistratie had die overgezet kan worden naar de Nederlandse 
eigenaar? 

Ja, de eerste houder in Nederland (importeur of eerste eigenaar) moet de 
hond registreren bij een Nederlands portaal. Hier is een UBN van de houder 
bij nodig. Zo is inzichtelijk wie de betrokken partijen in Nederland zijn. 

Als dierenarts krijg je een importhond van een particulier. Heeft wel 
paspoort en chip, maar geen rabiës vaccinatie. 

De rabiësvaccinatie moet alsnog gegeven worden. U maakt hiervan een 
melding bij de NVWA. Dit kan op de website: 
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https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-
doen/dierenwelzijn/meldingen 
Deze melding is ontzettend belangrijk omdat de NVWA kan afwegen hoe 
groot het risico is op insleep van rabiës. De NVWA heeft op Europeesniveau 
contact betreft de rabiësspreiding. 

Moet je bij een import hond na de import melding door de dierenarts nog 
een melding doen als nieuwe houder met UBN. 

De eerste houder in Nederland moet een UBN hebben en bij de dierenarts 
een importmelding laten uitvoeren. Als de hond wordt overgedragen aan 
een nieuwe (tweede) houder, dan hoeft deze nieuwe houder alleen een 
aanvoer melding te doen. Een UBN is daarvoor niet nodig. De eerste houder 
is ook nog verantwoordelijk voor een afvoermelding. De dierenarts heeft 
hier geen verplichtingen. 

Wat moet ik doen als het land van herkomst niet bekend is? Tijdens de registratie kan aangegeven worden dat het land van herkomst 
‘onbekend’ is. Dit moet ook worden vermeld in het paspoort dat uitgegeven 
wordt. Zeker bij onbekende herkomst is het belangrijk dat de 
rabiësvaccinaties op orde zijn. 

Als een hond uit het buitenland door de 'importeur' geregistreerd is als 
eerste melding, en huidige eigenaar (2e eigenaar) komt in de praktijk en 
wil hond op zijn naam zetten, kan dat dan met de UBN van de importeur 
én mag dat in een andere databank dan waarbij de importeur gemeld 
heeft? 

De eerste eigenaar moet de importmelding bij de dierenarts laten uitvoeren 
met het eigen UBN. Een UBN is niet overdraagbaar. De importeur doet 
hierna een afvoermelding en de nieuwe eigenaar kan een aanvoermelding 
doen. Hiervoor heeft de nieuwe eigenaar geen UBN nodig.  
 
Alle databanken/portalen zetten hun gegevens direct door naar het 
centrale portaal van RVO. Er mag van portaal gewisseld worden.   

 
Controleren van registratie import 

 

Is er een mogelijkheid om een bewijs uit te geven bij registratie, die kan 
worden uitgereikt aan een koper (van een registreerde pup of import 
hond/pup), zodat de koper dat zeker weet? 

Ja, dit is al mogelijk om op te vragen bij het portaal waar de melding is 
gedaan. 

Is het mogelijk voor ons als dierenartsen om te checken of een dier goed 
geregistreerd en geïmporteerd is, als een bijv. buitenlandse hond voor het 
eerst bij ons komt? 

Op dit moment is het niet mogelijk. Bij RVO zijn we wel aan het werk voor 
een oplossing. 

Waar zou ik dan kunnen zien welke handelaar de pup geïmporteerd heeft. 
Want indien de nieuwe eigenaar van een pup de hond al zelf geregistreerd 

 
 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
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heeft dan zie ik op chipnummer.nl alleen de laatst geregistreerde persoon 
te zien. Ik had deze week zo'n pup uit Hongarije van een bekende 
importeur uit Diessen. Moet ik dan op een andere site zoeken? 

Voor vragen zou de dierenarts kunnen bellen met het RVO. Ook zouden ze 
bij twijfel contact een melding kunnen maken bij het NVWA. 

Hoe bepaal je de knip van 1-11-2021 bij importhonden. Geboortedatum 
van hond. Importdatum kun je niet controleren. 

Bij commerciële invoer of particuliere invoer vanuit buiten de EU hebben 
een TRACES of gezondheidscertificaat. Hierop staat ook de datum 
aangegeven. 

 
Import en overig 

 

als ik als handelaar een hond uit het buitenland importeer, al in bezit van 
chip+paspoort,en deze verkoop aan een koper, ben ik dan eerste houder ? 

Ja 

Graag  zou ik wat meer informatie willen over hoe om te gaan met 
Nederlandse honden die zwervend aangetroffen worden? De nieuwe 
wetgeving gaat met name over pups en import maar hoe gaan we in de 
opvang mee om? 

In de opvang geldt de opvangregel van twee weken, waarin houders hun 
hond kunnen terughalen bij vermissing. Na deze twee weken zal het asiel de 
hond voorzien van een paspoort en is dan eigenaar. 

Is er alleen meldingsplicht bij Rabies verschijnselen of ook bij honden uit 
hoog-risicolanden, waarbij de Rabies-vaccinatie niet op orde is? 

We raden het aan om bij alle onjuistheden of ontbreken van 
rabiësvaccinaties een melding te doen. Hiervoor is het AVG-technisch 
geregeld om persoonsgegevens te delen met de NVWA. 
 
