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Van: @rvo.nl>
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 09:32
Aan:
CC:  RVO IenRhond
Onderwerp: Meldingen IR Hond.xlsx
Bijlagen: Meldingen IR Hond.xlsx

Hoi , 

 heeft mij gevraagd cijfers te leveren over I&R hond. 

Graag wil ik de gegevens uit de bijlage sturen naar alle personen die betrokken zijn bij de sessies 
doorontwikkeling I&R hond. 

Bezwaren of opmerkingen? Graag voor dinsdag… 

Groeten  
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Van:
Verzonden: maandag 14 januari 2019 14:19
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Actualisatie bestedingenplannen 2019

Hoi  

Voor I&R Hond is het bedrag dat wij dit jaar nodig hebben voor de bouw aanzienlijk hoger dan in het 
bestedingenplan staat. 
Wij hebben voor dit jaar 905.000 euro nodig voor ontwikkeling I&R Hond. Wij zullen dit zelf ook z.s.m. voorleggen 
aan het MT. 

 
 

  

 Dat I&R er in komt te staan met de juiste 
ontwikkelingskosten is het belangrijkste.  

Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: maandag 14 januari 2019 10:35 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: FW: Actualisatie bestedingenplannen 2019 
Urgentie: Hoog 

Hallo , 

Woensdagochtend om 10 uur kijk ik met  samen naar het bestedingenplan. Zouden jullie voor je eigen 
dossiers willen kijken of e.e.a. nog klopt? Daarnaast willen we kijken welke wensen er mogelijk nog zijn die 
aansluiten bij de beleidsbrief en kijken of hier nog ruimte voor te vinden is (in de ondersteuning van goede 
initiatieven bijv). Jullie input besrpeek ik dan met  donderdag 

Groeten 
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Buiten reikwijdte
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Van: @rvo.nl> namens RVO IenRhond 
<IenRhond@rvo.nl>

Verzonden: donderdag 17 januari 2019 08:16
Aan: RVO IenRhond
Onderwerp: Cijfers meldingen I&R hond
Bijlagen: Meldingen IenR Hond.xlsx

Beste allemaal, 

Hierbij stuur ik jullie ter informatie het aantal geregistreerde meldingen in het kader van I&R hond over de 
afgelopen jaren. 
Er was vanuit enkelen van jullie gevraagd naar deze informatie en deze willen wij graag met jullie allemaal delen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

............................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Directie Klant, Advies en Informatie 
Datamanagement 

Mandemaat 3 | Assen 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
............................................................................... 
M 06-  
E @rvo.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 11:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Memo financiën en I&R-hond
Bijlagen: 2018-12-20 memo financiering IR-hond.docx

Dag  

Bijgaand het definitieve memo dat  en ik op de valreep met onze directeur besproken hebben en daar het 
groene licht voor hebben gekregen. Dat betekent dus voor de financiën: 

 Dat de facturen voor de variabele heffing 2018 totaal ad. € 90.354 niet verstuurd gaan worden.
 Dat de facturen voor de vaste heffing 2018 wel verstuurd kunnen worden
 Dat de facturen voor de vaste heffing 2019 verstuurd kunnen worden
 Dat het overschot op 31 december 2018 van € 49.832 door RVO.nl aangehouden wordt voor de

uitvoeringskosten 2018 en 2019.
 Dat RVO.nl voor 2019 € 45K voor het systeembeheer Dictu in rekening brengt.
 Dat er voor het in rekening brengen van de variabele kosten in 2019 nog geen beslissing is genomen

Groet, 

 
 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 07:30 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: Memo financiën en I&R-hond 

Beterschap! 

Ik zal het  vragen. 

Wil je de memo over de financiën nog eerst even aan ons voorleggen voordat je hem de lijn in doet? 
Dan kunnen we vast nagaan of het duidelijk is voor onze financiële collega’s. Dan kunnen we wellicht voorkomen 
dat we later nog vragen over en weer hebben. 
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Groeten  
 

Van:  [mailto: @minez.nl]  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 21:09 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Memo financiën en I&R-hond 
 

. Wil je  wat 
vragen? 
Ik zou een tekeningetje willen hebben van optie 2 en optie 4 in potlood, pen mag ook. Dan een fotootje maken. 
Bij chipregistratie krijg je toch ook de hond in beeld met de eigenaar?  
 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 15:58 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Memo financiën en I&R-hond 
 
Hoi , 
 
Bedankt voor je reactie. 
We zien de formele reactie wel verschijnen. 
 

 
 
Groeten  
 

Van:  [mailto: @minez.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 13:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Memo financiën en I&R-hond 
 
Dag  
We hebben op de valreep van het vorige jaar het nog met onze directeur weten te bespreken. Zij was akkoord met 
de opgevoerde bespreekpunten. De formalisering naar jullie toe moet nog, maar dit is al een aanzet, want je hebt 
het onderliggende memo van 20/12.  

 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 10 jan. 2019 om 15:52 heeft @rvo.nl> het volgende geschreven: 

Hoi , 
 
Hebben jullie intern de financiën I&R hond al besproken? 
 
Ik krijg nu een vraag van onze financiële collega’s hoe de werkzaamheden I&R hond 2018 
gefinancierd gaan worden (aangezien we geen facturen verstuurd hebben dit jaar). 
 
Groeten  
 

Van:  [mailto: @minez.nl]  
Verzonden: donderdag 20 december 2018 11:58 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Memo financiën en I&R-hond 
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Ho foutje. 
Verkeerde versie 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 20 december 2018 11:57 
Aan: @minez.nl>;  

@minez.nl> 
CC: @rvo.nl>; @rvo.nl>; 

@minez.nl> 
Onderwerp: Memo financiën en I&R-hond 
 
Bijgaand het afgestemde memo over I&R hond en enkele financiële aspecten. Ik licht het ter 
vergadering om 12:30 toe, heb ik met  afgesproken.  
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  
 
Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 15:34
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nieuwste versie onderzoek grondslagen

Dank, 
Ik ga het lezen. Vergeet je niet aan  te zeggen dat er nog een regelingetje bijkomt over tarieven? Laat even 
weten wanneer dat is? Dan zou ik eventueel aan kunnen schuiven. 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 13:34 
Aan:  
Onderwerp: Nieuwste versie onderzoek grondslagen 

Beste allen, 

 en ik hebben weer opnieuw gekeken naar de knelpunten betreffende grondslagen voor alles wat we in 
de regeling chipper en I&R hond hebben opgeschreven. In deze email kunnen jullie de nieuwste versie vinden. 

 en ik spelen dit bestand door naar WJZ (samen met de nieuwste bestanden van regeling chipper en 
regeling I&R hond wanneer deze in mijn bezit zijn). Hierna kunnen we altijd nog met WJZ een gesprek plannen als 
zij niet begrijpen wat we hebben opgeschreven.  

Met vriendelijke groet, 

  
 

--------------------------------------------------------------------- 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag 
--------------------------------------------------------------------- 
T +31  
M +31  
E @minez.nl 

https://www.rijksoverheid.nl 
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Nieuwe 
Regeling I&R/ 
Chipper 

Grondslag?    
 

 

REGELING CHIPPER (door ) 
 
 

 

Art 2 regeling 
Een chipper 
chipt op 
verzoek van 
houder 
 

Staat al in artikel 
AMvB 3.24 lid 1 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Artikel 2 
regeling: een 
chipper 
registreert een 
hond 
 

Artikel 3.25, lid 1 
AMvB Registratie 
 
Een houder 
registreert zijn hond 
en zijn gegevens 
tenzij 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Artikel 2 lid 6 
gegevens van 
de houder die 
moeten 
worden 
vastgelegd in 
de databank, 
door houder 
of chipper 
 

3.24 AMvB 
De gegevens die in 
of op de 
identificatiemiddele
n en het 
identificatiedocume
nt worden vermeld 
of vastgelegd; 
 
 
3.25 AMvB 
 b. de 

verplichtingen 
van degene die 
een hond 
identificeert bij 
de registratie; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Art 3 regeling 
eisen aan 
vervaardiger 
 

Artikel 16 besluit 
I&R dieren (breed) 
 
Artikel 16. Eisen aan 
vervaardiger en 
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leverancier van 
chips 

1 Degene die chips 
vervaardigt of laat 
vervaardigen, maakt 
gebruik van unieke 
nummers die zijn 
verstrekt door Onze 
Minister. 

2 Indien degene, 
bedoeld in het 
eerste lid, de chips 
levert aan een 
andere persoon of 
onderneming, houdt 
diegene een 
administratie bij 
van: 

a. de gegevens van 
de persoon aan wie 
of de onderneming 
waaraan de chips 
worden geleverd, en 

b. de nummers van 
de chips. 

Etc.. 

 

 
 

 

 
 

  

Art 4 regeling 
regels ten 
aanzien van 
een uniek 
nummer met 
528 
 
Dit zijn eisen 
aan chips die 
ook voor 
andere 
diersoorten 
kunnen 
worden 
gebruikt niet 
verplicht.  

 In artikel 3.24 gaat 
het over honden, je 
hebt een haakje 
gecreëerd voor 
honden 
 
Kan je dus in deze 
regeling brede eisen 
opnemen voor 
dieren (528 chip)… 
 
(paard is EU 
regeling) 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

11.1

11.1 11.1







verplichtingen 
houder: fokker 
verstrekt 
fokkersnumme
r aan chipper 
 
 
Artikel 5; 
nadere 
verplichtingen 
houder lid 9 
regeling I&R 

In 3.25 (registratie) 
geen haakje voor 
melden overlijden 
van de hond 

 
  

  

 
Art. 3.25 lid 2b lijkt alleen te gelden voor chippers. Dit dient uitgebreid te worden dat dit ook 
allemaal gaat gelden en eisen gesteld worden aan houders/importeurs/fokkers.  
 
 

11.1 11.1
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Van: @rvo.nl>
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 10:21
Aan:  

CC: RVO IenRhond
Onderwerp: Signaal , KNMVD

Hoi allemaal, 

Ik werd zojuist gebeld door  van de KNMVD. 

Zij gaf de volgende signalen: 
- Zij hebben een signaal ontvangen van een dierenarts dat zijn gegevens ten onrechte worden gebruikt bij

de registratie van honden.
- De  maakt blijkbaar bij de registratie gebruik van een tool waarbij een dierenarts gezocht kan worden

voor de registratie van de chipper. De KNMVD vraagt zich af of dit zomaar mag. Dit kan ertoe leiden dat
houders “zomaar” een chipper kiezen.

- De  vraagt blijkbaar ook bij de registratie van een aanvoermelding om de gegevens van de chipper.
Dit zou van de “overheid” moeten.

Voor punt 1 heb ik aangegeven dat de betreffende dierenarts dit kan melden bij de NVWA. Dit gaan ze doen. 
Voor wat betreft punt 2, dit kan in strijd zijn met de AVG. De dierenartsen moeten hier wel toestemming voor 
hebben gegeven lijkt mij. De KNMVD gaat hierover eerst zelf contact opnemen met de  
Voor wat betreft het laatste punt heb ik uitgelegd dat de chipper alleen bij de geboorteregistratie gemeld moet 
worden. Dus niet bij de aanvoermelding door de (2e) houder. 

De KNMVD gaat  bellen om na te gaan wat de laatste stand van zaken omtrent de doorontwikkeling is. 

Dan zijn jullie op de hoogte… 

Groeten, 

 
 

............................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Directie Klant, Advies en Informatie 
Datamanagement 

Mandemaat 3 | Assen 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
............................................................................... 
M 06-  
E @rvo.nl 
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Van: @rvo.nl>
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 11:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aanbiedingsnota doorontwikkeling I&R hond

Beste , 

Hierbij een reactie op onderstaande punten. 

1. De uitvoeringskosten voor RVO.nl zitten in locatiebeheer, chiplogistiek en dierregistraties. 1 fte is ca.
€140.000 (1.450 uur x uurtarief van max €100). We zijn dus uitgegaan van minder dan 2 fte hiervoor.
Zoals al aangegeven in de nota betreft dit trouwens een indicatie. Nadat jullie een keuze hebben gemaakt
voor een optie, kan deze gedetailleerd uitgewerkt worden.
Functioneel beheerders houden zich bezig met beheer van systemen, dit zal voornamelijk zitten in de
chiplogistiek (uitgifte nieuwe reeksen e.d.). Zij zorgen er ook voor dat changes worden gecoördineerd en
beantwoorden informatievragen.
Klantcontact zal komen van houders / chippers / e.d. die vragen hebben over de registratie (UBN). Ook
als dit via de ADB’s loopt weten ze ons loket vaak wel te vinden.
ADB’s hebben rechtstreeks contact met de afdeling dierregistraties en nemen in principe geen contact op
met het loket.

2. Dat klopt inderdaad. Dit zijn de PPU (pay per use). Dit zijn de werkelijke DICTU kosten. De discussie
loopt, maar ongeacht hoe deze kosten gefinancierd worden maken ze wel onderdeel uit van deze
opdracht.

3. Ik heb informatie opgevraagd om een inschatting te kunnen maken van het aantal fokkers, importeurs en
chippers. Deze info volgt z.s.m. De kosten voor een UBN (€19) zijn niet alleen voor de financiering van de
registratie, maar o.a. voor de communicatie over dit onderwerp, het in de lucht houden van de applicatie
die registratie mogelijk maakt, afhandeling vragen hierover, enz. Dit is voor de financiering van algemene
kosten die niet direct aan een diersoort te koppelen zijn. Je zou kunnen overwegen om een apart bedrag
voor de registratie in rekening te brengen en daarna een ander bedrag voor de financiering van jaarlijkse
kosten. Dit heeft dan ook gevolgen voor de andere diersoorten waarbij dezelfde systematiek wordt
toegepast.

4. Oké, wachten we af. Dit zou echter alleen om de registratiekosten gaan. Wij zijn van mening dat zij wel
mee zouden moeten financieren aan de vaste kosten. Het zou niet terecht zijn om hier een onderscheid te
maken tussen chippers en dierenartsen. Aan de andere kant maken wij juist wel kosten om hun gegevens
uit het dierenartsenregister te halen. Deze kosten moeten nog nader uitgezocht worden, maar zijn
misschien wel hoger dan wanneer de dierenartsen zichzelf nog eenmaal zouden registreren. Deze optie
moeten we immers al bouwen voor de chippers.

5. Gisteren gaf je al aan dat je de chipoverdracht van leverancier naar chipper / dierenarts wilde retribueren. 
De factuur moet naar de leverancier gestuurd worden. Wij zullen dan nader moeten onderzoeken wat hier
de impact van is. Meest efficiënt is waarschijnlijk om dit op te nemen in de jaarlijkse I&R facturering.

6. Oké. We nemen aan dat jullie dit in gang zetten i.v.m. wijziging regelgeving e.d.
7. Oké, we zien het wel verschijnen.
8. Wij willen echt uitdrukkelijk adviseren om niet voor optie 4 te kiezen. Dan laat je de vele voordelen van

dierregistraties vallen en die staan juist zo uitdrukkelijk in onze specificaties. Dit is cruciaal om goed te
kunnen handhaven.

Groeten  

Van:  [mailto: @minez.nl]  
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 14:50 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Aanbiedingsnota doorontwikkeling I&R hond 

Dag , 

Even een lijstje met aandachtspunten en vragen voor ons allemaal. 
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1. Naar aanleiding van jullie aanbiedingsnota/offerte zouden we graag een onderbouwing hebben van de € 
255.000 RVO kosten. Immers, we zitten nu met het huidige systeem op zo’n € 50K (ook wel eens minder 
en ook wel eens meer). We hebben een heel sterk verhaal nodig als deze kosten met een factor 5 
toenemen.  

 Graag heel precies aangeven welke (nieuwe) werkzaamheden dit zijn en de argumentatie. Hoezo fb 
jaarlijks op € 77.500 of mis ik wat?? Klantcontact € 43.500. Wie zijn de klanten? ADB’s of ubn-houders 
hond?  

 
 

2. Heb ik het goed begrepen dat € 85K Dictu kosten te vergelijken zijn met de 45K die voor dit jaar nieuw 
zijn begroot? Discussie over deze kostensoort, die voorheen voor rekening van DAD kwam, is nog in volle 
gang, begreep ik. 

 
3. Het locatie, houderschaps- en relatiebeheer wil ik helemaal via ubn laten financieren. Dat is nu € 19 per 

ubn. Enig idee hoeveel ubn’s van fokkers, importeurs en chippers erbij zullen komen? Een punt van 
discussie vind ik dat een jaarlijks omslagsysteem niet een erg zuivere methode is. Bij eerste registratie 
worden de voornaamste kosten gemaakt, terwijl als iemand langer lid is van de club er geen kosten meer 
zijn. Mogelijk nog bij intrekken. En als iemand goed is met internet er nauwelijks extra kosten zijn. Alleen 
mensen die hulp nodig hebben kosten geld en het hebben en onderhouden van het systeem met alle 
andere houders kost geld.  

 
4. Je krijgt van ons nog een aparte reactie over de dierenartsen registratie.  

 
 

5. Het chiplogistiek gedeelte wil ik via een nieuw tarief op een chip gaan financieren en onderhouden. 
Betalen alle dieren daar aan mee. Ik ga zelf een berekening maken en wij zullen gaan praten met de 
chipleveranciers. 

 
6. Vanaf 1 januari 2020 gaat import meebetalen aan I&R hond. Had graag eerder gewild en dat had gekund. 

In beginsel zelfde tarief als voor een geboortemelding.  
 

7. Ik ga een begroting maken die ik graag samen met jullie uitwerk. Ik begin daar asap mee, omdat ik dat 
klaar wil hebben te behoeve van de besluitvorming. Ik zal dat in een excel doen  

. 
 

8. Wij denken aan optie 2. In een veel later stadium kan nagedacht worden over doorgroeien naar IRD.  
 Optie 4 naar optie 2 is wat mij betreft een terugvaloptie als optie 2 niet 

haalbaar is. Niet in een brexitval terecht komen. 
 
Tot zover de punten. Er zullen vast wel weer nieuwe puntjes oppoppen. Als jullie nog punten missen, graag. Ook 
graag snel antwoord op de concrete vragen en reageren op overige punten mag ook. 
 
Ik ga nu aan de slag met: 
 

 Begroting omgerekend naar tarieven voor situatie 1 januari 2020 
 Contact met chipleveranciers 
 Registratie dierenartsen 
 Contact dierenartsen 
 Nota voor mijn directie 
 Regeling voor grondslag tarieven 

 
Streven is nog steeds besluitvorming in januari. 
 
Groet  
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 12:01 
Aan:   
Onderwerp: Aanbiedingsnota doorontwikkeling I&R hond 
 
Beste , 
 
Allereerst nog de beste wensen! (Kan nog net…) 
 
De aanbiedingsnota is vandaag ondertekend en verstuurd. 
In de bijlage vinden jullie een scan van de nota en de bijbehorende bijlagen. 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



3

We horen graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

............................................................................... 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Directie Klant, Advies en Informatie 
Datamanagement 

Mandemaat 3 | Assen 
Postbus 322 | 9400 AH | Assen 
............................................................................... 
M 06-  
E @rvo.nl 
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1 INLEIDING 
Het Ministerie van LNV heeft RVO.nl gevraagd een offerte uit te brengen voor het verbeteren van 
het bestaande I&R-systeem voor honden aan de hand van een lijst met vereisten (requirement 
analyse) waar zo’n systeem zou moeten voldoen (bijlage 1). Het doel van de verbeteringen is het 
terugdringen van fraude en malafide hondenhandel. Deze lijst is samengesteld in overleg met alle 
betrokken actoren. Gevraagd is om hierbij twee opties uit te werken, nl. 1) een aanpassing van 
het bestaande systeem Centrale Databank Dieren (CDD I&R Hond) en 2) het onderbrengen van 
I&R Hond in Identificatie en Registratie Dieren (I&R/IRM/IRD), het systeem voor 
landbouwhuisdieren (rund, varken, schaap/geit, paard, pluimvee). Voor alle gebruikte afkortingen 
zie bijlage 2. 
 
Op basis van de offerteaanvraag heeft RVO.nl een uitgebreide informatieanalyse uitgevoerd (versie 
1.0). Hieronder volgt een samenvatting. In onderstaande informatieanalyse zijn ook de uitkomsten 
en besluiten van eerdere sessies met sectorpartijen verwerkt. 
 

2 UITGANGSPUNTEN/RANDVOORWAARDEN 
Voor de doorontwikkeling I&R Hond is de requirement analyse (bijlage 1) leidend. Hieruit komen 
de volgende uitgangspunten voort voor de ontwikkeling van een verbeterd informatiesysteem voor 
I&R Hond: 
 
1. Uitgangspunt van I&R Hond is dat ieder dier individueel identificeerbaar is. Het systeem moet 

kunnen vaststellen wanneer wie de houder van het dier was of is. Elke Nederlander moet, 
zonder te hoge drempels, de gelegenheid hebben aan de wet- en regelgeving voor I&R Hond 
te voldoen inclusief bijbehorende registratieverplichtingen. 
 

2. Aangewezen databanken (ADB’s) zijn verantwoordelijk voor de primaire gegevensinwinning 
van de wettelijk verplichte gegevens voor de registratie in I&R Hond. Alle I&R meldgegevens 
van houders, fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers worden afgenomen van de ADB's. 
 

3. ADB’s informeren hun gebruikers over door het centrale systeem geconstateerde 
inconsistenties en onvolkomenheden, ook als die (mede) door meldingen van andere ADB’s 
veroorzaakt worden. 
 

4. ADB’s zijn verantwoordelijk voor registratie van houders, niet zijnde bedrijfsmatige houders, 
fokkers en importeurs. ADB’s geven houdergegevens door aan de centrale databank (CDB). 
 

5. RVO.nl is verantwoordelijk voor registratie van bedrijfsmatige houders, fokkers, importeurs, 
dierenartsen, chippers en chipleveranciers. 
 

6. Burgerservicenummers (BSN) worden niet uitgewisseld met ADB’s. 
 

7. RVO.nl is verantwoordelijk voor ondersteuning van de chiplogistiek. Het proces verloopt via de 
CDB. Na uitgave van een 528-chip door een chipleverancier is de chip ononderbroken in beeld 
bij CDB tot en met het moment van implanteren. 
 

8. In CDB worden alleen gegevens van belang voor I&R-hond vastgelegd, met andere woorden 
die afgeleid kunnen worden uit relevante regelgeving. 
 

9. De scope van deze informatieanalyse betreft de te realiseren uitbreidingen op de 
gegevensregistratie in het centrale systeem. Dit zijn: registratie chippers en dierenartsen; 
chiplogistiek; paspoortregistratie; registratie van fokkers en importeurs; registratie van de 
overige houders; meldingenregistratie; raadpleegmogelijkheden; structurele analyses en 
rapportages; meldingen die door RVO.nl ambtshalve geplaatst worden; vlagmogelijkheid van 
in beslaggenomen honden. 
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10. Buiten de scope van deze informatieanalyse vallen: het inrichten van het proces, opleidingen
en interne/externe communicatie; communicatievoorzieningen voor ambtshalve herstel;
facturatie; de primaire gegevensinwinning; machtigingen; I&R-app.

11. ADB’s richten hun systemen in op realtime gegevensuitwisseling vanaf de eindgebruiker
(gebruiker ADB) t/m de CDB voor I&R Hond en weer terug. Fouten en waarschuwingen kunnen
daardoor direct bij de eindgebruiker teruggelegd worden.

12. ADB's houden zich aan de interface-afspraken uit het berichtenboek. Formaatfouten worden
met een standaard foutmelding afgehandeld.

13. Beschikbaarheid van CDB is 24x7.
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Fokkers (nieuw), importeurs (nieuw) en bedrijfsmatige houders (bestaand) moeten zich 
registreren bij RVO.nl. Dit gebeurt met middelen van I&R en vallen dus binnen het contextmodel. 
Ook chipleveranciers (bestaand) doen rechtstreeks zaken met I&R.  

Resteert de particuliere houders (bestaand). Dit is verreweg grootste groep. Om dit duidelijker in 
beeld te krijgen is het onderscheid bedrijfsmatig en particulier aan bovenstaand contextmodel 
toegevoegd, waarbij de gekleurde onderdelen de scope van het centrale systeem aangeven. 

3.2 Registratie actoren I&R Hond (locatie-, 
houderschaps- en relatiebeheer) 

1.1.1 Nummertoekenning 
Voor alle meldingstypes geldt dat een chipleverancier, chipper, dierenarts, fokker, importeur of 
bedrijfsmatige hondenhouder aangeduid wordt met een door RVO.nl uitgegeven 
identificatienummer van de houderactiviteit (UBN) of houder (BRS-nummer). De NAW-gegevens 
zijn in dat geval optioneel, want RVO.nl kan op basis van het identificatienummer de actuele NAW-
gegevens ophalen. Voor houders zonder een identificatienummer van RVO.nl zijn de NAW-
gegevens verplicht. Adreswijzigingen van dergelijke houders worden door de ADB's aan het 
centrale systeem doorgegeven! 

1.1.2 Type actoren 

Houders/eigenaars (bestaand) 
ADB’s registreren houdergegevens (NAW) van houders, niet zijnde bedrijfsmatige houders, fokkers 
en importeurs. ADB’s verifiëren gegevens en houden wijzigingen zo mogelijk bij. Het betreft dus 
met name ‘vervolghouders’ (i.t.t. ‘eerste houders’ = fokker of importeur). 

Bedrijfsmatige houders of fokkers (bestaand) 
Bedrijfsmatige houders of fokkers moeten zich rechtstreeks bij RVO.nl als zodanig inschrijven. 
Voor bedrijfsmatige houders of fokkers is dat op basis van een KvK-nummer m.b.v. eHerkenning. 
Als bedrijfsmatige houder of fokker zich niet bij RVO.nl heeft ingeschreven, kan geen geboorte- of 
importregistratie worden gedaan en geen paspoort worden uitgegeven. 

Fokkers en importeurs (nieuw) 
Onder een fokker wordt verstaan eenieder die een nestje fokt met een hond ongeacht of dat 
bedrijfsmatig gebeurd of niet. Dus ook een gelegenheidsnestje. Fokkers en importeurs (‘eerste 
houders’) moeten zich rechtstreeks bij RVO.nl als zodanig inschrijven. Voor particuliere houders is 
dat op basis van een BSN m.b.v. DigiD. Als de eerste houder zich niet bij RVO.nl heeft 
ingeschreven, kan geen geboorteregistratie worden gedaan en geen paspoort worden uitgegeven. 
Is dit een importeur, dan kan geen importregistratie gedaan worden. 

Dierenartsen en chippers (nieuw) 
Degene die chipt moeten zich rechtstreeks bij RVO.nl als een natuurlijk persoon inschrijven in het 
chipperregister. Voor dierenartsen wordt onderzocht of de informatie uit bestaande registers kan 
worden gehaald. Elke dierenarts is hierbij automatisch ook een chipper. Van de chipper wordt het 
m.b.v. DigiD verkregen BSN geregistreerd, dus ook als de chipper onderdeel uitmaakt van een
Maatschap of VOF. Dit is ook van toepassing op dierenartsen die chippen. Een dierenartspraktijk
wordt niet geregistreerd.

Chipleveranciers 
Chipleveranciers van 528-chips worden door RVO.nl geregistreerd als resultaat van een succesvol 
doorlopen aanvraagprocedure. RVO.nl registreert tevens de aan een chipleverancier toegewezen 
nummerseries (besteltypes) die daar chipnummerbestellingen op kan plaatsen. 
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3.3 Melden, registreren en raadplegen 

3.3.1 Meldingen-, chip- en dierregistratie 
Uitgangspunt van I&R Hond is dat ieder dier individueel identificeerbaar is. Het systeem moet 
kunnen vaststellen wanneer wie de houder van het dier was of is. Daartoe worden de chip- en 
diergebeurtenissen aan I&R Hond gemeld vanaf de chipoverdracht naar de degene die chipt, 
vervolgens de chipaanbrenging (nieuw), geboorte of import t/m de dood of export. 

Het huidige CDD gegevensmodel kent geen afzonderlijke registratie (entiteiten) van degenen die 
chippen, houders en dieren. Alles wordt in één tabel met meldingen geregistreerd en per melding 
steeds opnieuw de niet genormaliseerde NAW-gegevens over de chipper en/of houder. Voor een 
schaduwdatabase volstaat dat, maar voor een doorontwikkeld I&R Hond niet. Daarvoor is een 
genormaliseerd gegevensmodel nodig waarin chipleveranciers, chippers, dierartsen, fokkers, 
importeurs en bedrijfsmatige hondenhouders enkelvoudig beheerd worden, zodat hierop 
betrouwbare controleregels en raadplegingen zijn te baseren. Hetzelfde geldt voor de registratie 
van chipnummers, vervangingen, honden en verblijfplaatsen. 

Naast het kunnen registreren van meldingen is er functionaliteit nodig voor: 

1. Het vooraf raadplegen van chippers, dierenartsen, ingeschreven hondenhouders (UBN's),
vrije chips, dierdetails, inconsistente of nog niet definitief verwerkte meldingen en
ontbrekende meldingen. ADB's kunnen deze services inzetten voor het inrichten van zoek- 
en verificatiefuncties voor eindgebruikers.

2. Het vooraf opvragen van een controleverslag op een voorgenomen melding. Dit verbetert de
datakwaliteit en voorkomt onnodige herstelacties.

3. Het verwerken van de melding in een register met chip(nummer)s, dieren, houders,
verblijfperiodes, signaleringen en automatische vlaggen. Dit maakt het mogelijk hierop
betrouwbare controleregels en raadplegingen te baseren. En dat verbetert het
controleverslag in de vorige alinea en dus ook de datakwaliteit en informatieverstrekking.

4. Herstel. Het systeem biedt raadpleegfuncties voor het opvragen van inconsistenties, nog
niet definitief verwerkte registraties en ontbrekende meldingen. Incorrecte meldingen
kunnen hersteld of ingetrokken worden. Melden en herstellen is een verantwoordelijkheid
van de chipper, dierenarts of houder. Wie verantwoordelijk is, is afhankelijk per
meldingstype. De raadpleeg- en herstelfunctionaliteit maakt het mogelijk dat correcties
zoveel mogelijk door de sector zelf doorgevoerd kunnen worden. Dat beperkt de rol van RVO
I&R voor het oplossen van inconsistenties en administratieve conflicten.

Het IRD-systeem heeft een service georiënteerde architectuur. Dit zijn passieve services die 
grofweg op bovengenoemde processtappen aangesproken kunnen worden: vooraf raadplegen en 
controleren, registreren melding en achteraf raadplegen. CDD heeft deze functionaliteit niet. Het 
gebeurtenisproces (levensloop) van een chip en een dier wordt bepaald door het meldingstype in 
combinatie met de gemelde gegevens over het chipnummer en de gebeurtenisdatum en wat 
hiervan t.o.v. de overige meldingen kan kloppen. Elke geaccepteerde melding krijgt in het centrale 
IRD-systeem een status uitgedeeld variërend van ingediend, inconsistent, voorlopig, definitief, 
hersteld of ingetrokken. De functie die deze status beheert is "Consolideren melding". 

Voor I&R Hond zijn vooral de meldingen van belang die de eerste houder in beeld brengen. In feite 
zijn dit de meldingen tot en met de aanschaf van het dier door de tweede houder: 

1. De chiplogistiek t/m de chipoverdracht aan de chipper gevolgd door de chipaanbrenging,
2. de geboorte- of importmelding van de fokker of importeur (de eerste houder),
3. de paspoortmelding van de dierenarts,
4. de afvoermelding van de fokker of importeur (de eerste houder) en
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5. de aanvoermelding van de houder daarna. De tweede houder hoeft geen identificatienummer
bij RVO.nl te hebben. De NAW-gegevens volstaan.

Als de eerste houder gebeurtenissen 2 en 4 niet meldt, dan is dat in beeld te brengen met de 
overige meldingen. 

Chippers, dierenartsen en houders melden de gebeurtenissen in de levensloop van individuele 
chips en honden aan (één of meer) ADB's. De kanalen waarlangs dit mogelijk is, zijn voor het 
centrale systeem niet van belang. Het type gebeurtenis wel, omdat hiermee een totaalbeeld 
verkregen wordt over de handel in en het houderschap van individuele dieren. Elk type 
gebeurtenis dat aan het centrale systeem (door)gemeld moet worden correspondeert met een 
meldingstype. Hieronder (3.3.2) volgt, min of meer op volgorde van levensloop, een overzicht met 
de nadruk op de door het centrale systeem te registreren gegevens. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in chipmeldingen en diermeldingen. De chipper is verantwoordelijk voor de 
chipmeldingen incl. de chipvervanging, de dierenarts voor de paspoortmelding en de houder voor 
de diermeldingen. 

3.3.2 Meldingstypen 

Chipoverdracht (nieuw) = chipmelding 
De overdracht van een vrij 528-chipnummer aan de chipper: het chipnummer, de chiphouder 
(chipleverancier of chipper) die de chip overdraagt, de chipper die de chip overneemt en de 
overdrachtsdatum. De chipoverdracht is in het proces voor de chiplogistiek de stap waarmee de 
chip op naam van een chipper gezet wordt. 

Chipblokkade (nieuw) = chipmelding 
Het blokkeren van een chipnummer op de lijst met vrije chips: het chipnummer, de chiphouder 
(chipleverancier of chipper) en een reden (onbruikbaar, vermissing). In het proces voor de 
chiplogistiek is dit de functie waarmee een onbruikbare chip van de vrije-chips-lijst afgehaald 
wordt. Opmerking: Een andere reden om een chip van de vrije-chips-lijst te halen is de 
ingebruikname. Daarvoor dient de chipaanbrenging. 

Chipaanbrenging (nieuw) = chipmelding 
De ingebruikname van een chip bij een dier: het chipnummer, de chipper, de datum waarop de 
chip geplaatst is (datum aanbrenging) de diersoort en de houder als de diersoort gelijk is aan 
hond. Dit meldingstype zorgt er voor dat het chipnummer van de vrije-chips-lijst afgehaald wordt 
als onderdeel van de chiplogistiek t/m de chipper. 

Geboortemelding (bestaand/nieuw) = diermelding 
De geboorte van een hond: het chipnummer, de geboortedatum en de houder (d.w.z. de fokker). 

Paspoortmelding (nieuw) = diermelding 
Gegevens over het hondenpaspoort: het chipnummer, het paspoortnummer, een J/N indicator of 
het om een vervangend paspoort gaat, de uitgiftedatum, de dierenarts die het paspoort verstrekt 
heeft en de houder (meestal de fokker). 

Importmelding (bestaand/nieuw) = diermelding 
De import in Nederland: het chipnummer, het paspoortnummer, de importdatum, land van waaruit 
geïmporteerd is, de geboortedatum, de houder (d.w.z. de importeur), het tracesnummer (= 
nummer gezondheidscertificaat) indien het om een bedrijfsmatige importeur gaat. 

Afvoermelding (bestaand) = diermelding 
De overdracht (meestal verkoop) naar een andere houder: het chipnummer, de afvoerdatum en de 
houder die het dier overdraagt. N.B. De houder die het dier overneemt wordt niet gemeld. 
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Aanvoermelding (bestaand) = diermelding 
De overname (meestal aankoop) door een nieuwe houder: het chipnummer, de aanvoerdatum en 
de houder die het dier overneemt. N.B. De houder die het dier overdraagt wordt niet gemeld. 

Vermissing (bestaand) = diermelding 
De vermissing van een dier: het chipnummer, de vermissingsdatum en de houder. Als het dier 
weer gevonden is, wordt dat doorgegeven met een "Gevonden" melding. 

Gevonden (bestaand) = diermelding 
Dier gevonden: het chipnummer, de vinddatum en de houder. De houder kan de rechtmatige 
houder zijn, die een vermissing heeft gemeld, of een andere houder (bijvoorbeeld een asiel) als de 
rechtmatige houder niet bekend is. 

Chipvervanging chip (bestaand) = zowel een chipmelding als een diermelding 
De vervanging van een chip bij een dier omdat de oude chip niet meer te lezen of niet meer 
aanwezig is: het oude chipnummer, het nieuwe chipnummer, de diersoort, de vervangingsdatum, 
de reden, de chipper en, als de diersoort gelijk is aan hond, de houder ter verificatie. Deze melding 
is alleen mogelijk als het oude chipnummer bekend is. Is het oude nummer onbekend en dus 
afwezig of niet te lezen, dan is het dier kennelijk gevonden. In dat geval moet een "Gevonden" 
melding gedaan worden onder opgave van het nieuwe nummer. Mocht later de houder worden 
vastgesteld die het oude chipnummer kan aangeven, dan wordt de dierhistorie aangevuld met een 
vermissingsmelding (op het oude nummer) en een vervangingsmelding. 

Adreswijziging (bestaand) =houdermelding 
Adreswijziging van een niet bij RVO.nl ingeschreven houder: het chipnummer, de verhuisdatum en 
de houder. 

Exportmelding (bestaand) = diermelding 
De export van Nederland naar een ander land: het chipnummer, de exportdatum en de 
exporterende houder. 

Doodmelding (bestaand) = diermelding 
De dood van het dier: het chipnummer, de dooddatum en de laatste houder. 

