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*Covetrus heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven en zich gebaseerd op 
beschikbare bronnen. Covetrus is echter niet verantwoordelijk voor enige fouten, wijzigingen of 
onduidelijkheden. Voor meer informatie kun je terecht bij het RVO. 
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Voor welke dieren zijn de nieuwe regels van toepassing?  
 

1. Moet de transponder voor andere diersoorten (bijvoorbeeld katten) op 
dezelfde manier als voor honden geregistreerd worden? Indien niet, hoe doe 
je dat zonder UBN? 

Elke geïnjecteerde transponder moet gemeld worden in een database. Daarmee 
wordt de chip van uw lijst afgeschreven. Voor een andere diersoort betekent dit dat in 
ieder geval een ‘Aanbrengingsmelding’ gedaan moet worden. Hier hoeft geen UBN 
van de houder ingevuld te worden. Het UBN is alleen verplicht bij honden.   

 

2. Kunnen katteneigenaren de transponder wel nog zelf registreren? 

Indien de aanbrengingsmelding gedaan is door een dierenarts of chipper dan kan de 
katteneigenaar een ‘Geboortemelding’ doen. Die wordt dan alleen bij het portaal 
(bijvoorbeeld Chipbase) geregistreerd en niet doorgegeven aan RVO. 

 

3. Moeten oudere dieren zonder transponder nu ook verplicht gechipt worden 
of is er een leeftijdsgrens? 

Vanaf 1 april 2013 is het al verplicht dat een hond gechipt moet zijn. Dus een niet 
gechipte Nederlandse honden kan eigenlijk niet meer voorkomen. Wanneer het wel 
voorkomt en de houder wil de hond overdragen, dan moet hij een UBN aanvragen en 
de hond via de dierenarts laten registreren. 
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RVO en UBN nummer 
 

4. Waar vind ik mijn RVO-nummer? 

In de database van Chipbase kan je na aanmelding inloggen en zoeken op "Zoeken 
register". Hier kunt u zoeken op o.a. uw CIBG nummer. In het overzicht vindt u uw 
RVO relatienummer. 

 

5. Waar vind ik het praktijknummer? 

In de database van Chipbase kan je na aanmelding inloggen en zoeken op "Zoeken 
register". Hier kunt u zoeken op o.a. uw CIBG nummer. In het overzicht vindt u uw 
praktijknummer(s). 

 

6. Hoe kan een UBN worden aangevraagd, hoe lang duurt dat en wat zijn de 
kosten? 

Dit kan je aanvragen bij RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden via 'direct uw 
UBN regelen'. Bedrijfsmatige houders van huisdieren betalen jaarlijks €19,-. Overige 
houders (particulier) betalen eenmalig €19. 

 

7. Ik werk als dierenarts op twee locaties, beide dien ik dus aan te geven via 
het diergeneeskunderegister als praktijkadres. Is dit voldoende? 

Ja, dit is dan voldoende. Bij jouw bestelling aan Covetrus geef je aan op welk 
praktijkadres je de transponders wilt ontvangen. 

 

8. Hoe kan ik het praktijkadres van mijn CIBG registratie aanpassen? 

De dierenarts kan dit zelf regelen na inloggen in het Diergeneeskundigenregister. Het 
CIBG geeft elke nacht de wijzigingen door aan RVO. 

 

9. Kan je nu meer dan 3 vestigingen opgeven bij het register? Er zijn 
dierenartsen die wel bij 8 verschillende werken op regelmatige basis. 

Op dit moment kunnen bij CIBG in totaal 3 praktijkadressen worden geregistreerd. 

 

 

file:///C:/Users/Jelle.bril/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XFUS5UIT/%20https/www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden
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10. Als een volwassen hond gechipt moet worden, moet die eigenaar dan eerst 
een UBN aanvragen? 

Ja, voor iedere aanbrengingsmelding en geboortemelding van een hond is een UBN 
verplicht. De instructie van de overheid is: Geen UBN? Chip het dier niet en geef geen 
paspoort af.  

 

 

11.  Als het paspoort van een oude hond vol is of kwijt is en een nieuw 
paspoort nodig is, moet de  eigenaar dan een UBN aanvragen? 

Bij een paspoortmelding geef je ‘Vervanging’ aan. Ook bij deze melding is een UBN 
verplicht. 