De wettelijke verplichting is inderdaad bij klinische verschijnselen van 
rabiës. Hiervoor moeten wij als NVWA ook een melding maken om de 
andere autoriteiten in Europa op de hoogte te stellen van het besmette 
dier. 

  

 
Import fraude 

 

er zijn Nederlandse dierenartsen die oostblok chips plaatsen....hiermee 
lopen ze buiten dit circuit en blijft de hondenhandel in stand 

Alle honden met een buitenlandse chip moeten een importmelding hebben 
en dat laten uitvoeren bij een dierenarts met een UBN. Hiermee zorgen ze 
ervoor dat er ook gekeken wordt naar de minimale leeftijd van de pup en 
de verplichte rabiësvaccinatie. 
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Moet je als dierenarts bij een importpup uit het buitenland (Duitsland) de 
datum van rabiës vermelden? Dit om te voorkomen dat een pup voor de 
15 weken in Nederland aankomt. 

Ja, dit is verplicht. Het is ook van belang om te weten voor een andere 
dierenarts wanneer herhalingsvaccinaties nodig zijn. 

Wij komen wel eens een pup tegen in de praktijk met buitenlandse chip 
en een buitenlands boekje wat niet helemaal klopt. Als je als dierenarts 
dan wel de import melding kunt/moet doen en een EU dierenpaspoort 
kan maken (met UBN van de koper van de pup), dan kunnen illegale 
honden toch alsnog 'legaal' worden gemaakt? Dan schiet je weer alle 
doelen voorbij 

In gevallen van twijfel of onjuistheden kunt u hiervan een melding bij de 
NVWA. Dit kan op onze website: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-
doen/dierenwelzijn/meldingen 
 

Wat als een collega dierenarts nalaat de chip te registreren? Mag dan de 
pup verkocht worden? En moet je dan een importmelding doen? 

Een hond mag alleen verkocht worden als deze is voorzien van een chip, 
paspoort én registratie in het portaal.  
 
Is de hond in Nederland geboren en gechipt (startend met 528), en wordt 
het door u voorzien van een paspoort, dan registreert u het paspoort bij het 
chipnummer en vult de geboorteregistratie aan met het UBN van de 
houder. Het nummer moet wel in het systeem staan. 

 
UBN aanvraag 

 

Hoe lang duurt de aanvraag van een UBN? Na de aanvraag van het UBN via mijn.rvo.nl ontvangt de aanvrager direct 
het UBN. 

Waar kun je controleren of het UBN nummer van een eigenaar ook 
daadwerkelijk van die eigenaar is? 

X 

Als dierenarts dien ik het UBN-nummer te controleren. Volgens mij kun je 
dan alleen de I&R app gebruiken. Het beste is die te gebruiken door 
postcode en huisnummer in te tikken, dan weet je als dierenarts zeker dat 
het UBN-nummer past bij het opgegeven adres van de fokker. Mijn zorgen 
zijn dat illegale/malafide fokkers via die I&R app ook UBN-nummers 
kunnen achterhalen door te zoeken op postcode en huisnummers waar 
honden geregeld gefokt 

In de I&R app kun je inderdaad op postcode en huisnummer zoeken en zo 

een UBN achterhalen. In de I&R app kun je echter niet het exacte adres en 

de naam van de betreffende houder vinden. 

Bij de controle van het UBN, kunt u daarom het beste ook vragen naar de 
naam en adresgegevens van de houder.   

 
Wie moet een UBN 

 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
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Moeten nieuwe pup eigenaren ook een UBN nummer aanvragen? Of 
hoeft dit alleen gedaan te worden door de eerste eigenaar van de pup, 
zoals de fokker?  

De eerste houder van de pup (fokker of houder van gelegenheidsnestje) 
moet zich bij RVO registreren met een UBN. De eerst volgende eigenaar die 
de pup overneemt van de eerste houder hoeft geen UBN te hebben. 

Als iemand op het spreekuur komt met een hond geboren en gechipt voor 
1 november 2021 waarbij die chip nog niet geregistreerd is en de eigenaar 
wil deze chip graag op zijn naam registreren moet deze nieuwe eigenaar 
dan ook eerst een UBN nummer aanvragen ? 

De registratieregels gelden vanaf 1 november. Dus dan moet de hond met 
UBN registratie geregistreerd worden. 

Hoe zit het met katten, een kattenstichting laat vaak katten in onze 
praktijk chippen. Zij zijn dus de 1e houder van de kat maar niet de 
definitieve eigenaar. Moeten zij in het bezit zijn van een UBN of geldt dit 
niet voor katten? 

Alleen Bedrijfsmatige houders van huisdieren (waaronder katten) moeten 

zich met een UBN bij RVO laten registreren.  

Katten zelf worden niet geregistreerd bij RVO. 

We hebben met grote regelmaat oudere honden die binnenkomen als 
zwerver, die wel gechipt zijn maar niet geregistreerd. Als de eigenaar zich 
meldt, moet hij eerst een UBN aanvragen voordat hij zijn hond terugkrijgt 
en we hem kunnen registreren, anders zijn we dieren aan het wit-wassen, 
toch? Moeten we dan ook een paspoort aanmaken? En dan mag dit niet 
door een chipper van het DOC gedaan worden maar alleen door een 
dierenarts? 