Intrekking (bestaand) = diermelding 
Het ongedaan maken van een eerdere melding: het nummer van de in te trekken melding. 
Intrekkingen zijn geen diergebeurtenissen, maar correcties op fouten. Voorbeeld: een intrekking 
van een vermissingsmelding betekent niet dat het dier weer gevonden is, maar dat het dier niet 
vermist was of dat andere informatie niet correct was. ADB's kunnen alleen hun eigen meldingen 
intrekken. Na intrekking kan de verbeterde informatie opnieuw gemeld worden. 

Herstel (nieuw) = diermelding 
Naast intrekken is het ook mogelijk een herstelmelding te doen. Dit maakt correcties mogelijk 
zonder dat eerst andere meldingen (over andere houders) ingetrokken moeten worden. Dit speelt 
vooral voor de dierkenmerken die via de geboorte- of importmelding geregistreerd zijn. Intrekken 
is hier niet mogelijk als er al vervolgmelding gedaan zijn. Met een herstelmelding lukt dit wel. In 
de herstelmelding staan dezelfde, compleet ingevulde, gegevenselementen als voor het reguliere 
meldingstype geldt, plus het meldingsnummer van de melding die hersteld wordt. Meldingstypes 
die niet hersteld, en dus alleen ingetrokken en opnieuw gemeld, kunnen worden zijn deze: 
chipoverdracht, chipblokkade, vermissing, gevonden en adreswijziging. Verder geldt, net zo als bij 
intrekken, dat ADB's alleen hun eigen meldingen kunnen herstellen. 

3.3.3 Meldingen vanaf de ADB’s doorgeven aan het centrale systeem 
De ADB's hanteren voor het inwinnen van gegevens een eigen systeem. Dit valt buiten de scope 
van het centrale systeem. De manier waarop deze gegevens doorgemeld worden, valt uiteraard 
wel binnen de scope. Meldingen van eindgebruikers worden realtime en, als dat niet lukt, binnen 
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de wettelijke termijn doorgemeld aan het centrale systeem. Aan elke geaccepteerde melding wordt 
een I&R meldingsnummer toegekend. Dit meldingsnummer is nodig voor eventuele latere 
intrekking of herstelmelding. Intrekking en herstel kan door de eindgebruiker geïnitieerd zijn, maar 
ook door de ADB wanneer iets in de gegevensuitwisseling met het centrale systeem fout is 
gegaan. In dat laatste geval heeft intrekken de voorkeur. De I&R raadpleegservice biedt faciliteiten 
die dit proces ondersteunen (§3.3.6). Intrekkingen en herstelmeldingen mogen alleen betrekking 
hebben op meldingen die door de ADB zelf in de CDB gezet zijn. 

3.3.4 Controles 
De controlefuncties voor individuele merk- en dierregistratie in IRD zijn er honderden, waarvan 
een groot aantal op levenslooplogica m.b.v. het register van merken (chipnummers), dieren en 
verblijfsperiodes. De belangrijkste categorieën voor I&R Hond zijn deze: 

1. Onjuist formaat, ten onrechte niet ingevuld, onbekende inhoud, etc. Voor interface-afspraken
over het formaat geldt randvoorwaarde 122, ter vermijding van onnodig veel
maatwerkcontroles. Voor andere, meer inhoudelijke, zaken zijn er controlefuncties per
gegevenselement. Voorbeelden voor diersoort hond: in de geboorte- en importmelding moet
een UBN van een houder ingevuld zijn; het UBN moet bekend zijn; een Nederlands adres moet
een bestaand adres zijn.

2. Voldoet niet aan de afspraken over wie (namens wie) wat en via welk kanaal mag melden.
Voorbeelden voor diersoort hond: Alleen ADB's en RVO.nl kunnen melden. Chipmeldingen
mogen ook door chipleveranciers en chippers gedaan worden. ADB's mogen alleen via de
webservice melden. ADB's zijn automatisch gemachtigd, zonder dat hiervoor bij RVO.nl een
expliciete machtiging vastgelegd hoeft te zijn. ADB's kunnen alleen hun eigen meldingen
intrekken of herstellen. RVO.nl moet namens de houder kunnen melden.

3. Onbekende of niet correcte houder-, UBN- of adresgegevens. Referenties aan chipleveranciers,
chippers, dierenartsen, houders en UBN's moeten overeenstemmen met de in IRM bekende
gegevens over de houderactiviteit incl. de diersoort. Daarnaast moet de rol van deze partijen
overeenstemmen met de afspraken voor het meldingstype. Diersoort hond: In een
geboortemelding moet het UBN van een fokker zijn. Chipoverdrachten zijn alleen mogelijk
tussen chipleveranciers en chippers of chippers onderling. Enz.

4. Bij herstel of intrekking: onjuiste referentie aan eerder gemelde gegevens of conflicterend.
Voorbeelden: onbekend meldingsnummer; ongewijzigde gegevens; geboortemelding kan niet
ingetrokken worden als er voor het dier vervolgmeldingen gedaan zijn. Daarnaast gelden alle
andere controlecategorieën.

5. (On)bekend chipnummer of dier. Afhankelijk van het meldingstype moet het chipnummer of
dier al bekend of juist nog niet bekend zijn. Voorbeeld: Een geboortemelding over een al
bekend dier is alleen mogelijk als aanvullende achteraf melding of bij herstel of intrekken. Van
dit type controle bestaan diverse varianten afhankelijk van het meldingstype en ook de
diersoort. Voor diersoort hond is dit relevant voor het in beeld brengen van de eerste houder
(fokker of importeur).

6. Verblijfsperiode is al gemeld. Een dier kan niet 2 keer geboren worden. Importeren van een al
bekend dier is alleen mogelijk als het dier geëxporteerd is. Een 2e keer aanvoeren kan alleen
als het dier afgevoerd is, enz. Ook hier dus meerdere varianten afhankelijk van het
meldingstype. Opmerking: In CDD zijn t/m augustus 2018 voor een dikke 36.000
chipnummers meerdere niet ingetrokken geboortemeldingen ontvangen. Dat is 7,5% van het
totale aantal unieke chipnummers uit niet ingetrokken geboortemeldingen. Voor
importmeldingen, zonder dat hiervoor ook een export gemeld is, is dit percentage 10%.

7. Verblijfsperiode is nog niet gemeld. Afvoer melden is niet mogelijk als niet eerst de geboorte,
import of aanvoer gemeld is. Dit kan de houder zelf oplossen en leidt daarom tot een
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blokkerende foutmelding. Idem voor de chipvervanging, export, dood en alle andere 
meldingstypes over een dier dat ergens gehouden wordt. 
 

8. Gebeurtenisdatum kan niet kloppen of is al gemeld. Ook dit zijn vele controles. Een 
gebeurtenisdatum die voor de geboortedatum ligt duidt bijvoorbeeld op een vergissing in een 
van beide datums, idem voor een gebeurtenisdatum na de dooddatum, enz. De controleregels 
zijn hierbij zodanig ingericht dat houder 2 kan melden zonder dat houder 1 nog gemeld heeft. 
 

9. Gebeurtenisdatum sluit niet aan. Dit wordt bij afvoer en aanvoer gebruikt voor het signaleren 
van gaten, overlap of ontbrekende meldingen in de verblijfshistorie. 
 

10. Voldoet niet aan voorwaarden uit de regeling. Voorbeelden: te laat gemeld; etc. 
 

11. Inconsistent omdat een andere houder nog moet nog melden. Wanneer gebeurtenissen niet 
chronologisch gemeld worden, blijft afhankelijk van de diersoort en het meldingstype de 
registratie achterwege totdat de ontbrekende informatie gemeld is. Bij ontvangst van de 
inconsistente melding leidt dit tot een waarschuwing. Het wel of niet tot registratie overgaan 
wordt verzorgd door de consolidatiefunctie. 
 

12. Extra categorie voor diersoort hond: Controles op de NAW-gegevens van de houder waarvan 
ook een houderactiviteit bekend is of had moeten zijn.  

 
Met bovenstaande door het centrale systeem uitgevoerde controles worden deze doelen bereikt: 
 
1. Datakwaliteit zonder dat de ADB's dit allemaal met eigen middelen hoeven te controleren. Wel 

is het een voorwaarde dat ADB's meldingen direct doorgeven en aan de melder terugkoppelen. 
Gebeurt dit niet, dan moeten fouten achteraf opgepakt worden terwijl de melder al iets anders 
aan het doen is. De kans op inconsistenties en administratieve conflicten zal dan toenemen. 
 

2. Het zoveel mogelijk sturen dat de werkelijkheid geregistreerd wordt en niet een 
administratieve werkelijkheid. Dat betekent zo weinig mogelijk meldbarrières: In de keten 
moet houder 2 kunnen melden zonder dat houder 1 gemeld heeft. 
 

3. Een speciale set controles voor herstelmeldingen en intrekkingen, zodat correcties zoveel 
mogelijk door de sector zelf doorgevoerd kunnen worden. Dat beperkt de rol van RVO I&R 
voor het oplossen van inconsistenties en administratieve conflicten. 

 

3.3.5 Consolideren meldingen 
De consolidatie is een beoordeel- en verwerkingsfunctie van een nog niet volledige verwerkte 
melding. Indien de melding aan de consolidatie-eisen voldoet is het resultaat een bijgewerkte 
meldingsstatus en een bijgewerkt chip- en dierregister in het centrale systeem: 
 
1. Het verwerken van een melding die net ontvangen is of in een vorige verwerking nog niet tot 

een definitieve registratie heeft geleid. Dit wordt bewaakt met een status variërend van: 
a. ingediend (ID) = nog niet verwerkt want net ontvangen, 
b. inconsistent (IC) = nog niet OK n.a.v. consolidatieregels, 
c. voorlopig geregistreerd (VG) = OK, maar nog geen matchende aan- of afvoermelding, 
d. definitief geregistreerd (DG) = OK, 
e. hersteld (HE) of ingetrokken (IT). 

 
2. De status inconsistent wordt op een instelbare set controleregels gebaseerd vergelijkbaar met 

het mechanisme bij de ontvangst van de melding. Voor een groot gedeelte zijn dit dezelfde 
controles, die dan bij de ontvangst van de melding tot een waarschuwing geleid zullen hebben.  
De meest voorkomende inconsistenties worden veroorzaakt door nog ontbrekende of 
conflicterende meldingen van andere houders: 
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a. Ontbrekend: Wanneer gebeurtenissen niet chronologisch gemeld worden, blijft 
afhankelijk van de diersoort en het meldingstype de registratie achterwege totdat de 
ontbrekende informatie gemeld is. Voor diersoort hond is het op deze manier 
instelbaar of een aanvoermelding over een onbekend dier wel of juist niet tot de 
registratie van een dier mag leiden. 

b. Conflicterend: Gebeurtenisdatum kan niet kloppen met andere gebeurtenisdatums. 
Voorbeeld: Een gebeurtenisdatum die na de dooddatum ligt duidt op een vergissing in 
een van beide datums. De melding blijft inconsistent totdat deze ingetrokken wordt of 
totdat de gebeurtenisdatum van de doodmelding hersteld of ingetrokken is. 
 

3. Het bijwerken van het register n.a.v. een positieve controle-uitslag. Hierbij worden de gemelde 
gegevens overgenomen in de registratie van merken, dieren en verblijfsperioden afhankelijk 
van het meldingstype. Een essentieel onderdeel is de omzetting van de gemelde 
gebeurtenisdatums en locatiegegevens naar op volgorde gezette verblijfsperiodes. Dat is de 
basis voor het kunnen aanwijzen wie de vorige en volgende houder was of is, het matchen van 
af- en aanvoer (verkoop en aankoop; transporten) en het kunnen controleren op fouten en 
omissies in de gebeurtenisdatums en verblijfhistorie. De melding krijgt de status definitief dan 
wel voorlopig als het om afvoer of aanvoer gaat waarvoor nog een matchende tegenmelding 
ontvangen is. Dit laatste staat in het punt hierna. 
 

4. Het uitvoeren van de matchfunctie. Bij een afvoer- of aanvoermelding wordt nagegaan of er 
een match is met een aanvoer- resp. afvoermelding met voldoende overeenkomst in de zin 
van één transport of overdracht van het dier. Zo ja, dan wordt deze match vastgelegd en 
krijgen beide meldingen de status definitief. Zo nee, dan krijgt of houdt de melding de status 
voorlopig. Dit leidt tot een signalering richting het UBN dat nog moet melden, indien dit uit de 
voorlopige melding en de registratie van perioden van verblijf met voldoende zekerheid af te 
leiden is. Ontbrekende afvoer is hierbij met meer zekerheid vast te stellen omdat dit een 
geregistreerde verblijfsperiode zal zijn met een nog niet gemelde eindedatum. 
 

5. Het direct genereren van signaleringen en vlaggen over omissies in de registratie. 
Voorbeelden: ontbrekende of niet kloppende afvoer, ontbrekend paspoort, etc. 
 

6. Bij een herstelmelding verloopt de registratie op dezelfde manier en krijgt de oude melding de 
status hersteld. 
 

7. Bij intrekken worden eerst de intrekregels gecontroleerd. Indien OK wordt vervolgens de 
registratie ongedaan gemaakt en krijgt de melding de status ingetrokken. 
 

8. Niet alleen de melding zelf wordt zo snel mogelijk na ontvangst geconsolideerd, maar ook de 
overige nog niet definitieve meldingen over hetzelfde dier. Dit voorkomt dat de melder het 
effect van de melding pas kan zien nadat het periodieke consolidatieproces dit opgepakt heeft. 
Het periodieke proces is een batchfunctie die dagelijks de openstaande meldingen langs loopt 
op verstreken wachttermijnen en eventuele aanvullingen. 

 

3.3.6 Raadplegen 
In IRD zitten standaard services voor raadplegen. Voor I&R hond zijn dit raadplegingen van: 
 
Meldingen (bestaand/nieuw) 
Deze service dient voor het raadplegen van meldingen ter ondersteuning van het meldproces en 
de hierin opgenomen functies voor het doorvoeren van correcties. 
 
Voor externe gebruikers m.u.v. LID is de in het centrale systeem opgenomen informatie alleen 
toegankelijk via ADB's. De ADB's hebben toegang tot de verzamelde informatie voor zover deze 
openbaar is. Dit zijn de gegevens die niet tot een persoon of bedrijf te herleiden zijn. ADB's 
hebben geen toegang tot niet openbare gegevens die ze niet zelf aangeleverd hebben. Het eigen 



Samenvatting informatieanalyse Ministerie van Economische Zaken 
Doorontwikkeling I&R Hond RVO.nl 
 

Versie: 1.0 Pagina 13 van 29 
Status: Definitief 

bestand is volledig toegankelijk ter waarborging van het meldproces en de synchroniteit tussen 
beide systemen. 
 
Geautoriseerde medewerkers van NVWA en RVO.nl kunnen alle meldingen volledig raadplegen 
m.b.v. een intern raadpleegscherm. LID heeft de beschikking over een extern raadpleegscherm 
(internet). 
 
De raadpleegservice is voor de externe gebruikersgroepen gemeenschappelijk. Via deze service 
wordt de volgende raadpleegfunctionaliteit geboden: 
 
1. Het ophalen van een lijst van meerdere meldingen met algemene gegevens die aan algemene 

zoekcriteria voldoen. Dit zijn zoekcriteria op de (NAW van) de houder en het UBN, ranges van 
datums, ranges van meldingsnummers, het meldingstype, de meldingsstatus en het 
chipnummer en het paspoortnummer. Bij het zoeken op chipnummer worden ook de 
chipnummervervangingen gevolgd. 
 

2. Het ophalen van de details van één melding aan de hand van een meldingsnummer. 
 

3. In beide gevallen wordt onderscheid gemaakt naar wel en niet openbare gegevens. Voor de 
ADB niet openbare gegevens worden niet getoond en kunnen niet als selectiecriterium 
toegepast worden. Het meldingsnummer, het meldingstype, de meldingsstatus (nieuw) en de 
gebeurtenisdatums zijn wel openbaar. Op deze wijze kunnen eindgebruikers van de ADB's over 
de status van de registratie geïnformeerd worden. Dit is van belang voor het zoveel mogelijk 
door de sector zelf doorvoeren van correcties en aanvullingen. Dat beperkt de rol van RVO I&R 
voor het oplossen van inconsistenties en administratieve conflicten. Als een melding door 
RVO.nl geplaatst is moet dit uit de uitvoer blijken. 
 
Opmerking: Op deze wijze is het ook mogelijk na te gaan of een dier volgens de regels 
geregistreerd is, wat bij de aankoop een rol kan spelen. Dat is echter niet de primaire functie. 
Voor dat doel dient de service "Raadplegen dierdetails". 

 
Ontbrekende meldingen (nieuw) 
De consolidatie verzorgt o.a. het genereren van signaleringen richting UBN's die nog moeten 
melden. Deze signaleringen zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een 
raadpleegverzoek. Voor I&R Hond zijn vooral de signaleringen relevant n.a.v. aanvoermeldingen 
waarvoor nog geen bijpassende afvoer is gemeld. Die signalering worden aan de eerstvorige 
schakel in de keten gericht die voor het betrokken chipnummer wel bekend is. Vaak zal dat de 
chipper zijn. 
 
Houderactiviteiten (nieuw) 
De gegevens van chipleveranciers, chippers, dierenartsen, fokkers en importeurs (zowel 
bedrijfsmatig als particulier) en de overige bedrijfsmatige hondenhouders zijn opvraagbaar voor 
ADB’s, zodat zij kunnen controleren of het om de juiste gegevens gaat die bij de juiste persoon 
horen. Het wordt niet mogelijk een dump op te vragen van meerdere relaties. Er is voor slechts 
één relatie tegelijkertijd informatie op te vragen. Deze informatie bestaat uit de locatiegegevens 
(UBN, adres, BAG pand-id, coördinaten), wie de houder is (BRS-nummer, KvK-nummer en naam), 
de activiteitgegevens (diersoort, productiedoel incl. subdiersoort en periode) en de beheerder(s) 
als het om een bedrijfsmatige houder gaat. 
 
Voor chipleveranciers geldt hetzelfde. Ook deze partijen moeten kunnen nagaan aan wie een chip 
overgedragen wordt en met welk identificatienummer van de chipper dit gemeld moet worden. 
 
Vrije chips (nieuw) 
§3.3.7 "Chiplogistiek" beschrijft de manier waarop Nederlandse 528-chips op naam gezet worden 
van een chipleverancier of chipper. Zolang hierop geen chipblokkade, chipaanbrenging of dier 
geregistreerd is, zijn dit vrije chips. Deze zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een 
raadpleegverzoek met selectiecriteria, waaronder het identificatienummer van de partij die de vrije 
chips op naam heeft. ADB’s kunnen hier zoek- en selectiefuncties op baseren voor het doen van 
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chipmeldingen vanaf een lijst met vrije chips. Vrije chips op naam van een een chipper kunnen 
door alle ADB's geraadpleegd worden. Rechtstreeks raadplegen kan ook en in dat geval alleen door 
de chipper zelf of een gemachtigde. Chips op naam van een chipleverancier zijn nog niet 
geproduceerd. Deze kunnen alleen rechtstreeks door de chipleverancier zelf geraadpleegd worden. 
 
Dierdetails (nieuw) 
De consolidatie verzorgt o.a. de registratie van dieren en perioden van verblijf. De gegevens van 
één dier zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een raadpleegverzoek met 
selectiecriteria, waaronder de diersoort en het chipnummer. Het chipnummer mag ook een oud 
nummer zijn dat vervangen is. De raadpleegservice zet dit om naar het laatst bekende 
chipnummer. 
 
Dierdetails voor diersoort hond zijn: 
 
1. Openbare dierkenmerken. Voor diersoort hond zijn dat de geboortedatum, de 

identificatiedatum, de paspoortuitgiftedatum en het paspoortnummer, de importdatum en het 
land van herkomst, de datum einde van het dier en de bijbehorende reden. 
 

2. Niet openbare kenmerken worden niet geleverd. LID heeft toegang tot alle gegevens. 
 

3. Een lijst met verblijfplaatsen. De adresgegevens worden alleen geleverd aan (ex-)houders van 
het dier t/m de eigen verblijfplaats en de eerstvolgende daarna. Voorwaarde is dan wel dat in 
het gegevensverzoek een UBN opgegeven is of de postcode/huisnummer van een houder 
zonder UBN. De herplaatsingslocatie van een in beslaggenomen hond moet afgeschermd 
worden. De raadpleegfunctie moet dit aan een diervlag herkennen waarvan de vlagsoort gelijk 
is aan "In beslag genomen". 
 

4. Een lijst met vlaggen en maatregelen, die voor iedereen of de houder raadpleegbaar zijn. Voor 
de laatste categorie is het een voorwaarde dat in het gegevensverzoek een houder of UBN 
ingevuld is of de postcode/huisnummer van een houder zonder UBN. 

 
ADB’s kunnen deze gegevens gebruiken om aan de eindgebruiker te laten zien, voorafgaand aan 
de melding die daarop kan volgen. De eindgebruiker moet bijvoorbeeld geadviseerd worden geen 
puppy te kopen als het dier nog niet geregistreerd is. Indien in het raadpleegresultaat niet 
openbare gegevens staan is de ADB er voor verantwoordelijk dat deze alleen aan de houder van 
het dier getoond worden. 
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3.4 Chiplogistiek 
 
Chiplogistiek is de track & trace voor elk individueel 528-chipnummer vanaf de nummeruitgifte 
door RVO.nl t/m de overdracht van de chip aan degene die de chip uiteindelijk aanbrengt. 
 
Het huidige CDD gegevensmodel kent geen afzonderlijke registratie (entiteiten) van chipnummers 
en chippers. Alles wordt in één tabel met meldingen geregistreerd en per melding steeds opnieuw 
de ongenormaliseerde gegevens over het chipnummer en de chipper. Dat voor een doorontwikkeld 
I&R Hond meer nodig is, is voor de chippergegevens in §3.1.1 al beargumenteerd. Dezelfde 
argumentatie geldt voor chipnummers. In het gegevensmodel is hiervoor een afzonderlijke 
registratie nodig zodat hier procesgang aan te verbinden is vanaf de uitgifte t/m de 
ingebruikname. Dit maakt het mogelijk meldingen veel gerichter te controleren op de juistheid van 
het chipnummer. 
 
1. De identificatie van een Nederlands dier kan alleen door de chipper die de chip in I&R als een 

vrij nummer op naam heeft. Dit heeft een rechtstreeks positief effect op de kwaliteit van de 
geboortegegevens en de chipvervangingen. En een betere kwaliteit aan het begin van het 
levensloopproces heeft vervolgens ook een positief effect op de latere meldingen over het dier. 
 

2. Bij andere meldingstypes over een Nederlands dier zou het chipnummer volgens de registratie 
in I&R juist wel al bij een dier in gebruik moeten zijn. Is dit niet het geval, dan heeft de chipper 
niet gemeld en is het gemelde chipnummer aan de chipper te relateren die het nummer op 
naam heeft. 
 

Bovenstaand aspect dat een chipnummer maar voor één dier gebruikt kan worden is iets dat in het 
meldproces thuishoort en voor alle chipnummers geldt. Dat Nederlands chipnummers in I&R op 
naam van de chippers gezet worden is onderdeel van het proces voor de chiplogistiek. Dit proces 
bestaat uit deze deelprocessen: 
 
1. Chipnummeruitgifte door RVO.nl. 
2. In- en uitschrijving chipleverancier en besteltypes door RVO.nl. 
3. Chipnummer(her)bestelling door chipleveranciers. 
4. Chipoverdracht door chipleveranciers en chippers (onderdeel van het meldproces). 
5. Chipblokkade door chipleveranciers en chippers (onderdeel van het meldproces). 
6. Chipaanbrenging door chippers (onderdeel van het meldproces). 
7. Automatische blokkade van chips waarvan de expiratiedatum verstreken is door RVO.nl. 

 
Dit proces komt vrijwel 100% overeen met de merklogistiek voor schaap/geit in IRD. 
 
Ad 1. Nummeruitgifte schaap/geit (bestaand) en gezelschapsdieren (nieuw) 
In IRD wordt een nummervoorraad onderhouden voor de merken die voor landbouwhuisdieren 
gebruikt worden. Dit gaat om Nederlandse nummers waarvan de uitgifte bij RVO.nl ligt. Het 
nummerformaat hangt af van de diersoort(en). De set formaateigenschappen voor één 
diersoortengroep wordt uitgiftesystematiek genoemd. Voor rund is dit een andere systematiek dan 
voor schaap/geit. De code van de meest kenmerkende diersoort wordt ook als code voor de 
uitgiftesystematiek gebruikt. Dit alles is niet onbelangrijk, want de basis voor de identificerende 
gegevens van een merk en daarmee ook een dier: de uitgiftesystematiek, de landcode en het 
levensnummer. Voor de Nederlandse nummervoorraad is de landcode gelijk aan 528. De voorraad 
wordt op peil gehouden m.b.v. een laadfunctie. Elk geladen nummer voldoet daarbij aan de voor 
de uitgiftesystematiek geldende formaateisen. De voorraad bestaat dus uit individuele nummers. 
Argument: de nummers hoeven, afhankelijk van het formaat, niet beslist aaneengesloten reeksen 
te zijn en tevens maakt dit het mogelijk de status individueel per nummer te bewaken. Vanuit 
deze voorraad kunnen merkleveranciers nummers bestellen, merken (laten) maken en uitleveren. 
 
Voor honden is dit niet veel anders, overal waar hierboven "merk" staat moet "chip" gelezen 
worden en de uitgiftesystematiek is die voor gezelschapsdieren. Hiervoor geldt dit ISO 



Samenvatting informatieanalyse Ministerie van Economische Zaken 
Doorontwikkeling I&R Hond RVO.nl 
 

Versie: 1.0 Pagina 16 van 29 
Status: Definitief 

nummerformaat: 15 cijfers, beginnend met landcode 528, vervolgens een fabrikantaanduiding en 
voor het overblijvende deel mogen alle cijfers gebruikt worden (dus geen checkdigit). 
 
Ad 2. In- en uitschrijving chipleverancier en besteltypes (nieuw) 
Staat in §3.2.2. Wordt verzorgd door RVO.nl op aanvraag. Het besteltype is (analoog aan het 
merktype in IRD) een door RVO.nl vastgestelde aanduiding van een afgesproken serie waarop de 
chipleverancier chipnummerbestellingen kan plaatsen. 
 
Ad 3. Chipnummer(her)bestelling (nieuw) 
Geregistreerde chipleveranciers kunnen hun besteltypes raadplegen voor het achterhalen van de 
door RVO.nl toegekende code en daar chipbestellingen op plaatsen voor nummers uit de 
nummervoorraad. Het is alleen de chipleverancier van dat besteltype die de bestelling kan 
plaatsen. De functie die de bestelling verwerkt haalt het bestelde aantal uit de nummervoorraad 
en registreert deze als individuele chips onder het bestelde type en op naam van de betrokken 
chipleverancier. Voor elke chip is dat de eerste gebeurtenis in de chiphistorie. 
 
Voor een herbestelling verloopt bovenstaande anders. Dit is een bestelling van een duplicaat 
transponder met hetzelfde chipnummer n.a.v. vermissing of uitval. Dit gaat dus om een al eerder 
verstrekt chipnummer. De duplicaat transponder bevat hetzelfde nummer als het origineel 
alsmede een "tag counter" (versienummer), een extra positie die de cijfers 1 t/m 9 kan bevatten. 
Het vervangen van een transponder door een duplicaat transponder komt niet vaak voor. Het 
versienummer wordt door RVO.nl bijgehouden aan de hand van een herbestelling door de 
chipleverancier, zoals dat ook voor schaap/geit plaatsvindt. De voordelen t.o.v. een ander 
chipnummer (chipvervanging) zijn deze: Papieren (paspoort e.d.) behoeven niet te worden 
gewijzigd of vervangen, hetzelfde geldt voor de paspoortregistratie en daarnaast kan de chipper 
de duplicaat transponder ook bij een andere chipleverancier bestellen. 
 
Het resultaat van de bestelling hoeft niet beslist een aangesloten reeks van chipnummers te zijn. 
De chipleverancier krijgt het resultaat daarom verstrekt op basis van individuele nummers. In IRD 
is dat de raadpleegservice "Verstrek bestelde merken", waarbij de voor de fabricage benodigde 
kenmerken op volgorde van chipnummer aangeleverd worden. Ook als dit er (honderd)duizenden 
zijn. 
 
Ad 4. Chipoverdracht (onderdeel van het meldproces) 
De chipleverancier meldt voor elke individuele chip een chipoverdracht en de chipper aan wie 
overgedragen wordt. Chippers kunnen onderling overdragen. Chipleveranciers kunnen niet 
onderling overdragen. Dit voorkomt tussenhandel. Dit zijn controleregels die in het  meldproces 
functioneren waar de chipoverdracht een onderdeel van is. 
 
De processtappen t/m de chipoverdracht worden allemaal door de chipleverancier uitgevoerd. Bij 
de laatste stap moet de chipleverancier na kunnen gaan of een klant een chipper is en welke I&R-
gegevens daar bij horen. Chipleveranciers hebben daarom inzage zonder dat hiervoor een 
expliciete I&R machtiging vastgelegd hoeft te zijn. De inzage is m.b.v. service "Raadplegen 
houderactiviteiten" in 3.3.6. 
 
Ad 5. Chipblokkade (onderdeel van het meldproces) 
Wanneer een chip onbruikbaar of vermist raakt kan een chipblokkade gemeld worden. De chip 
wordt dan van de vrije-chips-lijst afgehaald en kan niet meer overgedragen of in andere 
meldingstypes gerefereerd worden. 
 
Ad 6. Chipaanbrenging (onderdeel van het meldproces) 
Chippers melden de chipaanbrenging wanneer een chip bij een dier (hond, kat, paard, etc.) 
aangebracht is. In het register wordt de chip van de vrije-merken-lijst van de chipper afgehaald 
door een toekenning van de gemelde datum aanbrenging. 
 
Ad 7. Blokkeer geëxpireerde chips 
Voor een nog niet bij een dier aangebrachte chip geldt een expiratiedatum ter waarborging van de 
steriliteit en bruikbaarheid. Wordt over een chip op naam van een chipper niets gemeld, dan wordt 
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deze na het verstrijken van een instelbare expiratietermijn automatisch geblokkeerd. Dit wordt 
periodiek door een batchfunctie op de achtergrond uitgevoerd. 
 
Gesloten proces 
Na de chipoverdracht is het track & trace doel bereikt: 

- Bij het melden van (opnieuw) een chipoverdracht, chipblokkade, chipaanbrenging, geboorte 
of een chipvervanging is het nu mogelijk uit een lijst van chips te kiezen die de betrokken 
partij op naam heeft en niet al bij een dier aangebracht zijn. Wordt een chip gemeld die niet 
op deze lijst staat, dan levert dat afhankelijk van de voor het meldingstype en de diersoort 
geldende controleregels een waarschuwing of fout op. Is het chipnummer niet afkomstig uit 
de voorraad, dan wordt de melding geweigerd. 

- Voor elk met een Nederlands nummer gechipt dier is na te gaan wie de chipper was. Zodra 
de chipaanbrenging is gemeld, is tevens bekend wie de houder was of nog steeds is. 

 
Daarmee is de chiplogistiek een gesloten proces dat voor alle 528-chipnummers geldt. Niet alleen 
voor honden, maar ook voor paardachtigen (in IRD) en andere gezelschapsdieren. 
 
De laatste zin heeft wel een extra consequentie. Er zijn miljoenen chipnummers in omloop 
gebracht, waarvan bij RVO.nl alleen de initieel toegezegde reeksen bekend zijn. Binnen deze 
reeksen zijn de chips niet op nummervolgorde in de markt gezet en ook nog lang niet allemaal. 
Voor sluitende controles bekent dit dat alle in omloop gebrachte nummers bij de chipleveranciers 
opgevraagd en in CDB geladen moeten worden. 
 

3.5 Vlagregistratie 
In IRD voor landbouwhuisdieren worden vlaggen vastgelegd en per vlag de reden en eventuele 
maatregelen. Dit kunnen vlaggen op individuele dieren zijn (diervlag) of op een bedrijfsvestiging 
(UBN-vlag). Deze registratie beperkt zich niet alleen tot het gebied van I&R, maar strekt zich uit 
over alle controlegebieden waar dierziektes, sancties (blokkades) of andere soorten vlaggen op 
dieren of bedrijfsvestigingen van toepassing zijn. Behalve RVO I&R kunnen daarom ook andere 
instanties vlaggen in het I&R-systeem beheren of initiëren. Voor handhaving is dat NVWA, maar 
I&R is géén primair systeem voor het handhavingsproces. Andere partijen die vlaggen registreren 
zijn de houder zelf (vaccinatie), dierenartsen en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Deze 
partijen doen dat via het meldproces m.b.v. de diervlagmelding. De vlagregistratie in IRD is op 
diverse manieren raadpleegbaar voor de houders, de sector, de instanties en iedereen die inzage 
wil. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die alleen intern raadpleegbaar zijn, 
extern alleen voor de houder zelf te zien zijn of voor iedereen. 
 
Voor I&R Hond is dit niet veel anders: 
• Nieuw: Diervlaggen n.a.v. inbeslaggenomen honden. Voor deze honden geldt dat de locatie 

van de herplaatsing niet na te gaan mag zijn door andere houders. 
• Nieuw: Een automatisch gegenereerde diervlag als het paspoort nog niet gemeld is. 
• Nieuw: Diervlaggen n.a.v. bijtincidenten of dierziektes. 
• Nieuw: UBN-vlaggen n.a.v. inspecties. 
• Nieuw: Dier- en/of UBN-vlaggen n.a.v. constateringen door dierenartsen. 
 

3.6 Informatieverstrekking 
 
Toezicht en handhaving (nieuw) 
De I&R informatieverstrekking t.b.v. toezicht en handhaving is een optelsom van verschillende 
onderdelen: de al eerder genoemde raadpleegfuncties, de interne applicatie van RVO I&R en de 
voorzieningen die hieronder benoemd staan. 
 
Analyse, selectie en beschikbaar stellen (meer mogelijkheden) 
In het huidige systeem zijn de verzoeken aan ASB beperkt van aantal en allemaal op één 
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gegevensbron gericht, namelijk het meldingenbestand. Het doorontwikkelde systeem moet meer 
mogelijkheden bieden. Dit betreft dezelfde extra gegevensbronnen en argumenten als in het 
meldproces en de chiplogistiek: 
• IRM waarin chipleveranciers, chippers, dierartsen, fokkers, importeurs en bedrijfsmatige 

hondenhouders beheerd worden; 
• de registratie van chips, chipnummervervangingen, honden en verblijfplaatsen. 
 
Met deze extra gegevensbronnen zijn betere structurele analyses mogelijk dan in het huidige 
systeem, zowel t.b.v. toezicht en handhaving (NVWA en LID) als gegevensbeoordeling (RVO.nl). 
 
Proces informatieproducten (nieuw) 
Het huidige CDD systeem heeft geen rapportagefuncties. IRD wel. Daar wordt voor allerlei vormen 
van rapporten en gegevensleveringen de term informatieproduct gebruikt. In IRD is dit een 
subsysteem bestaande uit: 
• Functies met een rol in het proces voor het definiëren van informatieproducten, het aanvragen 

en het (periodiek) draaien en verstrekken. 
• Functies voor de fysieke vervaardiging van een rapport, brief, gegevenslevering of andere 

uitvoer waarvoor een informatieproduct gedefinieerd is. 
 
Voor I&R Hond relevante informatieproducten zijn deze: 
• De IRD stallijst voor NVWA met gegevens over de op een peildatum aanwezige dieren, de dier- 

en UBN-vlaggen, de nog niet definitief geregistreerde meldingen, de ontbrekende meldingen 
en de vrije-chipnummers-lijst. 

• Niet ingeschreven bedrijfsmatige hondenhouders (nieuw) 
Dit zijn fokkers, importeurs, handelaars of andere houders van honden, die in IRM nog niet 
bekend zijn met een bedrijfsmatige houderactiviteit. In de meldingen is dit te zien aan NAW-
gegevens zonder identificatienummer van een houder in IRM. Zodra dit voor één 
postcode/huisnummer vaker voorkomt dan een bepaald aantal in een periode 
(selectieparameters), wordt dit op een overzicht vermeld voor intern gebruik. Aanvullend op 
een meldcontrole die dit ook signaleert kunnen hier dan stappen op ondernomen worden. 

 
IRD en IRM via koppelvlakken t.b.v. NVWA (nieuw) 
NVWA heeft via koppelvlakken toegang tot vele onderdelen van IRD en IRM: merken (chips), 
dieren, perioden van verblijf op UBN's, vlaggen, houders, UBN's, houderactiviteiten, 
referentiegegevens, enz. De informatieverstrekkingsmiddelen van NVWA (Digitaal Dossier) kunnen 
hierop aangesloten worden. 
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bedrijfsoverdrachten en het beheer van "Bewijs van vakbekwaamheid huisdieren". 
 