 

12. Kan een fokker uit het buitenland ook een UBN aanvragen? Bijvoorbeeld 
mensen die net over de grens wonen en in Nederland met de hond naar de 
dierenarts gaan. 

Wanneer de fokker uit het buitenland komt, dan moeten zijn pups daar gechipt 
worden met chips met die landencode. Ze moeten ook een dierenpaspoort uit dat 
land krijgen. Voor verdere behandelingen is een UBN niet nodig. 
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Registratieproces 
 

13. Zonder aanbrengingsmelding kan de geboortemelding en paspoortmelding 
niet plaatsvinden? 

Dit kan wel, maar je ontvangt dan wel de melding dat er voorgaande meldingen 
missen. De chipper is verantwoordelijk voor het doen van zijn eigen registratie. 

 

14. Als een pup is gechipt door een geregistreerde chipper (b.v. Raad van 
Beheer), hoe kan de dierenarts daar dan een paspoort bij registreren? 

Het chipnummer oproepen in het Chipbase en een ‘Paspoortmelding’ doen. 

 

15. Als je een transponder of paspoort verspilt, dien je dit dan ergens te 
melden/registreren? 

Een transponder moet je registreren met een ‘Blokkademelding’. Voor paspoorten zijn 
nog geen regels. 

 

16. Wat moet je doen wanneer een transponder kapot is? Kan een duplicaat 
worden aangevraagd of moet het oude nummer "inactief" gemaakt 
worden? 

Als de transponder niet geïnjecteerd is moet er een blokkade melding gedaan 
worden. Als de transponder wel geïnjecteerd is dan moet er een nieuwe transponder 
geïnjecteerd worden en gemeld worden bij vervangingsmelding. 

 

17. Alles wat de diereigenaar voorheen zelf deed (adreswijziging, overlijden, 
NAW gegevens etc), moet de dierenarts vanaf nu zelf doen? Of kunnen 
diereigenaren zelf een aantal gegevens wijzigen? 

Nee, dit is niet de taak van de dierenarts. Dit kan de dierhouder gewoon zelf doen. 
Echter, de dierenarts kan dit wel als service aanbieden. 
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18. Ontbrekende gegevens (UDN, chipnummer, etc) 

Wat moet je doen als de dierhouder/fokker geen UBN heeft en de pup al wel 7 weken 
is? Je zit dan met de chipverplichting voor uiterlijk 7 weken leeftijd. 

Je mag ook na de 7 weken nog chippen en een paspoort uitgeven. De fokker is zelf 
verantwoordelijk voor zijn UBN. Zonder UBN kan er niet gechipt worden en ook geen 
paspoort worden uitgegeven. 

 

19. Als het chipnummer van het moederdier onbekend is (bijv buitenlandse pup 
of zwerfhond), kan je het dier dan wel registreren? 

Als het een hond uit het buitenland is, doe je een ‘Importmelding’. Hier is het 
chipnummer van het moederdier niet van belang. Bij een Nederlandse pup is het 
anders en doe je een ‘Geboortemelding’ en dan is het chipnummer van het 
moederdier wel een verplicht veld. 

 

20. Wat moet je doen als er een pup van 9 weken voor het eerst bij de 
dierenarts komt: gekocht door een particulier van een fokker en de fokker 
heeft het dier niet later chippen? 

De particulier moet een UBN aanvragen en de pup alsnog laten registreren. Bij de 
registratie ontvang je een melding vanuit het CDD dat de registratie buiten het 
termijn valt. 
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Buitenland 
 

21. Moet de particuliere eigenaar van een buitenlandse hond zonder 
transponder zelf een UBN aanvragen? 

Buitenlandse honden komen vaak via een stichting, die moet dan een UBN hebben. 
Bij particuliere adoptie rechtstreeks uit het buitenland, zal de nieuwe hondenhouder 
een eigen UBN moeten aanvragen. 

 

22. Een hond met transponder en paspoort uit het buitenland, moet die ook een 
nieuw paspoort hebben? 

Als het dier een Europees dierenpaspoort heeft, dan is dat ook geldig in Nederland. Je 
hoeft dan alleen een ‘Importmelding’ te doen. Voor import uit derde landen (niet EU-
land) is er niet altijd een paspoort wat aan de Europese eisen voldoet. In dat geval 
moet er wel een paspoort worden uitgegeven. 