Ja, hiervoor geldt de werkwijze van het registreren van een 
ongeregistreerde hond. De houder registreert zich bij RVO met een UBN en 
gaat vervolgens naar de dierenarts voor de chip en paspoort registratie 

Ik heb een hond waarvan de chip het niet meer doet. Moet de eigenaar 
nu ook een ubn aanvragen om een nieuwe chip te kunnen plaatsen en 
registreren? 

Ja, er moet een chip worden bijgeplaatst. De chip wordt gekoppeld aan het 
UBN van de houder.  

Moet een eigenaar ook een UBN aanvragen als diegene een hond uit het 
buitenland importeert die daar al gechipt is en in het buitenland ook al 
een chipregistratie had die overgezet kan worden naar de Nederlandse 
eigenaar? 

Ja, hiervoor gelden de regels voor import en de registratie van degene die 
de hond in Nederland brengt. 

Als een hond uit het asiel geadopteerd wordt, moet de nieuwe eigenaar 
een ubn aanvragen? Of mag het dierenasiel de nieuwe eigenaar 
registreren? 

Als het asiel gezien wordt als eerste houder van de hond, hoeft de 
navolgende houder geen UBN aan te vragen. Navolgende houder doet een 
melding van de aankoop van de hond bij een van de aangewezen portalen. 

 
Controleren van gegevens door dierenarts 
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Kunnen wij als dierenartsenpraktijk een pup met een chip altijd 
terugvinden? We zien dat eigenaren niet verteld wordt dat ze hem zelf 
ook moeten registreren. Ze zijn dan onvindbaar 

Hopelijk gaan we dit probleem niet meer zien voor alle pups die 
geregistreerd/geboren zijn na 1 november 2021. Dan is automatisch een 
UBN nodig voor de registratie van chip en uitgifte van een paspoort. 

Er zijn 9 geregistreerde databases. Is er een centrale up-to-date database 
waar we als dierenarts kunnen controleren of alles van een hond goed 
geregistreerd is? 

Er wordt momenteel door RVO gewerkt aan een extra functionaliteit, 

waarmee diergegevens opgevraagd kunnen worden bij I&R via een portaal. 

Er zijn 9 portalen waar de meldingen van honden doorgegeven kunnen 
worden aan de centrale database van RVO. 

Ben je als dierenarts verplicht om van elke hond die bij je in de praktijk 
komt te checken of deze gechipt en geregistreerd is? 

Nee je bent dit niet verplicht. Advies is dit bij nieuwe klanten wel te doen. 
Mocht iets niet kloppen dat kunt u de klant hierop wijzen en evt. helpen. 

 
Controleren gegevens door eigenaar 

 

Hoe kan een consument zien aan het paspoort dat de chip geregistreerd is 
bij aankoop? 

Dat kan niet. In het paspoort staat het chipnummer. Daarnaast moet de 
dierenarts invullen wat de datum van aanbrenging is of de datum van lezen 
van het chip. Vanaf 1 november 2021 is het niet meer mogelijk een chip aan 
te brengen of paspoort uit te geven zonder registratie van de houder. 

Hoe kan je als koper van een hond controleren, wanneer het een 
buitenlandse hond betreft, dat de handelaar de melding heeft gedaan? 

Dit kan nagevraagd worden bij een van de aangewezen portalen. 

 
Waar controleer je 

 

Hoe kan het zijn dat hetzelfde chipnummer met verschillende gegevens in 
verschillende portalen geregistreerd kan zijn? 

Het gaat hier dan waarschijnlijk om registraties van voor 1 november 2021. 
Met de invoering de nieuwe regelgeving van I&R hond zijn ook de controles 
op de meldingen aangescherpt. Een geboortemelding kan nu bijvoorbeeld 
nog maar een keer geregistreerd worden. 

delen de verschillende platformen de gegevens met elkaar.? of moet je als 
je een dier kwijt bent, alle platformen af? 

De 9 portalen zijn allemaal aangesloten op de site chipnummer.nl  

Als een hond kwijt is geraakt en weer gevonden, kunt u met behulp van het 

chipnummer op de website chipnummer.nl controleren of de hond 

geregistreerd is bij een portaal. Op chipnummer.nl staan alleen gegevens 

https://chipnummer.nl/
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over de registratie als de eigenaar van toen daar akkoord voor heeft 

gegeven. 

 

Er wordt momenteel door RVO gewerkt aan een extra functionaliteit, 

waarmee diergegevens opgevraagd kunnen worden bij I&R via een portaal. 

 

 

pup bij 3 portalen, is dat niet: 1) geboortemelding bij X, chipper doet 2) 
chipmelding bij Y en dierenarts doet 3) paspoortmelding bij Z? Dus 3 
verschillende portalen.... 

De eigenaar van de hond kan zelf kiezen bij welk portaal ze de I&R 
meldingen doen. Alle meldingen die betrekking hebben op I&R worden 
door de portalen doorgezet naar de centrale database van RVO. Hier staan 
alle meldingen van het betreffende dier dan geregistreerd. Melden via drie 
verschillende portalen kan dus. 

 
Asiel 

 

Ik werk bij een dierenasiel. Als wij de hond aanmelden bij een databank en 
daarna herplaatsen, dan moet de nieuwe eigenaar de hond op zijn naam 
zetten. Wie is daar verantwoordelijk voor? Omdat de nieuwe eigenaar 
moet betalen, doen ze dat meestal niet en blijft de hond bij ons op de 
naam staan. 