5. Begrip houder. Voor landbouwhuisdieren: De individuele landbouwproducent, natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel groep natuurlijke rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de 
groep en haar leden volgens het nationale recht, waarvan het bedrijf zich bevindt op het 
grondgebied van de gemeenschap en die, ook tijdelijk, verantwoordelijk is voor dieren. Voor 
andere diersoorten of bedrijfstypes is het begrip houder ruimer: niet alleen de 
verantwoordelijke voor dieren, maar ook voor merken (chips), dierenartstaken of andere 
activiteiten voor de genoemde diersoort. 
 

6. Begrip bedrijfsvestiging = UBN = meldingseenheid. Voor landbouwhuisdieren: Het 
geheel van productie-eenheden dat door één houder wordt beheerd en zich op één locatie 
bevindt. Hierbij wordt onder productie-eenheden verstaan grond en gebouwen, bijv. stallen, 
erfpercelen, weidepercelen, enz. In de praktijk is de locatie een postcode/huisnummer 
combinatie. Op één postcode/huisnummer kan maar één UBN gelokaliseerd zijn, tenzij het 
verschillende niet-varkens-houders zijn. Voor andere diersoorten of bedrijfstypes is het begrip 
UBN ruimer: Een locatie waar activiteiten m.b.t. de aangegeven diersoort(en) en 
productiedoel(en) plaats vinden. Dat kan dan ook bijv. het leveren van merken zijn, een 
publieke taak, een veterinaire taak of wat dan ook. Voor deze bedrijfstypes geldt vaak dat het 
UBN niet aan een fysieke locatie gebonden is maar aan de diersoort en de houderactiviteit(en). 
 

7. Bovenstaande maakt het nu mogelijk gebeurtenissen te melden onder opgave van het merk, 
en daarmee ook het dier, de gebeurtenisdatum en het UBN. Zodra het dier naar een andere 
locatie, d.w.z. een ander UBN, verplaatst wordt moet dit gemeld worden. Dit verklaart het 
begrip meldingseenheid als synoniem van UBN. Met deze meldingen zijn voor elk dier de 
perioden van verblijf op de verschillende UBN's na te gaan. 
 

8. Voor UBN's worden perioden van verantwoordelijkheid bijgehouden over wie wanneer de 
houder is n.a.v. in- en uitschrijvingen en bedrijfsoverdrachten. Uit de combinatie van de 
perioden van verantwoordelijkheid uit dit punt en de perioden van verblijf uit punt 7 zijn voor 
elk dier de perioden van houderschap te bepalen op basis van het gemeenschappelijke UBN. 

 

4.3 Doorontwikkeling I&R Hond 
 
1. Gegevensinwinning van geverifieerde relatiegegevens via ADB's is een lastige zaak, omdat van 

natuurlijke personen het BSN niet uitgewisseld kan worden. Chippers, dierenartsen en 
particuliere houders zich bij RVO moeten inschrijven. Voor chippers en dierenartsen geldt dat 
deze zich alleen als een natuurlijk persoon (BSN) kunnen inschrijven. 
 

2. Voor dierenartsen is het een optie een automatische inschrijving te verzorgen vanuit het CIBG 
register van het Ministerie van Volksgezondheid. Op het moment van schrijven (aug. 2018) 
wordt dit nog onderzocht. Voor de overige partijen is een door ADB's aangesproken verkorte 
module van RVO.nl voor inloggen en inschrijven het overwegen waard. 
 

3. Het UBN is in de huidige procesgang gebonden aan een fysieke locatie. Het adres kan niet 
wijzigen, tenzij het om een gemeentelijke herindeling of een correctie van een invoerfout gaat. 
Voor veehouderijen is dat terecht, maar zoals hierboven al vermeld voor sommige andere 
houderactiviteiten niet. Voor aangewezen databanken, chipleveranciers, chippers en 
dierartsen, particuliere fokkers en importeurs geldt dat bij een verhuizing het "UBN" mee moet 
verhuizen. 
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5 OPTIES/OPLOSSINGEN 
Het huidige CDD registreert alleen meldingen. Daarbij wordt alleen gecontroleerd of een 
Nederlands chipnummer in een bestaande 528-reeks valt en of de verplichte gegevens ingevuld 
zijn. Er wordt geen registratie van chipleveranciers, chip(nummer)s, chippers, dierenartsen, 
houders, UBN's, dieren en verblijfperiodes bijgehouden. Ook geldt dat aan CDD geen 
paspoortgegevens gemeld worden. 
 
Een groot gedeelte van deze zaken zitten wel in het IRD/IRM voor landbouwhuisdieren. Een 
belangrijk kenmerk van het huidige IRD/IRM is dat er geen plaats is voor houders zonder een door 
RVO.nl toegekend relatienummer en UBN. 
 
Naast de in de inleiding genoemde twee opties voor CCD of IRD zijn er nog twee andere opties 
voor een gecombineerd systeem. Dat geeft grofweg deze vier opties: 

1. Optie 1 "CDD" is een keuze voor CDD, zonder daar IRD (al te veel) in te betrekken. 

2. Optie 2 "CDD & IRD individuele dierregistratie op doelgroep UBN's" is een gecombineerd 
systeem: de belangrijkste doelgroep in IRD en de rest in CDD. De belangrijkste doelgroep 
bestaat uit de hondenfokkers en importeurs (zowel bedrijfsmatig als particulier), de overige 
bedrijfsmatige hondenhouders, de chipleveranciers, chippers en dierenartsen. Anders gezegd: 
in ieder geval de eerste houder van het dier, eventueel de overige houders met een UBN en 
niet zozeer de particuliere houders die een hond aangeschaft hebben. In de procesgang geeft 
dat deze knip: 
a. Relatiebeheer vindt alleen plaats voor de belangrijkste doelgroep. 
b. CDD blijft (mogelijk tijdelijk) het systeem waaraan gemeld wordt. Samen met punt a 

voorkomt dit dat miljoenen particuliere houders in IRM en REBUS geregistreerd moeten 
worden. Het gegevensmodel van IRD hoeft dan niet (direct) aangepast te worden op de 
redelijk uitgebreide set aan CDD-meldingsattributen. En ADB's hoeven (in 1e instantie) hun 
systemen op minder onderdelen (niet direct) aan te passen. 

c. Meldingen aan CDD (zolang dit kan) over een dierverblijf op een geregistreerd UBN worden 
automatisch doorgeplaatst naar IRD. In IRD levert dat een registratie van chipnummers en 
dieren op waarmee aan de gestelde doelen kan worden voldaan, waaronder betere 
controles op de datakwaliteit en een bruikbare verblijfregistratie (stallijst). Eventueel kan 
dit tot alleen de geboorte- en importmelding beperkt worden (minder impact). Dit 
doorplaatsonderdeel is ook bruikbaar voor een migratie van de huidige meldingen in CDD. 

d. Het controlemechanisme van IRD wordt aan CDD gekoppeld met zoveel mogelijk 
gemeenschappelijke controlefuncties. 

e. Chiplogistiek wordt rechtstreeks aan IRD gemeld. 

3. Optie 3 "IRD" is een (uiteindelijke) keuze voor IRD en een (grotendeels) vervallen CDD. 

4. Optie 4 "CDD & IRD voor alleen chiplogistiek t/m chipaanbrenging" is in latere instantie 
toegevoegd n.a.v. overleg op 26-09-2018 met de sector. Deze optie is vergelijkbaar met optie 
2 een gecombineerd systeem, maar waarbij de registratie van dieren en verblijfsperioden in 
IRD (eerst) achterwege gelaten wordt. De knip in de procesgang is dan als volgt: 

a. Relatiebeheer in IRM net zoals in optie 2. 

b. CDD blijft het systeem waaraan gemeld wordt m.u.v. de chipmeldingen. Meldingen over 
een chipoverdracht, chipblokkade en de chipaanbrenging bij een dier worden aan IRD 
gemeld. De overdracht en de blokkade zijn in IRD al bestaande meldingstypes. Daar komt 
dan een nieuw meldingstype bij: de chipaanbrenging met het chipnummer, de chipper, 
datum aanbrenging, de diersoort en de houder als de diersoort gelijk is aan hond. 
Chipmeldingen kunnen zowel via ADB's als andere kanalen aangeboden worden. De 
overige meldingstypes zijn voor CDD, inclusief de nieuwe paspoortmelding en de overige 
wijzigingen. 

c. Meldingen aan CDD worden niet doorgeplaatst naar IRD, zodat dat daar niet (direct) van 
alles gewijzigd hoeft te worden. T.o.v. optie 2 blijft daardoor een afzonderlijke registratie 
van dieren en verblijfperiodes (eerst) achterwege. 

d. Het controlemechanisme van IRD beperkt zich tot de chipmeldingen. 
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opties. 
- Uitvoering I&R Hond door RVO: 0,3 fte extra voor optie 4 en 0,8 voor de overige opties. 
- RVO klantcontact: 0,3 fte extra voor alle opties. 

Kostenoverzicht 
Voorgaande kengetallen leiden voor de verschillende opties en groeiscenario's tot dit 
kostenoverzicht: 
 

Ontwikkelkosten ICT Alleen 
optie 4

Alleen 
optie 2

Optie 4 
gevolgd 
door 2

Alleen 
optie 3

Optie 2 
gevolgd 
door 3

Optie 4 
gevolgd 
door 3

Optie 4 
gevolgd 

door 2 en 3

Alleen
optie 1

Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer
- Dierenartsregistratie m.b.v. koppeling CIBG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Inschrijfmodule particuliere fokkers/importeurs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- Houderregistratie overig 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Chiplogistiek
- Beheerschermen nummervoorraad 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Chiplogistiek overig 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Meldingen-, chip- en dierregistratie
- Meldingen CDD basis 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
- Meldingen CDD incl. register 3,3
- Chipmeldingen IRD 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
- Diermeldingen IRD doelgroep UBN's 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7
- Diermeldingen IRD overig (particulier) 1,1 1,1 1,1 1,2
Totaalfactor 2,0 2,4 2,6 3,3 3,6 3,7 3,9 5,0
DICTU ontwikkelkosten (totaalfactor x 208K) 416.000 499.200 540.800 686.400 748.800 769.600 811.200 1.040.000
RVO invoeringskosten (80% DICTU ontw.kosten) 332.800 399.360 432.640 549.120 599.040 615.680 648.960 832.000
Totaal ontwikkelkosten excl.* 748.800 898.560 973.440 1.235.520 1.347.840 1.385.280 1.460.160 1.872.000

Toename exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer (7,5% DICTU ontw.kosten) 31.200 37.440 40.560 51.480 56.160 57.720 60.840 78.000
DICTU adaptief beheer (5% DICTU ontw.kosten) 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO functioneel beheer/ontwerp (0,2 of 0,5 fte) 29.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500
RVO uitvoering I&R Hond (0,3 of 0,8 fte) 43.500 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
RVO klantcontact (0,3 fte) 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
Totaal exploitatietoename excl.* 168.000 294.400 299.600 317.800 325.600 328.200 333.400 362.000

Huidige exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
DICTU adaptief beheer 0 0 0 0 0 0 0 0
RVO functioneel beheer/ontwerp 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
RVO uitvoering I&R Hond 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
RVO klantcontact 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal huidige exploitatiekosten excl.* 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Nieuwe exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer 76.200 82.440 85.560 96.480 101.160 102.720 105.840 123.000
DICTU adaptief beheer 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO functioneel beheer/ontwerp 34.000 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500
RVO uitvoering I&R Hond 58.500 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000
RVO klantcontact 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
Totaal nieuwe exploitatiekosten excl.* 233.000 359.400 364.600 382.800 390.600 393.200 398.400 427.000

Samenvatting
Ontwikkelkosten ICT
Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800
Chiplogistiek 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400
Meldingen-, chip- en dierregistratie 124.800 208.000 249.600 395.200 457.600 478.400 520.000 748.800
Invoeringskosten RVO.nl 332.800 399.360 432.640 549.120 599.040 615.680 648.960 832.000
Totaal ontwikkelkosten exl.* 748.800 898.560 973.440 1.235.520 1.347.840 1.385.280 1.460.160 1.872.000

Exploitatiekosten per jaar
Technisch beheer ICT 76.200 82.440 85.560 96.480 101.160 102.720 105.840 123.000
Adaptief beheer ICT 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO.nl 136.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000
Afschrijving ontwikkelkosten over 4 jaren 187.200 224.640 243.360 308.880 336.960 346.320 365.040 468.000
Totaal exploitatiekosten per jaar excl.* 420.200 584.040 607.960 691.680 727.560 739.520 763.440 895.000
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* Bovenstaande totalen zijn exclusief communicatie, exclusief infrastructuur en hardware en 
inclusief kosten voor nieuwe functies die ook voor andere diersoorten ingezet kunnen worden. 
 
In het overzicht is het daardoor niet te zien wat de gevolgen voor de jaarlijkse kosten van de 
infrastructuur en hardware zijn. Per optie geldt hiervoor deze inschatting: 

- In optie 1 "CDD" zal dit een forse toename geven t.o.v. het huidige CDD. 
- In alle scenario's die op optie 3 "IRD" uitkomen vervallen de huidige CDD kosten. 
- In de overige scenario's is er een beperkte toename t.o.v. de huidige kosten. 

 
Zaken die voor meerdere diersoorten ingezet kunnen worden zijn deze: 

- Alle opties: Dierenarts- en chipperregistratie en de borging dat chipnummers alleen aan 
geregistreerde chippers worden verstrekt. 

- Alle opties: Beheerschermen voor het bijhouden van de nummervoorraad. 
- Alle opties: Middelen voor het inschrijven van nieuwe relaties. 
- Alle opties: UBN's die niet aan een locatie gebonden zijn. 
- Alle opties: Verder geoptimaliseerde meldtechniek (op termijn één bericht voor alle 

meldingstypes; BRS-nummer vervangen door UBN). 
- Optie 3: Uitgebreidere set van gegevens die gemeld kunnen worden. 
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7 BIJLAGE 1 REQUIREMENT ANALYSE 
 
(Opdracht aan RVO.nl) 
 
Algemeen 
 
• De aanpak is projectmatig. RVO.nl doet een voorstel voor de inrichting van het 

project. 
• De benodigde aanpassingen worden met regelgeving ondersteund. De 

uitgangspunten voor deze aanpassingen liggen vast in de brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 17 mei 2017 (bijlage) 

• De systematiek met centrale database I&R/ADB’s blijft hetzelfde met uitzondering 
van de registratie van de chipper. 

• De ADB’s dienen realtime verbonden te zijn met de centrale database van RVO.nl 
• ADB’s dienen als deelnemers en financiers geheel en direct betrokken te worden bij 

het project. 
• T.b.v. het bewaken van datakwaliteit dienen (realtime) controles en signaleringen 

naar gebruikers ingebouwd te worden.  
• Er dient een voorziening te komen dat RVO.nl (op aangeven van NVWA) meldingen 

kan doen. Bijv. bij een inbeslagname.  
• Voorlichting/uitleg over de aanpassingen maakt deel uit van het project. Hierbij is 

een belangrijke rol weggelegd voor LNV-DAD en de ADB’s. Te denken valt aan een 
campagne van LICG met de ADB’s.  

• Met ADB’s overleggen over de wenselijkheid van aansluiting op de I&R-app van 
RVO.nl. 

 
Registratie chipper en eerste I&R-melding van de chip (bij geboorte of 
anderszins)  
 
• Er dient een openbaar register te worden gemaakt waar alle chippers in komen te 

staan die in Nederland implanteerbare 528-chips gebruiken. N.B. Dit is niet aan een 
bepaalde diersoort gebonden (nieuw). 

• Chippers zijn of geregistreerde dierenartsen/dierenartspraktijken of natuurlijke 
personen die zich als chipper hebben geregistreerd. Met KNMvdD dient overlegd te 
worden hoe dierenartsen in het register komen (nieuw). 

• Er dient een ‘zware’ verificatie van de chipper te zijn waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een KvK-nummer en/of BSN (DigiD). Voor de hand ligt dat dit rechtstreeks op de 
I&R-databank bij RVO.nl gebeurt en niet via de ADB’s (nieuw). 

• Het register moet op de site van RVO.nl raadpleegbaar zijn (nieuw). 
• Het register moet worden gedeeld met de aangewezen I&R-databanken voor honden, 

de paspoortuitgevende instanties voor paarden en de leveranciers van 528-chips 
(nieuw). 

• Er moet een koppeling komen van het register met de I&R-databank met als doel het 
volledig in beeld krijgen van de chiplogistiek. Dat betekent dat alleen een 
registreerde chippers 528-chips kunnen bestellen en alleen zij geautoriseerd zijn de 
registratie van deze chips in het I&R-systeem te verrichten. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met tussenhandel (nieuw). 

• De chipleveranciers dienen inzicht in c.q. toegang te hebben tot dit register. Met deze 
leveranciers dient in dit project vastgesteld te worden wat het meest praktische 
systeem is. Te denken valt aan de systematiek van oormerksystematiek bij runderen 
en schapen & geiten (nieuw). 

• Het moet mogelijk zijn een registratie van een frauduleuze chipper door te halen. Het 
voornemen is overtredingen van chippers via strafrecht te laten verlopen (nieuw). 
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Paspoortregistratie 
 
• Dierenartsen/dierenartsenpraktijken registreren het paspoortnummer bij het 

chipnummer via een ADB in de centrale I&R-hond. (nieuw) 
• Met KNMvdD en leveranciers van paspoorten dient overlegd te worden hoe 

dierenartsen de registratie van paspoorten in I&R-hond brengen. Zoveel mogelijk 
aansluiten bij bestaande systematiek. 

• Bij het in Nederland brengen door een fokker/handelaar/houder van een buitenlandse 
hond meldt (importmelding) de geregistreerde fokker/handelaar/houder aanvullend 
op artikel 9 (waaronder het chipnummer) het paspoortnummer. (nieuw)  

 
Registratie van de fokker/handelaar en I&R-meldingen 
 
• Onder een fokker wordt verstaan iedereen die een nestje fokt met een hond 

ongeacht of dat bedrijfsmatig gebeurd of niet. 
• Ten algemene dient er een unieke relatie te komen tussen de houder, fokker of 

handelaar van een hond of honden. Alleen waar deze relatie is vastgelegd in het I&R-
systeem kan een houder een I&R-melding doen over deze hond of honden (nieuw). 

• Een chipper van puppy’s kan de meldingen ook alleen doen op naam van deze 
houder die in het I&R-systeem staat als houder van de teef. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met teven ouder dan 2013 die mogelijk niet zijn geïdentificeerd en 
geregistreerd. Hiervoor dient een signalering te komen. (nieuw). 

• Voor beroepsmatige fokkers van honden geldt hetzelfde. Daar vindt de eerste 
melding van een chip plaats op naam van de beroepsmatige fokker van honden. Dus 
bij bedrijfsmatige fokkers kan alleen de houder van een UBN I&R-meldingen doen 
(nieuw). 

• Beroepsmatige fokkers en handelaren (houder UBN) zijn geregistreerd en hun 
identiteit is geverifieerd door RVO.nl. (ongewijzigd).  

• Fokkers – niet bedrijfsmatig – zijn of dienen zich eenduidig te registreren in het I&R-
systeem. Een systeem voor verificatie van de gegevens dient in overleg met de 
ADB’s nog uitgewerkt te worden. Bijv. onderzocht moet worden of ADB’s mogen 
vragen naar BSN (voorkeur mogelijkheid), zoals banken en zorgverzekeraars. 

 
Registratie hondeneigenaar (eindgebruiker) en I&R-meldingen 
 
• Ten algemene dient er een unieke relatie te komen tussen de houder van een hond 

of honden. Alleen waar deze relatie is vastgelegd in I&R-hond kan een houder een 
I&R-melding doen over deze hond of honden (nieuw).  

• Verificatie overlaten aan ADB’s. Een systeem voor verificatie van de gegevens dient 
in overleg met de ADB’s nog uitgewerkt te worden - voorkomen moet worden dat 
een al geregistreerde hondeneigenaar zich opnieuw gaat/moet registreren met kans 
op doublures (nieuw).  

• De (al of niet reeds) geregistreerde houder meldt de hond of honden aan bij aanvoer 
en af bij overdracht of overlijden (nieuw/ongewijzigd) 

• Bij het in Nederland brengen door hondeneigenaar (eindgebruiker) van een 
buitenlandse hond meldt de (al of niet reeds) geregistreerde houder aanvullend op 
artikel 9 het paspoortnummer (nieuw).   

• Rekening houden met honden van voor I&R. 
 
Vlagmogelijkheid van in beslaggenomen hond 
 
Nog uitwerken. In verdiepings-analyse meenemen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
 
In 2012 is een centraal register [1] in gebruik genomen voor de uitvoering van het Besluit en Regeling 
identificatie en registratie van honden (I&R Hond). In een brief van 17 mei 2017 is aan de Tweede 
Kamer toegezegd dat verbeteringen zullen worden doorgevoerd bij I&R Hond. Dit in het belang van 
het welzijn en de gezondheid van honden, maar ook in het belang van de humane gezondheid 
(rabies). Om deze belangen zo goed mogelijk te dienen moet een verbeterd I&R Hond de fraude en 
malafide hondenhandel zoveel mogelijk tegengaan. Op hoofdlijnen zijn dat deze verbeteringen: 

• Het uit de anonimiteit halen van de eerste houder, de overige bedrijfsmatige houders van 
honden, de chipper en de toeleveringsketen van Nederlandse 528-chips. 

• Een verplicht dierenpaspoort en de registratie van het paspoortnummer door een 
geregistreerde dierenarts of importeur. 

• Controles en signaleringen ter voorkoming van een incorrecte of onvolledige registratie. 
• Een register van waaruit betrouwbaardere raadplegingen, risicogerichte analyses en 

rapportages mogelijk zijn dan in het huidige systeem. 
 
Het Ministerie van LNV heeft hiervoor, in samenwerking met RVO.nl (hierna steeds RVO), een 
offerteverzoek [2] opgesteld met een lijst van requirements en acties. De lijst van requirements staat 
in bijlage 4. In het offerteverzoek wordt om een doorkijk gevraagd in de kosten van het door 
ontwikkelen naar een I&R Hond dat aan de eisen van LNV voldoet. Op basis van dit verzoek is een 
verkennende uitwerking [3] & [4] opgesteld en vervolgens een projectplan [5]. 
 
Onderdeel van fase 1 uit het projectplan is het uitvoeren van een informatieanalyse die inzicht geeft in 
de kosten en de basis kan vormen voor de realisatie van een nieuw systeem dan wel de aanpassing 
van bestaande systemen. Deze twee opties staan in het projectplan als volgt geformuleerd: 

• Een aanpassing van de bestaande Centrale Databank Dieren (CDD I&R Hond [1]). 
• Het onderbrengen van I&R Hond in het Identificatie en Registratie Dieren (I&R/IRM/IRD [6]), 

het systeem voor landbouwhuisdieren (rund, varken, schaap/geit, paard, pluimvee). 
 
In de doorkijk moeten ook de financiële consequenties en de voor- en nadelen van beide opties 
inzichtelijk gemaakt worden. 
 
Dit document is een rapport van de uitgevoerde informatieanalyse. Deze informatieanalyse geeft 
inzicht in de processen en gegevensregistratie van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie. 
In de beschrijving van de gewenste situatie zijn ook de uitkomsten en besluiten van sessies met de 
sectorpartijen verwerkt. De beschrijving richt zich vooral op de "Wat" vraag, maar daar waar dit van 
invloed is op de kosten, voor- en nadelen van de verschillende opties wordt ook ingegaan op de "Hoe" 
vraag. 
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1.2 Doel 
 
Deze informatieanalyse beschrijft de bedrijfsprocessen, de gegevensbehoefte, de informatiestromen 
en de relatie tot de ‘buitenwereld’ gericht op de uitvoering van I&R Hond. Daarnaast worden op 
hoofdlijnen de verschillen inzichtelijk gemaakt tussen nieuwbouw of aanpassing van bestaande 
systemen (IRD of CDD). Hierbij hoort ook de financiële uitwerking in een bijlage (begroting 
ontwikkelkosten en exploitatiekosten). Tariefstructuur e.d. ligt bij beleid. In de informatieanalyse is 
aandacht voor de bestaande regelgeving, de voorgestelde wijzigingen m.b.t. I&R Hond en de gevolgen 
voor de betrokken organisaties. 
 
In het algemeen dient de informatieanalyse als basis voor het opstellen van de specificaties van de 
administratieve organisatie en het opstellen van het functionele ontwerp van de ondersteunende 
informatiesystemen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de indeling van deze informatieanalyse: 
 

- Hoofdstuk 1 geeft een inleiding, met achtergrond, doel, aanpak, scope, 
uitgangspunten/randvoorwaarden, aannamen en business requirements (vereisten). Verder de 
openstaande en afgesloten punten (vragen, issues) en de belangrijkste besluiten. 

- Hoofdstuk 2 beschrijft het contextmodel en de inkomende en uitgaande gegevensstromen. 
- Hoofdstuk 3 beschrijft per hoofdproces de bijbehorende deelprocessen. 
- Hoofdstuk 4 behandelt het gegevensmodel (entiteiten, relaties en attributen). 
- Hoofdstuk 5 behandelt het interactiemodel. 
- Hoofdstuk 6 geeft een opsomming van de belangrijkste organisatieonderdelen. 
- Hoofdstuk 7 behandelt de automatiseringsverwachting. 
- Hoofdstuk 8 behandelt de (systeem)architectuur. 
- Bijlagen 1 en 2 (hoofdstukken 9 en 10) bevatten een begrippenlijst en een lijst van afkortingen. 
- Bijlage 3 (hoofdstuk 11) beschrijft het huidige proces. 
- Bijlage 4 (hoofdstuk 12) is een kopie van de lijst van requirements uit het offerteverzoek [2]. 
- Bijlage 5 (hoofdstuk 13) bevat een uitwerking van de opties voor de wijzigingen aan de huidige 

systemen. Welke opties hiervoor als uitgangspunt genomen zijn staat in punt 11) van §1.4. 
- Bijlage 6 (hoofdstuk 14) geeft een indicatie van de kosten voor de verschillende opties. 

 

1.3 Scope 
 
De scope van deze informatieanalyse ligt op: 

1. De te realiseren uitbreidingen op de gegevensregistratie in het centrale systeem: registratie 
chipleveranciers en chiplogistiek; registratie chippers en dierenartsen; paspoortregistratie; 
registratie van fokkers en importeurs; meldingenregistratie; raadpleegmogelijkheden; 
structurele analyses en rapportages; meldingen die door RVO ambtshalve geplaatst worden; 
vlagmogelijkheid van bijvoorbeeld in beslaggenomen honden en bijtincidenten. In de 
offerteaanvraag [2] voor deze uitbreidingen is een lijst van requirements opgesteld. In bijlage 
4 is een kopie van deze lijst opgenomen. 

 
Daarnaast ligt de scope op de huidige systemen voor dier-, houder- en locatieregistratie: 

2. Centrale Databank Dieren (CDD [1]), het huidige systeem voor I&R Hond. 
3. Identificatie en Registratie Dieren (IRD [6]) voor landbouwhuisdieren, samen met IRM in het 

punt hierna en andere deelapplicaties ook bekend als I&R. 
4. Identificatie en Registratie Meldingseenheid- en houderschapsbeheer (IRM locatiebeheer), 

samen met IRD in het vorige punt en andere deelapplicaties ook bekend als I&R. 
5. De vraag in hoeverre deze systemen zich lenen voor de gevraagde uitbreidingen, wat hier de 

consequenties van zijn en tegen welke kosten. 
 
Alle overige, niet benoemde, onderwerpen vallen buiten de scope van deze informatieanalyse, zoals: 
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• Het inrichten van het proces, opleidingen en interne/externe communicatie. 
• Communicatievoorzieningen in het kader van ambtshalve herstel. Het uitgangspunt is dat RVO 

wel moet kunnen raadplegen en melden, maar geen overzichten of brieven naar de houder 
stuurt. Het op de plank hebben liggen van dezelfde middelen als voor andere diersoorten is 
wel een optie. Dit uit zich in een positievere score in de afweging t.o.v. andere opties. 

• Facturatie. 
• De I&R app. 
• Het centrale systeem ontvangt de gegevens over honden via aangewezen databanken. De 

primaire gegevensinwinning ligt dus bij de ADB's. Deze informatieanalyse richt zich op het 
centrale systeem. Voor de primaire gegevensinwinning t/m de ADB's beperkt de scope zich 
daarom tot het gedeelte dat van invloed is op de kwaliteit en de doelstelling van de gegevens 
in het centrale register. 

• Samenhangend met het vorige punt: De eindgebruiker van het ADB-systeem staat niet als 
zodanig in de meldingen en gegevensverzoeken aan het centrale systeem. Wie namens wie 
gemachtigd is en meldt wordt op die manier buiten het centrale systeem gehouden. Wie per 
meldingstype de verantwoordelijke partij is staat in besluit 1) van §1.8. 

 

1.4 Uitgangspunten 
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het uitvoeren van de analyse: 

1) Uitgangspunt 1) is de offerteaanvraag [2] voor de in §1.3 benoemde te realiseren uitbreidingen. 
Dit zijn uitbreidingen op de voorziening voor het uitvoeren van deze wet- en regelgeving: 

a. Besluit houders van dieren (BHVD). 
b. Besluit en Regeling identificatie en registratie (I&R Hond). 
c. Europese verordening 576/2013 (EU dierenpaspoort). 

Hiervan afgeleide uitgangspunten zijn: 
d. Elke Nederlander moet, zonder te hoge drempels, de gelegenheid hebben aan deze wet- 

en regelgeving en bijbehorende registratieverplichtingen te voldoen. 
e. Uitgangspunt van I&R Hond is dat ieder dier individueel identificeerbaar is. Het systeem 

moet kunnen vaststellen wanneer wie de houder van het dier was of is. 
f. I&R Hond is een meldsysteem. Het systeem registreert de meldingen, die met voldoende 

datakwaliteit aangeboden zijn, ongeacht of de gemelde gebeurtenis aan de wet- en 
regelgeving voldoet. 

2) De aangewezen databanken zijn verantwoordelijk voor de primaire inwinning van de wettelijk 
verplichte gegevens voor de registratie in I&R Hond. In de regelgeving is opgenomen dat ADB's 
de I&R meldgegevens binnen 1 werkdag moeten doorgeven aan het centrale systeem voor I&R 
Hond. Dat is dus niet beslist realtime. Punt 1) van §1.5 stelt dat in een doorontwikkeld I&R Hond 
realtime gegevensuitwisseling een randvoorwaarde is. 

3) Uitbreiding op de rechtstreekse gegevensinwinning door het centrale systeem zijn deze: 
a. RVO is verantwoordelijk voor de registratie van de chipleveranciers, chippers, 

dierenartsen, bedrijfsmatige houders, fokkers en importeurs. 
b. RVO is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de chiplogistiek. Het proces verloopt 

via het centrale systeem. Na de uitgifte van een 528-chipnummer door RVO is de chip 
ononderbroken in beeld bij RVO tot en met het moment van implanteren bij een dier. 

c. RVO is verantwoordelijk voor het ambtshalve plaatsen van meldingen. Dit in opdracht van 
NVWA of LID of n.a.v. administratieve controles door RVO zelf. 

4) ADB's zijn verantwoordelijk voor de registratie van de overblijvende groep houders. Dat zijn de 
particuliere houders van honden (niet bedrijfsmatig, niet een fokker en niet een importeur). 
ADB's geven de houdergegevens van deze groep door aan het centrale systeem. 

5) Het burgerservicenummer (BSN) is geen onderdeel van de gegevensuitwisseling tussen 
aangewezen databanken en het centrale systeem voor I&R Hond. 

6) Uitgangspunten 2) en 5) leiden alvast tot deze conclusie: In de gegevensuitwisseling tussen 
ADB's en het centrale systeem kunnen voor het identificeren van natuurlijke personen en/of 
rechtspersonen alleen deze gegevens gebruikt worden: 



Informatieanalyse Ministerie van Economische Zaken 
Doorontwikkeling I&R Hond RVO 
 

Versie: 1.0 Pagina 9 van 85 
Status: Definitief 

a. NAW-gegevens en de geboortedatum van natuurlijke personen. 
b. Het Kamer van Koophandel-nummer (KvK) van rechtspersonen. 
c. Door RVO toegekende identificatienummers: BRS-nummer (relatie van RVO), IRR-

nummer (relatie van I&R dierregistratie) en UBN (Uniek BedrijfsNummer voor I&R). 

7) Met betrekking tot punt 6)c en de relatiebeheersystemen waar RVO gebruik van maakt:  
Het relatiebeheersysteem dat de voeding vanuit de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) en 
de Kamer van Koophandel verzorgt is REBUS. Bij de eerste inschrijving wordt de relatie in het 
bronsysteem gemarkeerd. Vanaf dat moment is REBUS afnemer van de relatiegegevens bij de 
bron en latere mutaties zoals bijv. verhuizingen. Vervolgens zijn er vele andere applicaties die 
de relatiegegevens uit REBUS afnemen. Als uitgangspunt geldt dat de impact op dit 
applicatielandschap het grootst is als voor elke bedrijfsmatige of particuliere hondenhouder een 
BRS-nummer toegekend wordt. Wordt alleen een IRR-nummer toegewezen, dan is de impact 
aanmerkelijk minder groot. Een andere mogelijkheid is toekenning van identificatienummers te 
beperken tot de belangrijkste doelgroep. Dat zijn de hondenfokkers en -handelaren en, in de 
toeleveringsketen van chips en paspoorten, de chipleveranciers, chippers en dierenartsen. 

8) In het kader van 1)a houdt RVO al een registratie bij van locaties waar bedrijfsmatige 
activiteiten met honden plaatsvinden (voorraad, verkoop, afleveren, opvangen, fokken). Deze 
groep krijgt in IRM op basis van het KvK-nummer een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) toegewezen 
en daarmee ook een BRS- en IRR-nummer. De huidige grootte van deze groep bedraagt 
ongeveer 750, waarvan zo'n 100 locaties zich alleen met opvang bezighouden. 

9) In het kader van 1)b geldt vanaf 1 april 2013 de verplichting pups en geïmporteerde honden te 
registreren met het chipnummer dat de hond identificeert. Op termijn zijn daarmee alle honden 
in Nederland geregistreerd. In CDD wordt geen registratie van chipleveranciers, chip(nummer)s, 
chippers, dierenartsen, houders, dieren en verblijfperiodes bijgehouden. Er worden alleen 
meldingen geregistreerd. Ook geldt dat aan CDD geen paspoortgegevens gemeld worden. Dat 
dit alles voor verbeteringen in aanmerking komt blijkt uit de probleemstelling in §1.1 en de 
offerteaanvraag [2]. 

10) Gegevens die voor de uitvoering van 1)a, 1)b en 1)c niet noodzakelijk zijn worden niet centraal 
geregistreerd. I&R Hond is niet het primaire systeem voor handhaving en ook niet voor opslag 
van kenmerken met alleen een buitenlandse of een lokale ADB betekenis. In het huidige CDD 
systeem zijn dat deze categorieën gegevens: 

a. Buitenlandse gegevens over de chipper en de identificatiedatum. 
b. Lokale ADB gegevens zoals het ADB kenmerk, ADB klantnummer, etc. 
c. Vrije-tekst-velden zoals de contactmelding. Opmerkingen van dierenartsen kunnen alleen 

ondersteund door een protocol centraal geregistreerd worden (vlagregistratie). 

11) Een groot gedeelte van de in punt 9) opgesomde zaken zitten wel in het IRD/IRM voor 
landbouwhuisdieren. Het ontwikkelteam van I&R heeft begin 2018 daarom een vergelijking [4] 
uitgevoerd tussen het aanpassen van CDD en/of IRD. De uitkomst van deze vergelijking was een 
advies om de wijzigingen van I&R Hond door te voeren in IRD. Op dat moment lag de focus 
echter nog niet op de belangrijkste doelgroep: de hondenfokkers en importeurs (zowel 
bedrijfsmatig als particulier), de overige bedrijfsmatige hondenhouders, de chipleveranciers, 
chippers en dierenartsen. Anders gezegd: in eerste houder van het dier, eventueel de overige 
houders met een UBN en niet zozeer de particuliere houders die een hond aangeschaft hebben. 
Een extra optie is daarom deze oplossingsrichting: de belangrijkste doelgroep in IRD en de rest 
in CDD. Grofweg geeft dat deze 3 opties: 
 

1. Optie 1 "CDD" is een keuze voor CDD zonder daar IRD (al te veel) in te betrekken. 
2. Optie 2 "CDD & IRD voor individuele dierregistratie op doelgroep UBN's" is de 

belangrijkste doelgroep in IRD en de rest in CDD. 
3. Optie 3 "IRD" is een (uiteindelijke) keuze voor IRD en een (grotendeels) vervallen CDD. 

