Regelgeving chip, registratie en paspoort hond
Nieuwe regelgeving: waarom en wat is de rol van mijn dierenarts?
Bent u na 1 november de nieuwe eigenaar van een hond, dan krijgt u te maken met
de nieuwe wetgeving identificatie en registratie hond! Deze wetgeving is tot stand
gekomen in de strijd tegen de illegale hondenhandel. Doel van de nieuwe wetgeving
is duidelijk in kaart te brengen wat de herkomst is van een hond. Wij, dierenartsen,
hebben in deze procedure ook een belangrijke rol: wij zijn verantwoordelijk voor het
chippen en de chipregistratie (samen met geregistreerde chippers), en de
paspoortuitgave met daarbij de paspoortregistratie (enkel dierenartsen). Deze chipen paspoortregistratie kan enkel in een aangewezen portaal (voorheen databank).
Wat betekent dit in de praktijk?
Fokkers en importeurs hebben vanaf 1 november een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
nodig. Dit geldt ook voor particulieren die een keer een nestje hebben. Het UBN
krijgt u na uw registratie bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
Zonder een UBN kunnen chips- en paspoorten niet worden geregistreerd en dus ook
niet worden uitgegeven.
Wie registreert zich bij RVO?
Fokkers (nogmaals: dus ook van een eenmalig of onbedoeld nestje): registreren bij
RVO voor het verkrijgen van een UBN binnen 7 weken na de geboorte van hun
honden. Heeft u vaker een nestje, dan hoeft u deze registratie slechts eenmaal uit te
voeren.
Importeurs: registreren bij RVO voor het verkrijgen van een UBN binnen 14 dagen
na het binnenbrengen van een hond in Nederland.
Overig: bijvoorbeeld als u een hond krijgt waarvan de herkomst onbekend is. U dient
zich te registreren voor het verkrijgen van een UBN binnen 14 dagen na het krijgen
van de hond.
Wanneer moet een hond gechipt zijn?
Binnen 7 weken na de geboorte moet de geregistreerde eerste houder zijn/haar
hond(en) laten chippen.
Hebben alle honden een EU-dierenpaspoort nodig?
Vanaf 1 november heeft iedere nieuwgeboren pup, of hond die wordt overgedragen
van eigenaar, verplicht een EU-dierenpaspoort nodig. Proefdieren zijn hiervan
uitgezonderd.
Wat moet de eerst houder zelf nog registreren in het aangewezen portaal?
De registratie van de hond moet worden aangevuld door de houder van een hond.
Denk aan geboortedatum van de hond, chipnummer van het moederdier.

Ik heb een hond zonder chip en/of registratie gekocht. Wat moet ik nu
doen met mijn hond?
Er geldt een afwijkende procedure als u een hond heeft geïmporteerd of gekocht
zonder chip en/of portaalregistratie (illegaal via particulier of Marktplaats). In dat
geval dient u een UBN aan te vragen bij RVO. Pas als u een UBN heeft maakt u een
afspraak bij de dierenarts, want als u geen UBN heeft kan de dierenarts uw hond niet
chippen/registreren. De dierenarts zal de leeftijd van de hond bepalen of schatten en
de hond volledig registreren in een aangewezen portaal. Zo nodig zal de dierenarts
ook chip en EU-paspoort verzorgen. Een hele onderneming waar voor alle partijen
heel wat tijd in kruipt.