Het dierenasiel meldt de hond af. De hond staat dan niet meer op naam van 
het asiel. De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor het aanmelden van 
de hond in I&R Hond 

Dus een chippen bij een dierenasiel mag geen aanbrengmelding doen van 
een nieuwe chip. Of geen registratie als de hond wel is gechipt, maar niet 
geregistreerd. 

Klopt. Het gaat hier om een hond van onbekende herkomst en dan doet de 
dierenarts de registratie.  

We hebben met grote regelmaat oudere honden die binnenkomen als 
zwerver, die wel gechipt zijn maar niet geregistreerd. Als de eigenaar zich 
meldt, moet hij eerst een UBN aanvragen voordat hij zijn hond terugkrijgt 
en we hem kunnen registreren, anders zijn we dieren aan het wit-wassen, 
toch? Moeten we dan ook een paspoort aanmaken? En dan mag dit niet 
door een chipper van het DOC gedaan worden maar alleen door een 
dierenarts? 

Als de hond korter dan 14 dagen op het asiel verbleef: Asiel mag de hond 
weer meegeven aan de eigenaar. Advies is om de eigenaar er wel op te 
wijzen dat de hond wel een chip moet hebben en geregistreerd moet 
worden. Honden die na 1 november 2021 geboren zijn moeten ook een 
paspoort hebben. De dierenarts van het asiel zou evt. de eigenaar hierbij 
kunnen helpen. Maar dan heeft hij wel het UBN van de eigenaar nodig.  
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Wanneer de hond langer dan 14 dagen op het asiel verblijft, dan moet er 
wel binnen 14 dagen een chip, paspoort en registratie worden geregeld. 
Dat kan op het UBN van het asiel 
 

Wat moet een asieldierenarts doen als er een ongechipte pup gevonden is 
door een dierenopvang organisatie? 

 
Een ongechipte pup wordt gezien als een hond van onbekende herkomst. 
Als de hond korter dan 14 dagen op het asiel verblijft: Asiel mag de hond 
weer meegeven aan de eigenaar. Advies is om de eigenaar er wel op te 
wijzen dat de hond wel een chip moet hebben en geregistreerd moet 
worden. Honden die na 1 november 2021 geboren zijn moeten ook een 
paspoort hebben. De dierenarts van het asiel zou evt. de eigenaar hierbij 
kunnen helpen. Maar dan heeft hij wel het UBN van de eigenaar nodig.  
Wanneer de hond langer dan 14 dagen op het asiel verblijft, dan moet er 
wel binnen 14 dagen een chip, paspoort en registratie worden geregeld. 
Dat kan op het UBN van het asiel 
 

Graag zou ik wat meer informatie willen over hoe om te gaan met 
Nederlandse honden die zwervend aangetroffen worden? De nieuwe 
wetgeving gaat met name over pups en import maar hoe gaan we in de 
opvang mee om? 

Als de hond korter dan 14 dagen op het asiel verbleef: Asiel mag de hond 
weer meegeven aan de eigenaar. Advies is om de eigenaar er wel op te 
wijzen dat de hond wel een chip moet hebben en geregistreerd moet 
worden. Honden die na 1 november 2021 geboren zijn moeten ook een 
paspoort hebben. De dierenarts van het asiel zou evt. de eigenaar hierbij 
kunnen helpen. Maar dan heeft hij wel het UBN van de eigenaar nodig.  
Wanneer de hond langer dan 14 dagen op het asiel verblijft, dan moet er 
wel binnen 14 dagen een chip, paspoort en registratie worden geregeld. 
Dat kan op het UBN van het asiel 

Wie moet, bij een dierenasiel de honden op een nieuwe eigenaar zetten? 
De dierenarts in een opvang plaatst de honden niet maar dat doet het 
hondenteam 

De eigenaar van de hond kan zelf kiezen bij welk portaal ze de I&R 
meldingen doen. Alle meldingen die betrekking hebben op I&R worden 
door de portalen doorgezet naar de centrale database van RVO. Hier staan 
alle meldingen van het betreffende dier dan geregistreerd. Melden via drie 
verschillende portalen kan dus. Ligt aan de situatie. Gaat het om een hond 
die al een chip heeft, geregistreerd is en een paspoort heeft dan hoeft het 
asiel (lees medewerker) de hond alleen af te melden bij een portaal. De 
nieuwe eigenaar meldt de hond weer aan bij een portaal. Ontbreekt echter 
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paspoort, chip of registratie dan zorgt de dierenarts eerst voor de juiste 
papieren en registratie in I&R hond. Daarna kan de hond afgemeld worden 
door een medewerker van het asiel.   

 
Handhaving NVWA 

 

wat gebeurt er als een expat met een hond zich niet meldt? Als een expat met een hond langer dan 3 maanden in Nederland verblijft 

zonder de hond te registreren, is de expat in overtreding. Bij het vaststellen 

van een overtreding wordt ons interventiebeleid gevolgd 

 

Maak hiervan een melding bij de NVWA. Dit kan op onze website: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-

doen/dierenwelzijn/meldingen 

 

Zie voor aanvullende informatie:  Honden uit het buitenland | RVO.nl | 
Rijksdienst 

Wat gebeurt er als de wettelijke registratietermijn is overschreden? 
Boete? 