 

23. Wat moet je doen als een buitenlandse pup geen gezondheidsverklaring 
mee heeft gekregen? 

Het nummer van het (Traces) gezondheidscertificaat is alleen verplicht bij 
commercieel vervoer. Wanneer er geen gezondheidscertificaat is (niet commercieel 
vervoer), dan kan je dit veld leeglaten. 

 

24. Wat moet je doen als een hond vanuit het buitenland naar Nederland komt 
na 1 november, maar al wel een transponder heeft die nog geregistreerd 
moet worden? Moet die dan een nieuwe transponder hebben? 

Een gechipt dier mag zijn chip (en paspoort) houden. Je registreert de hond alleen via 
een ‘Importmelding’. 
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Meerdere dierenartsen per praktijk & rol paraveterinair 
 

25. Mag ook 1 dierenarts per praktijk een nummer aanmaken en dat daar alle 
registraties via gaan of dient elke DA een account aan te maken bij het 
portaal? 

Binnen een praktijk is dit eventueel mogelijk, maar de DA die de transponders bestelt 
heeft op zijn RVO relatienummer is verantwoordelijk voor al deze transponders. Bij de 
chipaanbrenging door een andere persoon moet die wel zijn eigen CIBG-nummer 
opgeven. In de centrale database is zo te zien dat er chips op andermans naam zijn 
gebruikt. 

 

26. Mag je als paraveterinair voor de dierenarts de registraties uitvoeren of 
moet dit de dierenarts doen? 

De registratie kan gedaan worden in opdracht van, maar de dierenarts blijft 
verantwoordelijk voor de transponders die op zijn RVO relatienummer zijn geleverd 
en de registratie van de gegevens. Vul bij de meldingen altijd het CIBG-nummer in 
van de persoon die daadwerkelijk heeft gechipt of het paspoort heeft uitgegeven. 

 

27. Is de paraveterinair met CIBG-nummer bevoegd om te chippen? 

Ja, zowel voor het chippen als de registraties in het portaal. 
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Bestellen en extra kosten 
 

28. Moeten er nu per locatie transponders worden ingekocht of kan dit wel aan 
1 hoofdlocatie geleverd worden? 

Dit kan wel, maar zodra het naar een andere lokatie verstuurd of meegenomen 
wordt, moeten deze transponders wel overgedragen worden via een 
‘Overdrachtsmelding’. 

 

29. Ik ben dierenarts, maar ik ben momenteel niet werkzaam in de praktijk. Om 
producten van Covetrus te ontvangen staat er bij het 
Diergeneeskundigregister geen praktijkadres maar mijn eigen adres. Moet 
ik nog iets veranderen in het diergeneeskunderegister om transponders te 
kunnen bestellen? 

Dan worden uw transponders verstuurd naar het adres dat bekend is in het 
Diergeneeskundigregister. 

 

30. Hoe gaat het met de asielen? Moeten die de transponders zelf bestellen of 
via de praktijk? 

Als bij het asiel een officiële chipper geregistreerd is, dan kan deze de transponders 
zelf bestellen. Is dit niet het geval dan moet alles via de dierenarts gaan. 

 

31. Een waarnemend dierenarts werkt steeds op een andere praktijk, mag deze 
dan wel een paspoort uitgeven/transponder zetten? 

Ja, dit mag mits hij/zij bij de registratie zijn CIBG-nummer en het juiste praktijkadres 
enz. invult. 

 

32. Wie betaalt de extra kosten voor de registratie? 

Bij de prepaid transponders zijn alle prijzen inclusief. Er komen geen registratiekosten 
meer bij. Bij de niet-prepaid transponders zullen de extra kosten voor de registratie 
door het Portaal aan de kliniek worden gefactureerd. De extra kosten zijn de tarieven 
die aan de overheid afgedragen moeten worden. 
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Controle 
 

33. Wat houdt de verantwoordelijkheid als dierenarts voor de transponders 
precies in? Moet de dierenarts ook een controlerende functie vervullen? 
Zoja, wat zijn dan de bevoegdheden? 

De dierenarts is verantwoordelijk voor de juiste registraties van "zijn" transponders. 
Ook is de dierenarts verantwoordelijk voor het controleren van de aangeleverde 
UBNs. Een dierenarts heeft geen handhavende bevoegdheden, maar zonder UBN 
van de houder mag er niet gechipt en geregistreerd worden. 

