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Het Diergeneeskunderegister 
is een onderdeel van het 
agentschap CIBG, een 
uitvoeringsorganisatie van het 
ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 
In opdracht van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit voert het 
CIBG de registraties voor het 
Diergeneeskunderegister uit. 
Voor meer informatie zie 
www.rijksoverheid.nl. 
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> Retouradres Postbus 3174 6401 DR HEERLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  
Betreft Nieuwe registratieregels 
 
Geachte meneer/mevrouw 
 
U heeft een registratie in het Diergeneeskunderegister als dierenarts of 
paraveterinair. Dit register geeft vanaf 1 november 2021 uw gegevens door aan 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zoals uw praktijkadres. U bent 
dan automatisch geregistreerd bij RVO. Zo voldoet u aan de nieuwe regels voor 
Identificatie & Registratie (I&R Honden) en zijn uw gegevens opgenomen in het 
chippersregister. In deze brief leest u meer over de veranderingen vanaf 
1 november 2021 en wat u moet doen.  
 
Chips naar geregistreerde praktijkadressen 
Leveranciers mogen hun chips en EU-dierenpaspoorten vanaf 1 november 2021 
alleen versturen naar geregistreerde praktijkadressen. Bij RVO krijgt elk 
praktijkadres een apart nummer en daaraan wordt de dierenarts gekoppeld. Door 
deze koppeling kunt u alle 528-chips en EU-dierenpaspoorten op naam van het 
praktijkadres gebruiken.  
 
Controleer uw gegevens 
Het is belangrijk dat uw praktijkadres goed staat in het Diergeneeskunderegister. 
Controleer uw gegevens door met uw DigiD in te loggen op 
mijn.diergeneeskunderegister.nl of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.   
 
Een EU-dierenpaspoort voor iedere hond 
Honden die na 1 november 2021 worden geboren, moeten een EU-
dierenpaspoort hebben. Zelfs als de hond niet de grens over gaat. 
Ook honden die van eigenaar wisselen moeten een EU-
dierenpaspoort hebben. Alleen een dierenarts mag dit paspoort 
uitgeven. 
 
Gaat u als dierenarts een hond chippen of geeft u een paspoort uit? Dan heeft u 
registratieverplichtingen bij een aangewezen portaal. Dat is een website die de 
gegevens doorgeeft aan RVO. U registreert rechtstreeks bij het portaal of via uw 
praktijkmanagementsysteem bij het portaal. U vindt deze portalen op 
www.rvo.nl/portaal-registratie-hond. 
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Geïmporteerde honden registreren 
Een dierenarts doet de eerste registratie in Nederland van een geïmporteerde 
hond. Zowel voor honden uit een andere lidstaat als voor honden uit een niet EU-
land. U checkt de gegevens van de hond en het EU-dierenpaspoort. Hiervoor heeft 
u het chipnummer en UBN van de houder nodig. Daarna doet u een 
importmelding.  
 
Komt de hond niet uit een EU-lidstaat? Er is een aantal eisen waar de hond aan 
moet voldoen. Deze vindt u op www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen. 
Voldoet de hond aan alle eisen? Dan voorziet u de hond van een EU-paspoort 
waarin u het land van herkomst zet. De uitgifte van dit paspoort registreert u ook 
bij een aangewezen portaal.  
 
U moet altijd een UBN opgeven van de houder. Zonder UBN kunt u de registratie 
niet doen.   
 
UBN voor hondenhouders 
Bij de registratie in een portaal heeft u een UBN van de houder nodig. Dit UBN is 
gekoppeld aan een locatie. De meeste bedrijfsmatige houders hebben al een UBN. 
Vanaf 1 november 2021 moeten ook houders waarvan de hond eenmalig een 
nestje krijgt een UBN hebben. Dit geldt ook voor houders die eenmalig een hond 
importeren uit het buitenland. 
 
Zonder UBN kunt u de chip- en paspoortregistratie bij een portaal niet in orde 
maken. Heeft de houder geen UBN? Breng dan geen chip in en geef geen paspoort 
uit. Doet u dit wel? Dan bent u in overtreding.  
 
Hoe informeren wij houders van honden?  
Wij informeren houders van honden vanaf dit najaar over de nieuwe wetten en 
regels. Dit doen wij via de RVO website en sociale media kanalen. Op de RVO 
website staan een infographic en een animatie die u kunt gebruiken in de 
communicatie met uw eigen klanten. Dit kunt u bijvoorbeeld delen via schermen 
in uw praktijk.  
 
U vindt een kopie van deze brief op www.diergeneeskunderegister.nl. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/portaal-registratie-hond of neem 
telefonisch contact op via 088 042 42 42 (lokaal tarief). 
 
Wanneer deze brief op een voor u ongelegen moment komt, kunt u hem als niet 
verzonden beschouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Harry Boer  
Teammanager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 
Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening. 
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