Als er in het systeem een waarschuwing wordt gegeven, is dit ten eerste ter 

info voor de dierenarts en eigenaar, de pup kan dan verder wel 

geregistreerd worden. Wel kunnen de toezichthouders zien dat de pup 

buiten de wettelijke termijn is geregistreerd. 

 

Bij het vaststellen van een overtreding wordt ons interventiebeleid gevolgd, 
dit kan in sommige gevallen leiden tot een boete. 

Wat als pup buiten wettelijke termijn geregistreerd wordt en er een 
waarschuwing wordt gegeven, wat zijn dan de gevolgen? 

Als er in het systeem een waarschuwing wordt gegeven, is dit ten eerste ter 

info voor de dierenarts en eigenaar, de pup kan dan verder wel 

geregistreerd worden. Wel kunnen de toezichthouders zien dat de pup 

buiten de wettelijke termijn is geregistreerd. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen/dierenwelzijn/meldingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
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Bij het vaststellen van een overtreding wordt ons interventiebeleid gevolgd, 
dit kan in sommige gevallen leiden tot een boete. 

Is er toestemming vd eigenaar nodig om een melding te doen bij de 
NVWA (bij vermoeden van illegale hondenhandel)? 

Nee, in dit geval is er geen toestemming nodig. In het kader van toezicht op 
algemene belangen zoals dier- en volksgezondheid en dierenwelzijn is het 
belangrijk om meldingen te kunnen doen, ook zonder toestemming. Het is 
zelfs toegestaan om de gegevens van de eigenaar bij de melding te 
verstrekken omdat persoonsgegevens waar nodig cruciaal kunnen zijn voor 
een toezichthouder om de melding te kunnen oppakken. Dit is in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen onder 
artikel 6. 

Als je een hond aanmeldt bij de NVWA en dit niet anoniem doet, blijf je 
dan wel anoniem richting de eigenaar? 

Ja, tijdens inspecties wordt niet genoemd wie de melding heeft gedaan, ook 
niet als dit de dierenarts van de eigenaar was of als er om gevraagd wordt. 
Ook in een proces-verbaal wordt de identiteit van een melder in principe 
niet vermeld. Uitzondering hierop is, wanneer de melder bijvoorbeeld 
wordt gehoord, of dat de verdachte gemotiveerd stelt dat hij in zijn 
verdediging wordt geschaad indien de identiteit van de melder hem niet 
bekend is. 

Je hebt ook dierenartsen die Belgische chips en paspoorten hebben in NL. 
Zijn daar nog extra regels bij betrokken? 

Nee, dit kan voor honden geboren in Nederland alleen nadelig uitpakken als 
de hond bijvoorbeeld op 8 weken al bij u op tafel staat met een 
buitenlandse chip en zonder rabiësvaccinatie. 

Er zijn (met name Belgische) dierenartsen die honden van fokkers uit het 
grensgebied goedkoper kunnen chippen en vaccineren. Kunnen deze 
dierenartsen (die over het algemeen gelinkt kunnen worden aan de 
illegale fokkerij) nu nog steeds aan Nederlandse chips en paspoorten 
komen? 

Dierenartsen die staan in het CIBG register kunnen Nederlandse chips en 
paspoorten bestellen. 

 
RVO systeem 

 

Ik kom pups tegen die bij 2 of 3 verschillende portalen zijn geregistreerd. 
Hoe kan dit? 

Het gaat hier dan waarschijnlijk om pups die voor 1 november 2021 zijn 
geregistreerd . Vanaf 1 november 2021 is het door nieuwe controles niet 
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meer mogelijk om een geboortemelding van een pup bij meer dan 1 portaal 
te registreren. 

Hebben jullie invloed op wanneer het dierplatform ook zichtbaar wordt bij 
chipnummer.nl? 

Dierplatform is al aangesloten op chipnummer.nl zie Chipnummer.nl 

Misschien ook even uitleggen wat RVO exact is, dat weten niet alle 
dierenartsen. Zeker als ze alleen gezelschapsdieren behandelen 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is door de minister aangewezen 
als uitvoerende organisatie voor de uitvoering van verschillende regelingen 
die gaan over de registratie van (landbouw)huisdieren. Zie ook Over ons | 
RVO.nl | Rijksdienst 

Verwezen wordt naar RVO site. En als de vraag daar niet staat waar kan ik 
de vraag dan stellen? 

U kunt bellen met het klantcontactcentrum van RVO of een mail sturen met 
uw vraag. 
Zie ook:  Contact | RVO.nl | Rijksdienst 

Aan de telefoon krijg je niet dezelfde antwoorden op dezelfde vragen. Hoe 
weten we dan wat legaal is en wat we moeten doen 

De medewerkers bij RVO die vragen beantwoorden over de registratie van 
honden, hebben een interne opleiding/ training gehad en hebben ook de 
beschikking over een kennisbank.  Als u twijfelt over een antwoord dat u 
heeft gekregen, kunt u dit aangeven tijdens het telefoongesprek en vragen 
of dit nagekeken kan worden en dat ze u hier later over terug kunnen 
bellen.   