 
Welke van deze opties het (op termijn) wordt moet uit deze informatieanalyse gaan blijken. In 
bijlage 5 (hoofdstuk 13) worden deze 3 opties verder uitgewerkt. In latere instantie is in deze 
bijlage een extra optie 4 met minder directe impact toegevoegd: 
 

4. Optie 4 "CDD & IRD voor alleen chiplogistiek t/m chipaanbrenging" is een variant op optie 
2, waarbij IRD (eerst) niet voor individuele dierregistratie ingezet wordt maar alleen voor 
individuele chipregistratie t/m de chipaanbrenging. 
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7) Chippers moeten zich bij RVO als een natuurlijk persoon inschrijven in 
het chipperregister. Voor dierenartsen wordt onderzocht of de 
informatie uit het CIBG register kan worden gehaald (§7.2, 
aandachtspunt 8). Elke dierenarts is automatisch ook een chipper. Van 
de chipper wordt het m.b.v. DigiD verkregen BSN geregistreerd. Dit is 
ook van toepassing als de chipper onderdeel uitmaakt van een 
Maatschap of VOF en geldt dus ook voor dierenartsen. 

Deelnemers 
informatie-
analyse 
sessies 

19-07-2018 

8) De houders die een hond laten chippen (meestal de fokker of 
importeur, d.w.z. de eerste houder) en de bedrijfsmatige houders 
moeten zich bij RVO als zodanig inschrijven. Voor particuliere houders 
is dat op basis van een BSN m.b.v. DigiD. Voor bedrijfsmatige houders 
een KvK-nummer m.b.v. eHerkenning. Of inschrijving alleen in het 
klantportaal van RVO mogelijk is of ook via een door een ADB 
aangesproken module van RVO is onderdeel van de hoe-vraag (§7.2, 
aandachtspunt 9). 
 
Als de eerste houder zich niet bij RVO heeft ingeschreven, kan geen 
geboorteregistratie worden gedaan en geen paspoort worden 
uitgegeven. Is dit een importeur, dan kan geen importregistratie 
gedaan worden. 

Idem 19-07-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-11-2018 

9) Registratie vervolghouders o.b.v. NAW bij aangewezen databank. Idem 19-07-2018 
10) De gegevens van chipleveranciers, chippers, dierenartsen, 

hondenfokkers en importeurs (zowel bedrijfsmatig als particulier) en 
de overige bedrijfsmatige hondenhouders zijn opvraagbaar voor 
aangewezen databanken, zodat zij kunnen controleren of het om de 
juiste gegevens gaat die bij de juiste persoon horen. Het wordt niet 
mogelijk een dump op te vragen van meerdere relaties. Er is voor 
slechts één relatie tegelijkertijd informatie op te vragen. 

Idem 19-07-2018 
24-07-2018 

11) Wanneer een hond in NL gechipt wordt, dan moet dit met een 528 
chip gebeuren. Dit is de Nederlandse landcode. De 528 chip mag 
alleen in Nederland worden gebruikt. 

Idem 19-07-2018 

12) Uitsluitend een dierenarts mag een paspoort afgeven en alleen bij een 
gechipte hond. Het chipnummer moet vermeld worden in het 
paspoort. De dierenarts is verantwoordelijk om bij uitgifte van het 
paspoort het paspoortnummer te registreren. Als een paspoort 
verloren is gegaan, dan kan een vervangend paspoort aangevraagd 
worden. Alleen de actuele houder van een hond kan een vervangend 
paspoort aanvragen, dus er moet eerst een controle op de registratie 
uitgevoerd worden. Paspoort wordt verplicht en komt overeen met het 
Europese paspoort, dus eerste houder moet ook in het paspoort 
vermeld worden bij uitgifte. 

Idem 19-07-2018 

13) Bij commerciële import moet een Traces-certificaatnummer gemeld 
worden. Bij particuliere import wordt geen Traces-nummer gemeld. 
 
Registratie particuliere import hoeft niet beslist via chipper / 
dierenarts als controle op identificatie. 

Idem 19-07-2018 
 
 
28-11-2018 

14) Een hond is op te vragen (raadplegen dierdetails) zodra de geboorte- 
of importregistratie is gedaan. Dus ook als er nog geen paspoort voor 
de hond is uitgegeven. Wel wordt dan inzichtelijk gemaakt dat het 
paspoort(nummer) nog ontbreekt. In de regelgeving komt te staan 
dat het verboden is een hond te verhandelen (dus verkopen en/of 
kopen) zonder registratie én paspoort, ongeacht of het dier voor, op of 
na 1 april 2013 geboren is. 

Idem 19-07-2018 
 
 
 
 
 
28-11-2018 

15) Een aanvoermelding kan altijd geregistreerd worden, ook als de 
primaire registratie ontbreekt. Of bij een ontbrekende primaire 

Idem 19-07-2018 
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registratie de hond wel of niet op te vragen is (raadplegen dierdetails), 
is parameteriseerbaar. 

16) De aanvoermelding van de tweede houder is cruciaal om te bepalen of 
de chipper, dierenarts en eerste houder aan de verplichtingen heeft 
voldaan. Het wordt daarom mogelijk op ontbrekende meldingen 
(signaleringen) te raadplegen, zodat deze partijen de registratie 
kunnen controleren en aanvullen. 

Idem 19-07-2018 

17) Een afvoermelding kan alleen geregistreerd worden als de houder de 
hond aangemeld heeft (geboorte, import, aanvoer, gevonden). 
Hetzelfde geldt voor de chipvervanging, export, vermissing, dood. 

Idem 19-07-2018 

18) Elke geaccepteerde melding krijgt in het centrale systeem een status 
toebedeeld variërend van ingediend, inconsistent, voorlopig, definitief, 
hersteld of ingetrokken. In §3.1.4 "Consolideren melding". is een 
beschrijving opgenomen. Uitgangspunt is dat een gebeurtenis altijd 
gemeld kan worden, ook al blijft een andere partij in gebreke. 
Meldingen worden wel geweigerd als de melder het zelf kan oplossen. 

Idem 19-07-2018 

19) In raadpleegverzoeken aan het centrale systeem staat niet 
aangegeven wie de eindgebruiker is. Waar relevant wordt in de 
structuur van het antwoordbericht wel onderscheid gemaakt tussen 
openbare en niet openbare gegevens. De openbare gegevens zijn de 
gegevens die niet tot een persoon of bedrijf te herleiden zijn. Voor dit 
onderscheid gelden deze uitgangspunten: 
a. Voor gegevens over ingeschreven relaties geldt besluit 10). 
b. ADB's hebben geen toegang tot niet openbare gegevens in 

meldingen die ze niet zelf aangeleverd hebben. Het centrale 
systeem zorgt ervoor dat in het antwoord niet openbare gegevens, 
die van andere ADB's afkomstig zijn, niet gevuld worden. 

c. Dit geldt ook voor de door chipleveranciers bestelde chipnummers. 
Deze kunnen alleen rechtstreeks door de chipleverancier zelf 
geraadpleegd worden. 

d. Vrije chips op naam van chippers kunnen door alle ADB's 
geraadpleegd worden t.b.v. informatieverstrekking aan alleen de 
chipper zelf. ADB's verzorgen de onderlinge gegevensafscherming. 
Vrije chips op naam van chipleveranciers vallen onder punt c. Deze 
zijn voor de ADB's niet raadpleegbaar. 

e. De overige (op individuele eindgebruikers gerichte) 
gegevensafscherming is aan de ADB's. 

Afstemming 
DGAN DAD 
/ RVO 

12-09-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-11-2018 

20) Bij de registratie van pups is het aangeven van het moederdier (ter 
voorkoming van katvangers) geen eis en ook (nog) niet een gegeven 
dat aan RVO gemeld kan worden. 

Idem 12-09-2018 

21) De aanvoermelding wordt niet uitgebreid met gegevens over de vorige 
houder (herkomst) ter voorkoming van de administratieve last. 

Idem 12-09-2018 
28-11-2018 

22) Raadpleegschermen voor externe gebruikers (LID) zijn niet geschikt 
voor interne gebruikers (NVWA, RVO). Reden: Inlogtechniek en het 
onderscheid naar medewerker. 

Idem 12-09-2018 

 

1.9 Openstaande punten 
Openstaande punten zijn in de verschillende onderdelen van de informatieanalyse te herkennen aan 
de blauw gemarkeerde tekst. Deze markeringen worden weggehaald zodra het punt niet meer open 
staat. Overblijvende punten dienen tijdens het functioneel ontwerp te worden afgesloten. Deze staan 
in §7.2 vermeld. 
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2.3.1 Gegevensstromen relatiebeheer en in- en uitschrijving 
 

Inschrijving relatiebeheer m.b.v. de inlogprocedure 
Gebruikers van het RVO klantportaal krijgen automatisch een inschrijving in REBUS incl. een 
toekenning van een BRS-nummer. Dit wordt verzorgd door de voorziening "Identificatie Onbekende 
Relaties" (IOR) zodra een nieuwe relatie inlogt. Dit kan op twee manieren: 

- Als natuurlijk persoon (DigiD), waarbij het BRS-nummer aan een BSN gekoppeld wordt. 
- Of als rechtspersoon (eHerkenning), waarbij het BRS-nummer aan een KvK-nr gekoppeld wordt. 

Vervolgens verzorgt REBUS de actualiteit en de voeding van de relatiegegevens vanuit de 
bronsystemen zoals dat in uitgangspunt 7) toegelicht staat. Voor I&R Hond geldt besluit 2) dat 
inschrijving in REBUS alleen plaatsvindt voor de belangrijkste doelgroep. In het contextmodel 
hierboven zijn dat de lichtgeelgekleurde externals. 
 
Relatienummer en relatiegegevens 
Zie uitgangspunten 6) en 7). Voor deze gegevensstroom is, net zoals in de vorige alinea, besluit 2) 
van toepassing. 
 
Inschrijving of uitschrijving houderactiviteit 
Chippers, dierenartsen, hondenfokkers, hondenimporteurs en bedrijfsmatige hondenhouders schrijven 
hun voor RVO relevante houderactiviteiten in of uit m.b.v. een webformulier in het klantportaal van 
RVO (IRI locatiebeheer). Het begrip houder wordt hierbij ruim gezien: niet alleen houders van honden, 
maar ook van chips of van dierenartstaken. Inschrijving is alleen mogelijk nadat de houder ingelogd 
heeft, zoals dat in de voorlaatste alinea hierboven uitgelegd staat. De inschrijving resulteert in een 
identificatienummer van de houderactiviteit. Voor bedrijven is dat een UBN (Uniek BedrijfsNummer), 
voor chippers een UCN, voor dierenartsen een UDN, enz. Deze identificatienummers vallen onder 
dezelfde noemer, waarvoor de verzamelnaam UBN gebruikt wordt omdat dit zowel in de tijd als 
alfabetisch de eerste is. 
 
Geregistreerde houderactiviteiten 
De geregistreerde houderactiviteiten en bijbehorende relatiegegevens kunnen door de betrokken 
houders en RVO geraadpleegd worden om hierop mutaties door te kunnen voeren. ADB's gebruiken 
deze gegevens t.b.v. de klantdialoog, zoek- en verificatiefuncties, etc. 
 
Inschrijving of uitschrijving chipleverancier en besteltypes 
De door RVO uitgevoerde registratie van een leverancier van Nederlandse 528-chips. RVO registreert 
tevens de aan chipleveranciers toegewezen nummerseries. Chipnummerleveranciers kunnen daar 
chipnummerbestellingen op plaatsen. In de rest van dit document worden deze toewijzingen steeds 
besteltypes genoemd, analoog aan de merktypes in IRD. 
 
Geregistreerde chipleveranciers en besteltypes 
De geregistreerde chipleveranciers en bijbehorende besteltypes kunnen door RVO geraadpleegd 
worden om hierop mutaties door te kunnen voeren. De besteltypes zijn ook raadpleegbaar voor de 
chipleveranciers voor zover dit hun eigen types zijn. 
 
Bewijs van vakbekwaamheid huisdieren 
Het door de beheerder van een bedrijfsmatige hondenlocatie aan RVO verstrekte document dat hij of 
zij vakbekwaam is. RVO zet dit document in eDocs en voegt het documentnummer toe aan de 
registratie in IRM. 
 

2.3.2 Gegevensstromen chiplogistiek 
 

Chipnummerbestelling 
Een aanvraag van een chipnummerleverancier voor een of meerdere reeksen van nieuwe 
chipnummers waarvan de nummeruitgifte bij RVO ligt. Dit zijn de Nederlandse 528-chipnummers voor 
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een door RVO geregistreerd besteltype van een chipleverancier. 
 
Bestelde chipnummers 
De door RVO uitgegeven chipnummers n.a.v. een chipnummerbestelling. Deze zijn alleen 
raadpleegbaar voor de chipnummerleverancier die de chipnummerbestelling gedaan heeft. 
 
Vrije chips 
De nog niet bij een dier in gebruik genomen, niet geblokkeerde, 528-chips op naam van een 
chipleverancier of chipper. 
 

2.3.3 Gegevensstromen meldingenregistratie 
 

Dierdetails 
De kenmerken, verblijfplaatsen en vlaggen van één dier. Op basis van het chipnummer dat het dier 
heeft of heeft gehad kunnen ADB's deze gegevens opvragen ter ondersteuning van het 
meldingenproces. Net zoals bij het raadplegen van meldingen worden niet openbare gegevens 
afgeschermd. NVWA, LID en RVO hebben volledige toegang. 
 
Ontbrekende meldingen 
Een nog niet door RVO ontvangen melding over een gebeurtenis die op grond van een andere melding 
kennelijk wel plaats heeft gevonden. Voorbeeld: ontbrekende afvoer- of zelfs geboortemelding n.a.v. 
een aanvoermelding. 
 
Controleverzoek melding 
Een melding met het verzoek hierover een controleverslag te geven zonder de melding te registreren. 
 
Controleverslag melding 
Het resultaat van een controle- of registratieverzoek: 

- Een niet-OK plus foutmelding of een OK met nul, één of meerdere waarschuwingen. 
- Openbare dierkenmerken ter verificatie. Voor diersoort hond is dit de geboortedatum. 

 
Melding 
Een melding over een chip of een dier aan RVO. De meldingstypes staan in §3.1.3. Elke melding wordt 
teruggekoppeld met een controleverslag uit de vorige alinea en, indien geaccepteerd, een 
meldingsnummer. Op basis van dit meldingsnummer kunnen niet correcte gegevens gecorrigeerd 
worden m.b.v. een intrekmelding of een herstelmelding. 
 
Geregistreerde meldingen 
ADB's kunnen de geregistreerde meldingen raadplegen onder opgave van diverse selectiecriteria. Van 
de eigen meldingen worden alle gegevens verstrekt en van de overige meldingen alleen de openbare 
gegevens. Medewerkers van NVWA, LID en RVO kunnen alle meldingen volledig raadplegen. 
 

2.3.4 Gegevensstromen uitvoering, toezicht en handhaving 
 

Niet ingeschreven bedrijfsmatige hondenhouder 
In meldingen genoemde houders, waaruit blijkt dat deze bedrijfsmatige activiteiten hebben met 
betrekking tot honden, maar die niet als zodanig bij RVO ingeschreven staan. 
 
Diervlag 
Een indicatie dat voor een dier een (pakket) maatregel(en) of een ander signaal van toepassing is 
(geweest). Afhankelijk van de diersoort wordt dit gebruikt voor dierziektes, vaccinaties, zeldzame 
rassen, inbeslagname, handhaving, andere incidenten en ook omissies in de dierregistratie. 
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UBN-vlag (bedrijfsvlag) 
Een indicatie dat voor een UBN een (pakket) maatregel(en) of een ander signaal van toepassing is 
(geweest). Het UBN is hier de verzamelnaam als hierboven toegelicht bij "Inschrijving 
houderactiviteit". Dit kan dus zowel een bedrijf als een particulier zijn. Afhankelijk van de diersoort 
wordt dit gebruikt voor dierziektes, inspecties en handhaving. 
 
Geregistreerde vlaggen 
De geregistreerde dier- en/of UBN-vlaggen. 
 
Stallijst 
Een bedrijfsoverzicht t.b.v. NVWA met gegevens over de op een peildatum aanwezige dieren, de dier- 
en UBN-vlaggen, de nog niet definitief geregistreerde meldingen, de ontbrekende meldingen en de 
vrije-chipnummers-lijst. 
 
I&R via koppelvlakken 
NVWA heeft via koppelvlakken toegang tot vele onderdelen van IRD en IRM: Merken, dieren, perioden 
van verblijf op UBN's, vlaggen, houders, UBN's, houderactiviteiten, referentiegegevens, enz. 
 
Geregistreerde gegevens t.b.v. analyse & selectie 
Op verzoek voert een medewerker van "RVO Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen" op basis van 
selectiecriteria een data-analyse uit en rapporteert hierover in het gevraagde formaat. 
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3 HOOFDPROCESSEN EN DEELPROCESSEN 
In dit hoofdstuk worden de hoofdprocessen en de samenhang tussen de onderliggende deelprocessen 
en gegevensstromen benoemd. Dat zijn deze hoofdprocessen: 

- Meldingen-, chip- en dierregistratie (§3.1). 
- Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer (§3.2). 
- Chiplogistiek (§3.3). 
- Vlaggenregistratie (§3.4). 
- Informatieverstrekking (§3.5). 

3.1 Meldingen-, chip- en dierregistratie 

3.1.1 Inleiding 
Uitgangspunt van I&R Hond is dat ieder dier individueel identificeerbaar is. Het systeem moet kunnen 
vaststellen wanneer wie de houder van het dier was of is. Daartoe worden de chip- en 
diergebeurtenissen aan I&R Hond gemeld vanaf de chipoverdracht naar de chipper, vervolgens de 
geboorte of import t/m de dood of export. 
 
Het huidige CDD gegevensmodel kent geen afzonderlijke registratie (entiteiten) van chippers, houders 
en dieren. Alles wordt in één tabel met meldingen geregistreerd en per melding steeds opnieuw de 
ongenormaliseerde NAW-gegevens over de chipper en/of houder. Voor een schaduwdatabase volstaat 
dat misschien, maar voor een doorontwikkeld I&R Hond niet. Daarvoor is een genormaliseerd 
gegevensmodel nodig waarin chipleveranciers, chippers, dierartsen, fokkers, importeurs en 
bedrijfsmatige hondenhouders enkelvoudig beheerd worden, zodat hierop betrouwbare controleregels 
en raadplegingen zijn te baseren. Hetzelfde geldt voor de registratie van chipnummers, vervangingen, 
honden en verblijfplaatsen. In het huidige systeem moeten deze gegevens uit een stapel 
ongestructureerde meldingen gehaald worden, wat gerichte controles en betrouwbare raadplegingen 
lastig maakt, en waarvan een gedeelte niet gemeld zou zijn als deze voorzieningen er wel al waren 
geweest. 
 
Naast het kunnen registreren van meldingen is er functionaliteit nodig voor: 

- Het vooraf raadplegen van chippers, dierenartsen, ingeschreven hondenhouders (UBN's), vrije 
chips, dierdetails, inconsistente of nog niet definitief verwerkte meldingen en ontbrekende 
meldingen. ADB's en RVO I&R kunnen deze faciliteiten inzetten voor het inrichten van zoek- en 
verificatiefuncties voor eindgebruikers. 

- Het vooraf opvragen van een controleverslag op een voorgenomen melding. Dit verbetert de 
datakwaliteit en voorkomt onnodige herstelacties. 

- Het verwerken van de melding in een register met chip(nummer)s, dieren, houders, 
verblijfperiodes, signaleringen en automatische vlaggen. Dit maakt het mogelijk hierop 
betrouwbare controleregels en raadplegingen te baseren. En dat verbetert het controleverslag in 
de vorige alinea en dus ook de datakwaliteit en informatieverstrekking. 

- Herstel. Het systeem biedt raadpleegfuncties voor het opvragen van inconsistenties, nog niet 
definitief verwerkte registraties en ontbrekende meldingen. Incorrecte meldingen kunnen 
hersteld of ingetrokken worden. Melden en herstellen is een verantwoordelijkheid van de 
chipper, dierenarts of houder zoals per meldingstype in besluit 1) aangegeven staat. De 
raadpleeg- en herstelfunctionaliteit maakt het mogelijk dat correcties zoveel mogelijk door de 
sector zelf doorgevoerd kunnen worden. Dat beperkt de rol van RVO I&R voor het oplossen van 
inconsistenties en administratieve conflicten. 

 
In onderstaand schema is de samenhang van deze functies, gegevensstromen en registeronderdelen 
in het meldingenproces te zien. Omdat de scope van deze informatieanalyse op het centrale systeem 
ligt, is de gegevensinwinning door de aangewezen databanken buiten het model gelaten. De inrichting 
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van dat gedeelte is aan de ADB's. 
 
Het centrale systeem heeft een service georiënteerde architectuur. Dit zijn passieve services die 
grofweg op bovengenoemde processtappen aangesproken kunnen worden: vooraf raadplegen en 
controleren, registreren melding en achteraf raadplegen. Het gebeurtenisproces (levensloop) van een 
chip en een dier is in het schema hieronder daarom niet direct terug te vinden. Dit wordt bepaald door 
het meldingstype in combinatie met de gemelde gegevens over het chipnummer en de 
gebeurtenisdatum en wat hiervan t.o.v. de overige meldingen kan kloppen. Elke geaccepteerde 
melding krijgt in het centrale systeem een status uitgedeeld variërend van ingediend, inconsistent, 
voorlopig, definitief, hersteld of ingetrokken. De functie die deze status beheert is "Consolideren 
melding". Voor I&R Hond zijn vooral de meldingen van belang die de eerste houder in beeld brengen. 
In feite zijn dit de meldingen tot en met de aanschaf van het dier door de tweede houder: 

1. De chiplogistiek t/m de chipoverdracht aan de chipper gevolgd door de chipaanbrenging, 
2. de geboorte- of importmelding van of namens de fokker of importeur (de eerste houder), 
3. de paspoortmelding van de dierenarts, 
4. de afvoermelding van de fokker of importeur (de eerste houder) en 
5. de aanvoermelding van de houder daarna. 

 
Als gebeurtenissen 2 en 4 over de eerste houder niet gemeld zijn, dan is dat in beeld te brengen met 
de overige meldingen. In §3.1.4 is een beschrijving opgenomen plus een aantal voorbeelden van 
gebeurtenissen zoals die al dan niet chronologisch, (in)correct of (in)compleet gemeld kunnen worden 
en welke (status)registratie hieraan verbonden wordt. 
 

3.1.2 Meldingen-, chip- en dierregistratie schematisch 
Schematisch ziet het meldingenproces er als volgt uit: 
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techniek, maar ook of een melding logisch is en in de levensloop van het dier past. Een mechanisme 
met instelbare controleregels is binnen I&R niet nieuw. Een beschrijving is in het ontwerp van IRD 
opgenomen en wordt op deze plaats niet herhaald. Hieronder is een opsomming opgenomen van de 
belangrijkste categorieën controlefuncties. Wordt een fout geconstateerd, dan wordt de melding 
geweigerd. Bij nul, een of meerdere waarschuwingen wordt de melding wel geaccepteerd. 

Belangrijkste categorieën controlefuncties 
De controlefuncties voor individuele merk- en dierregistratie in IRD zijn er honderden, waarvan een 
groot aantal op levenslooplogica m.b.v. het register van merken (chipnummers), dieren en 
verblijfsperiodes. De belangrijkste categorieën zijn deze: 

• Onjuist formaat, ten onrechte niet ingevuld, onbekende inhoud, etc. Voor interface-afspraken 
over het formaat geldt, ter vermijding van onnodig veel maatwerkcontroles, randvoorwaarde 6). 
Voor andere, meer inhoudelijke, zaken zijn er controlefuncties per gegevenselement. 
Voorbeelden voor diersoort hond: in de geboorte- en importmelding moet een UBN van een 
houder ingevuld zijn; het UBN moet bekend zijn; een Nederlands adres moet een bestaand 
adres zijn. 

• Voldoet niet aan de afspraken over wie (namens wie) wat en via welk kanaal mag melden. 
Voorbeelden voor diersoort hond: Alleen ADB's en RVO kunnen melden. Chipmeldingen mogen 
ook door chipleveranciers en chippers gedaan worden. ADB's mogen alleen via de webservice 
melden. ADB's zijn automatisch gemachtigd, zonder dat hiervoor bij RVO een expliciete 
machtiging vastgelegd hoeft te zijn (zoals voor rund/schaap/geit). ADB's kunnen alleen hun 
eigen meldingen intrekken of herstellen. RVO moet namens de houder kunnen melden, 
intrekken en herstellen. 

• Onbekende of niet correcte houder-, UBN- of adresgegevens. Referenties aan chipleveranciers, 
chippers, dierenartsen, houders en UBN's moeten overeenstemmen met de in IRM bekende 
gegevens over de houderactiviteit incl. de diersoort. Daarnaast moet de rol van deze partijen 
overeenstemmen met de afspraken voor het meldingstype. Diersoort hond: In een 
geboortemelding moet het UBN van een fokker zijn. Chipoverdrachten zijn alleen mogelijk 
tussen chipleveranciers en chippers of chippers onderling. Enz. 

• Bij herstel of intrekking: onjuiste referentie aan eerder gemelde gegevens of conflicterend. 
Voorbeelden: onbekend meldingsnummer; ongewijzigde gegevens; geboortemelding kan niet 
ingetrokken worden als er voor het dier vervolgmeldingen gedaan zijn. Daarnaast gelden alle 
andere controlecategorieën. 

•  (On)bekend chipnummer of dier. Afhankelijk van het meldingstype moet het chipnummer of 
dier al bekend of juist nog niet bekend zijn. Voorbeeld: Een geboortemelding over een al 
bekend dier is alleen mogelijk als aanvullende achteraf melding of bij herstel of intrekken. Van 
dit type controle bestaan diverse varianten afhankelijk van het meldingstype en ook de 
diersoort. Voor diersoort hond is dit relevant voor het in beeld brengen van de eerste houder 
(fokker of importeur). 

• Verblijfsperiode is al gemeld. Een dier kan niet 2 keer geboren worden. Importeren van een al 
bekend dier is alleen mogelijk als het dier geëxporteerd is. Een 2e keer aanvoeren kan alleen als 
het dier afgevoerd is, enz. Ook hier dus meerdere varianten afhankelijk van het meldingstype. 
Opmerking: In CDD zijn t/m augustus 2018 voor een dikke 36.000 chipnummers meerdere niet 
ingetrokken geboortemeldingen ontvangen. Dat is 7,5% van het totale aantal unieke 
chipnummers uit niet ingetrokken geboortemeldingen. Voor importmeldingen, zonder dat 
hiervoor ook een export gemeld is, is dit percentage 10%. 

• Verblijfsperiode is nog niet gemeld. Afvoer melden is niet mogelijk als niet eerst de geboorte, 
import of aanvoer gemeld is. Dit kan de houder zelf oplossen en leidt daarom tot een 
blokkerende foutmelding. Idem voor de chipvervanging, export, dood en alle andere 
meldingstypes over een dier dat ergens gehouden wordt. 

• Gebeurtenisdatum kan niet kloppen of is al gemeld. Ook dit zijn vele controles. Een 
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gebeurtenisdatum die voor de geboortedatum ligt duidt bijvoorbeeld op een vergissing in een 
van beide datums, idem voor een gebeurtenisdatum na de dooddatum, enz. De controleregels 
zijn hierbij zodanig ingericht dat houder 2 kan melden zonder dat houder 1 nog gemeld heeft. 

• Gebeurtenisdatum sluit niet aan. Dit wordt bij afvoer en aanvoer (transport) gebruikt voor het 
signaleren van gaten, overlap of ontbrekende meldingen in de verblijfshistorie. 

• Voldoet niet aan voorwaarden uit de regeling. Voorbeelden: te laat gemeld; verbodsovertreding; 
niet toegestaan op grond van leeftijd of verblijfsduur; etc. 

• Inconsistent omdat een andere houder nog moet nog melden. Wanneer gebeurtenissen niet 
chronologisch gemeld worden, blijft afhankelijk van de diersoort en het meldingstype de 
registratie achterwege totdat de ontbrekende informatie gemeld is. Bij ontvangst van de 
inconsistente melding leidt dit tot een waarschuwing. Het wel of niet tot registratie overgaan 
wordt verzorgd door de consolidatiefunctie. Voorbeelden staan in §3.1.4. 

• Extra categorie voor diersoort hond: Controles op de NAW-gegevens van de houder waarvan 
ook een houderactiviteit bekend is of had moeten zijn. In §7.2 is dit als een aandachtspunt (6) 
voor het ontwerp toegevoegd. 

 
Met bovenstaande door het centrale systeem uitgevoerde controles worden deze doelen bereikt: 

- Datakwaliteit zonder dat de ADB's dit allemaal met eigen middelen hoeven te controleren. Wel 
is het een voorwaarde dat ADB's meldingen direct doorgeven en aan de melder terugkoppelen. 
Gebeurt dit niet, dan moeten fouten achteraf opgepakt worden terwijl de melder al iets anders 
aan het doen is. De kans op inconsistenties en administratieve conflicten zal dan toenemen. 

- Het zoveel mogelijk sturen dat de werkelijkheid geregistreerd wordt en niet een administratieve 
werkelijkheid. Dat betekent zo weinig mogelijk meldbarrières: In de keten moet houder 2 
kunnen melden zonder dat houder 1 gemeld heeft. In §3.1.4 "Consolideren melding" is een 
beschrijving opgenomen hoe met inconsistenties en administratieve conflicten omgegaan wordt. 

- Een speciale set controles voor herstelmeldingen en intrekkingen, zodat correcties zoveel 
mogelijk door de sector zelf doorgevoerd kunnen worden. Dat beperkt de rol van RVO I&R voor 
het oplossen van inconsistenties en administratieve conflicten. 

Uitvoer 
Een melding die aan de eisen voldoet wordt in het centrale systeem opgeslagen ter consolidatie en ter 
raadpleging voor zowel interne als externe organisaties. 

W1) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
- De chipoverdracht, chipblokkade en chipaanbrenging zijn nieuwe meldingstypes. 
- In de chipaanbrenging kan de houder gemeld worden m.b.v. het UBN van bestemming. 
- In de geboortemelding vervalt de chipper en de identificatiedatum, omdat dit voortaan via de 

chipaanbrenging gemeld wordt. 
- Ook de paspoortmelding is een nieuw meldingstype. Een andere mogelijkheid is dit als een 

informatieproduct in te winnen zoals dat voor paardachtigen gebeurt. 
- De herstelfunctie is nieuw. 
- Alle meldingstypes met een chipleverancier, chipper, dierenarts, fokker, importeur of 

bedrijfsmatige hondenhouder worden geschikt gemaakt voor door RVO uitgegeven 
identificatienummers van houderactiviteiten (UBN) of houders (BRS-nummer). 

- De NAW van de houder wordt daardoor optioneel. In de geboortemelding en in de import kan 
deze NAW zelfs vervallen m.u.v. de CDD/IRD conversie. 

- De NAW van de Nederlandse chipper vervalt om dezelfde reden. Die van de buitenlandse 
chipper vervallen ook (uitgangspunt 10). 

- De adreswijziging is niet meer nodig voor houders die een relatienummer van RVO hebben. 
- De attributen Soort Houder, Identificatienummer Rechtspersoon kunnen vervallen. 
- I.v.m. uitgangspunt 10) vervallen ook de attributen: Kenmerk Aanleveraar, Datum Ontvangst 

Aanleveraar, Klantnummer Aanleveraar, Opmerkingen, Contactmelding, Reden Intrekking. In de 
importmelding vervallen de gegevens over de (buitenlandse) chipper en identificatiedatum. 
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- De importmelding wordt uitgebreid met het paspoortnummer (openbaar) en tracesnummer. 
- Het meldingenproces krijgt veel meer controlefunctionaliteit. 
- Voorafgaand aan de melding kan een controleverslag opgevraagd worden. 
- Er wordt aangesloten op de consolidatiefunctie. 
- In het register krijgt de melding een automatisch onderhouden status (openbaar) & toelichting. 

 

3.1.4 Consolideren melding 

Invoer 
Een nog niet volledige verwerkte melding. 

Beschrijving 
De consolidatie is een beoordeel- en verwerkingsfunctie met deze taken: 

- Het verwerken van een melding die net ontvangen is of in een vorige verwerking nog niet tot 
een definitieve registratie heeft geleid. Dit wordt bewaakt met een status variërend van: 

o ingediend (ID) = nog niet verwerkt want net ontvangen, 
o inconsistent (IC) = nog niet OK n.a.v. consolidatieregels, 
o voorlopig geregistreerd (VG) = OK, maar nog geen matchende aan- of afvoermelding, 
o definitief geregistreerd (DG) = OK, 
o hersteld (HE) of ingetrokken (IT). 

- De status inconsistent wordt op een instelbare set controleregels gebaseerd vergelijkbaar met 
het mechanisme bij de ontvangst van de melding. Voor een groot gedeelte zijn dit dezelfde 
controles, die dan bij de ontvangst van de melding tot een waarschuwing geleid zullen hebben. 
De meest voorkomende inconsistenties worden veroorzaakt door nog ontbrekende of 
conflicterende meldingen van andere houders: 

o Ontbrekend: Wanneer gebeurtenissen niet chronologisch gemeld worden, blijft afhankelijk 
van de diersoort en het meldingstype de registratie achterwege totdat de ontbrekende 
informatie gemeld is. Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen waarin het 
gebeurtenisproces (levensloop) van een chip en een dier belicht wordt afhankelijk van wat 
er wel of nog niet en in welke volgorde gemeld is. 

o Conflicterend: Gebeurtenisdatum kan niet kloppen met andere gebeurtenisdatums. 
Voorbeeld: Een gebeurtenisdatum die na de dooddatum ligt duidt op een vergissing in 
een van beide datums. De melding blijft inconsistent totdat deze ingetrokken wordt of 
totdat de gebeurtenisdatum van de doodmelding hersteld of ingetrokken is. 

- Het bijwerken van het register n.a.v. een positieve controle-uitslag. Hierbij worden de gemelde 
gegevens overgenomen in de registratie van merken, dieren en verblijfsperioden afhankelijk 
van het meldingstype. Een essentieel onderdeel is de omzetting van de gemelde 
gebeurtenisdatums en locatiegegevens naar op volgorde gezette verblijfsperiodes. Dat is de 
basis voor het kunnen aanwijzen wie de vorige en volgende houder was of is, het matchen van 
af- en aanvoer (verkoop en aankoop; transporten) en het kunnen controleren op fouten en 
omissies in de gebeurtenisdatums en verblijfhistorie. De melding krijgt de status definitief dan 
wel voorlopig als het om afvoer of aanvoer gaat waarvoor nog een matchende tegenmelding 
ontvangen is. Dit laatste staat in het punt hierna. 

- Het uitvoeren van de matchfunctie en het genereren van signaleringen: 
o Bij een afvoer- of aanvoermelding wordt nagegaan of er een match is met een aanvoer- 

resp. afvoermelding met voldoende overeenkomst in de zin van één transport of 
overdracht van het dier. Zo ja, dan wordt deze match vastgelegd en krijgen beide 
meldingen de status definitief. Zo nee, dan krijgt of houdt de melding de status voorlopig. 
Dit leidt tot een signalering richting het UBN dat nog moet melden, indien dit uit de 
voorlopige melding en de registratie van perioden van verblijf met voldoende zekerheid af 
te leiden is. Ontbrekende afvoer is hierbij met meer zekerheid vast te stellen omdat dit 
een geregistreerde verblijfsperiode zal zijn met een nog niet gemelde eindedatum. 

o Vergelijkbare signaleringen zijn die van een ontbrekende geboortemelding n.a.v. een 
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3.1.5 Service raadplegen meldingen 

Invoer 
De invoer is een raadpleegverzoek met selectiecriteria. Dat geldt standaard voor elke 
raadpleegservice. In het processchema is dit daarom niet weergegeven als een afzonderlijke op 
zichzelf staande gegevensstroom. 

Beschrijving 
Deze service dient voor het raadplegen van meldingen ter ondersteuning van het meldingenproces en 
de hierin opgenomen functies voor het doorvoeren van correcties. 
 
Voor externe gebruikers m.u.v. LID is de in het centrale systeem opgenomen informatie alleen 
toegankelijk via ADB's. De ADB's hebben toegang tot de verzamelde informatie voor zover deze 
openbaar is. Dit zijn de gegevens die niet tot een persoon of bedrijf te herleiden zijn. ADB's hebben 
geen toegang tot niet openbare gegevens die ze niet zelf aangeleverd hebben. Het eigen bestand is 
volledig toegankelijk ter waarborging van het meldingenproces en de synchroniteit tussen beide 
systemen. 
 
Geautoriseerde medewerkers van NVWA en RVO kunnen alle meldingen volledig raadplegen m.b.v. 
een intern raadpleegscherm. LID heeft de beschikking over een extern raadpleegscherm (internet). 
 
