
Nieuwe Wetgeving Transponders

In het najaar van 2021 verandert de wetgeving voor levering en registratie van diertransponders (‘chips’).  
Om jullie goed te informeren en voor te bereiden, heeft Covetrus de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet*. 

In het kort: transponders zullen indirect via Covetrus worden uitgeleverd en fokkers/dierenartsen zijn verplicht veel meer 
én sneller te registreren dan voorheen.

Nieuwe verplichtingen voor dierenartsen!

Waarom nieuwe regels?

Een deel van de hondenhandel in Nederland is illegaal, waarbij weinig rekening wordt gehouden met de 
gezondheid van de honden. Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de 
hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd.  
Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Wat gaat er veranderen?

Huidige situatie
• De dierenkliniek kan overal transponders kopen, deze mogen op elk adres worden uitgeleverd.
• De dierenarts geeft een officieel dierenpaspoort aan de houder van een gechipte hond.
• De dierenarts of hondenhouder registreert de chip in een database.

Nieuwe situatie
• Transponders mogen enkel nog door de fabrikant direct worden uitgeleverd aan de dierenarts. 

Bestellingen kunnen wel nog via de Covetrus webshop worden geplaatst en de transponders worden 
vervolgens direct door de leverancier uitgeleverd aan de kliniek. Facturatie zal dan nog  
gewoon via Covetrus verlopen.

• De transponders en dierpaspoorten mogen alléén op het adres van de dierenarts geleverd worden. Dit is 
het praktijkadres waar de dierenarts in het register voor dierenartsen (CIBG) staat ingeschreven. Als het 
afleveradres niet overeenkomt met het adres in het CIBG, mogen de transponders  
niet worden uitgeleverd.

• De dierenarts registreert het chipnummer én paspoortnummer van de hond in een portaal zoals Chipbase 
(databanken gaan portalen heten). Voor beide registraties heeft de dierenarts het UBN nummer van 
de hondenhouder nodig. Er moeten nu veel gegevens gekoppeld worden en de dierenarts blijft 
verantwoordelijk voor de transponder zolang er niets wordt overgedragen in het portaal.
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Wat moeten dierenartsen straks concreet zelf doen? 

1. Transponders
• Jouw bestelde transponders mogen alleen geleverd worden op het praktijk adres waar je geregistreerd bent 

met jouw CIBG-nummer.
• Als de door jou bestelde transponder door een collega wordt gebruikt, moet jij de transponders aan  

de collega overdragen in Chipbase. Anders blijf jij als verantwoordelijke geregistreerd staan.  
n.b. Dit hoeft niet per se als de dierenartsen maar ingeschreven staan op het zelfde praktijkadres.

2. Paspoorten
• Jouw bestelde paspoorten mogen alleen geleverd worden op het praktijkadres waar je geregistreerd bent met 

jouw CIBG-nummer. Zie hierboven bij ‘Transponders’.

3. Registratie databank
• Je registreert de transponder in een portaal (bijvoorbeeld Chipbase) met de volgende meldingen: 

►  Aanbrengingsmelding (Nieuw) 
►  Geboortemelding 
►  Paspoortmelding 
►  Importmelding

Zie toelichting meldingen:

Zorg ervoor dat het gewenste afleveradres overeenkomt met het adres 
waar jij met CIBG nummer staat ingeschreven. Check dit dus van 
tevoren om leverproblemen te voorkomen. 

Check jouw inschrijfgegevens hier (https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/) 
 
Je adres aanpassen kan hier (https://mijn.diergeneeskunderegister.nl/)

Aanbrengingsmelding

De chipper/dierenarts moet binnen een werkdag melden dat een hond is gechipt. 
 
Daarbij moet het volgende gemeld worden:
• Chippersnummer of dierenartsnummer van de persoon die de chip aanbrengt
• Het nummer van de chip
• De datum van identificatie 

Diersoort
• Identificatienummer van de houder van het dier:

►  indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer
►  indien het een hobbyhouder betreft: het houdersnummer (UBN-nummer) 

In geval de chip wordt aangebracht bij een overige diersoort dan een hond dan is het niet verplicht om het 
identificatienummer van de houder in te vullen.

Belangrijk!
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Geboortemelding

De houder moet pups laten chippen binnen 7 weken na de geboorte. Binnen 8 weken na de geboorte 
moet de pup geregistreerd worden bij een aangewezen databank. 
 
Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:
• Het nummer van de chip
• De geboortedatum van de hond
• Het chipnummer van de moeder
• Indien hond van onbekende herkomst (bijvoorbeeld zwerfhond buitenland) dierenartsnummer van 

de dierenarts die het dier registreert
• Identificatienummer van de houder van het dier:

►  indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer
►  indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer 

De gegevens over de chipper in de geboortemelding vervallen. Dat wordt overgenomen  
door de aanbrengingsmelding.

Paspoortmelding

De dierenarts moet binnen een werkdag melden dat een hond een paspoort heeft gekregen. 
 
Daarbij moet het volgende gemeld worden:
• Dierenartsnummer van de persoon die het paspoort heeft uitgegeven
• Het nummer van de chip
• De datum van uitgifte
• Paspoortnummer
• Indicatie vervangend paspoort
• Diersoort (hond, overig)
• De geboortedatum van de hond als die in de geboortemelding niet klopt
• Identificatie van de houder van het dier:

►  indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer
►  indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer
►  een paspoortmelding mag alleen met een UBN, ook als het een vervanging is (bij een hond). 

Indien er sprake is van een paspoort dat is uitgegeven voor een overige diersoort dan zijn de gegevens over 
de houder niet verplicht.
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Importmelding

De houder die een hond importeert moet die import binnen 14 dagen via een dierenarts laten 
registreren bij een aangewezen databank. 
 
Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:
• Het nummer van de chip
• De geboortedatum van de hond
• Datum van het in Nederland brengen van de hond
• Land van herkomst van de hond
• Nummer gezondheidscertificaat
• Paspoortnummer
• Dierenartsnummer van de dierenarts die het dier registreert
• Identificatienummer van de houder van het dier:

►  indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer
►  indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer 

De gegevens over de chipper in de importmelding vervallen. Voor Nederlandse chipnummers wordt dat 
overgenomen door de aanbrengingsmelding.

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  Lees meer > 

Meer weten over het overheidsbesluit? 
Lees het officiële nieuwsbericht van het ministerie van LNV >
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