Voorheen waren veel gegevens over het dier nodig, nu is het volledig 
beperkt tot het chipnummer. Zijn die diergegevens dan overbodig nu? 

Afhankelijk van het type melding dat wordt gedaan op het chipnummer, 
worden er verschillende aanvullende gegevens ingewonnen. De gegevens 
die nodig zijn voor I&R worden in de centrale database van RVO 
geregistreerd.   

Zijn dierenartsen wettelijk verplicht registraties te doen? Voor I&R hond heeft een dierenarts inderdaad een aantal verplichtingen 
met betrekking een aantal registraties. Vanuit de Regeling houders van 
dieren mag bijvoorbeeld alleen een dierenarts een identificatiedocument 
(paspoort) uitgeven en de dierenarts moet dit document ook registreren 
(via een portaal) bij de minister (RVO). 

Gaat er nog meer gedaan worden aan informatie richting 'de gewone 
mens'? 
Nu weten heel veel mensen totaal niet wat er speelt. en komen er pas 
achter dat de wet is veranderd als ze de pup al hebben gekocht (zonder 
paspoort, of chipregistratie....) 

RVO geeft via verschillende (social media) kanalen informatie over 
registraties van honden. Daarnaast heeft de dierenarts/ fokker vanuit zijn/ 
haar beroep ook de verplichting om hun klanten te wijzen op de regels/ 
voorwaarden die gaan over de registratie van honden. 

https://chipnummer.nl/over
https://www.rvo.nl/over-ons
https://www.rvo.nl/over-ons
https://www.rvo.nl/over-ons/contact
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In hoeverre hebben onze regels een Europese basis of toekomst De Nationale verordeningen die gaan over de identificatie en registratie van 

honden hebben hun grondslag in Europese verordeningen. 

Het gaat dan onder andere om de Regeling houders van dieren, het Besluit 
houders van dieren en de Wet dieren. 

We merken dat veel hobbyfokkers en nieuwe eigenaars niet weten van de 
nieuwe wet, is er al foldermateriaal voorhanden? 

Er is een flyer en animatievideo voor dierenartsen, fokkers, etc. gemaakt 
vanuit RVO voor de doelgroep. Deze zijn te vinden op de website van RVO 
op de pagina Houders van honden.  

We werken in een grensgebied met Duitse en Belgische klanten. Is er een 
mogelijkheid puppies van deze klanten te chippen en van paspoort te 
voorzien? 

Honden die in Nederland worden geboren, moeten een Nederlandse chip 
krijgen. Honden die in het buitenland worden geboren, moeten een chip 
krijgen van het land van geboorte. 

Is het nu ook verplicht dat alle! honden en katten worden gechipt in NL? Nee, er is alleen een chipverplichting voor honden. 

Als zelfstandig waarnemer, waar ligt je verantwoordelijkheid als de 
eigenaar van de praktijk de chips onder zijn naam wil invoeren? En is het 
in de toekomst mogelijk om meer praktijkadressen te registreren? 

Chips die op uw naam staan, daar ben u verantwoordelijk voor. De 
dierenarts onder wiens naam de merk aanbrengingsmelding wordt gedaan 
is verantwoordelijk voor deze meldingen. 

In welke gevallen mag een chipper wel of niet een dier 
chippen/registreren? Wat mag de rol van de chipper zijn in een asiel? De 
dierenarts kost veel meer dan een paravet die geregistreerd is als chipper. 

Een geregistreerde chipper bij RVO mag chips aanbrengen en een chip 
aanbrengingsmelding doen. Alleen een dierenarts mag paspoorten uitgeven 
en moet de paspoortmelding doen. Dit laatste mag een chipper dus niet 
doen. Nederland heeft ervoor gekozen om de uitgifte van een paspoort 
voor honden te beleggen bij een dierenarts. 

 
Portalen aanbrengingsmelding chip 

 

Er wordt gesproken over registratie en uitgifte van chips en EU-
paspoorten. Ik ga er vanuit dat dit opgaat voor uitgifte bij hond en kat. Ik 
hoor veel zeggen in mijn omgeving dat het alleen voor de hond geldig is. 
Transponders en paspoorten moeten tenslotte verantwoord worden. 

Wanneer u een chip met NL landcode 528 aanbrengt in een hond of ander 
dier, dan doet u een aanbrengingsmelding hiervan bij een portaal. 
Hetzelfde geldt voor EU dierenpaspoort (aan hond of ander dier), dit meldt 
u ook bij een portaal.   

Als je bij een kat of een paard een chip neerzet dan worden die niet 
geregistreerd en dan weet je toch ook niet waar dat die naartoe  gegaan 
zijn. 

Wanneer u een chip met NL landcode 528 aanbrengt in een hond of ander 
dier, dan doet u een aanbrengingsmelding hiervan bij een portaal. 

Wat betekent dat een chip geblokkeerd wordt? Waar moet de blokkade 
melding van een chip gebeuren? 

U doet een blokkade melding van een chip wanneer een chip onbruikbaar 
(bijv op de grond gevallen) is geworden, gestolen of verloren is. Hiermee 
zorgt u dat de chip toch van uw voorraad wordt geschreven. Mocht de chip 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/registratieregels-houders-honden
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in verkeerde handen zijn gekomen, dan kunt u aantonen dat u de chip heeft 
afgemeld. Ook wordt de geblokkeerde chip herkent door I&R hond als 
geblokkeerd.  