De raadpleegservice is voor de externe gebruikersgroepen gemeenschappelijk. Via deze service wordt 
de volgende raadpleegfunctionaliteit geboden: 

i. Het ophalen van een lijst van meerdere meldingen met algemene gegevens die aan algemene 
zoekcriteria voldoen. Dit zijn zoekcriteria op de (NAW van) de houder en het UBN, ranges van 
datums, ranges van meldingsnummers, het meldingstype, de meldingsstatus, het chipnummer 
en het paspoortnummer. Bij het zoeken op chipnummer worden ook de 
chipnummervervangingen gevolgd. 

ii. Het ophalen van de details van één melding aan de hand van een meldingsnummer. 

iii. In beide gevallen wordt onderscheid gemaakt naar wel en niet openbare gegevens. In §11.4.2.1 
is een Excel document opgenomen waarin te zien is welke gegevens in het huidige CDD 
openbaar zijn en welke niet. Voor de nieuwe extra rubrieken is dat onderin §3.1.3 bij punt W1) 
aangegeven. Voor de ADB niet openbare gegevens worden niet getoond en kunnen niet als 
selectiecriterium toegepast worden. Het meldingsnummer, het meldingstype, de meldingsstatus 
(nieuw) en de gebeurtenisdatum zijn wel openbaar. Op deze wijze kunnen eindgebruikers van 
de ADB's over de status van de registratie geïnformeerd worden. Dit is van belang voor het 
zoveel mogelijk door de sector zelf doorvoeren van correcties en aanvullingen. Dat beperkt de 
rol van RVO I&R voor het oplossen van inconsistenties en administratieve conflicten. Als een 
melding door RVO geplaatst is moet dit uit de uitvoer blijken. 

 
Opmerking: Op deze wijze is het ook mogelijk na te gaan of een dier volgens de regels geregistreerd 
is, wat bij de aankoop een rol kan spelen. Dat is echter niet de primaire functie. Voor dat doel dient de 
service "Raadplegen dierdetails". 
 
Net zoals in het registratieproces worden verzoeken direct beantwoord. Per verzoek wordt eerst de 
invoer met de selectiecriteria gecontroleerd op afscherming van niet openbare gegevens (andermans 
ADB opvragen) en op overvraging (onvoldoende selectiecriteria). Fouten op dit gebied leiden tot een 
foutmelding. Voldoet het verzoek wel aan de controles, dan wordt een lijst samengesteld met nul, één 
of meerdere geregistreerde meldingen die aan de opgegeven selectiecriteria voldoen. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit gegevens over de geregistreerde melding(en) die aan de opgegeven 
selectiecriteria voldoen of een foutmelding als het raadpleegverzoek niet gehonoreerd kon worden. 
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W3) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Zoek- en selectiemogelijkheden t.b.v. herstel. 
 

3.1.6 Service raadplegen ontbrekende meldingen 

Invoer 
Een raadpleegverzoek met selectiecriteria, waaronder het UBN dat nog moet melden. 

Beschrijving 
De consolidatie verzorgt o.a. het genereren van signaleringen richting UBN's die nog moeten melden. 
Deze signaleringen zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een raadpleegverzoek. Voor 
I&R Hond zijn vooral de signaleringen relevant n.a.v. aanvoermeldingen waarvoor nog geen 
bijpassende afvoer is gemeld. Die signaleringen worden aan de eerstvorige schakel in de keten gericht 
die voor het betrokken chipnummer wel bekend is. Vaak zal dat de chipper zijn. Een andere is deze: 
de chipaanbrenging is wel gemeld, maar de geboorte nog niet. Deze signalering wordt aan het UBN 
gericht dat als fokkersnummer in de melding over de chipaanbrenging is gemeld. Andersom kan ook. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit een lijst met gegevens over ontbrekende meldingen die aan de opgegeven 
selectiecriteria voldoen of een foutmelding als het raadpleegverzoek niet gehonoreerd kon worden. 

W4) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuwe service. 
 

3.1.7 Service raadplegen houderactiviteiten 

Invoer 
Een raadpleegverzoek met selectiecriteria, waaronder het UBN als verwoord onder "Inschrijving 
houderactiviteit" in §2.3. 

Beschrijving 
Besluit 10): "De gegevens van chipleveranciers, chippers, dierenartsen, hondenfokkers en importeurs 
(zowel bedrijfsmatig als particulier) en de overige bedrijfsmatige hondenhouders zijn opvraagbaar 
voor aangewezen databanken, zodat zij kunnen controleren of het om de juiste gegevens gaat die bij 
de juiste persoon horen. Het wordt niet mogelijk een dump op te vragen van meerdere relaties. Er is 
voor slechts één relatie tegelijkertijd informatie op te vragen." Deze informatie bestaat uit de 
locatiegegevens (UBN, adres, BAG pand-id, coördinaten), wie de houder is (BRS-nummer, KvK-
nummer en naam), de activiteitgegevens (diersoort, productiedoel incl. subdiersoort en periode) en de 
beheerder(s) als het om een bedrijfsmatige houder gaat. 
 
Voor chipleveranciers geldt hetzelfde. Ook deze partijen moeten kunnen nagaan aan wie een chip 
overgedragen wordt en met welk identificatienummer van de chipper dit gemeld moet worden. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit een of meerdere UBN's die aan de selectiecriteria voldoen (maximaal één 
houder) of een foutmelding als het raadpleegverzoek niet gehonoreerd kon worden. 

W5) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuwe service. 
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3.1.8 Service raadplegen vrije chips 

Invoer 
Een raadpleegverzoek met selectiecriteria, waaronder het identificatienummer van de partij op wiens 
naam de nog niet in gebruik genomen chips staan. 

Beschrijving 
§3.3 "Chiplogistiek" beschrijft de manier waarop Nederlandse 528-chips op naam gezet worden van 
een chipleverancier of chipper. Zolang hierop geen chipblokkade, chipaanbrenging of dier 
geregistreerd is, zijn dit vrije chips. Deze zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een 
raadpleegverzoek met selectiecriteria, waaronder het identificatienummer van de partij die de vrije 
chips op naam heeft. Aangewezen databanken kunnen hier zoek- en selectiefuncties op baseren voor 
het doen van een geboortemelding of, nog ietsje eerder in het proces, het melden van een 
chipoverdracht vanaf een lijst met vrije chips. Besluit 19)d: Vrije chips op naam van een een chipper 
kunnen door alle ADB's geraadpleegd worden. Rechtstreeks raadplegen kan ook en in dat geval alleen 
door de chipper zelf of een gemachtigde. Chips op naam van een chipleverancier zijn nog niet 
geproduceerd. Deze kunnen alleen rechtstreeks door de chipleverancier zelf geraadpleegd worden. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit vrije chips die aan de selectiecriteria voldoen of een foutmelding als het 
raadpleegverzoek niet gehonoreerd kon worden. 

W6) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuwe service. 
 

3.1.9 Service raadplegen dierdetails 

Invoer 
Een raadpleegverzoek met o.a. een chipnummer en stuurvelden over de te leveren gegevens. 

Beschrijving 
De consolidatie verzorgt o.a. de registratie van dieren en perioden van verblijf. De gegevens van één 
dier zijn raadpleegbaar m.b.v. een service op basis van een raadpleegverzoek met selectiecriteria, 
waaronder de diersoort en het chipnummer. Het chipnummer mag ook een oud nummer zijn dat 
vervangen is. De raadpleegservice zet dit om naar het laatst bekende chipnummer. In het verzoek 
staan stuurvelden over de uitvoeronderdelen die wel of niet geleverd moeten worden. Voor diersoort 
hond zijn dat deze onderdelen: 

- Openbare dierkenmerken. Voor diersoort hond zijn dat de geboortedatum, de 
identificatiedatum, de paspoortuitgiftedatum en het paspoortnummer, de importdatum en het 
land van herkomst, de datum einde van het dier en de bijbehorende reden. 

- Niet openbare kenmerken worden niet geleverd. LID heeft toegang tot alle gegevens. 

- Een lijst met verblijfplaatsen. De adresgegevens worden alleen geleverd aan (ex-)houders van 
het dier t/m de eigen verblijfplaats en de eerstvolgende daarna. Voorwaarde is dan wel dat in 
het gegevensverzoek een UBN opgegeven is of de postcode/huisnummer van een houder 
zonder UBN. De herplaatsingslocatie van een in beslaggenomen hond moet afgeschermd 
worden voor andere houders. De raadpleegfunctie moet dit aan een diervlag (§3.4) herkennen 
waarvan de vlagsoort gelijk is aan "In beslag genomen". 

- Een lijst met vlaggen en maatregelen, die voor iedereen of de houder raadpleegbaar zijn (§3.4). 
Voor de laatste categorie is het een voorwaarde dat in het gegevensverzoek een houder of UBN 
ingevuld is of de postcode/huisnummer van een houder zonder UBN. 

 
Aangewezen databanken kunnen deze gegevens gebruiken om aan de eindgebruiker te laten zien, 
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voorafgaand aan de melding die daarop kan volgen. De eindgebruiker moet bijvoorbeeld geadviseerd 
worden geen puppy te kopen als het dier nog niet geregistreerd is. Indien in het raadpleegresultaat 
niet openbare gegevens staan is de ADB er voor verantwoordelijk dat deze alleen aan de houder van 
het dier getoond worden. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit de gevraagde dierdetails of een foutmelding als het dier niet geregistreerd is of 
als het raadpleegverzoek om een andere reden niet gehonoreerd kon worden. 

W7) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuwe service toegesneden op dierdetails ter vervanging van de invulling van deze gegevensbehoefte 
m.b.v. (alleen) "Raadplegen meldingen". 
 

3.1.10Interne meldvoorziening RVO I&R 
De interne meldvoorziening is een verzameling schermen waarmee RVO I&R ambtshalve meldingen 
kan plaatsen voor het oplossen van fouten, omissies en administratieve conflicten in de gegevens. Dit 
zijn meldingen in opdracht van NVWA of LID of n.a.v. administratieve controles. De meldingen worden 
zodanig geregistreerd dat te zien is dat RVO deze geplaatst heeft, welke medewerker dit uitgevoerd 
heeft en met welke reden. Deze meldingen zijn niet van ADB's ontvangen en zijn voor de ADB's 
daarom alleen raadpleegbaar op de openbare gegevens, niet herstelbaar en ook niet intrekbaar. 
 
De gegevensstromen die de interne meldvoorziening met het centrale systeem uitwisselt zijn hetzelfde 
als die voor de ADB's. 

W8) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuw voor diersoort hond. 
 

3.1.11Schermen raadplegen meldingen en dierdetails voor intern gebruik 
NVWA en RVO hebben raadpleegschermen voor intern gebruik die dezelfde selectie- en 
raadpleegmogelijkheden bieden als de raadpleegservices. 
 

3.1.12Schermen raadplegen meldingen en dierdetails voor extern gebruik 
LID is een externe partij. Voor externe gebruikers zijn via het klantportaal van RVO 
raadpleegschermen beschikbaar met dezelfde functionaliteit als de interne raadpleegschermen. De 
toegang verloopt via de inlogprocedure van Mijn.RVO.nl (eHerkenning). De schermen zijn alleen 
benaderbaar voor gebruikers met een profiel waaruit een publieke taak blijkt. 
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Voor landbouwhuisdieren, overgenomen uit [6]: De individuele landbouwproducent, natuurlijke 
of rechtspersoon dan wel groep natuurlijke rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de 
groep en haar leden volgens het nationale recht, waarvan het bedrijf zich bevindt op het 
grondgebied van de gemeenschap en die, ook tijdelijk, verantwoordelijk is voor dieren. 
Voor andere diersoorten of bedrijfstypes is het begrip houder ruimer: niet alleen de 
verantwoordelijke voor dieren, maar ook voor merken (chips), dierenartstaken of andere 
activiteiten voor de genoemde diersoort. 

5. Begrip bedrijfsvestiging = UBN = meldingseenheid. 
Voor landbouwhuisdieren is in [6] dit de definitie: Het geheel van productie-eenheden dat door 
één houder wordt beheerd en zich op één locatie bevindt. Hierbij wordt onder productie-
eenheden verstaan grond en gebouwen, bijv. stallen, erfpercelen, weidepercelen, enz. 
In de praktijk is de locatie een postcode/huisnummer combinatie. Op één postcode/huisnummer 
kan maar één UBN gelokaliseerd zijn, tenzij het verschillende niet-varkens-houders zijn. Voor 
andere diersoorten of bedrijfstypes is het begrip UBN ruimer: Een locatie waar activiteiten 
m.b.t. de aangegeven diersoort(en) en productiedoel(en) plaats vinden. Dat kan dan ook bijv. 
het leveren van merken zijn, een publieke taak, een veterinaire taak of wat dan ook. Voor deze 
bedrijfstypes geldt vaak dat het UBN niet aan een fysieke locatie gebonden is maar aan de 
diersoort en de houderactiviteit(en). 

6. Bovenstaande maakt het nu mogelijk gebeurtenissen te melden onder opgave van het merk, en 
daarmee ook het dier, de gebeurtenisdatum en het UBN. Zodra het dier naar een andere locatie, 
d.w.z. een ander UBN, verplaatst wordt moet dit gemeld worden. Dit verklaart het begrip 
meldingseenheid als synoniem van UBN. Met deze meldingen zijn voor elk dier de perioden van 
verblijf op de verschillende UBN's na te gaan. 

7. Voor UBN's worden perioden van verantwoordelijkheid bijgehouden over wie wanneer de houder 
is n.a.v. in- en uitschrijvingen en bedrijfsoverdrachten. Uit de combinatie van de perioden van 
verantwoordelijkheid uit dit punt en de perioden van verblijf uit punt 6 zijn voor elk dier de 
perioden van houderschap te bepalen op basis van het gemeenschappelijke UBN. 

W9) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Bovenstaand proces wordt aangesloten op I&R Hond voor de registratie van de belangrijkste 
doelgroep. Dat zijn de hondenfokkers en importeurs (zowel bedrijfsmatig als particulier), de overige 
bedrijfsmatige hondenhouders en, in de toeleveringsketen van chips en paspoorten, de 
chipleveranciers, chippers en dierenartsen. Dat gebeurt als volgt: 

- Gegevensinwinning van geverifieerde relatiegegevens via ADB's is een lastige zaak, omdat van 
natuurlijke personen het BSN niet uitgewisseld kan worden. In besluiten 7) en 8) staat daarom dat 
chippers, dierenartsen, fokkers, importeurs en bedrijfsmatige houders zich bij RVO moeten 
inschrijven. En dat betekent dat we bij punt 1 van de vorige alinea aanbeland zijn. Voor chippers 
en dierenartsen geldt dat deze zich alleen als een natuurlijk persoon (BSN) kunnen inschrijven. 

- Voor dierenartsen is het een optie een automatische inschrijving te verzorgen vanuit het CIBG 
register van het Ministerie van Volksgezondheid (§7.2, aandachtspunt 8). Voor particuliere houders 
is een door ADB's aangesproken verkorte inschrijfmodule van RVO het overwegen waard (§7.2, 
aandachtspunt 9). Uitschrijven kan alleen via het klantportaal van RVO. 

- Chipleveranciers worden door RVO ingeschreven op aanvraag. 

- Het UBN is in de huidige procesgang gebonden aan een fysieke locatie. Het adres kan niet wijzigen, 
tenzij het om een correctie van een invoerfout gaat. Voor veehouderijen is dat terecht, maar zoals 
hierboven al vermeld voor sommige andere houderactiviteiten niet. Voor aangewezen databanken, 
chipleveranciers, chippers en dierartsen, particuliere fokkers en importeurs geldt dat bij een 
verhuizing het "UBN" mee moet verhuizen. In §7.2 is dit als een aandachtspunt (11) voor het 
ontwerp opgenomen. 

- In het meldingenproces en chiplogistiek wordt gecontroleerd of de gemelde referenties aan 
chipleveranciers, chippers, dierenartsen en (eerste) houders met een geregistreerd UBN 
overeenstemmen met de geregistreerde gegevens over de houderactiviteit incl. de diersoort. 
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3.3 Chiplogistiek 

3.3.1 Inleiding 
Chiplogistiek is de track & trace voor elk individueel 528-chipnummer vanaf de nummeruitgifte door 
RVO t/m de overdracht van de chip aan de chipper, gevolgd door de aanbrenging bij een dier. 
 
Het huidige CDD gegevensmodel kent geen afzonderlijke registratie (entiteiten) van chipnummers en 
chippers. Alles wordt in één tabel met meldingen geregistreerd en per melding steeds opnieuw de 
ongenormaliseerde gegevens over het chipnummer en de chipper. Dat voor een doorontwikkeld I&R 
Hond meer nodig is, is voor de chippergegevens in §3.1.1 al beargumenteerd. Dezelfde argumentatie 
geldt voor chipnummers. In het gegevensmodel is hiervoor een afzonderlijke registratie nodig zodat 
hier procesgang aan te verbinden is vanaf de uitgifte t/m de ingebruikname. Dit maakt het mogelijk 
meldingen veel gerichter te controleren op de juistheid van het chipnummer: 

1. De identificatie van een Nederlands dier kan alleen door de chipper die de chip in I&R als een 
vrij nummer op naam heeft. Dit heeft een rechtstreeks positief effect op de kwaliteit van de 
geboortegegevens en de chipvervangingen. En een betere kwaliteit aan het begin van het 
levensloopproces heeft vervolgens ook een positief effect op de latere meldingen over het dier. 

2. Bij andere meldingstypes over een Nederlands dier zou het chipnummer volgens de registratie 
in I&R juist wel al bij een dier in gebruik moeten zijn. Is dit niet het geval, dan heeft de chipper 
niet gemeld en is het gemelde chipnummer aan de chipper te relateren die het nummer op 
naam heeft. 

 
Bovenstaand aspect dat een chipnummer maar voor één dier gebruikt kan worden is iets dat in het 
meldingenproces thuishoort en voor alle chipnummers geldt. Dat Nederlandse 528-chipnummers in 
I&R op naam van de chipper gezet worden is onderdeel van het proces voor de chiplogistiek. Dit 
proces bestaat uit deze deelprocessen: 

I. Chipnummeruitgifte door RVO. 

II. In- en uitschrijving chipleverancier en besteltypes door RVO. 

III. Chipnummer(her)bestelling door chipleveranciers. 

IV. Chipoverdracht door chipleveranciers en chippers (onderdeel van het meldingenproces). 

V. Chipblokkade door chipleveranciers en chippers (onderdeel van het meldingenproces). 

VI. Chipaanbrenging door chippers (onderdeel van het meldingenproces). 

VII. Automatische blokkade van chips waarvan de expiratiedatum verstreken is door RVO. 
 
Dit proces komt vrijwel 100% overeen met de merklogistiek voor schaap/geit [6]. Hieronder volgt een 
beschrijving. 

W10) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Voor I&R Hond is dit een nieuw proces voor de track & trace van individuele chipnummers. Het huidige 
beheer van chipnummerreeksen in CDD vervalt. Daarvoor in de plaats worden de per fabrikant 
afgesproken series m.b.v. besteltypes beheerd en alle chip(nummer)s individueel geregistreerd. 
Chipleveranciers bestellen en melden rechtstreeks bij en aan IRD en zijn automatisch gemachtigd voor 
het raadplegen van houdergegevens. Chippers kunnen via een ADB melden, via een BMS of andere 
inwinkanalen van IRD voor zover die opengesteld worden. ADB's zijn automatisch gemachtigd. Via de 
overige kanalen is, wanneer de chipper niet zelf meldt, een expliciete machtiging voor melden nodig. 
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3.3.3 Uitgifte chipnummers 

Korte beschrijving van het proces voor landbouwhuisdieren 
In IRD wordt een nummervoorraad onderhouden voor de merken die voor landbouwhuisdieren 
gebruikt worden. Dit gaat om Nederlandse nummers waarvan de uitgifte bij RVO ligt. Het 
nummerformaat hangt af van de diersoort(en). De set formaateigenschappen voor één 
diersoortengroep wordt uitgiftesystematiek genoemd. Voor rund is dit een andere systematiek dan 
voor schaap/geit. De code van de meest kenmerkende diersoort wordt ook als code voor de 
uitgiftesystematiek gebruikt. Dit alles is niet onbelangrijk, want de basis voor de identificerende 
gegevens van een merk en daarmee ook een dier: de uitgiftesystematiek, de landcode en het 
levensnummer. Voor de Nederlandse nummervoorraad is de landcode gelijk aan 528. De voorraad 
wordt op peil gehouden m.b.v. een laadfunctie "Vul voorraad aan". Elk geladen nummer voldoet 
daarbij aan de voor de uitgiftesystematiek geldende formaateisen. De voorraad bestaat dus uit 
individuele nummers. Argument: de nummers hoeven, afhankelijk van het formaat, niet beslist 
aaneengesloten reeksen te zijn en tevens maakt dit het mogelijk de status individueel per nummer te 
bewaken. Vanuit deze voorraad kunnen merkleveranciers nummers bestellen, merken (laten) maken 
en uitleveren. Een uitgebreidere beschrijving is in [6] opgenomen. Vanuit deze voorraad kunnen 
merkleveranciers nummers bestellen, merken (laten) maken en uitleveren. 

W11) Doorontwikkeling I&R Hond 
Voor honden kan dit op dezelfde manier. Overal waar hierboven "merk" staat moet "chip" gelezen 
worden. In het processchema wordt dit dan de functie "Vul chipnummervoorraad aan" volgens de 
uitgiftesystematiek voor gezelschapsdieren. Hiervoor geldt dit ISO nummerformaat: 15 cijfers, 
beginnend met landcode 528, vervolgens een serienummer van 1 cijfer (momenteel 0, 1 of 2), soms 
een fabrikantcode van 3 cijfers en voor het overblijvende deel mogen alle cijfers gebruikt worden (dus 
geen checkdigit). De fabrikantcode is in feite een subserienummer. Meer gedetailleerde informatie 
over het nummerformaat, de fabrikantcodes en de tot nu toe uitgegeven series is in "Waarborg 
uniciteit chipnummers.xls" [8] te vinden. In het huidige systeem worden chip(nummer)s niet alleen 
voor honden gebruikt, maar ook voor paardachtigen, katten, andere gezelschapsdieren en dieren in 
dierentuinen. De voor het doorontwikkelde systeem te onderkennen uitgiftesystematiek is dus voor 
deze diersoortengroep. Voor paardachtigen heeft het bijhouden van chipnummers meerwaarde omdat 
deze dieren ook individueel aan I&R gemeld worden. 
 
De aanleiding voor het aanvullen is een geslonken voorraad, die door (functioneel en technisch) 
applicatiebeheer in gaten gehouden wordt, of een verzoek van een (nieuwe) chipleverancier. 
 
Opmerking: Het inzetten van het voorraadbeheer voor ook chipnummers geeft extra voeding aan een 
al bestaande behoefte dit te gaan ondersteunen vanuit IRD-Forms. RVO beheert de nummervoorraad 
liever m.b.v. raadpleeg- en aanvulschermen dan met de huidige losse laadfuncties die op afroep door 
applicatiebeheer gedraaid worden. In §7.2 is dit als een aandachtspunt (12) voor het ontwerp 
toegevoegd. 
 

3.3.4 In- en uitschrijving (beheer) chipleveranciers en besteltypes 
RVO I&R registreert de leveranciers van 528-chipnummers en houdt daar toezicht op. Dit is inclusief 
een inschrijving in locatie-, houderschaps- en relatiebeheer (§3.2). De registratie wordt verzorgd 
m.b.v. de functie "Beheer chipleveranciers en besteltypes". Het besteltype is (analoog aan het 
merktype in IRD) een door RVO vastgestelde aanduiding voor de manier waarop nummers uit de 
voorraad toegewezen worden en waarop de chipleverancier chipnummerbestellingen kan plaatsen. Dit 
kan een toewijzing zijn op basis van een met de leverancier afgesproken serie(nummer) en eventuele 
fabrikantcode of een ander, meer willekeurig, mechanisme. Is dit een afgesproken serie, dan wordt 
tevens applicatiebeheer ingeschakeld voor aanvullen van de voorraad binnen de betrokken serie. De 
omschrijving van het besteltype is dan bijvoorbeeld "528200166000000 t/m 528200166049999". Het 
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resultaat van de toewijzing wordt met een brief teruggekoppeld aan de betrokken chipleverancier. 
Voor de toegekende besteltypes kan de chipleverancier dit ook nagaan met een raadpleegfunctie. De 
chipleverancier heeft deze informatie nodig voor plaatsen van chipnummerbestellingen (§3.3.5). 
 

3.3.5 Chipnummer(her)bestelling 
Vergelijkbaar met de merkbestelling in IRD kunnen geregistreerde chipleveranciers hun besteltypes 
raadplegen voor het achterhalen van de door RVO toegekende code en daar chipnummerbestellingen 
op plaatsen voor nummers uit de nummervoorraad. Het is alleen de chipleverancier van dat besteltype 
die de bestelling kan plaatsen. Dat gebeurt met de functie "Registreer chipnummerbestelling". De 
geregistreerde bestelling wordt opgepakt door de functie "Verwerk chipnummerbestelling". Deze 
functie haalt het bestelde aantal uit de nummervoorraad en registreert deze als individuele chips 
onder het bestelde type en op naam van de betrokken chipleverancier. Voor elke chip is dat de eerste 
gebeurtenis in de chiphistorie. Voor een herbestelling is dat anders. Dat is een bestelling van een 
duplicaat transponder met hetzelfde chipnummer n.a.v. vermissing of uitval. Dit gaat dus om een al 
eerder verstrekt chipnummer. Hierover is in §3.3.12 een afzonderlijke beschrijving opgenomen. 
 
Het resultaat van de bestelling hoeft niet beslist een aaneengesloten reeks van chipnummers te zijn. 
De chipleverancier krijgt het resultaat daarom verstrekt op basis van individuele nummers. In IRD is 
dat de raadpleegservice "Verstrek bestelde merken", waarbij de voor de fabricage benodigde 
kenmerken op volgorde van chipnummer aangeleverd worden. Ook als dit er (honderd)duizenden zijn. 
In het processchema heet deze functie "Verstrek bestelde chipnummers". 
 

3.3.6 Melding chipoverdracht (onderdeel van het meldingenproces) 
De chipleverancier meldt voor elke individuele chip een chipoverdracht en de chipper aan wie 
overgedragen wordt. Chippers kunnen onderling overdragen. Chipleveranciers kunnen niet onderling 
overdragen. Dit voorkomt tussenhandel. Dit zijn controleregels die in het meldingenproces 
functioneren waar de chipoverdracht een onderdeel van is. 
 
De processtappen t/m de chipoverdracht worden allemaal door de chipleverancier uitgevoerd. Bij de 
laatste stap moet de chipleverancier na kunnen gaan of een klant een chipper is en welke I&R-
gegevens daar bij horen. Chipleveranciers hebben daarom inzage zonder dat hiervoor een expliciete 
machtiging vastgelegd hoeft te zijn. De inzage is m.b.v. service "Raadplegen houderactiviteiten" in 
§3.1.7. 
 
Een andere raadpleegbehoefte is het (vooraf) kunnen nagaan welke chips op de vrije-chips-lijst staan. 
Hiervoor dient service "Raadplegen vrije chips" in §3.1.8. 
 

3.3.7 Melding chipblokkade (onderdeel van het meldingenproces) 
Wanneer een chip op de vrije-chips-lijst onbruikbaar of vermist raakt kan een chipblokkade gemeld 
worden. De chip wordt dan van de lijst afgehaald en kan niet meer overgedragen of in andere 
meldingstypes gerefereerd worden. 
 

3.3.8 Melding chipaanbrenging (onderdeel van het meldingenproces) 
Chippers melden de chipaanbrenging wanneer een chip bij een dier (hond, kat, paard, etc.) 
aangebracht is. In het register wordt de chip van de vrije-merken-lijst van de chipper afgehaald door 
een toekenning van de gemelde Datum Aanbrenging. Opmerking: Andere meldingstypes die een 
Datum Aanbrenging registreren zijn de geboorte en de chipvervanging. 
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3.3.9 Blokkeer geëxpireerde chips  
Voor een nog niet bij een dier aangebrachte chip geldt een expiratiedatum ter waarborging van de 
steriliteit en bruikbaarheid. Wordt over een chip op naam van een chipper niets gemeld, dan wordt 
deze na het verstrijken van een instelbare expiratietermijn automatisch geblokkeerd. Dit wordt 
periodiek door een batchfunctie op de achtergrond uitgevoerd. 
 

3.3.10Gesloten proces 
Na de chipoverdracht is het track & trace doel bereikt: 

• Bij het melden van (opnieuw) een chipoverdracht, chipblokkade, chipaanbrenging, geboorte of 
chipvervanging is het nu mogelijk uit een lijst van chips te kiezen die de betrokken partij op 
naam heeft en niet al bij een dier aangebracht zijn. Wordt een chip gemeld die niet op deze lijst 
staat, dan levert dat afhankelijk van de voor het meldingstype en de diersoort geldende 
controleregels een waarschuwing of fout op. Is het chipnummer niet afkomstig uit de voorraad, 
dan wordt de melding geweigerd. 

• Voor elk met een Nederlands nummer gechipt dier is na te gaan wie de chipper was. Zodra de 
chipaanbrenging gemeld, is tevens bekend wie de houder was of nog steeds is. 

 
Daarmee is de chiplogistiek een gesloten proces dat voor alle 528-chipnummers geldt. Niet alleen voor 
honden, maar ook voor paardachtigen (in IRD) en andere gezelschapsdieren. 
 

3.3.11Laadfunctie voor de in omloop zijn chipnummers 
De laatste zin uit de vorige paragraaf heeft wel een extra consequentie. Er zijn miljoenen 
chipnummers in omloop gebracht op basis van door RVO toegezegde reeksen. Binnen deze reeksen 
zijn de chips niet op nummervolgorde in de markt gezet en ook nog lang niet allemaal. Voor sluitende 
controles bekent dit dat alle in omloop gebrachte nummers bij de chipleveranciers opgevraagd en in 
het centrale systeem geladen moeten worden. Dit is een eenmalige actie en daarom buiten het 
schema voor het reguliere proces gehouden. 
 

3.3.12Chipnummerherbestelling (duplicaat transponder) versus chipvervanging 

Landbouwhuisdieren 
Wanneer bij een dier aangebracht merk onbruikbaar of vermist raakt, kan de houder het merk bij een 
merkleverancier herbestellen. Dit gaat dan om hetzelfde levensnummer en desgewenst een ander 
merktype of een andere merkleverancier. Dit verloopt met dezelfde processtappen als de reguliere 
bestelling. Voor herbestelde merken wordt in IRD een versienummer bijgehouden, dat aan de 
merkleverancier teruggekoppeld wordt. In plaats van een herbestelling is het voor schaap/geit ook 
mogelijk het merk te vervangen door een nieuw merk met een ander nummer. Dit moet dan een 
nummer zijn dat de houder al op zijn of haar vrije-merken-lijst had. Voor elk levensnummer wordt 
daarmee merkhistorie opgebouwd van de merktypes n.a.v. bestellingen, herbestellingen en 
merkvervangingen. De merkvervanging is echter een diermelding over een nieuw aangebracht merk 
dat al op naam stond en valt daarom buiten de merklogistiek. 

W12) Doorontwikkeling I&R Hond 
Het laatste stukje van de vorige alinea is in I&R Hond de chipvervanging. Dit is een melding die in het 
meldingenproces thuishoort. De andere mogelijkheid is het herbestellen van een transponder met 
hetzelfde chipnummer. Dit komt voor gezelschapsdieren ook voor (ISO 24631-6), maar niet vaak. De 
duplicaat transponder bevat hetzelfde nummer als het origineel alsmede een "tag counter" 
(versienummer), een extra positie die de cijfers 1 t/m 9 kan bevatten. Deze tag counter kan met een 
daartoe geschikt apparaat worden uitgelezen. Het vervangen van een transponder door een duplicaat 
transponder heeft deze voordelen: Papieren (paspoort e.d.) behoeven niet te worden gewijzigd of 
vervangen en hetzelfde geldt voor de paspoortregistratie. Voor het bijhouden van het versienummer 
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zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Chipleveranciers houden het versienummer zelf bij. Met eigen series verbonden aan het 
besteltype hoeft dat geen probleem te zijn. Een consequentie is dat het duplicaat alleen door 
dezelfde leverancier afgegeven kan worden. Om fraude te voorkomen dient een zorgvuldige 
procedure te worden gevolgd. Van het vervangen van transponders door een duplicaat dient 
een sluitende administratie te worden bijgehouden, zowel digitaal als in hard copy. 

2. RVO houdt het versienummer bij zoals dat ook voor schaap/geit plaatsvindt. T.o.v. mogelijkheid 
1 geeft dat deze voordelen: RVO kan op een meer willekeurige nummeruitgifte overstappen, 
d.w.z. zonder vooraf aan leveranciers toegewezen series. Daarnaast kan de chipper de duplicaat 
transponder ook bij een andere leverancier bestellen. In de chiplogistiek van het centrale 
systeem zijn dat deze processtappen: 
a. De chipleverancier plaatst een chipbestelling met één chipnummer. 
b. RVO levert een opgehoogd versienummer via "Verstrek bestelde chipnummers". 

 
Het doorontwikkelde I&R Hond wordt ingericht op werkwijze 2. De versienummers in de chiphistorie 
van de al in omloop zijnde chips worden allemaal op 1 gezet. Chipleveranciers kunnen op deze chips 
alleen herbestellen indien uit de administratie van werkwijze 1 blijkt dat niet al eerder een duplicaat 
transponder afgegeven is. 
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3.4 Vlagregistratie 

Korte beschrijving van het proces voor landbouwhuisdieren 
In IRD worden vlaggen vastgelegd en per vlag de reden en eventuele maatregelen. Dit kunnen 
vlaggen op individuele dieren zijn (diervlag) of op een bedrijfsvestiging (UBN-vlag). Deze registratie 
beperkt zich niet alleen tot het gebied van I&R, maar strekt zich uit over alle controlegebieden waar 
dierziektes, sancties (blokkades) of andere soorten vlaggen op dieren of bedrijfsvestigingen van 
toepassing zijn. Behalve RVO I&R kunnen daarom ook andere instanties vlaggen in het I&R-systeem 
beheren of initiëren. Voor handhaving is dat NVWA, maar I&R is géén primair systeem voor het 
handhavingsproces. Andere partijen die vlaggen registreren zijn de houder zelf (vaccinatie), 
dierenartsen en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Deze partijen doen dat via het 
meldingenproces m.b.v. de diervlagmelding. 
 
De vlagregistratie in IRD is op diverse manieren raadpleegbaar voor de houders, de sector, de 
instanties en iedereen die inzage wil. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die alleen 
intern raadpleegbaar zijn, extern alleen voor de houder zelf te zien zijn of voor iedereen. 

Doorontwikkeling I&R Hond 
- Diervlaggen n.a.v. inbeslaggenomen honden. Voor deze honden geldt dat de locatie van de 

herplaatsing niet na te gaan mag zijn door de vorige en andere houders. 
- Een automatisch gegenereerde diervlag n.a.v. een melding over een chipaanbrenging, 

geboorte, import of chipvervanging zolang het paspoort nog niet gemeld is. 
Andere mogelijkheden: 

- Diervlaggen n.a.v. bijtincidenten of dierziektes. 
- UBN-vlaggen n.a.v. inspecties. In IRD termen zijn dit bedrijfsvlaggen. 
- Dier- en/of UBN-vlaggen n.a.v. constateringen door dierenartsen. 

W13) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Voor I&R Hond is dit een nieuw proces. 
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3.5 Informatieverstrekking 

3.5.1 Toezicht en handhaving 
De I&R informatieverstrekking t.b.v. toezicht en handhaving is een optelsom van verschillende 
onderdelen: de al eerder genoemde raadpleegfuncties, de interne applicatie van RVO I&R en de 
voorzieningen die hieronder benoemd staan. 
 

3.5.2 Analyse, selectie en beschikbaar stellen 
In het huidige systeem zijn de verzoeken aan ASB beperkt van aantal en allemaal op één 
gegevensbron gericht, namelijk het meldingenbestand. Het doorontwikkelde systeem moet meer 
mogelijkheden bieden. Dit betreft dezelfde extra gegevensbronnen en argumenten als in het 
meldingenproces en de chiplogistiek: 

- IRM waarin chipleveranciers, chippers, dierartsen, fokkers, importeurs en bedrijfsmatige 
hondenhouders beheerd worden; 

- de registratie van chips (merken), chipnummervervangingen, honden (dieren) en 
verblijfplaatsen. 

W14) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Uitgebreidere gegevensbronnen waarmee betere structurele analyses mogelijk zijn dan in het huidige 
systeem, zowel t.b.v. toezicht en handhaving (NVWA) als gegevensbeoordeling (RVO). 
 

3.5.3 Proces informatieproducten 
Het huidige CDD systeem heeft geen rapportagefuncties. IRD wel. Daar wordt voor allerlei vormen 
van rapporten en gegevensleveringen de term informatieproduct gebruikt. In IRD is dit een 
subsysteem bestaande uit: 

- Functies met een rol in het proces voor het definiëren van informatieproducten, het aanvragen 
en het (periodiek) draaien en verstrekken. 

- Functies voor de fysieke vervaardiging van een rapport, brief, gegevenslevering of andere 
uitvoer waarvoor een informatieproduct gedefinieerd is. 

 
Een beschrijving is in [6] opgenomen en wordt op deze plaats niet herhaald. 

W15) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Voor I&R Hond is dit een nieuw proces t.b.v. beoordeling, toezicht en handhaving, waarmee betere 
(periodieke) rapporten en analyses mogelijk zijn dan in het huidige systeem. 
 

3.5.4 Stallijst NVWA 

Invoer 
Een aanvraag voorzien van selectieparameters met een UBN, peildatum en diersoort. 