 

34. Hoe gaat er gecontroleerd worden of de honden gechipt zijn? Wie gaat dat 
doen? 

De handhaving en toezicht ligt bij de NVWA. Die gebruikt de centrale database bij 
RVO om analyses te doen. 

 

35. Wat moet de dierenarts doen als een patiënt niet gechipt/geregistreerd is? 
Mag die niet behandeld worden? En moet dit worden aangegeven bij de 
NVWA? 

Natuurlijk mag het dier behandeld worden. Het staat de dierenarts vrij om hier een 
melding van te maken of niet. 

 

36. Wie controleert de juistheid van de transponder van de moeder, als het 
moederdier niet aanwezig is? 

Dat is de verantwoordelijkheid van de fokker. 

 

37. Moet je controleren of het UBN van de fokker/dierhouder klopt? Zoja, hoe 
doe je dit dan? 

Ja, anders mag een dierenarts niet chippen en registreren. Het UBN kun je controleren 
op de website van de RVO en in het portaal van Chipbase als je bent ingelogd. De 
dierhouder kan ook een printje krijgen van zijn inschrijving als hij een UBN aanvraagt. 
Dat kan hij altijd opnieuw opvragen. Vraag bij het maken van de afspraak voor het 
chippen aan de dierhouder om dat mee te nemen. Heeft de houder geen UBN, maar 
weet hij zijn DigiD wel, dan kan hij online een UBN aanvragen bij RVO. 
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38. Wat zijn de consequenties voor de fokker/ eigenaar als de regels niet 
nageleefd worden? 

De houder is in overtreding en de NVWA kan een boete opleggen. 
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Overgangsperiode 
 

39. Kunnen de transponders die we al in de praktijk hebben liggen nog gebruikt 
worden, omdat die nog niet op dierenarts geregistreerd zijn? Moeten we 
hier een ander registratieproces voor volgen? 

Deze kunnen gewoon nog gebruikt worden. Zij vallen onder de overgangsfase. De 
chips staan nog niet op naam, maar er moet wel een ‘Chipaanbrenging’ worden 
gemeld. 

 

40. Vanaf welke datum kunnen we die transponders op dierenartsnaam 
aanvragen? 

De huidige transponders zijn te te bestellen via Covetrus tot 1 November. Daarna zijn 
ze nog steeds in de Covetrus webshop e bestellen, maar zullen ze direct worden 
uitgeleverd door de fabrikant (HDI of Virbac). Facturatie zal dan via Covetrus blijven 
verlopen. Voor 13.00u besteld, is de volgende dag in huis. 

 

41. En hoe gaat dat als het nest voor 1 november is geboren maar pas na 1 
november 6 weken wordt? Moeten ze dan ook een UBN aanvragen? 

Ja, UBN is verplicht vanaf 1 november voor het registreren van pups. 

 

42. Wat moet je doen als een transponder  voor 1 november is ingebracht, 
maar pas na 1 november wordt geregistreerd? 

Registreren volgens de nieuwe wetgeving. 
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Database/Portaal & PMS 
 

43. Is Chipbase gekoppeld met de database om gevonden honden terug te 
zoeken? 

Chipbase is gekoppeld aan www.chipnummer.nl. 

 

44. Is de Chipbase een vervanging voor bijv. NDG, of moet de hond bij beide 
'portalen' geregistreerd worden? 

Nee, Chipbase is ook een portaal net als NDG. Men hoeft maar één keer de melding 
te doen in een portaal die gekoppeld is met de database van de RVO zoals Chipbase. 

 

45. Moet je naast deze transponder registratie nog steeds in je eigen PMS 
systeem bijhouden in welke hond welke transponder is geplaatst? 

Nee, dit is niet meer nodig  want de registratie wordt opgeslagen in de database van 
de RVO. De centrale registratie vervangt de eigen registratie. Let er wel op, dat u 
voor eigen doeleinden de gegevens in het PMS misschien nodig heeft. 

 

46. Waar kun je terecht voor vragen? 

Voor vragen met betrekking tot de registratie en het Portaal Chipbase, kun je contact 
opnemen met Holland Dier Identiteit via erik@0318bv.nl of 030-3035456. Voor 
vragen over de bestelling kun je terecht bij de Customer Service van Covetrus 
(info@covetrus.nl of 0485-335555). Voor overige vragen verwijzen wij door naar  
RVO: www.rvo.nl/hond-kopen 
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