Voor katten is er geen UBN  nodig. Hoe gaat dit dan, waar blijft het 
chipnummer? 

Voor het aanbrengen van een chip bij een kat is geen UBN van de eigenaar 
nodig. Wel doet u een aanbrengingsmelding van de chip met NL landcode 
bij een portaal. Hiermee zorgt u dat de chip van uw voorraad wordt 
geschreven. 

 
Portalen wijzigen / blokkeren chips 

 

Kun je een chipnummer wijzigen. BV als een chip verkeerd geplaatst is of 
bij aflezen niet aanwezig blijkt. 

Als de eerste chip niet blijkt te werken kan een chip bijgeplaatst worden. 
Hiervoor doet u een bijplaatsingsmelding.  

Waar moet je de chips als verloren/gestolen melden? Ik werk in een 
dierenasiel en we melden een chip bij een dier aan via de asielsoftware. 

U doet een blokkade melding van een chip wanneer een chip onbruikbaar 
(bijv op de grond gevallen) is geworden, gestolen of verloren is. Dit doet u 
bij een portaal. Hiermee zorgt u dat de chip toch van uw voorraad wordt 
geschreven. Mocht de chip in verkeerde handen zijn gekomen, dan kunt u 
aantonen dat u de chip heeft afgemeld. Ook wordt de geblokkeerde chip 
herkent door I&R hond als geblokkeerd.  

 
Portalen  registratie 

 

In welk geval hoeft de fokker zelf geen geboortemelding te doen?  In alle gevallen registreert de fokker de geboorte van een pup bij een 
aangewezen portaal. 

Begrijp ik het goed dat een eigenaar/houder van de hond zelf een melding 
moet doen als de hond geëuthanaseerd  of overleden is, en dat een 
dierenarts dit niet hoeft te melden? 

Klopt, de eigenaar is zelf verantwoordelijk de hond af te melden bij een 
portaal wanneer de hond dood is.  

In hoeverre wordt bij de geboortemelding van een stamboomhond de 
informatie van de Raad van Beheer gebruikt? (daarin staan de ouders etc. 
al) 

Bij een geboortemelding van een hond, moet het chipnummer van de 
moeder opgegeven worden. Stamboomgegevens zijn niet nodig voor de 
registratie van pups in I&R bij RVO.  

Al vaak gezien dat een pup (bij het nieuwe baasje, bij de 9 weken 
vaccinatie bijvoorbeeld) wel een chip, maar nog geen registratie heeft. 

In dit geval heeft de fokker ook verzuimt de pup te laten registreren in I&R 
hond. De eigenaar had moeten nagaan of de pup geregistreerd stond. U 
kunt de eigenaar er op wijzen dat hij een verplichting heeft om zijn hond te 
laten registreren. Als de pup nog geen paspoort heeft en u wilt een 
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paspoort afgeven kan dit alleen als de hond geregistreerd staat in I&R hond. 
In dit geval moet de eigenaar een UBN aanvragen en kunt u de hond 
registreren en een paspoort melding doen bij een portaal.  

Wat als een collega dierenarts nalaat de chip te registreren? Mag dan de 
pup verkocht worden? En moet je dan een importmelding doen? 

Nee, bij overdracht van een hond hoort een geldige chip en paspoort. Dit 
kan niet zonder registratie. 

Een fokker heeft soms geen geboortemelding gedaan. Bij registratie chip 
komt hier een melding van. Wat moet de dierenarts hiermee? We geven 
het door aan de fokker maar controleren niet of deze de geboortemelding 
uiteindelijk doet. 

 De fokker kan pas een geboortemelding doen, nadat de pups zijn gechipt 
en zijn voorzien van een paspoort. De fokker heeft deze gegevens nodig bij 
het doen van een geboortemelding.  Bij een eventuele controle door de LID 
of NVWA kan dit geconstateerd worden en zal de fokker het een en ander 
moeten verantwoorden/ uitleggen. 

Worden rashonden nu door de dierenarts gechipt, of blijft de Raad van 
Beheer dat doen? 

 Alleen beroepsmatige chippers mogen chippen. Dierenartsen mogen ook 
chippen.  Als het gaat om rashonden, dan hebben fokkers vaak te maken 
met de Raad van Beheer en de voorwaarden van het lidmaatschap van 
verenigingen van rashonden. 

Hoe gaat de registratie als nieuwe mensen/eigenaren een pup van een 
Nederlandse Fokker kopen? Is dat aan de Fokker of aan de dierenarts 

Als een pup overgaat naar een nieuwe eigenaar, dan is de nieuwe eigenaar 
verantwoordelijk voor de registratie van de pup bij een portaal met een 
aanvoermelding. De fokker is er verantwoordelijk voor dat de voorgaande 
registraties goed zijn verlopen/ geregistreerd.   

Als ik het goed begrijp mogen eigenaren geen chips registreren en moet 
de dierenarts dat doen. Maar wij mogen geen gegevens aanpassen van de 
chip (bv adreswijziging) vanwege de AVG wetgeving. 

U doet als dierenarts de aanbrengingsmelding van de chip. Hier worden 
geen NAW van de klant voor gevraagd. Alleen het UBN van de klant. 
Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor een adres wijziging en een aan- en 
afvoer melding. 
 