Beschrijving 
Een voor NVWA belangrijk informatieproduct is de stallijst met gegevens over de op een peildatum 
aanwezige dieren, de dier- en UBN-vlaggen, de nog niet definitief geregistreerde meldingen, de 
ontbrekende meldingen en de vrije-chipnummers-lijst. 

Uitvoer 
Rapport. 

W16) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuw informatieproduct. 
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3.5.5 Signaleer niet ingeschreven bedrijfsmatige hondenhouders 

Invoer 
Een aanvraag voorzien van selectieparameters. 

Beschrijving 
Niet ingeschreven bedrijfsmatige hondenhouders zijn fokkers, importeurs, handelaars of andere 
houders van honden, die in IRM nog niet bekend zijn met een bedrijfsmatige houderactiviteit. In de 
meldingen is dit te zien aan NAW-gegevens zonder identificatienummer van een houder in IRM. Zodra 
dit voor één postcode/huisnummer vaker voorkomt dan een bepaald aantal in een periode 
(selectieparameters), wordt dit op een overzicht vermeld voor intern gebruik. Aanvullend op een 
meldcontrole die dit ook signaleert kunnen hier dan stappen op ondernomen worden. 

Uitvoer 
Een excel rapport met houdergegevens en aantallen per meldingstype. 

W17) Wat wijzigt er t.o.v. het huidige systeem? 
Nieuw informatieproduct. 
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4.2 Entity Relation Diagram signaleringenregistratie 
 

UBNHOUDER

SIGNALERING

ontstaan n.a.v.is ger cht aanis gericht aan

MELDING

ontstaan n.a.v.

 
 

4.3 Entity Relation Diagram vlagregistratie 
 

DIER

behoort tot

DIERSOORT

VLAGSOORT

hoort bij

UBNTYPE 
MAATREGEL

hoort bij hoort bij

VLAG

hoort bij hoort bijhoort bij

MAATREGEL
 

 

4.4 Entiteiten en attributen 
In bovenstaand gegevensmodel sluit de naamgeving van de begrippen (entiteiten) aan op de 
beschrijvingen voor I&R Hond in de rest van dit document. Voor het overige komt dit model vrijwel 
100% overeen met het IRD gegevensmodel voor landbouwhuisdieren. Een uitgebreide beschrijving is 
in [6] opgenomen en wordt hier niet volledig herhaald. Hieronder volgt een overzicht van de entiteiten 
met elk een definitie, de naam van het equivalent in IRD tussen haakjes en de eventuele opmerkingen 
over de verschillen met het huidige IRD gegevensmodel. 
 

4.4.1 RELATIE, INGESCHREVEN HOUDER (= HOUDER), CHIPLEVERANCIER (= 
MERKLEVERANCIER), CHIPHANDELAAR (nieuw), CHIPPER (nieuw), 
DIERENARTS, DIERENHOUDER, AANGEWEZEN DATABANK 

Een RELATIE is een in relatiebeheer (REBUS) ingeschreven rechtspersoon of natuurlijke persoon die in 
I&R bekend is als HOUDER of als melder namens de HOUDER. Het begrip HOUDER staat in punt 4 van 
§3.2 gedefinieerd. In het gegevensmodel van I&R Hond is dit begrip INGESCHREVEN HOUDER 
genoemd. De term "INGESCHREVEN" is toegevoegd omdat het grootste gedeelte van de particuliere 
houders van honden zich niet als een HOUDER en RELATIE inschrijven. Houders van honden die zich 
wel in dienen te schrijven zijn deze: bedrijfsmatige houders, fokkers en importeurs. In §2.2 is 
hierover een toelichting te vinden. In het gegevensmodel is dit de sub-entiteit DIERENHOUDER. De 
definities van de overige sub-entiteiten staan in §2.2 met uitzondering van CHIPHANDELAAR. 
Tussenhandel in chips is niet toegestaan, maar t.b.v. een eventuele verruiming wel in het 
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gegevensmodel onderkend. 
 
Elke INGESCHREVEN HOUDER is een RELATIE, maar niet elke RELATIE hoeft een INGESCHREVEN 
HOUDER te zijn. Voor I&R Hond meestal wel, want daar is de melder van een diergebeurtenis de 
HOUDER van de taak als AANGEWEZEN DATABANK. Voor merklogistiek kan dit echter, net zoals bij 
landbouwhuisdieren, ook een gemachtigde RELATIE zijn die niet een HOUDER is. De wijze waarop 
machtigingen gemodelleerd zijn valt buiten de scope van deze informatieanalyse. 
 
Doorontwikkeling: 

• MERKLEVERANCIERS hebben in het IRD gegevensmodel een Code van één letter. Dat is niet 
genoeg als er een paar MERKLEVERANCIERS bijkomen. 

 

4.4.2 UBN (= MELDINGSEENHEID), PERIODE VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Zie punten 5 en 7 van §3.2. 
Doorontwikkeling: 

• Type Bedrijfsvestiging: Nieuwe waarde voor de chipper die niet een dierenarts is. Hiervoor is 
een nieuwe referentietabel nodig i.v.m. de indicator "Meeverhuizen UBN" (§7.2, aandachtspunt 
11). 

 

4.4.3 DIERSOORT, PRODUCTIEDOEL, HOUDERACTIVITEIT (= MELDINGSEENHEID 
DIERSOORT) 

Een DIERSOORT is een verzameling dieren die genetisch verwant zijn en waarover in I&R bepaalde 
gegevens geregistreerd worden. Het PRODUCTIEDOEL is het voor de overheid relevante doel van een 
DIERSOORT bij een UBN. De HOUDERACTIVITEIT is de aaneengesloten periode van een DIERSOORT 
met een bepaald PRODUCTIEDOEL bij een UBN. 
Doorontwikkeling: 

• Voor DIERSOORT "Hond" en bijbehorende PRODUCTIEDOELEN en Subdiersoorten zijn geschikte 
Codes nodig (§7.2, aandachtspunt 2). 

 

4.4.4 UITGIFTESYSTEMATIEK 
Een of meerdere DIERSOORTEN waarvoor een CHIP van een bepaald BESTELTYPE gebruikt kan 
worden. Dit is alleen een Code, namelijk die van de meest kenmerkende DIERSOORT. In het register 
is hiervoor dus geen afzonderlijke referentietabel nodig. 
Doorontwikkeling: 

• Voor "Paardachtige" en "Hond" is/zijn een geschikte Code(s) nodig (§7.2, aandachtspunt 2). 

4.4.5 CHIPNUMMER (VRIJ MERK) 
Een CHIPNUMMER is een door RVO uitgegeven individueel Nederlands 528-chipnummer. 
Doorontwikkeling: 

• CHIPNUMMERREEKS vervalt. 
 

4.4.6 CHIP (MERK), LAND/FABRIKANT (LAND/FABRIKANTCODE en LAND) 
Een CHIP is een transponder met een binnen de UITGIFTESYSTEMATIEK uniek identificatienummer. 
Een transponder is hierbij een passief, uitsluitend uitleesbaar op radiofrequentie werkend 
identificatiemiddel dat aan de technische voorschriften uit de Europese verordening 576/2013 voldoet 
(ISO-norm 11784; HDX- of FDX-B-technologie; uitleesbaar door een ISO-norm 11785 apparaat). In 
IRD wordt het wat ruimere begrip MERK gebruikt. De identificerende gegevens van een MERK zijn 
deze: de UITGIFTESYSTEMATIEK, de LAND/FABRIKANTCODE en het Levensnummer. De 
LAND/FABRIKANTCODE is een code van het land of de fabrikant die verantwoordelijk is voor resp. de 
uitgifte of de fabricage. Voor deze code gelden deze kenmerken: 
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- Een LAND/FABRIKANTCODE dat aan een LAND verbonden is (relatie-attribuut) is een landcode. 
Deze Code bestaat uit letters. Hiervan bestaat ook een numerieke variant: de ISO Nummer 
Code van het LAND. De alfanumerieke code van Nederland is NL en de numerieke code 528. In 
de presentatie worden beide vormen wel gebruikt, maar voor CHIP(NUMMER)S is het meestal 
de numerieke variant. Zoekfuncties van IRD kunnen met beide varianten overweg of zelfs met 
alleen het Levensnummer. 

- Een LAND/FABRIKANTCODE dat niet aan een LAND verbonden is een fabrikantcode. Deze Code 
bestaat uit cijfers en kan niet een ISO Nummer Code van een LAND zijn (ISO 11784 en 11785). 

- Een bijzondere LAND/FABRIKANTCODE is die met Code = '-'. Deze Code is voor MERKEN 
bedoeld die geen landcode hebben en ook geen fabrikantcode. 

 

4.4.7 BESTELTYPE (MERKTYPE), CHIPNUMMERBESTELLING (ORDER), 
CHIPHISTORIE (MERKHISTORIE) 

Een BESTELTYPE is: 
- Een door RVO vastgestelde aanduiding van de manier waarop een CHIPLEVERANCIER 

CHIPNUMMERS uit de voorraad toegewezen krijgt op basis van een afgesproken serie(nummer) 
of een ander, meer willekeurig, mechanisme; 

- Of een verzameltype voor CHIPS die niet uit een CHIPNUMMERBESTELLING afkomstig zijn. In 
het gegevensmodel is dit een BESTELTYPE zonder CHIPLEVERANCIER. Dit geldt voor 
buitenlandse CHIPS en ook voor Nederlandse CHIPS die op een andere manier in het register 
gezet zijn. Een verzameltype onderscheid zich op eigenschappen die uit het nummerformaat of 
uit het paspoort afgeleid kunnen worden op het moment van melden. De belangrijkste is het 
onderscheid op elektronisch of conventioneel. 

 
Een CHIPNUMMERBESTELLING is in IRD termen een ORDER voor: 

- CHIPNUMMERS uit de voorraad, waarbij voor elk CHIPNUMMER een nieuwe CHIP geregistreerd 
wordt onder het bestelde BESTELTYPE, met LAND/FABRIKANT = NL = 528 en een uit het 
CHIPNUMMER overgenomen Levensnummer; 

- Of een nieuwe versie met hetzelfde Levensnummer van een bestaande CHIP die verloren 
gegaan is of niet meer functioneert. Voor diersoort "Hond" niet aan de orde. 

 
CHIPHISTORIE wordt met een Volgnummer, BESTELTYPE, Status, Datum Status en een 
Versienummer voor elke CHIP bijgehouden n.a.v. een CHIPNUMMERBESTELLING, ingebruikname bij 
een DIER, verlies of een andere reden van onbruikbaarheid. Het BESTELTYPE kan dus in de loop van 
de tijd variëren. Het eerste BESTELTYPE geeft aan wie de eerste CHIPLEVERANCIER was. 
 
Doorontwikkeling: 

• Het BESTELTYPE (MERKTYPE) moet aan een afgesproken serie(nummer) incl. eventuele 
fabrikantcode gekoppeld worden. 

 

4.4.8 KANAAL (BRONCODE) 
Het communicatiekanaal waarlangs gegevens ontvangen zijn. Dit zijn inwinkanalen als "Webservice 
versie <v>", "Internet" (IRI), "RVO" (IRD-Forms), etc. 
 

4.4.9 MELDING, DIER, PERIODE VAN VERBLIJF 
Een MELDING bevat gegevens over een gebeurtenis in de chiplogistiek (MERKMELDING) of, 
aansluitend hierop, in de levensloop van een dier (DIERMELDING). Het attribuut Type Melding geeft 
het type gebeurtenis aan. Voor het huidige CDD systeem staan die in §11.2.2 onder de kopjes 
"Invoer" omschreven. Voor het doorontwikkelde systeem staan de toevoegingen in §13.2.1. 
 
In IRD wordt een nieuw MERK of DIER niet direct bij ontvangst van de MELDING geregistreerd, maar 
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afhankelijk van controleregels pas tijdens de consolidatiefunctie. In §3.1.4 zijn voorbeelden 
opgenomen. Een DIER in IRD is daarmee een exemplaar van een DIERSOORT waarvoor een 
individuele I&R registratie bijgehouden wordt n.a.v. een verblijf in Nederland en waarvan de gemelde 
gegevens aan de afgesproken controleregels voldoen om tot registratie over te gaan. De uitgestelde 
registratie verklaart waarom in het gegevensmodel geen rechtstreekse relatie tussen een MELDING en 
een CHIP (MERK) gedefinieerd is. De consequentie is dat de MELDING alle attributen moet bezitten 
waarmee het MERK is te identificeren: de DIERSOORT en daarmee ook de UITGIFTESYSTEMATIEK, de 
LAND/FABRIKANTCODE en het Levensnummer. Omdat het MERK in de loop van de tijd vervangen kan 
zijn door een ander MERK, wordt in IRD wel een rechtstreekse relatie tussen de MELDING en het DIER 
onderhouden. Voor een DIER is de relatie met het MERK altijd het laatste aangebrachte MERK. 
 
In IRD is een PERIODE VAN VERBLIJF een aaneengesloten periode waarin een DIER op een UBN heeft 
verbleven dan wel verblijft. In het doorontwikkelde systeem is dat anders omdat er niet altijd sprake 
is van een UBN van een INGESCHREVEN DIERENHOUDER. Qua gegevensmodelering (van ook IRD) is 
dat geen ramp, want de gemelde gegevens zijn te achterhalen via de relatie met de MELDING waaruit 
de Datum Ingang van de PERIODE VAN VERBLIJF afkomstig is (geboorte, import, aanvoer, gevonden). 
En bij een gevulde Datum Einde ook via de relatie met de MELDING waarin deze datum gemeld is 
(afvoer, dood, enz.). 
 
Opmerking: In IRD zijn tijdens de initiële conversie runderen geladen zonder bijbehorende 
MELDINGEN. De optionele relaties die dat tot gevolg had zijn in bovenstaand gegevensmodel niet 
overgenomen, m.a.w. voor alle DIEREN en alle PERIODEN VAN VERBLIJF is minimaal een MELDING 
geregistreerd met gegevens waarop de registratie gebaseerd is. 
 
Doorontwikkeling: 

• Voor de PERIODE VAN VERBLIJF zijn er consequenties voor het bijbehorende UBN. In §7.2 is dit 
als een niet onbelangrijk aandachtspunt (3) voor het ontwerp toegevoegd. 

• De overige consequenties staan in §13.2.1 "Registreren melding doorontwikkeling". Hieruit blijkt 
dat voor opties 2 en 3 behoorlijk wat gegevens aan de MELDING in IRD toegevoegd moeten 
worden. Deze kunnen ook m.b.v. generieke kenmerken gemodelleerd worden. Dat scheelt een 
hoop extra attributen. In §7.2 is dit als een, opnieuw niet onbelangrijk, aandachtspunt (4) voor 
het ontwerp toegevoegd. 

 

4.4.10SIGNALERING 
Een SIGNALERING is de registratie dat een MELDING ontbreekt. De belangrijkste 2 types zijn de 
afvoer die nog gemeld moet worden en de aanvoer die nog gemeld moet worden. Bij een ontbrekende 
afvoermelding kan het zijn dat ook eerdere gebeurtenissen nog gemeld moet worden, zoals geboorte 
of zelfs de chipoverdracht. Daarnaast kan een geboortemelding ontbreken n.a.v. een chipaanbrenging 
of andersom. Een SIGNALERING ontstaat n.a.v. een MELDING met een niet definitieve Status 
(Inconsistent of Voorlopig geregistreerd). Een SIGNALERING is gericht aan een UBN waar het DIER 
staat of zou moeten staan of aan een HOUDER van het MERK waarover de SIGNALERING gaat. Deze 
en de overige (relatie-)attributen worden afgeleid uit de gegevens van de MELDING. 
 

4.4.11VLAGSOORT, MAATREGEL, TYPE MAATREGEL, VLAG 
Een VLAGSOORT geeft de reden aan op basis waarvan een VLAG is geregistreerd. Een MAATREGEL is 
een door de overheid opgelegde beperking of een andere uiting. MAATREGELEN zijn ingedeeld naar 
TYPE MAATREGEL en de VLAGSOORT naar aanleiding waarvan, zoals afvoerverbod bedrijf n.a.v. een 
overtreding, afvoerverbod dier n.a.v. omissies in de registratie, signalering volksgezondheid n.a.v. 
vaccinatie, etc. Eén MAATREGEL hoort dus altijd bij één VLAGSOORT. Andersom geldt dat één 
VLAGSOORT van nul, een of meerdere MAATREGELEN voorzien kan zijn. Een VLAG is de registratie 
van een door de VLAGSOORT aangegeven label aan ofwel een DIER (diervlag) ofwel een UBN (UBN- of 
bedrijfsvlag). De bij de VLAGSOORT horende MAATREGELEN geven aan welke effecten dit heeft voor 
het betrokken DIER of UBN. Een DIER of een UBN kan van meerdere VLAGGEN voorzien zijn van 



Informatieanalyse Ministerie van Economische Zaken 
Doorontwikkeling I&R Hond RVO 
 

Versie: 1.0 Pagina 49 van 85 
Status: Definitief 

dezelfde VLAGSOORT. Deze VLAGGEN onderscheiden zich van elkaar op de Datum Ingang. 
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5 INTERACTIEMODEL 
Het interactiemodel geeft de relatie weer tussen het procesmodel en het gegevensmodel. Het 
interactiemodel is een matrix waarin de twee genoemde modellen tegen elkaar zijn uitgezet, de zgn. 
CRUD matrix. Hierin wordt per entiteit weergegeven op welke wijze de functies uit hoofdstuk 3 hier 
gebruik van maken (Create, Retrieve, Update en Delete). De informatieanalyse in dit document gaat 
over bestaande systemen. De toegevoegde waarde van een opnieuw ingevulde matrix is t.o.v. de 
inspanning laag en daarom hieronder achterwege gelaten. 
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7 AUTOMATISERINGSVERWACHTING 

7.1 Algemeen 
 
De automatiseringsgraad van het systeem is hoog. Er wordt aangesloten op de huidige systemen van 
RVO inclusief de hiervoor al geldende kwaliteits-, beschikbaarheid- en beveiligingseisen. Voor een 
doorontwikkeld I&R Hond zijn in §13.1 samengevat deze opties benoemd: Optie 1 = "CDD", optie 2 = 
een gecombineerd systeem "CDD & IRD variant1", optie 3 = "IRD" en optie 4 = "CDD & IRD variant2". 
Afhankelijk van de optie leidt dat tot een opstelling van deze systemen en onderlinge koppelingen: 

• Alle opties: I&R/IRI/IRM/REBUS voor het locatie-, houderschaps- en relatiebeheer, inclusief de 
voeding vanuit de Gemeentelijke BasisAdministratie en de Kamer van Koophandel. Dit 
subsysteem kan ingezet worden voor het relatiebeheer dat aan I&R Hond toegevoegd wordt. 

• Alle opties: I&R/IRD voor de chiplogistiek. 
• Optie 2, 3 en 4: I&R/IRD voor de chip- en chipmeldingregistratie. 
• Optie 2 en 3: I&R/IRD voor de melding-, dier- en vlagregistratie voor zover (bij optie 2) niet in 

CDD belegd. 
• Optie 1 en 2: CDD voor de chip-, melding-, dier- en vlagregistratie voor zover (bij optie 2) niet 

in I&R/IRD belegd. 
• Optie 1 en 2: Het resultaat is dan een opstelling waarin CDD gebruik kan maken van IRD (en 

IRD vervolgens van IRM). Voor de gemeenschappelijke gegevens die via CDD in IRD moeten 
belanden is een koppelvlak nodig en een eenmalige conversie. De conversie kan voor een 
groot gedeelte op dezelfde manier als voor diersoort "Paardachtige" uitgevoerd is. Hierover is 
in §7.2 een aandachtspunt (1) opgenomen. 

• Optie 3: De in het vorige punt genoemde conversie van gegevens uit CDD naar IRD is ook 
nodig voor optie 3. Ook het doorgegeven van meldingen via een CDD/IRD koppelvlak is een 
voor optie 3 inzetbaar middel om ADB's gefaseerd over te kunnen laten stappen. 

• Optie 4: De eenmalige conversie is voor optie 4 niet beslist nodig, omdat deze optie zich in 
IRD beperkt tot de merkregistratie. Voor de al in omloop gebrachte chipnummers is in §3.3.10 
een andere laadfunctie gedefinieerd. 

• Alle opties: Een mogelijkheid is de CDD database als een onderdeel (schema) in de I&R 
database onder te brengen, zodat de CDD/I&R koppeling en de conversie eenvoudiger aan de 
technische eisen kunnen voldoen. Dat CDD nu een APEX onderdeel heeft hoeft daarbij geen 
belemmering te zijn. 

 
In bijlage 5 (hoofdstuk 13) worden deze opties verder uitgewerkt en afgewogen. 
 

7.2 Aandachtspunten tijdens de ontwerpfase 
1) Voor de conversie van de gegevens uit CDD die (ook) in IRD moeten komen te staan, wordt een 

afzonderlijk ontwerp gemaakt. Deze conversie kan voor een groot gedeelte op dezelfde manier 
als voor diersoort "Paardachtige" uitgevoerd is: 
a. De conversie wordt uitgevoerd m.b.v. een scherm met allerlei selectiecriteria voor een 

stapsgewijze aanpak, de juiste laadvolgorde en herhaalpogingen. 
b. De IRD acceptatiecriteria worden ingericht m.b.v. CONTROLEREGELS die grotendeels hetzelfde 

zijn als voor het regeliere meldingenproces, maar op onderdelen af kunnen wijken speciaal 
voor de conversie. Dit wordt gestuurd m.b.v. Code Communicatiekanaal (on)gelijk aan BC= 
Basissysteem Conversie. 

c. De meldingen die van CDD naar IRD doorgeplaatst zijn worden in CDD gekenmerkt met het 
conversieresultaat bestaande uit een Meldingnummer (van IRD), Soort Fout, Foutcode en 
Foutmelding van de laatste poging er een IRD melding van te maken. Voor CDD zijn dit 
nieuwe attributen. 
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2) In CDD is de Code voor DIERSOORT "Hond" gelijk aan 101. Voor IRD geeft dat nogal wat impact 
om over te nemen, omdat daar met Codes van 2 cijfers gewerkt wordt. De mogelijkheid van 10 = 
Huisdieren plus een DIERCATEGORIE heeft nadelen voor de flexibiliteit van de 
diersoortautomatismen zoals in controleregels, vlagsoorten, etc. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met de UITGIFTESYSTEMATIEK incl. "Paardachtige". Tevens moet de Code 
aansluiten op de in IRM beheerde referentietabellen met PRODUCTIEDOELEN en Subdiersoorten. 
Daar is "Hond" momenteel een Subdiersoort (met code 1) van de PRODUCTIEDOELEN 11 t/m 15 
(honden voorraad, verkoop, afleveren, opvangen, fokken). 

3) Voor houders zonder relatienummer en UBN moet in IRD iets bedacht worden dat niet al te veel 
impact geeft. Op zowel het vastleggen als het consolideren en matchen van DIERMELDINGEN als 
het automatisch genereren van SIGNALERINGEN en DIERVLAGGEN. Mogelijkheden: 
a. De meest zuivere optie is de HOUDER en de MELDINGSEENHEID (UBN) in de MELDING en 

PERIODE VAN VERBLIJF optioneel te maken. Waarschijnlijk moeten dan allerlei controles 
aangepast worden die daar nu niet tegen kunnen. Ook zijn er dan extra controles nodig dat 
deze gegevens voor andere diersoorten verplicht blijven. Bij het controleren en consolideren 
kan de juiste PERIODE VAN VERBLIJF niet meer aangewezen worden op basis van het gemelde 
UBN. Dat zal o.b.v. de gemelde NAW en Datum Gebeurtenis moeten. Op deze manier ontstaat 
een verblijfhistorie die zo goed als mogelijk overeenkomt met de gemelde gegevens. 

b. Een alternatief is de ADB als "houder" aan te wijzen, min of meer vergelijkbaar met 
paardachtigen dus. Net zoals in optie a moet dan de werkelijke houder voor de PERIODE VAN 
VERBLIJF op de NAW in de "Datum Ingang" melding gebaseerd worden. Of de "Datum Einde" 
melding als die er is. Deze optie heeft minder ICT impact omdat de genoemde velden verplicht 
blijven. Maar ook hier blijft het een issue dat bij nieuwe MELDINGEN de juiste PERIODE VAN 
VERBLIJF aangewezen moet worden op basis van de gemelde NAW en Datum Gebeurtenis. 

c. Een derde mogelijkheid is, aanvullend op optie b, de hoeveelheid PERIODES VAN VERBLIJF 
voor één DIER te beperken tot de meest relevante. Bijvoorbeeld: die met een UBN, die daarna 
en de laatste. 

4) Uit §13.2.1 "Registreren melding doorontwikkeling" blijkt dat voor opties 2 en 3 behoorlijk wat 
gegevens aan de MELDING in IRD toegevoegd moeten worden. Voor het gegevensmodel zijn er 
verschillende mogelijkheden: 
a. MELDING rechttoe aan uitbreiden met nieuwe attributen. 
b. Gegevens die niet tot de standaard basisset behoren als generieke kenmerken modelleren, 

vergelijkbaar met de generieke PARAMETERS voor INFORMATIEPRODUCTEN. Dat zouden dan 
AANVULLENDE KENMERKEN (nieuwe tabel) worden behorende bij de MELDING. En waarbij per 
meldingstype en diersoort een INFORMATIEPRODUCT gedefinieerd is met de definities van de 
AANVULLENDE KENMERKEN. Om te voorkomen dat dit in het berichtenboek voor meerdere 
meldingstypes toegevoegd moet worden ligt het voor de hand aandachtspunt 5) hierna ook 
mee te nemen. 

5) Eén IRD meldservice voor alle meldingstypes: In optie 3 moeten de meldingen aan IRD uitgebreid 
worden op de gegevens die tot nu toe alleen voor I&R Hond golden (chipper, dierenarts, NAW 
houder, etc.). De gevolgen voor het gegevensmodel staan in aandachtspunt 4). Vergelijkbare 
gevolgen zijn er ook voor de meldservice. In het huidige IRD berichtenboek is dat voor elk 
meldingstype een afzonderlijke webservice. En dat zijn er wel een stuk of 20. In het verleden is al 
eens het idee geopperd dit terug te brengen naar één service (project BMS 3.0). Als ADB's over 
moeten stappen op een ander berichtenboek, dan kan dat heel goed op een nieuwe service voor 
meerdere meldingstypes. Naast het oorspronkelijke BMS-3.0-doel pakt dit ook voordelig uit bij 
een keuze voor generieke aanvullende kenmerken in aandachtspunt 4)b. Deze hoeven dan aan 
slechts één service (vastleggen melding) toegevoegd te worden. 

6) Niet ingevulde NAW-gegevens in meldingen over relaties met een UBN, BRS- of IRR-nummer 
kunnen eventueel automatisch aangevuld worden. Dat levert meer raadpleegmogelijkheden op. 
Wel ingevulde gegevens die niet kloppen t.o.v. het ingevulde UBN, BRS- of IRR-nummer kunnen 
misschien een waarschuwing krijgen. Daarnaast zijn controles denkbaar dat wanneer de NAW-
gegevens in IRM bekend zijn dat dan altijd een UBN, BRS- of IRR-nummer ingevuld moet zijn. 
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Verder is in §3.5.5 een (meld)controle genoemd om de postcode/huisnummer combinatie als 
bedrijfsmatig te signaleren op grond van een bepaald aantal per periode. 

7) De categorieën invoercontroles in §3.1.3 zijn indicatief. Tijdens de realisatie moet vastgesteld 
worden welke invoercontroles nodig zijn en wat hierin gewijzigd of aangevuld moet worden. 

8) Besluit 7): "Chippers moeten zich rechtstreeks bij RVO als een natuurlijk persoon inschrijven in 
het chipperregister. Voor dierenartsen wordt onderzocht of de informatie uit bestaande registers 
kan worden gehaald.". Hiervoor is contact opgenomen met het CIBG van het Ministerie van 
Volksgezondheid in hoeverre een koppeling met het diergeneeskunderegister mogelijk is. In een 
email was dit een van de antwoorden: "Hangt van de exacte gegevensvraag af. BSN uitwisselen 
is niet zomaar toegestaan. Het gaat om ongeveer 8200 dierenartsen, waaronder ook niet meer 
praktiserende wanneer deze zich niet uitgeschreven hebben. Voorbeeld op 
https://zoeken.diergeneeskunderegister.nl/: Essers, Landgraaf, registratienummer 130025.". 
Tijdens de ontwerpfase moet dit nog verder afgestemd en uitgewerkt worden. 

9) Besluit 8): "Of inschrijving alleen in het klantportaal van RVO mogelijk is of ook via een door een 
ADB aangesproken module van RVO is onderdeel van de hoe-vraag". Een UBN inschrijven door 
iemand die het klantportaal en/of IRI niet goed kent is niet eenvoudig en dus een drempel. Een 
alternatief is hiervoor een verkorte module van RVO in te richten, die het inloggen en inschrijven 
verzorgt en door ADB's aangesproken kan worden. 

10) Voor alle services van IRD die t.b.v. I&R Hond ingezet worden is het een optie meerdere types 
relatienummer mogelijk te maken, waaronder ook het type "UBN". ADB's zijn automatisch 
gemachtigd en hebben eigenlijk niks met BRS-nummers te maken. Dit voorkomt dat voor elk 
registratie- of raadpleegverzoek vooraf het BRS-nummer opgevraagd moet worden, omdat het 
UBN overgedragen kan zijn naar een andere houder. 

11) Het UBN is in het huidige IRM gebonden aan een fysieke locatie. Het adres kan niet wijzigen, 
tenzij het om een correctie van een invoerfout gaat. Voor veehouderijen is dat terecht, maar voor 
nogal wat andere houderactiviteiten niet. Voor merkleveranciers, aangewezen databanken, 
organisaties met een publieke taak, chippers, dierenartsen en particuliere hondenfokkers / 
importeurs geldt dat bij een verhuizing het "UBN" mee moet verhuizen. In IRM is dit te 
automatiseren door in dergelijke gevallen ook het adres van de MELDINGSEENHEID bij te 
werken. Voor een flexibele werking is een indicator nodig in een referentietabel. 

12) In §3.3.3 over de uitgifte van chipnummers staat een opmerking dat RVO de nummervoorraad 
liever m.b.v. IRD-Forms beheert dan met de huidige losse laadfuncties die op afroep door 
applicatiebeheer gedraaid worden. Om dit mogelijk te maken zijn deze nieuwe functies nodig: 
a. Een raadpleegscherm voor het bekijken van de nummervoorraad (vrije blokken) plus een knop 

voor het aanvullen. 
b. Een scherm waarin de nummervoorraad aangevuld kan worden met invoervelden die 

overeenkomen met de invoerparameters van de huidige laadfunctie. 
c. Een automatisme voor automatische aanvulling (informatieproduct). 
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8 ARCHITECTUUR 
 
De architectuur van het systeem dient te voldoen aan alle uitgangspunten en richtlijnen uit de 
"Architectuur IenR keten" [7]. Daarnaaast wordt door DICTU een Project StartArchitectuur opgesteld 
met aanvullende richtlijnen voor de doorontwikkeling van I&R Hond. 
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11.1.3Huidige gegevensstromen 
 
Hieronder worden de gegevensstromen uit het contextmodel kort toegelicht. 
 
Melding 
RVO biedt de aangewezen databanken een webservice waarmee zij de door hen geregistreerde 
gegevens van honden kunnen melden. De meldingstypes zijn deze: geboorte, import, aanvoer, afvoer, 
vermissing, gevonden, vervanging, export, dood, adres, contact, intrekking. Opmerking: De 
gegevensinwinning door de ADB's is buiten bovenstaand contextmodel gelaten. 
 
Chipnummerreeksen en mutaties chipnummerreeksen 
In een beheerscherm kan een functioneel beheerder van RVO de nummerreeksen van toegestane 
Nederlandse chipnummers raadplegen en aanpassen. Deze reeksen worden gebruikt voor de enige 
inhoudelijke controle op de datakwaliteit van meldingen dat het huidige CDD kent: Het controleren of 
een Nederlands chipnummer in een bestaande 528-reeks valt. 
 
Geregistreerde meldingen 
ADB's kunnen de geregistreerde meldingen raadplegen m.b.v. een webservice onder opgave van 
diverse selectiecriteria. Van de eigen meldingen worden alle gegevens verstrekt en van de overige 
meldingen alleen de openbare gegevens. Medewerkers van NVWA, LID en RVO kunnen alle meldingen 
volledig raadplegen m.b.v. een raadpleegscherm. Het koppelvlak voor de selectie- en 
raadpleegfunctionaliteit is voor alle deze gebruikers gemeenschappelijk. 
 
Geregistreerde meldingen t.b.v. analyse & selectie 
Op verzoek voert een medewerker van "RVO Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen" op basis van 
selectiecriteria een data-analyse uit en rapporteert hierover in het gevraagde formaat. 
 
Bedrijfsactiviteiten 
Niet in bovenstaand contextmodel opgenomen. RVO houdt wel al een registratie bij van locaties waar 
bedrijfsmatige activiteiten met honden plaatsvinden (uitgangspunt 8), maar het huidige systeem heeft 
geen aansluiting op deze registratie en structureert de gemelde gegevens over deze locaties niet. 
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ii. Vervolgens wordt het berichtformaat gevalideerd. Formaatfouten worden niet geaccepteerd. 
Feitelijk voldoet de ADB dan niet aan de interface afspraken. Een standaard foutmelding is in 
dergelijke gevallen voldoende (randvoorwaarde 6). 

iii. Klopt het formaat, dan wordt vervolgens de melding gecontroleerd op datakwaliteit. Als deze 
onvoldoende is, wordt een meldingsresultaat samengesteld met één of meerdere verklarende 
foutmeldingen. Ook deze categorie duidt op bouw- of beheerfouten of technische problemen. Bij 
de ADB is de melding immers wel geaccepteerd. Dit gaat om de volgende type fouten: 
a. Nederlands chipnummer valt niet in een geregistreerde reeks. De CDD onderhoudt hiertoe 

een bestand met chipnummerreeksen. 
b. Gegevens zijn niet compleet of overcompleet. De verschillende meldingstypes hebben elk 

een eigen gegevensset waaraan de melding moet voldoen. Ook postcodes moeten volledig 
zijn. Of de gegevens inhoudelijk kloppen (bestaande postcodes, adressen, relatienummers, 
etc.) wordt niet gecontroleerd. 

c. Melding is al eerder geregistreerd. Dubbel aangeboden meldingen als gevolg van haperingen 
in de techniek of het beheer worden geweigerd. 

d. Intrekking is niet mogelijk. Het opgegeven meldingsnummer moet een bestaande 
diermelding zijn, die door de ADB zelf aangeleverd is en die niet al eerder ingetrokken is. 

iv. Is ook de kwaliteit in orde, dan wordt de melding in de CDD bijgeschreven met als extra 
informatie: het tijdens de authenticatie vastgestelde KvK-nummer van de ADB, een uniek door 
CDD toegekend meldingsnummer en een registratiedatum. Deze laatste 2 gegevens worden in 
het meldingsresultaat voor de ADB gezet. 

v. Het meldingsresultaat wordt teruggekoppeld aan de ADB. Per melding blijft de ADB hierop 
wachten en de melding wordt daarom direct geregistreerd en teruggekoppeld. 

Uitvoer 
Een melding die aan de eisen voldoet wordt in de CDD opgeslagen ter raadpleging voor zowel interne 
gebruikers (NVWA, RVO) als externe organisaties (LID, aangewezen databanken). 
 

11.2.3Huidige service raadplegen meldingen 

Invoer 
De invoer voor de raadpleegservice is een raadpleegverzoek met selectiecriteria. Dat geldt standaard 
voor elke raadpleegservice. In het processchema is dit daarom niet weergegeven als een afzonderlijke 
op zichzelf staande gegevensstroom. 

Beschrijving 
Voor externe gebruikers m.u.v. LID is de in de CDD opgenomen informatie alleen toegankelijk via 
ADB's. De ADB's hebben toegang tot de verzamelde informatie voor zover deze openbaar is. Dit zijn 
de gegevens die niet tot een persoon of bedrijf te herleiden zijn. ADB's hebben geen toegang tot niet 
openbare gegevens die ze niet zelf aangeleverd hebben. Het eigen bestand is volledig toegankelijk ter 
waarborging van het meldingenproces en de synchroniteit tussen beide systemen. 
 
Geautoriseerde medewerkers van NVWA en RVO kunnen alle meldingen volledig raadplegen m.b.v. 
een intern raadpleegscherm (APEX). LID heeft de beschikking over een extern raadpleegscherm 
(internet). 
 
De raadpleegservice is voor bovengenoemde gebruikersgroepen gemeenschappelijk. Via deze service 
worden de volgende raadpleegfunctionaliteiten geboden: 

iv. Het ophalen van meldingen t.b.v. van een synchronisatiefunctie. Hiertoe dienen selectiecriteria 
op ranges van datums en meldingsnummers van de ADB en/of CDD. De onderlinge verschillen 
kunnen door de ADB rechtgetrokken worden m.b.v. het registratieproces. 

v. Het ophalen van een lijst van meerdere meldingen die aan algemene zoekcriteria voldoen. 

vi. Het ophalen van de details van één melding aan de hand van een meldingsnummer van de ADB 
of CDD. De details van meerdere meldingen is ook een mogelijkheid (stuurveld). 
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vii. Het ophalen van de openbare gegevens over één of meerdere honden aan de hand van het 
chipnummer of andere selectiecriteria. Op deze wijze kunnen eindgebruikers van de ADB's over 
de status van de registratie geïnformeerd worden. Een nieuwe eigenaar van een hond moet 
bijvoorbeeld geadviseerd worden geen puppy te kopen als geen geboortemelding is gedaan. Is 
wel een geboortemelding geregistreerd, dan kan met deze optie de geboortedatum achterhaald 
worden. In §11.4.2.1 is een Excel document opgenomen waarin te zien is welke gegevens 
openbaar zijn en welke niet. 

 
Net zoals in het registratieproces worden verzoeken direct beantwoord. Per verzoek wordt eerst de 
invoer met de selectiecriteria gecontroleerd op afscherming van niet openbare gegevens (andermans 
ADB opvragen) en op overvraging (niet toegestane wildcards). Fouten op dit gebied leiden tot een 
foutmelding. Voldoet het verzoek wel aan de controles, dan wordt een lijst samengesteld met nul, één 
of meerdere geregistreerde meldingen die aan de opgegeven selectiecriteria voldoen. 

Uitvoer 
De uitvoer bestaat uit een lijst met de geregistreerde meldingen die aan de opgegeven selectiecriteria 
voldoen of een foutmelding als het raadpleegverzoek niet gehonoreerd kon worden. 
 

11.2.4Huidige scherm raadplegen meldingen voor intern gebruik 
NVWA en RVO hebben t.b.v. opsporing, toezicht en handhaving een raadpleegscherm voor intern 
gebruik dat dezelfde selectiemogelijkheden biedt als de raadpleegservice in §11.2.3. Daarnaast bezit 
het scherm een download optie (csv bestand) voor nadere selecties of andere doeleinden. Alle 
gebruikers met toegang tot dit raadpleegscherm mogen alle meldingen volledig raadplegen. 
 

11.2.5Huidige scherm raadplegen meldingen voor extern gebruik 
LID is een externe partij. Voor externe gebruikers is via het klantportaal van RVO een 
raadpleegscherm beschikbaar dat dezelfde functionaliteit biedt als het interne raadpleegscherm. De 
toegang tot het scherm verloopt via de inlogprocedure van Mijn.RVO.nl (eHerkenning). Hierbij is het 
van belang dat CDD alleen maar benaderbaar is voor CDD-gebruikers en dat deze geen toegang tot 
andere applicaties in het klantportaal hebben. 
 

11.2.6Analyse, selectie en beschikbaar stellen vanuit de huidige CDD 
Op verzoek voert een medewerker van "RVO Analyse, Selectie en Beschikbaarstellen" (ASB) op basis 
van selectiecriteria een data-analyse uit en rapporteert hierover in het gevraagde formaat. De tooling 
die ASB hiervoor gebruikt valt buiten de scope van deze informatieanalyse. Het jaarlijkse aantal 
verzoeken aan ASB is beperkt en is voornamelijk afkomstig van RVO zelf. 
 

11.3 Huidige chiplogistiek = beheer chipnummerreeksen 
In een CDD beheerscherm kan een functioneel beheerder van RVO de toegestane nummerreeksen 
voor de Nederlandse 528-chipnummers raadplegen, toevoegen, wijzigen en verwijderen. De 
beheerder krijgt de informatie aangereikt van RVO KAI op basis van met de chipfabrikanten 
afgesproken chipnummerreeksen. De ingevoerde reeksen worden gebruikt voor de enige inhoudelijke 
controle op de datakwaliteit van meldingen dat het huidige centrale systeem kent: Het controleren of 
een Nederlands chipnummer in een bestaande 528-reeks valt. 
 

11.4 Huidig gegevensmodel 

11.4.1Entity Relation Diagram van het huidige gegevensmodel 
Een Entity Relation Diagram (ERD) geeft aan wat de belangrijke items in een organisatie zijn 
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12 BIJLAGE 4: REQUIREMENT ANALYSE UIT HET 
OFFERTEVERZOEK AAN RVO 

 
Algemeen 
 
• De aanpak is projectmatig. RVO.nl doet een voorstel voor de inrichting van het project. 
• De benodigde aanpassingen worden met regelgeving ondersteund. De uitgangspunten voor deze 

aanpassingen liggen vast in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 17 mei 2017 (bijlage) 
• De systematiek met centrale database I&R/ADB’s blijft hetzelfde met uitzondering van de 

registratie van de chipper. 
• De ADB’s dienen realtime verbonden te zijn met de centrale database van RVO.nl 
• ADB’s dienen als deelnemers en financiers geheel en direct betrokken te worden bij het project. 
• T.b.v. het bewaken van datakwaliteit dienen (realtime) controles en signaleringen naar gebruikers 

ingebouwd te worden.  
• Er dient een voorziening te komen dat RVO.nl (op aangeven van NVWA) meldingen kan doen. 

Bijv. bij een inbeslagname.  
• Voorlichting/uitleg over de aanpassingen maakt deel uit van het project. Hierbij is een belangrijke 

rol weggelegd voor LNV-DAD en de ADB’s. Te denken valt aan een campagne van LICG met de 
ADB’s.  

• Met ADB’s overleggen over de wenselijkheid van aansluiting op de I&R-app van RVO.nl. 
 
Registratie chipper en eerste I&R-melding van de chip (bij geboorte of anderszins)  
 
• Er dient een openbaar register te worden gemaakt waar alle chippers in komen te staan die in 

Nederland implanteerbare 528-chips gebruiken. N.B. Dit is niet aan een bepaalde diersoort 
gebonden (nieuw). 

• Chippers zijn of geregistreerde dierenartsen/dierenartspraktijken of natuurlijke personen die zich 
als chipper hebben geregistreerd. Met KNMvdD dient overlegd te worden hoe dierenartsen in het 
register komen (nieuw). 

• Er dient een ‘zware’ verificatie van de chipper te zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van een KvK-
nummer en/of BSN (DigiD). Voor de hand ligt dat dit rechtstreeks op de I&R-databank bij RVO.nl 
gebeurt en niet via de ADB’s (nieuw). 

• Het register moet op de site van RVO.nl raadpleegbaar zijn (nieuw). 
• Het register moet worden gedeeld met de aangewezen I&R-databanken voor honden, de 

paspoortuitgevende instanties voor paarden en de leveranciers van 528-chips (nieuw). 
• Er moet een koppeling komen van het register met de I&R-databank met als doel het volledig in 

beeld krijgen van de chiplogistiek. Dat betekent dat alleen een registreerde chippers 528-chips 
kunnen bestellen en alleen zij geautoriseerd zijn de registratie van deze chips in het I&R-systeem 
te verrichten. Hierbij moet rekening gehouden worden met tussenhandel (nieuw). 

• De chipleveranciers dienen inzicht in c.q. toegang te hebben tot dit register. Met deze leveranciers 
dient in dit project vastgesteld te worden wat het meest praktische systeem is. Te denken valt aan 
de systematiek van oormerksystematiek bij runderen en schapen & geiten (nieuw). 

• Het moet mogelijk zijn een registratie van een frauduleuze chipper door te halen. Het voornemen 
is overtredingen van chippers via strafrecht te laten verlopen (nieuw). 

 
Paspoortregistratie 
 
• Dierenartsen/dierenartsenpraktijken registreren het paspoortnummer bij het chipnummer via een 

ADB in de centrale I&R-hond. (nieuw) 
• Met KNMvdD en leveranciers van paspoorten dient overlegd te worden hoe dierenartsen de 

registratie van paspoorten in I&R-hond brengen. Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande 
systematiek. 

• Bij het in Nederland brengen door een fokker/handelaar/houder van een buitenlandse hond meldt 
(importmelding) de geregistreerde fokker/handelaar/houder aanvullend op artikel 9 (waaronder 
het chipnummer) het paspoortnummer. (nieuw)  
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Registratie van de fokker/handelaar en I&R-meldingen 
 
• Onder een fokker wordt verstaan iedereen die een nestje fokt met een hond ongeacht of dat 

bedrijfsmatig gebeurd of niet. 
• Ten algemene dient er een unieke relatie te komen tussen de houder, fokker of handelaar van een 

hond of honden. Alleen waar deze relatie is vastgelegd in het I&R-systeem kan een houder een 
I&R-melding doen over deze hond of honden (nieuw). 

• Een chipper van puppy’s kan de meldingen ook alleen doen op naam van deze houder die in het 
I&R-systeem staat als houder van de teef. Hierbij moet rekening gehouden worden met teven 
ouder dan 2013 die mogelijk niet zijn geïdentificeerd en geregistreerd. Hiervoor dient een 
signalering te komen. (nieuw). 

• Voor beroepsmatige fokkers van honden geldt hetzelfde. Daar vindt de eerste melding van een 
chip plaats op naam van de beroepsmatige fokker van honden. Dus bij bedrijfsmatige fokkers kan 
alleen de houder van een UBN I&R-meldingen doen (nieuw). 

• Beroepsmatige fokkers en handelaren (houder UBN) zijn geregistreerd en hun identiteit is 
geverifieerd door RVO.nl. (ongewijzigd).  

• Fokkers – niet bedrijfsmatig – zijn of dienen zich eenduidig te registreren in het I&R-systeem. Een 
systeem voor verificatie van de gegevens dient in overleg met de ADB’s nog uitgewerkt te worden. 
Bijv. onderzocht moet worden of ADB’s mogen vragen naar BSN (voorkeur mogelijkheid), zoals 
banken en zorgverzekeraars. 

 
Registratie hondeneigenaar (eindgebruiker) en I&R-meldingen 
 
• Ten algemene dient er een unieke relatie te komen tussen de houder van een hond of honden. 

Alleen waar deze relatie is vastgelegd in I&R-hond kan een houder een I&R-melding doen over 
deze hond of honden (nieuw).  

• Verificatie overlaten aan ADB’s. Een systeem voor verificatie van de gegevens dient in overleg met 
de ADB’s nog uitgewerkt te worden - voorkomen moet worden dat een al geregistreerde 
hondeneigenaar zich opnieuw gaat/moet registreren met kans op doublures (nieuw).  

• De (al of niet reeds) geregistreerde houder meldt de hond of honden aan bij aanvoer en af bij 
overdracht of overlijden (nieuw/ongewijzigd) 

• Bij het in Nederland brengen door hondeneigenaar (eindgebruiker) van een buitenlandse hond 
meldt de (al of niet reeds) geregistreerde houder aanvullend op artikel 9 het paspoortnummer 
(nieuw).   

• Rekening houden met honden van voor I&R. 
 
Vlagmogelijkheid van in beslaggenomen hond 
 
Nog uitwerken. In verdiepings-analyse meenemen. 
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13 BIJLAGE 5: DOORONTWIKKELING OPTIES 1, 2, 3 EN 4 

13.1 Inleiding 
Voor een doorontwikkeld I&R Hond staan in uitgangspunt 11) deze opties: 

1. Optie 1 "CDD" is een keuze voor CDD, zonder daar IRD (al te veel) in te betrekken. 

2. Optie 2 "CDD & IRD voor individuele dierregistratie op doelgroep UBN's" is een gecombineerd 
systeem: de belangrijkste doelgroep in IRD en de rest in CDD. De belangrijkste doelgroep bestaat 
uit: hondenfokkers en importeurs (zowel bedrijfsmatig als particulier), de overige bedrijfsmatige 
hondenhouders, de chipleveranciers, chippers en dierenartsen. Anders gezegd: in ieder geval de 
eerste houder van het dier, eventueel de overige houders met een UBN en niet zozeer de 
particuliere houders die een hond aangeschaft hebben. In de procesgang geeft dat deze knip: 
a. Relatiebeheer (uitgangspunt 7) en het toekennen van relatienummers, incl. een koppeling met 

REBUS, vindt alleen plaats voor de belangrijkste doelgroep. En met dezelfde middelen als voor 
de andere diersoorten: IRM en het IRI klantportaal van RVO. 

b. CDD blijft (tijdelijk) het systeem waaraan gemeld wordt. Samen met punt a voorkomt dit dat 
miljoenen particuliere houders in IRM en REBUS geregistreerd moeten worden. Het 
gegevensmodel van IRD hoeft dan niet (direct) aangepast te worden op de redelijk uitgebreide 
set aan CDD-meldingsattributen. En ADB's hoeven (in 1e instantie) hun systemen op minder 
onderdelen (niet direct) aan te passen. 

c. Meldingen aan CDD (zolang dit kan) over een dierverblijf op een geregistreerd UBN worden 
automatisch doorgeplaatst naar IRD. In IRD levert dat een registratie van chipnummers en 
dieren op waarmee aan de gestelde doelen kan worden voldaan, waaronder betere controles 
op de datakwaliteit en een bruikbare verblijfregistratie (stallijst). Eventueel kan dit tot alleen 
de geboorte- en importmelding beperkt worden (minder impact). In §13.2.1 is meer 
informatie opgenomen over hoe de knip gelegd wordt. Samenvattend gaat het om de 
meldingen met een ingevuld UBN van zowel fokkers als importeurs als eventueel ook de 
bedrijfsmatige (latere) houders. Dit doorplaatsonderdeel is ook bruikbaar voor een migratie 
van de huidige meldingen in CDD. 

d. Het controlemechanisme van IRD wordt aan CDD gekoppeld met zoveel mogelijk 
gemeenschappelijke controlefuncties. 

e. Chiplogistiek wordt rechtstreeks aan IRD gemeld. 

3. Optie 3 "IRD" is een (uiteindelijke) keuze voor IRD en een (grotendeels) vervallen CDD. 

Tijdens de t/m 25-09-2018 uitgevoerde analyse zijn deze 3 opties doorgelicht op impact en voor- en 
nadelen per deelproces zoals deze in hoofdstuk 3 onderkend zijn. In de paragrafen hierna volgen de 
scores van 0 t/m 10 per deelproces. In §13.8 staan de totaalscores voor deze 3 opties. 

Op 26-09-2018 heeft een overleg met de sector plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit overleg is 
een extra optie 4 toegevoegd met minder directe impact: 

4. Optie 4 "CDD & IRD voor alleen chiplogistiek t/m chipaanbrenging" is vergelijkbaar met optie 2 
een gecombineerd systeem, maar waarbij de registratie van dieren en verblijfsperioden in IRD 
(eerst) achterwege gelaten wordt. De knip in de procesgang is dan als volgt: 

a. Relatiebeheer in IRM net zoals in optie 2. 

b. CDD blijft het systeem waaraan gemeld wordt m.u.v. de chipmeldingen: 

- Meldingen over een chipoverdracht, chipblokkade en de chipaanbrenging bij een dier 
worden aan IRD gemeld. De merkoverdracht en de merkblokkade zijn in IRD al bestaande 
meldingstypes. Daar komt dan een nieuw meldingstype bij: de merkaanbrenging met het 
chipnummer, de chipper, datum aanbrenging, de diersoort en de houder als de diersoort 
gelijk is aan hond. Chipmeldingen kunnen zowel via ADB's als andere kanalen aangeboden 
worden. Een mogelijkheid is deze meldingstypes in het berichtenboek van IRD als een 
gecombineerd bericht te introduceren: "Vastleggen melding" als verwoord in aandachtspunt 
5) van §7.2. De consolidatie van dit meldingstype leidt in het IRD register tot een bijwerkt 
MERK met de gemelde Datum Aanbrenging. 
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- De overige meldingstypes zijn voor CDD, inclusief de nieuwe paspoortmelding en de 
overige wijzigingen. Naast het toegevoegde identificatienummer (UBN) van de chipper 
blijven de NAW-gegevens over de chipper intact. In de geboortemelding lijken deze 
gegevens te kunnen vervallen, omdat dit ook via de chipaanbrenging gemeld wordt, maar 
voor overzichtelijke raadpleegresultaten vanuit CDD is dit niet wenselijk. Uitgangspunt 10): 
Voor I&R Hond niet noodzakelijke gegevens (contactmelding etc.) vervallen. 

c. Meldingen aan CDD worden niet doorgeplaatst naar IRD, zodat dat daar niet (direct) van alles 
gewijzigd hoeft te worden. T.o.v. optie 2 blijft daardoor een afzonderlijke registratie van 
dieren en verblijfperiodes (eerst) achterwege. 

d. Het controlemechanisme van IRD beperkt zich tot de chipmeldingen. Voor de meldingen aan 
CDD kunnen controles toegevoegd worden waarvoor geen register van dieren en 
verblijfsperiodes nodig is, die ADB's niet zelf makkelijk kunnen doen en zich niet op een 
hellend vlak naar IRD bevinden. Voorbeelden: chipnummer kan niet kloppen (wijzigt); dit is 
geen bestaand Nederlands adres (nieuw); UBN klopt niet (nieuw). 

e. Chiplogistiek in IRD net zoals in optie 2, zodat voor elk in omloop gebracht 528-chipnummer 
de chipper te achterhalen is en, indien correct aan IRD gemeld, ook degene die de hond laat 
chippen (meestal de fokker). 

f. Nadelen van optie 4 t.o.v. optie 2: 
- Punt c: Geen afzonderlijke registratie van dieren en verblijfperiodes. Voor risicoanalyses, 

rapportages en informatieverstrekking (o.a. de stallijst) is dat een fors nadeel. 
- En voor de invoercontroles in het meldingenproces ook. 
- Ook vallen de mogelijkheden voor signaleringen en diervlaggen af. 

 
Versie 0.2 van dit document is van 28-09-2018. Optie 4 is in de paragrafen hierna daarom niet 
meegenomen. Wel is in de afsluitende paragraaf met de totaalscores (§13.8) een alinea over optie 4 
opgenomen. Een kostenindicatie voor alle 4 opties staat in bijlage 6 (hoofdstuk 14). 
 

13.2 Meldingen-, chip en dierregistratie doorontwikkeling 
opties 1, 2 en 3 

13.2.1Service registreren melding doorontwikkeling 

Meldingen vanaf de bron 
T.o.v. de huidige meldingstypes (§11.2.2) zijn er uitbreidingen, wijzigingen en vervallen 
meldgegevens. Die staan onderin §3.1.3 bij punt W1) opgesomd. De NAW van de houder uit de 
geboortemelding en de importmelding helemaal weghalen is voor de CDD/IRD conversie niet handig. 

Meldingen vanaf de aangewezen databanken doorgeven aan het centrale systeem 
Hieronder volgt per onderwerp en daarbinnen per optie een beschrijving van de benodigde wijzigingen 
en de consequenties: 

- Chipoverdracht, chipblokkade en chipaanbrenging (chipmeldingen). 
• Voor alle opties geldt dat chiplogistiek, inclusief de chipmeldingen, m.b.v. IRD en alleen het IRD 

berichtenboek (randvoorwaarde 5) uitgevoerd wordt. 
• Optie 1, 2 en 3: Chipmeldingen worden aan IRD doorgegeven, dus niet via CDD. Het IRD 

berichtenboek kent de merkoverdracht en merkblokkade al in de vorm van merkmeldingen. 
• Optie 1 en 2: Voor de ADB's betekent dat naast CDD een extra berichtenboek met mogelijk een 

andere manier van authenticeren (randvoorwaarde 4). Authenticatie levert niet meer een KvK- 
maar een BRS-nummer op. 

• Opties 1, 2, 3: Het is een voorwaarde dat ADB's een BRS-nummer hebben incl. een IRM 
registratie als automatisch gemachtigde voor diersoort hond. Opmerking 3 aug. 2018: De 
huidige ADB's voor I&R Hond hebben in REBUS allemaal een BRS-nummer. 

• Optie 4: Het meldingstype chipaanbrenging is in latere instantie aan de lijst van meldingtypes in 
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§3.1.3 toegevoegd n.a.v. optie 4 in §13.1 en in de rest van het document nergens verder 
uitgewerkt. 

- Paspoortmelding. 
• De paspoortmelding is voor alle opties een nieuw meldingstype. Een andere mogelijkheid is dit 

als een informatieproduct in te winnen zoals dat voor paardachtigen gebeurt. Hieronder volgen 
de opties voor inwinning m.b.v. een nieuw meldingstype. 

• Optie 1 en 2: Dit meldingstype toevoegen aan CDD en het CDD berichtenboek. 
• Optie 3: Dit meldingstype toevoegen aan IRD en het IRD berichtenboek. 

- Overige meldingstypes. 
• Optie 1 en 2: Blijven voor CDD en kunnen niet rechtstreeks aan IRD gemeld worden. 
• Optie 1 en 2: Herstelmeldingen moeten aan het berichtenboek van CDD toegevoegd worden. 
• Optie 2: Diermeldingen over een dierverblijf op een geregistreerd UBN worden automatisch 

doorgeplaatst naar IRD, zodat daar een registratie van in gebruik zijnde chipnummers, dieren 
en verblijfplaatsen opgebouwd wordt. Eventueel kan dit tot alleen de geboorte- en 
importmelding beperkt worden (minder impact). Hoe dan ook, op deze manier kan het UBN in 
IRD verplicht blijven zodat de impact meevalt. Ook de intrekking en herstel op de genoemde 
meldingstypes worden aan IRD doorgegeven. In CDD kan een herstelmelding als een intrekking 
afgehandeld worden. Alleen de gegevens die in het gegevensmodel gemeenschappelijk zijn 
worden doorgeplaatst. Het IRD meldingsnummer wordt aan de melding in CDD toegevoegd, 
zodat te zien is wat bij wat hoort. Door IRD geweigerde meldingen worden ook door CDD 
geweigerd. Dit komt hierna aan bod bij de invoercontroles voor optie 2. 

• Optie 2 en 3: Het CDD meldingenbestand wordt eenmalig naar IRD doorgeplaatst voor zover 
relevant voor de optie. Bij optie 2 zijn dat alleen de in het vorige punt genoemde meldingstypes 
over "nieuwe" chipnummers. Net zoals in het vorige punt kunnen deze meldingen door IRD 
geweigerd worden. Hiertoe wordt de melding in CDD uitgebreid met attributen waarmee dit te 
zien is (Soort Fout, Foutcode en Foutmelding). In §7.2 is dit als een aandachtspunt (1) voor het 
ontwerp toegevoegd. 

• Optie 3: Voor houders zonder BRS-nummer moet in IRD iets bedacht worden dat niet al te veel 
impact geeft. In §7.2 is dit als een aandachtspunt (3) voor het ontwerp toegevoegd. 

• Optie 1, 2 en 3: Afhankelijk van het meldingstype vervallen er elementen, sommige verhuizen 
en anderen zijn nieuw. De complete lijst staat in §3.1.3 "Registreren melding" bij punt W1). 

• Optie 2 en 3: De CDD diersoortcode 101 voor hond kan in IRD niet zomaar overgenomen 
worden. In §7.2 is dit als een aandachtspunt (2) voor het ontwerp toegevoegd. 

• Optie 2 en 3: De mogelijkheid NAW-gegevens automatisch aan te aan vullen. In §7.2 is dit als 
een aandachtspunt (6) voor het ontwerp toegevoegd. 

• Opties 2 en 3: De opbrengst is een gemeenschappelijke merk- en dierregistratie van alle in 
gebruik zijnde chipnummers, incl. merkvervangingen, voor zowel honden als paardachtigen. 

• Optie 3: Alles wordt rechtstreeks aan IRD gemeld. Het berichtenboek van CDD vervalt. 
• Optie 3: De meldingen aan IRD moeten uitgebreid worden op de attributen die tot nu toe alleen 

voor I&R Hond golden (chipper, dierenarts, NAW houder, etc.). Daarvoor bestaan verschillende 
mogelijkheden, die in aandachtspunten 4) en 5) van §7.2 aangegeven staan. 

• Optie 3: Het meldingstype adreswijziging moeten aan de berichtenset van IRD toegevoegd 
worden. Herstelmeldingen zijn in IRD al mogelijk en intrekken ook. 

• Optie 3: In het berichtenboek van IRD eventueel het type relatienummer "UBN" mogelijk maken 
voor alle meldingstypes, zie aandachtspunt 10) in §7.2. 

- Controleverzoek melding. 
Een melding moet vooraf gecontroleerd kunnen worden op fouten of waarschuwingen. Dit levert 
een controleverslag op zonder dat de melding geregistreerd wordt. Eindgebruikers kunnen op die 
manier vooraf geïnformeerd worden in plaats van alleen achteraf. 
• Optie 1 en 2: Het berichtenboek van CDD moet hierop aangepast worden. 
• Optie 3: Het berichtenboek van IRD is al geschikt  

- Invoercontroles. 
• Optie 1 en 2: CDD moet hetzelfde controlemechanisme krijgen als dat van IRD en met zoveel 

mogelijk gemeenschappelijke controlefuncties. En met een veel uitgebreidere set controles dan 
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- Voor dierenartsen is het een optie een automatische inschrijving te verzorgen vanuit het CIBG 
register van het Ministerie van Volksgezondheid (§7.2, aandachtspunt 8). 

- Voor particuliere houders is een door ADB's aangesproken verkorte inschrijfmodule van RVO het 
overwegen waard (§7.2, aandachtspunt 9). 

- IRI locatiebeheer moet een uitbreiding krijgen om naast veehouderijen ook andere bedrijfstypes te 
kunnen registreren. En de webservice voor locatiebeheer ook. 

- In IRM is een invoercontrole nodig dat chippers en dierenartsen alleen als een natuurlijk persoon 
(BSN) ingeschreven kunnen worden. 

- De in IRM beheerde referentiewaarden voor (sub)diersoorten en bijbehorende productiedoelen 
moeten herkenbaar zijn op diersoort hond en aansluiten op de diersoortcode in IRD. In §7.2 is dit 
als een aandachtspunt (2) voor het ontwerp opgenomen. 

- Het UBN is in de huidige procesgang gebonden aan een fysieke locatie. Het adres kan niet wijzigen, 
tenzij het om een gemeentelijke herindeling of een correctie van een invoerfout gaat. Voor 
veehouderijen is dat terecht, maar zoals hierboven al vermeld voor sommige andere 
houderactiviteiten niet. Voor chipleveranciers, aangewezen databanken, particuliere fokkers en 
importeurs geldt dat bij een verhuizing het "UBN" mee moet verhuizen. In §7.2 is dit als een 
aandachtspunt (11) voor het ontwerp opgenomen. 

Opties 1, 2 en 3 
Voor alle 3 opties wordt locatie- en relatiebeheer op min of meer dezelfde manier toegevoegd. Voor 
optie 1 "CDD" heeft dat de meeste impact, maar dat is elders al meegenomen. Hieronder daarom 
geen scores voor de afzonderlijke opties. 
 

13.4 Chiplogistiek doorontwikkeling 

13.4.1Beheer chipnummerreeksen doorontwikkeling 
Vervalt in CDD. Chipnummerreeksen werden tot nu toe in zowel CDD als IRD bijgehouden. In CDD 
voor honden en in IRD voor paardachtigen. Dit zijn voor vrijwel 100% dezelfde reeksen. Dit beheer 
vervalt. Daarvoor in de plaats worden de per fabrikant afgesproken series m.b.v. besteltypes beheerd 
en alle chip(nummer)s individueel geregistreerd. Dit is van toegevoegde waarde voor de controles in 
het meldingenproces voor zowel honden als paarden. In IRD kan dit ook vervallen of samengevoegd 
worden met de voeding voor de laadfunctie voor het aanvullen van de nummervoorraad. 
 

13.4.2Uitgifte chipnummers doorontwikkeling 
In §3.3.3 (W11) zijn de belangrijkste punten al genoemd. Voor alle opties geldt dat de chiplogistiek in 
IRD uitgevoerd wordt. 

Opties 
• Optie 1, 2 en 3: De huidige IRD laadfunctie voor het aanvullen van de voorraad zal op 

bovenstaande aangepast moeten worden, rekening houdend met aandachtspunt 12) in §7.2. 
• Optie 1,2 en 3: Daarnaast moet de controlefunctie op het nummerformaat gewijzigd worden. 

Dit is een controlefunctie die ook in het meldingenproces gebruikt wordt (CTL 1). 
• Optie 1: Om de oplossingsrichting ook voor paardachtigen in te kunnen zetten, worden de 

chipnummers in IRD geregistreerd. In CDD is dan een koppeling met deze gegevens nodig. 

Scores per optie 
De doorontwikkeling is voor alle opties hetzelfde. Voor optie 1 "CDD" heeft dat de meeste impact, 
maar dat is elders al meegenomen. Hieronder daarom geen scores voor de afzonderlijke opties. 
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- Functioneel beheer/ontwerp door RVO: 0,2 fte extra voor optie 4 en 0,5 voor de overige opties. 
- Uitvoering I&R Hond door RVO: 0,3 fte extra voor optie 4 en 0,8 voor de overige opties. 
- RVO klantcontact: 0,3 fte extra voor alle opties. 

Kostenoverzicht 
Voorgaande kengetallen leiden voor de verschillende opties en groeiscenario's tot dit kostenoverzicht: 
 

Ontwikkelkosten ICT Alleen 
optie 4

Alleen 
optie 2

Optie 4 
gevolgd 
door 2

Alleen 
optie 3

Optie 2 
gevolgd 
door 3

Optie 4 
gevolgd 
door 3

Optie 4 
gevolgd 

door 2 en 3

Alleen
optie 1

Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer
- Dierenartsregistratie m.b.v. koppeling CIBG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Inschrijfmodule particuliere fokkers/importeurs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- Houderregistratie overig 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Chiplogistiek
- Beheerschermen nummervoorraad 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
- Chiplogistiek overig 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Meldingen-, chip- en dierregistratie
- Meldingen CDD basis 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
- Meldingen CDD incl. register 3,3
- Chipmeldingen IRD 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
- Diermeldingen IRD doelgroep UBN's 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7
- Diermeldingen IRD overig (particulier) 1,1 1,1 1,1 1,2
Totaalfactor 2,0 2,4 2,6 3,3 3,6 3,7 3,9 5,0
DICTU ontwikkelkosten (totaalfactor x 208K) 416.000 499.200 540.800 686.400 748.800 769.600 811.200 1.040.000
RVO invoeringskosten (80% DICTU ontw.kosten) 332.800 399.360 432.640 549.120 599.040 615.680 648.960 832.000
Totaal ontwikkelkosten excl.* 748.800 898.560 973.440 1.235.520 1.347.840 1.385.280 1.460.160 1.872.000

Toename exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer (7,5% DICTU ontw.kosten) 31.200 37.440 40.560 51.480 56.160 57.720 60.840 78.000
DICTU adaptief beheer (5% DICTU ontw.kosten) 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO functioneel beheer/ontwerp (0,2 of 0,5 fte) 29.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500
RVO uitvoering I&R Hond (0,3 of 0,8 fte) 43.500 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
RVO klantcontact (0,3 fte) 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
Totaal exploitatietoename excl.* 168.000 294.400 299.600 317.800 325.600 328.200 333.400 362.000

Huidige exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
DICTU adaptief beheer 0 0 0 0 0 0 0 0
RVO functioneel beheer/ontwerp 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
RVO uitvoering I&R Hond 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
RVO klantcontact 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal huidige exploitatiekosten excl.* 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Nieuwe exploitatiekosten per jaar
DICTU technisch beheer 76.200 82.440 85.560 96.480 101.160 102.720 105.840 123.000
DICTU adaptief beheer 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO functioneel beheer/ontwerp 34.000 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500
RVO uitvoering I&R Hond 58.500 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000
RVO klantcontact 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
Totaal nieuwe exploitatiekosten excl.* 233.000 359.400 364.600 382.800 390.600 393.200 398.400 427.000

Samenvatting
Ontwikkelkosten ICT
Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800
Chiplogistiek 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400 166.400
Meldingen-, chip- en dierregistratie 124.800 208.000 249.600 395.200 457.600 478.400 520.000 748.800
Invoeringskosten RVO.nl 332.800 399.360 432.640 549.120 599.040 615.680 648.960 832.000
Totaal ontwikkelkosten exl.* 748.800 898.560 973.440 1.235.520 1.347.840 1.385.280 1.460.160 1.872.000

Exploitatiekosten per jaar
Technisch beheer ICT 76.200 82.440 85.560 96.480 101.160 102.720 105.840 123.000
Adaptief beheer ICT 20.800 24.960 27.040 34.320 37.440 38.480 40.560 52.000
RVO.nl 136.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000
Afschrijving ontwikkelkosten over 4 jaren 187.200 224.640 243.360 308.880 336.960 346.320 365.040 468.000
Totaal exploitatiekosten per jaar excl.* 420.200 584.040 607.960 691.680 727.560 739.520 763.440 895.000
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* Bovenstaande totalen zijn exclusief communicatie, exclusief infrastructuur en hardware en inclusief 
kosten voor nieuwe functies die ook voor andere diersoorten ingezet kunnen worden. 
 
In het overzicht is het daardoor niet te zien wat de gevolgen voor de jaarlijkse kosten van de 
infrastructuur en hardware zijn. Per optie geldt hiervoor deze inschatting: 

- In optie 1 "CDD" zal dit een forse toename geven t.o.v. het huidige CDD. 
- In alle scenario's die op optie 3 "IRD" uitkomen vervallen de huidige CDD kosten. 
- In de overige scenario's is er een beperkte toename t.o.v. de huidige kosten. 

 
Zaken die voor meerdere diersoorten ingezet kunnen worden zijn deze: 

- Alle opties: Dierenarts- en chipperregistratie en de borging dat chipnummers alleen aan 
geregistreerde chippers worden verstrekt. 

- Alle opties: Beheerschermen voor het bijhouden van de nummervoorraad. 
- Alle opties: Middelen voor het inschrijven van nieuwe relaties. 
- Alle opties: UBN's die niet aan een locatie gebonden zijn. 
- Alle opties: Verder geoptimaliseerde meldtechniek (berichtenboek BMS 3.0 met o.a. één bericht 

voor alle meldingstypes; BRS-nummer vervangen door UBN en andere aandachtspunten die in 
§7.2 genoemd staan). 

- Optie 3: Uitgebreidere set van gegevens die gemeld kunnen worden. 
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Van:
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 14:43
Aan:
Onderwerp: RE: claim I&R Hond

Hoi, 
Wat ik alleen mis is dat het een voorfinanciering betreft aan RVO, waar mogelijk de helft of een gedeelte via 
financiering door bedrijfsleven wordt opgebracht in bijv. 4 jaar. Is dat niet van belang om ook te melden? 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 12:20 
Aan:  
Onderwerp: claim I&R Hond 
Urgentie: Hoog 

Hoi  

In bijgaand formulier heb ik zoveel mogelijk ingevuld voor de claim voor I&R Hond. Kunnen jullie kijken of het zo 
klopt. Er moeten nog wel een aantal dingen ingevuld worden, misschien dat een van jullie dat weet.  

Gr  

Met vriendelijke groeten, 

 

  
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Van:
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 16:12
Aan:
Onderwerp: RE: INPUT Begrotingsvoorbereiding 2020 en allocatieve weging: DEze mail 

gebruiken
Bijlagen: 2019-01-24 mai  I&R-hond.docx

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Hoi  

Ik moet het nog even overlezen., Maar dit kan je gebruiken. Bel maar. 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 13:45 
Aan:   
Onderwerp: FW: INPUT Begrotingsvoorbereiding 2020 en allocatieve weging: DEze mail gebruiken 

Ha  

De nota kost best even tijd toch. Kunnen wij al wat meer concreets aan  meegeven? 
De grote lijnen staan hieronder al in de mail van  aan  

Gr  

Van:   
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 13:42 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: Re: INPUT Begrotingsvoorbereiding 2020 en allocatieve weging: DEze mail gebruiken 

Fijn - claim moet wel door met deze ronde. Kan de notitie daarin mee? Morgenochtend anders even bellen? 

Groeten,   

Op 24 jan. 2019 om 13:37 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Hallo  

NAV I&R hond en de begrotingsvoorbereiding een correctie. Het feit dat er geld terug komt is wel 
essentieel maar is toch niet iets om hier op te nemen denken we.  

Het is zo dat een deel weer terugkomt (hoeveel is nog niet helder). Dit zal volgend jaar pas zijn. 
Het geld wat nu nodig is voor de bouw van I&R Hond zal LNV dit jaar moeten betalen. 
Daarnaast is het zo dat het deel dat terugkomt bij RVO terugkomt terwijl wij voorfinancieren. 
Voorheen was voorfinanciering soms mogelijk via RVO maar men doet dit nu niet meer.  en 

 bereiden een notitie voor waarin ze dit nader uitleggen en naar aanleiding waarvan ze 
ook in overleg willen met jou omdat dit toch wel bijzonder is. Die discussie moet op een ander 
niveau gevoerd worden dan op het niveau van beleidsmedewerker. Je wordt hier op korte termijn 
dus over benaderd. 

Groeten 
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Van:
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 19:09
Aan:
CC:
Onderwerp: extra informatie voor  onderbouwing bedrag I&R Hond

Beste  

Wij begrepen van  dat je wat meer informatie nodig had voor de onderbouwing van het bedrag voor I&R 
Hond. De nota is nog niet klaar, maar het volgende willen wij je vast meegeven. 