Wat als eerste houder er al voor 1 november was, maar na 1 nov ‘21 de 
hond wegdoet? Is de nieuwe houder dan eerste of tweede houder? 

 De registratieregels gelden ook voor honden die worden overgedragen na 
1 november. Dus dan moet de hond met geldige registratie (+paspoort en 
chip) worden overgedragen. Dan moet de nieuwe eigenaar alsnog een UBN 
aanvragen en de hond door een dierenarts laten registreren op zijn UBN. 

Als de pup bij de nieuwe eigenaar niet geregistreerd staat. Moet je ze dan 
contact op laten nemen met de fokker om daar alsnog te laten registreren 
op het UBN van de fokker en daarna de gegevens over te laten zetten op 
de nieuwe eigenaar, of moet de nieuwe eigenaar zelf een UBN aanvragen 
het daarop registreren. 

 De hond kan niet geregistreerd blijven op het UBN van de fokker, als de 
fokker niet de houder is van de hond. De nieuwe eigenaar moet zelf een 
UBN aanvragen. 

Hoe is de volgorde bij rashondenpups? Klopt. Chipper van de Raad van Beheer – dierenarts - fokker  
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Eerst meldt de chipper het nummer van de chip bij een portaal, dan geeft 
de dierenarts een paspoort en meldt dit en dan de geboortemelding door 
de fokker`? 

Toen ik eens mijn eigen kat wilde afmelden wegens overlijden, moest ik 
daarvoor 7,= betalen. Dit motiveert niet om het register 'schoon' te 
houden. Dat vind ik jammer. Is daar over nagedacht? Dat overleden 
huisdieren gratis gemeld kunnen worden? 

De aangewezen portalen zijn per registratie een retributie verschuldigd  aan 
RVO. Hierin is geen onderscheid gemaakt in type registratie.  Het is aan de 
portalen om te bepalen welk bedrag ze in rekening brengen bij hun klanten.   

Wat als de oude eigenaar wel afmeld maar de nieuwe eigenaar niet 
aanmeldt? 

 Dan is de registratie van de hond niet op orde. Bij een eventuele controle 
kan degene die in gebreke is gebleven hier op worden aangesproken en kan 
er handhavend worden opgetreden. 

Een client vangt honden op van mensen met psychiatrische problemen, 
drugs, ed. Die honden zijn vaak niet gechipt, en als er al een paspoort is, is 
dat foetsie.  
Hoe moet de stichting nu zo'n hond legaliseren? 

Hiervoor geldt de werkwijze van het registreren van een ongeregistreerde 
hond. De houder registreert zich bij RVO met een UBN en gaat vervolgens 
naar de dierenarts voor de chip en paspoort registratie. 

Wat te doen bij eerste bezoek van een pup van 9 weken met 
geregistreerde chip en paspoort waarbij de chip niet meer in het dier te 
vinden is? Wat te doen met chip en paspoort? 

Chip bijplaatsen en nieuw paspoort afgeven. Ook oud paspoort laten 
blokkeren en dit doorgeven aan het RVO.  
  

Ik heb een pup met niet geregistreerde chip en dierenpaspoort gemeld bij 
de NVWA. Door ingrijpen van de NVWA is de pup vervolgens alsnog 
geregistreerd bij een portaal en is door de fokker ook een afvoer gemeld. 
De NVWA kan dit inzien, maar ik als practicus niet.  
De chip is nu dus nog niet op naam van de puppykoper gezet. 

 De pup heeft een chip en paspoort en is nu geregistreerd. De nieuwe 
eigenaar hoeft de pup alleen nog maar aan te melden en op zijn naam te 
laten zetten bij een portaal.  U hoeft als dierenarts niets te doen.  
 
Extra: Er wordt momenteel door RVO gewerkt aan een extra functionaliteit, 
waarmee diergegevens opgevraagd kunnen worden bij I&R via een portaal 

Wij werken samen met Petlook. Hierbij vullen wij chipnummer en UBN 
nummer netjes in, maar zijn de houders zelf verantwoordelijk voor het 
invullen van hun eigen gegevens en gegevens van het dier. Maar wat als 
zij dit vervolgens niet invullen? Dan staat het dier niet juist geregistreerd. 

Uitgaande dat het hier gaat om een eerste registratie van een hond in I&R 
dan doet de dierenarts de eerste registratie. Dit kan de registratie van een 
pup zijn of een registratie van een geïmporteerde hond of van een hond 
met onbekende herkomst. Als het een pup betreft dan doet de eigenaar 
nog een geboortemelding. In alle andere gevallen hoeft de eigenaar geen 
gegevens aan te vullen (UBN eigenaar is gekoppeld aan gegevens eigenaar). 

Waar doet de houder de geboortemelding, de aan-en afvoermelding? Is 
dat bij RVO? Of bij de portalen? 

 Bij de portalen. 
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is er een mogelijkheid om een bewijs uit te geven bij registratie, die kan 
worden uitgereikt aan een koper (van een geregistreerde pup of import 
hond/pup), zodat de koper dat zeker weet? 

Ja, de beheerder van een aangewezen elektronisch portaal verstrekt aan de 
houder van een hond een digitaal of schriftelijk bewijs met de gegevens van 
een registratie. 
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