Wij ontvingen op 7 januari jl. van RVO een aanbiedingsnota over de doorontwikkeling I&R hond met de informatie 
analyse en een samenvatting. We zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de informatieanalyse en 
de advisering. 

Op dit moment zijn we bezig met een nota voor MT voor besluitvorming over de opdrachtverlening aan RVO om aan 
de slag te gaan met de doorontwikkeling I&R hond. Daarvoor zijn we ook bezig getallen te verzamelen voor een 
financieel plan. Deze financiële ingrediënten voor een nota hebben we nu nog niet. 

Als voorschotje op de nota hierbij onze ideeën voor een reactie op het advies van RVO. 

In de informatie analyse zijn er 4 opties uitgewerkt inclusief de financiële aspecten. 

RVO adviseert een optie die tussen het bestaande systeem voor I&R hond en het I&R voor landbouwhuisdieren (IRD) 
in ligt en dat vervolgens door zou moeten doorgroeien naar 100% IRD. 

Voorlopig vinden wij de tussenoplossing (optie 2) voldoende. Een besluit over doorgroeien naar IRD vinden we nu 
nog niet opportuun. 

Belangrijkste voordeel is dat wij maximaal gebruik kunnen maken van de voordelen van het bewezen IRD systeem, 
waarmee handhaving goed gefaciliteerd kan worden. Alle wensen die wij vooraf gesteld hebben voor de verbetering 
van het systeem worden gerealiseerd. Voor de aangewezen databanken (ADB’S) die met het vernieuwde systeem 
moeten koppelen en communiceren verandert er niet zoveel, waardoor het toch al wankele draagvlak voor dure 
ingrepen niet nog verder wordt aangetast. 

De begroting voor deze optie ziet er als volgt uit. 

Investeringskosten 
Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer € 125.000 
Chiplogistiek € 170.000 
Meldingen-, chip en dierregistratie € 210.000 
Invoeringskosten € 400.000 

Exploitatiekosten 
ICT technisch beheer € 85.000 
ICT adaptief beheer € 25.000 
RVO.nl € 255.000 

De investeringskosten lijken realistisch (uit ervaring) en geven geen aanleiding tot vragen. We hebben RVO wel 
gevraagd om met name de exploitatiekosten goed te onderbouwen want die stijgen exorbitant t.o.v. de 
exploitatiekosten van het oude systeem (tussen € 50K en 100K). Uiteindelijk zullen de werkelijke kosten worden 
afgerekend. 
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Gebruikelijk bij dit soort investeringen bij I&R en ook in lijn met het bestaande systeem neemt de overheid 50% van 
de kosten voor haar rekening. Dat zouden wij ook in dit geval voorstellen. Maar om te kunnen starten is volledige 
voorfinanciering nodig van LNV. Het gaat dan om € 905.000. 
 
De sector zou in 4 jaar tijd de helft moeten ophoesten. Dit verloopt via een retributiesysteem – formele heffingen 
per wet. De tarieven moeten we nog berekenen.  
 
De gedachte is om de chiplogistiek (investering en exploitatie) via een heffing per chip bij de leveranciers van chips 
(ca. 10) te leggen. Het gaat hier nl. niet uitsluitend om houders van honden. Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n 
400.000 528-chips (NL-chips) verkocht worden. Om een gevoel erbij te krijgen gaat het dan om een bedrag tussen 
de 5 en 10 cent per chip. Gesprek met de leveranciers wordt gepland. 
 
We denken nog na over de wijze van financiering van locatie-, houderschaps- en relatiebeheer via UBN. Het betreft 
ook hier een aparte groep, nl chippers, fokkers en importeurs. 
 
Verder willen wij de huidige grondslag verbreden en ook alle importen belasten met een tarief. Naast 100.000 
geboortemeldingen zijn er dan nog 30.000 importmeldingen. Nu is er een heffing van € 0,85 per geboortemelding 
die de bij de ADB’s in rekening wordt gebracht. Dit tarief zal fors stijgen als 50% van de investering van € 735K en 
een maximale jaarlijkse exploitatielast van € 365K opgebracht moet worden. Voor investering betekent dat al € 0,70 
en voor exploitatie komt daar dan nog eens € 2,80 bij. Deze stijging baart meer dan zorgen. Ik merk wel op dat alle 
componenten van de exploitatiekosten nog ter discussie zijn.  
 
Een punt van aandacht is dat de 50% van de investeringskosten die de sector opbrengt bij RVO.nl binnenkomt als 
opbrengst en niet bij de financier DAD. 
 
RVO heeft aangegeven dat als besluitvorming in januari plaatsvindt er op 1 januari 2020 een werkend systeem kan 
staan. Derhalve staat besluitvorming enigszins onder druk.  
 
Groeten, 
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Van:   
Verzonden: maandag 7 mei 2018 9:10 
Aan:  
Onderwerp: illegale hondenhandel 
Urgentie: Hoog 

Reeds openbaar

Reeds openbaar
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Reeds openbaar



1

Van:
Verzonden: maandag 4 februari 2019 14:49
Aan:
Onderwerp: RE: I&R nota

Hoi, 
Even tussen jouw andere werkzaamheden door. Ik constateer botsende stijlen. Maak het maar tot jouw nota, 
waar ik op kan schieten. Wat jij schrapt vind ik bijv. veel belangrijker dan wat jij weer hebt toegevoegd. 
Gezondheid en welzijn zijn holle containerbegrippen terwijl het echt alleen gaat om terugdringen van illegale 
puppyhandel. Verder moeten er miss nog wat punten bij als communicatie. Mee eens dat de vraagstelling van de 
punten die aan MT worden voorgelegd nog niet scherp staat. Dat wist ik. Doe maar een poging. Ik ban morgen op 
kantoor. 

 

Van:   
Verzonden: maandag 4 februari 2019 12:10 
Aan:   
Onderwerp: I&R nota 

Hoi  

Ik was bezig met de nota (zie doc), maar moet nu helaas stoppen.  
 

Alle bespreekpunten staan er in, maar het is voor het MT niet duidelijk wat nu precies van hun verlangd wordt. 
Ook de opbouw van de nota nog eens goed bekijken. Wat heeft  nodig om dit voor te leggen in het MT. 
Overbodige ballast naar de toelichting.  

Ik heb morgen wel tijd om er naar te kijken  . 

Tot morgen, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

  
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Van:
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 13:15
Aan:  

Onderwerp: RE: Verwerking gegevens diergeneeskunderegister door RVO

Goedemiddag, 

Ik heb vorige week gesproken met . Ook voor het registreren van de uitsluiting van paarden is er 
de wens om de dierenartsen in te schrijven bij RVO.nl. Er is dus zeker wel een businesscase voor het gebruik van 
het register.  

Ik heb het verwerkersregister bekeken en kom tot de conclusie dat er geen BSN-nummer wordt opgevraagd. 
(https://www.avgregisterrijksoverheid.nl/Ministerie van EZK en Ministerie van LNV/2525 Diergeneeskunderegi
ster.html)  
Dat is wel een eis om gegevens bij te houden. In beginsel is het zo, dat als wij bij het doorkrijgen van een nieuwe 
dierenarts het BSN binnenkrijgen c.q. kunnen achterhalen, dat we daarna altijd verzekerd kunnen zijn van de 
correcte adresgegeven. 

Wellicht goed om op korte termijn al eens om tafel te gaan met de DIRIS-beheerders om dit issue zo snel 
mogelijk te slechten! 

Met vriendelijke groeten, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 4 februari 2019 10:27 
Aan:   
Onderwerp: FW: Verwerking gegevens diergeneeskunderegister door RVO 

Ter info 

Van:   
Verzonden: zaterdag 2 februari 2019 17:33 
Aan: @minez.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Verwerking gegevens diergeneeskunderegister door RVO 

Is wel iets om heel, heel goed te bekijken. Moeten we bespreken met alle betrokkenen om dit register meer 
inhoud/waarde te geven. Zo hebben we er nix aan. Geen probleem als paraveterinairen meeliften. Lijkt mij een 
apart project. 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 11:08 
Aan: @minez.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: FW: Verwerking gegevens diergeneeskunderegister door RVO 
Urgentie: Hoog 

Hoi , 

Zie onderstaand antwoord in mail van WJZ over het gebruik van data uit het register van de dierenartsen. Van 
 (dossierhouder) heb ik begrepen dat inzage in het register op naam en dierenartscode geen problemen 

oplevert.  

Een ander iets is dat alleen praktiserende dierenartsen zijn opgenomen in het register en dat het register niet 
bijgehouden wordt op adreswijzigingen. Wel is de verplichting dat nieuwe dierenartsen zich inschrijven als zij als 
praktiserend dierenarts gaan werken. 
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Wij willen DIRIS register gebruiken voor: 
 Check of de dierenarts die zich aanmeld bij I&R Hond bestaat of misschien uit het ambt is gezet. 
 Check voor fabrikanten dat degene die nummers besteld wel een dierenarts of een geregistreerde chipper is.  
 Check voor consument of de dierenarts wel echt een praktiserende dierenarts is (is oorspronkelijk doel van 

register). 
 Verder staan in het dierenartsregister naast dierenartsen ook para-veterinairen. Hoe gaan wij daar mee om? 

Willen wij de groep die de registratie doet in I&R nog groter maken?  
 
Probleem waar wij tegen aan lopen: 
 Naam dierenarts, maar ook nummer van dierenarts is openbaar. 
 Betekent dat ieder willekeurig iemand de code van een dierenarts kan gebruiken. 
 Zo kunnen nu nog mensen met de dierenartscode internationale paspoorten bestellen, zonder dat de fabrikant 

dit door heeft. 
 Als fabrikanten van 528 chips straks de dierenartscode vragen ter verificatie, dan kunnen 528 chips nog door 

iedereen besteld worden.  
 
Mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de dierenartscode niet meer openbaar is, maar enkel de naam van de 
dierenarts. Evt. zou het ook nog verplicht kunnen worden gesteld dat het adres up to date is. Maar dat zou WJZ 
na moeten kijken. 
 
 
 
Artikel 4.3. Register 

1. Onze Minister houdt een openbaar register bij van personen die een opleiding op het gebied van de 
diergeneeskunde als bedoeld in artikel 1.1 met goed gevolg hebben voltooid en andere personen die 
worden toegelaten tot het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen. 

2. Een persoon wordt niet in het register ingeschreven of zijn inschrijving wordt doorgehaald indien 
krachtens een onherroepelijk geworden rechterlijke of tuchtrechtelijke uitspraak zijn bevoegdheid tot 
het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen is ingetrokken. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de registratie in 
het register, bedoeld in het eerste lid, waaronder regels als bedoeld in artikel 7.2, tweede en derde lid. 

 
 
 
Groeten, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 14:55 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: Verwerking gegevens diergeneeskunderegister door RVO 
 
Ha  
 
Ik heb nog even verder nagedacht over je vraag en met een collega gesproken. Er zijn geen juridische bezwaren 
tegen het t.z.t. verwerken van de gegevens in het diergeneeskunderegister door RVO. We gaan namelijk straks 
regelen in de amvb dat chippers en dierenartsen geregistreerd moeten zijn en we gaan bij ministeriële regeling 
bepalen voor welk doel dit is (weten wie welke hond chipt). 
 
Groet, 
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Van:
Verzonden: maandag 11 februari 2019 14:18
Aan:
CC: @students.uu.nl'; 
Onderwerp: RE: I&R hond aanpassingen wetgeving

Liever wat eerder, anders moeten we de binnenstad van Utrecht een tijdje onveilig maken. 13:30 is beter. 
 

Van:   
Verzonden: maandag 11 februari 2019 13:50 
Aan:  
CC: @students.uu.nl' ;   
Onderwerp: RE: I&R hond aanpassingen wetgeving 
Hoi, 
Ja lijkt mij ook goed dit live te bespreken. 

 wanneer kunnen jullie aansluiten? 
Is donderdagmiddag 21 februari van 15:00 tot 16:00 een optie? 
Groetjes, 

 

Van:   
Verzonden: maandag 11 februari 2019 13:40 
Aan: @nvwa.nl>; @minez.nl> 
CC: @students.uu.nl' @students.uu.nl>;  

@minez.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: I&R hond aanpassingen wetgeving 
Dag  
Had je commentaar ook al gezien, realiseerde ik mij achteraf. Desalniettemin vind ik het de moeite waard om het 
nog even heel goed door te nemen. 
Ik kan in die week op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag na de lunch (dan ben ik al in Utrecht). 
Groeten,  

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 09:04 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl> 
CC: @students.uu.nl' < @students.uu.nl>;  

@minez.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: I&R hond aanpassingen wetgeving 
Hoi , 

 
In december heb ik de stukken die jij mij toe stuurt ook ontvangen van  en hier heb ik toen een reactie op 
gegeven. Zie de mail in de bijlage.  
Lijkt me goed om dit met elkaar door te spreken. 
In elk geval zal ik  uitnodigen, zij heeft de rol van  over genomen. 
Komende week wordt voor mij lastig, ik zit van wo t/m vrij in Wageningen voor overleg. 
Wanneer kunnen jullie in de week van 18-22 feb? 
Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 15:45 
Aan: @nvwa.nl> 
CC: @students.uu.nl' < @students.uu.nl>;  

@minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: FW: Q&A stichtingen nieuwe versie - aanvulling enting hondenziekte  
Dag  
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Van:
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 11:57
Aan:
Onderwerp: RE: Retributies 528 chip

Dag  
Weet niet of  al gereageerd heeft? Misschien wel handig. Op onze gang is het vandaag ook niet echt druk. 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: Retributies 528 chip 

Dag , 

Lijkt me goed om even te overleggen. Zal ik een overlegkamer reserveren voor morgenmiddag 14.00 uur? 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 11 februari 2019 14:15 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: RE: Retributies 528 chip 

Dag , 
Om met het laatste vraag te beginnen. Lijkt me geen goed idee. Ten eerste zijn de nummerreeksen al grotendeels 
uitgegeven en bevatten heeeeeeeel veeeeeel nummers. Ten tweede, logischerwijs, zouden chipfabrikanten dan 
vooruit moeten betalen. Een slim alternatief kan ik even nog niet bedenken. We weten niet welke nummers 
leverancier daadwerkelijk gebruiken.  

We moeten weer de nodige creativiteit aan de dag leggen, geloof ik. Wat is de dienst die we leveren voor deze 
heffing op een chip? Wat je doet met deze heffing is in feite alle benodigde werkzaamheden in kader van de 
gehele chiplogistiek, waarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het gebruik aanzienlijk toenemen. Is dit een 
dienst?   

Even een gedachte. Is deze ‘algemene’ heffing niet ook te vergelijken met de heffing op de geboorte bij de ADB’s, 
waarmee het centrale I&R-hond mee gefinancierd wordt. Ik zie wel duidelijk een parallel. Met de chipheffing 
financier je ook een centraal systeem. 

Deze week een keer gezamenlijk overleggen? 

Gr  

Van:   
Verzonden: maandag 11 februari 2019 11:10 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: Retributies 528 chip 
Urgentie: Hoog 

Hoi , 

 en ik hebben nav onderstaande mail nog even gesproken. Het blijkt dat als je heffing (belasting) op een 
chip legt dat dit alleen kan als je als overheid daar iets voor moet doen (een controle uitvoeren bijv). 
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Ik denk dat de heffing op de chip of op de uitgifte van het nummer door RVO* wel gerechtvaardigd is als een 
bijdrage aan een sluitend chipperlogistiek. Wij vragen immers aan de fabrikant om alleen chips te produceren en 
af te geven aan geregistreerde chippers of dierenartsen. Om dit mogelijk te maken moet er wel een chipperlijst 
(geregistreerde chipper en dierenartsen) zijn waarin de fabrikant na kan gaan of de klant inderdaad op de lijst 
staat. Door een heffing op de chip kan gezorgd worden voor een chipperslijst die up to date is.  
De eigenaar van de hond zal ook wat meer betalen voor de 528 chip, maar dat is te rechtvaardigen doordat de 
klant nu meer zekerheid krijgt over de nationaliteit van de hond. Hierdoor weet de toekomstige eigenaar dat hij in 
ieder geval niet te maken heeft met een illegale pup uit het buitenland.  
 

 ben je het hiermee eens? Of nog wat toe te voegen? Als jij je reactie hierop geeft kan  het daarna met 
 bespreken.  wil je overleggen met  of deze invulling van heffing op chips kan? 

 
*  ,  kwam met het idee om te heffing al te vragen (door RVO) bij de uitgifte van het nummer. 
 
Gr  
 
 

Van:   
Verzonden: maandag 11 februari 2019 10:22 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: Retributies I&R-landbouwhuisdieren 
 
Ha  
 
Ik heb gekeken naar de retributies in de Regeling identificatie en registratie van dieren.  

 
 

 
 

  
 

  
 
  
  
  

 
Groet, 

 

Buiten reikwijdte
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Check privacyaspecten ontwerp-amvb I&R-hond
Datum: dinsdag 12 februari 2019 16:42:16
Bijlagen: PIA I&R hond DOMUS-19014851-v1-Gegevensbeschermings_ingevuld_(PIA)_AMvB_I&R_hond.docx

Hoi ,
Ik stuur jullie even de opmerkingen van  bij de PIA door zodat jullie deze kunnen
meenemen bij het opstellen van de volgende versie.
Zoals ze aangeeft in haar mail, is het onder meer nog een aandachtspunt voor de PIA en de
nota van toelichting om de gegevensstromen en de doelen duidelijk weer te geven.
Bij de vraag over rechten van betrokkenen moeten we nog iets uitgebreider zijn. Hiervoor
hebben we informatie van RVO en de databanken nodig. Zij moeten aangeven hoe ze met
rechten van betrokkenen omgaan (bijvoorbeeld een verzoek om inzage in gegevens).
Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:06
Aan:  
Onderwerp: RE: Check privacyaspecten ontwerp-amvb I&R-hond
Hallo 
Ik heb weer verder naar de amvb I&R hond gekeken.
Ik heb nog een aantal vragen. Maar die hangen eigenlijk ermee samen dat ik niet helemaal
weet hoe gegevensstromen lopen en wat de (afzonderlijke?) doelen zijn Is het handig om even
bij elkaar te gaan zitten, zodat je me daar mee over kan vertellen?
Verder is ook de PA nog niet goed ingevuld. Weet jij wat DAD daar nog verder aan gaat doen?
Mijn opmerkingen voor zover heb ik alvast in het document opgenomen. Misschien zijn ze te
voorbarig, omdat er nog aan gewerkt wordt.
Mijn vragen zijn onder andere:

Gaan de dierenarts/chipper de gegevens van de houder van de hond registreren?
Zijn er eigenlijk drie doelen: toezicht verbeteren hondenhandel, verloren honden
terugbrengen en informatie delen met andere landen over rabiës?
En welke organisatie doet dan wat?
En vallen al die doelen onder de taken die de minister van LNV heeft? Bij het
terugbrengen van verloren honden vraag ik me dat af
Zie verder ook mijn opmerkingen in de pia.

Is het handig als jij een vergaderverzoek doet zodat we de vragen even kunnen doorspreken?
Groeten

Van:  
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 09:19
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: Check privacyaspecten ontwerp-amvb I&R-hond
Hoi 
Dank voor je reactie. Ik zal je opmerkingen verwerken.
DAD is bezig met de PIA. Ik heb vast een concept bijgevoegd.
Groeten,

Van:  
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 17:07
Aan: @minez.nl>
Onderwerp: RE: Check privacyaspecten ontwerp-amvb I&R-hond
Hallo 
Ik ben met je amvb begonnen, maar ik ben er nog niet klaar mee. Ik heb voor nu vast de
volgende opmerkingen, maar er volgen er misschien nog meer. Dinsdag ga ik ermee verder.

Is er al een PIA gemaakt? Ik denk dat het voor de beoordeling van de amvb voor mij (en
 erg zal helpen als die gemaakt is. Zijn DAD en jij daar al mee bezig is?

In de tweede alinea zeg je iets over de grondslag. Het zou in die alinea helpen als je daar
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materieel aangeeft waarom de genoemde artikelen uit de Wet dieren relevant zijn, wat
de inhoud van de artikelen is (2.2, etc). En volgens mij is het ook goed om te noemen
wat het bereik van de Wet dieren is. Zodat duidelijk is dat de taak van algemeen belang
volgt uit de taak die de minister van LNV heeft tot bescherming van dierenwelzijn en dat
hij daartoe bepaalde bevoegdheden heeft, zoals het registreren van gegevens.
Je gaat in de toelichting niet in waarom de gegevens van chippers en dierenartsen
geregistreerd moeten worden. Je gaat alleen in op de reden van de registratie van de
gegevens van de houders van honden. Dat moet je mijns inziens nog toevoegen.
Volgens mij moet je in de toelichting ook aangeven hoe de verhouding is met artikel 8
EVRM. Zie voor een voorbeeld: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-
231.html

Wordt vervolgd!
Groeten

Van:  
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 10:37
Aan: @minez.nl>; 

@minez.nl>
Onderwerp: Check privacyaspecten ontwerp-amvb I&R-hond
Hoi ,
Ik ben bezig met een ontwerp-amvb over de identificatie en registratie van honden. Hier zitten
een paar privacyaspecten aan vast. Met  had ik besproken dit ontwerp aan jullie voor te
leggen, zodat jullie zouden kunnen kijken of er privacygerelateerde punten zijn die anders
moeten. Hiermee kunnen we eventuele bezwaren van de AP voor zijn.
Privacyaspecten zitten in de artikelen 3.27 en 3.28. Deze artikelen zijn inmiddels redelijk
‘definitief’. De toelichting is nog wat meer work in progress. Ik heb voor de leesbaarheid de
opmerkingen uit het document verwijderd.
Gaat het lukken om hier binnenkort naar te kijken? Alvast veel dank.
Groeten,
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Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  
 
Vrijdags afwezig 
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Aan:  MT DAD 
Van:    
Onderwerp:  Besluitvorming doorontwikkeling I&R-hond 
Bijlage:  Aanbiedingsbrief RVO.nl 
dd.:  12 februari 2019 
 

 
 
Inleiding 
Wij ontvingen op 7 januari jl. van RVO.nl een aanbiedingsnota over de doorontwikkeling I&R-hond 
met de informatie analyse, waarvoor in mei 2018 door DAD opdracht was gegeven en een advies 
over verschillende opties.  
 
De aanleiding voor de opdracht aan RVO.nl is de toezegging in mei 2017 aan de Tweede Kamer 
verbeteringen door te voeren bij I&R-hond om met name illegale puppyhandel (internationaal en 
nationaal) beter aan te kunnen pakken. Het bestaande I&R-hond biedt hier vrijwel geen 
mogelijkheden voor.  
 
In dit memo wordt aan het MT een keuze voorgelegd, waarover een beslissing moet worden 
genomen, zodat aan RVO.nl asap opdracht verleend kan worden dit jaar de doorontwikkeling van 
I&R-hond te realiseren. 
 
Keuze 
RVO.nl heeft in een degelijke informatieanalyse een aantal opties en tussenopties uitgewerkt op 
basis van een set verbeteringen die samen met het veld, de aangewezen databanken, afgekort tot 
ADB’s, zijn opgesteld, nl.: 

1. Verder ontwikkelen van het bestaande I&R-hond; 
2. Combinatie van het bestaande I&R-hond met het I&R voor landbouwhuisdieren (IRD); 
3. I&R-hond volledig overzetten naar IRD; 
4. Combinatie als bij 2, maar exclusief dierregistratie.  

 
Advies 
Advies van RVO.nl is realisatie doorontwikkeling via optie 2 en doorgroeien naar optie 3.  
 
Wij delen de mening van RVO.nl. Alleen een beslissing over het doorgroeien naar optie 3 vinden we 
nu nog niet aan de orde. 
 
Inhoudelijke aspecten van optie 2 

• Fokkers, importeurs, chippers/dierenartsen worden in IRD geregistreerd. Registratie met 
DigiD bij RVO.nl; 

• Daarmee worden honden eveneens geregistreerd in IRD. Genoemde actoren zorgen voor 
deze registratie; 

• Daarmee worden alle mogelijkheden die IRD biedt zoals controles en het zetten van 
vlaggen mogelijk.  

• Overige houders (hondeneigenaren) blijven geregistreerd in het bestaande I&R-hond. Geen 
harde controle van identiteit in GBA; 

• De aangewezen databanken (ADB’s) blijven het voorportaal van alle meldingen. Een ADB is 
een private databank welke erkend is door RVO.nl en waar overeenkomsten mee is 
afgesloten; 

• Aan ADB’s worden minimale inspanningen gevraagd om te koppelen met het centrale I&R-
systeem. Een realtime communicatie is wel een voorwaarde.  

• Datakwaliteit neemt enorm toe door de controlemogelijkheden van IRD. Informatie uit het 
systeem is geschikt voor handhaving door NVWA; 

• De prijs/kwaliteit verhouding van deze optie is het meest gunstig van de onderzochte 
opties. Optie 1 is veel te kostbaar (€ 905K) en optie 3 is voorlopig niet nodig (€ 700K). 
Opnieuw bekijken bij een evaluatie na bijv. 5 jaar. Optie 4 levert te weinig kwaliteitswinst 
en wordt alleen interessant als terugvaloptie. 

 

Financiële aspecten optie 2 
 
Investeringskosten 
Locatie-, houderschaps- en relatiebeheer  € 125.000 
Chiplogistiek      € 170.000 
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Meldingen-, chip en dierregistratie   € 210.000 
Invoeringskosten     € 400.000 
 
exploitatiekosten 
ICT technisch beheer     €  85.000 
ICT adaptief beheer     €  25.000 
RVO.nl       € 255.000 
 
Bespreekpunten. MT wordt gevraagd: 
 

1. Opdracht te verlenen aan RVO.nl voor de doorontwikkeling van I&R-hond volgens optie 2, 
als hiervoor middelen op DAD beschikbaar zijn. 
  

2. Akkoord te gaan met een fifty/fifty financiering overheid sector. De investeringskosten 
dienen via heffingen en retributies in 4 jaar te worden opgebracht. De investeringen 
opgebracht door bedrijfsleven via tarieven/retributies worden door RVO.nl met DAD 
verrekend. 
 
Toelichting: De keuze voor optie 2 doet recht aan de wensen voor verbetering van I&R-
hond. Het terugdringen van illegale puppyhandel wordt zowel door de sector als door 
overheid als topprioriteit gezien. De doorontwikkeling gaat hier naar onze stellige 
overtuiging een fikse bijdrage aan leveren. De sector heeft echter zich altijd op het 
standpunt gesteld dat ze niet bereid is te investeren in een verbetering van het systeem als 
de handhaving ver achter blijft. De NVWA krijgt met het doorontwikkelde I&R-hond echter 
uitstekende instrumenten voor data-analyse en handhaving, waardoor een veel effectievere 
inzet van handhaving mogelijk is. Hier ligt nog een fors debat met de sector in het 
verschiet. 
 
De gepresenteerde investeringskosten lijken realistisch (uit ervaring). We hebben RVO.nl 
wel gevraagd om met name de exploitatiekosten € 350K goed te onderbouwen want die 
stijgen exorbitant t.o.v. de exploitatiekosten van het oude systeem (tussen € 50K en 
100K). Uiteindelijk zullen de werkelijke kosten worden afgerekend. Ook hebben we 
aangekondigd nog te willen schuiven met investeringskosten. 
 
Gebruikelijk bij dit soort investeringen bij I&R en ook in lijn met het bestaande I&R hond 
neemt de overheid 50% van de kosten voor zijn rekening. Maar om te kunnen starten is 
volledige (voor)financiering nodig van LNV. Het gaat dan om € 905.000. RVO.nl neemt 
geen opdracht aan als er geen zekerheid is dat het benodigde geld beschikbaar is. Een 
complicatie is dat deze claim voor 2019 ‘verdampt’ is. Indien geen of gedeeltelijk middelen 
beschikbaar zijn moeten/kunnen alternatieven onderzocht worden. 
 
Een punt van aandacht is dat de 50% van de investeringskosten die de sector zelf opbrengt 
via retributies nu bij RVO.nl binnenkomen als opbrengst en niet bij de financier DAD. Dat 
lijkt ons niet zuiver en dient iig betrokken te worden bij het inzichtelijk maken van de 
geldstromen tussen RVO.nl en DAD. 

 
3. Akkoord te gaan de chiplogistiek (investering en exploitatie) via een retributie per 528-chip 

(NL-chip) bij de leveranciers van chips (ca. 5) neer te leggen. De leveranciers berekenen 
dit door aan de afnemers van NL-chips.  
 
Toelichting: RVO.nl geeft de nummers uit voor de NL-chips. Voor het gebruik van NL-chips 
komt nieuwe regelgeving dat het gebruik ervan beperkt tot het Nederlands grondgebied. 
NL-chips worden, behalve bij honden en paarden (verplicht) ook bij katten en overige 
dieren gebruikt. Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n 400.000 NL-chips verkocht worden. Met 
RVO.nl wordt gekeken welke kosten redelijkerwijs zijn toe te schrijven naar chiplogistiek, 
zoals een deel van het locatie-, houderschaps- en relatiebeheer (chipregister), maar ook de 
daaraan gerelateerde RVO loketkosten. Om een gevoel te krijgen bij de retributie, het gaat 
dan om een bedrag van rond 10 cent per chip, hiermee kan dan € 40.000 per jaar aan 
investerings- en uitvoeringskosten van RVO gefinancierd worden. Gesprek met de 
leveranciers is gepland.  
Ten aanzien van de regelgeving is een onderzoek nodig naar de juridische haalbaarheid 
voor het opleggen van een retributie. Notificatie is hoogstwaarschijnlijk ook een 



voorwaarde. Hierover is al contact met WJZ. 
 

4. Akkoord te gaan géén tarief in rekening te brengen voor de registratie van dierenartsen in 
het chipregister. 
 
Toelichting: Er is een wettelijke registratieplicht van dierenartsen en enkele gerelateerde 
beroepen in het zgn. “Diris”. Het register is belegd bij het Agentschap CIBG/Dienst voor 
registers. Het register toont het beroep dierenarts, de naam van de dierenarts, 
dierenartsnummer en een praktijkadres, opgegeven en onderhouden door de betreffende 
dierenarts. Door een koppeling tot stand te brengen tussen I&R hond met dit register wordt 
dubbele registratie voorkomen. Directe registratie in het chipregister is dan overbodig en 
daarmee is een tarief niet aan de orde. 
 
Echter, zoals Diris nu is, voldoet het niet voor gebruik voor I&R Hond. Eén van de 
hoofddoelstellingen van I&R hond is een sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat, in dit geval dierenartsen uniek te koppelen moeten zijn 
met een actueel praktijkadres. Zo niet dan is identiteitsfraude een groot risico. De 
praktijkadressen worden in Diris niet of slecht door betreffende dierenartsen bijgehouden. 
Praktijkadressen kunnen zelfs geheel ontbreken. 
 
Met betrokken partijen zal tijdig een oplossing bedacht moeten worden. Mocht dit niet tijdig 
lukken is een tergvaloptie directe registratie van dierenartsen in het chipregister. 
 

5. Akkoord te gaan overleg met RVO.nl te starten het tariefstelsel voor het locatie-, 
houderschaps- en relatiebeheer fundamenteel aan te passen. Hierbij in eerste instantie 
voor de houders van honden, maar tevens ook een doorkijk naar de andere diersoorten 
waar een registratie verplichting aanwezig is. Voor paarden zal op termijn ook een 
houderregister opgezet gaan worden. 
 
Toelichting: Uitgangspunt is dat er een betere relatie komt tussen de kosten die RVO voor 
bepaalde handelingen maakt en het bedrag wat daarvoor bij een houder in rekening wordt 
gebracht. Nu is dat een jaarlijks basisbedrag van € 19 dat iedere geregistreerde houder 
betaalt, ongeacht de werkzaamheden van RVO.nl voor een betreffende houder en ongeacht 
diersoort. Bij hond zijn in optie 2 op het gebied van het locatie-, houderschaps- en 
relatiebeheer er onder andere loketkosten (€ 50/klantcontact), ICT-kosten (een beperkt 
gedeelte van de € 85K) en directe kosten RVO.nl. Als iemand zich aanmeldt en 
ondersteuning nodig heeft dan is hij een stuk duurder dan iemand die zich zelfstandig 
online meldt. Hierin zit geen prijsverschil voor de klant. Als iemand eenmaal is 
geregistreerd dan zijn er vrijwel geen kosten meer. Door tarieven te differentiëren, 
aansluitend op de werkelijk te maken kosten, kan gedrag aangepast worden. Het beleid 
moet zijn om contact met RVO.nl te minimaliseren om daarmee ook de uitvoeringskosten 
zoveel mogelijk te beperken. De ADB’s zouden hier een grote rol in kunnen spelen. Dit 
heeft zich in de praktijk ook bewezen bij de ADB voor pluimvee en varkens. Ook is met 
slimme en duidelijke ICT veel winst te boeken door bijvoorbeeld de registratie van houders 
bij RVO op een slimme manier te integreren in de meldportalen van de ADB. N.B. De 
afgegeven exploitatiekosten van € 255K per jaar van RVO zijn zo hoog vanwege de 
verwachting dat registratie  van fokkers (geschat 9.000), importeurs (geschat 17.000) en 
chippers (geschat enkele honderden) veel extra werk gaat vragen met veel klantcontacten. 
 

6. Gelet op vorige punt voorlopig niet akkoord te gaan met de opgevoerde exploitatiekosten 
RVO.nl en ICT-kosten vanwege de exorbitante stijging ten opzichte van de huidige kosten. 
De begroting van de exploitatiekosten uit te stellen tot medio 2019. 
 
Toelichting: We kunnen hier nu onmogelijk mee akkoord gaan, omdat deze kosten absoluut 
omlaag moeten en kunnen. Bij de sector zal hier geen enkel begrip voor zijn en constructief 
overleg in de weg staan. Nu is er een heffing van € 0,85 per geboortemelding die de bij de 
ADB’s in rekening wordt gebracht. Dit tarief zou, ondanks een verbreding van de grondslag 
met importmeldingen, zomaar kunnen stijgen naar € 3,50. Er moet een goed verhaal 
komen om de ICT-kosten technisch beheer € 85.000 – dit zijn nieuwe kosten voor de 
sector, evenals bij overige diersoorten en voorheen kosten rekening LNV – bij de sector 
neer te leggen. 
 



1

Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 15:09
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: I&R hond
Bijlagen: 2019-02-12 nota MT verbetering I&R-hond.docx

Hoi  
Dat is echt heel lang geleden. Brein en  associeer ik met elkaar. BREIN is over naar RVO.nl. Ze beheren nu 
de nummerreeksen. We gaan nu een stapje verder door de nummers vast te leggen van de verkochte implantaten. 
Een sluitende administratie van de logistiek. Is wel uitdagend. 
Bijgaand de nota. Als je vragen hebt hoor ik ze wel. Ik praat je zo bij als ik op kantoor ben. 
Groeten 

 

Van:   
Verzonden: maandag 18 februari 2019 15:55 
Aan:   
Onderwerp: Re: I&R hond 

Alvast bedankt, . 

In een grijs (VDC-)verleden heb ik mij nog bezig gehouden met stichting BREIN, die een registratie voerde van 
gezelschapsdieren (honden en katten, als ik mij niet vergis). Dus de ingewikkeldheid van chipnummers en misbruik 
van landencodes komt mij nog wel bekend voor. 

Groet, 
 

Op 18 feb. 2019 om 15:51 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Hoi   
Zal je die sturen. Is wel een heel technisch en ingewikkeld verhaal bleek vanochtend maar weer 
eens. Ik heb MT wel weten te overtuigen waar we voor moeten gaan, maar ik moet ook nog wel het 
één en ander uitzoeken met RVO, NVWA, sector, WJZ, dierenartsen en leveranciers. Veel is al in 
gang gezet.  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 feb. 2019 om 14:22 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Graag, . Vooralsnog volstaat het mij de nota te sturen, die jullie schreven 
voor het MT-DAD. Verdere informatie is gewenst als uit de besluitvorming van de 
BR van vanochtend volgt dat we hiervoor gaan claimen of herprioriteren.  

Groet, 
 

18

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



2

 
Op 18 feb. 2019 om 14:11 heeft  

@minez.nl> het volgende geschreven: 

Dag  
Begreep van  dat je onderbouwing vraagt voor 
financiering I&R hond. Ik doe samen met  dit 
best wel gecompliceerde project. Ik kan je mogelijk wel helpen bij 
die onderbouwing. 
Groet 
 

 
 
…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  
 
Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 15:42
Aan:
Onderwerp: RE: Heffing in het kader van I&R-hond

Hoi  

Even uit de losse pols. 

We moeten gaan zoeken in toelichtingen waar verwezen wordt naar dit artikel. Tarief is natuurlijk altijd gebaseerd 
op louter de kosten die we maken. In begin zit naast exploitatiekosten daar ook de afschrijvingskosten bij. 
Werkzaamheden zijn het uitgeven en beheren van nummerreeksen en bewaken van de logistiek met als doel een 
sluitende systeem waarmee bewaakt wordt dat 528 implantaten/NL-chips alleen nog maar in Nederland gebruikt 
kunnen worden en dat er niet meer met implantaten gesjoemeld kan worden. Belangrijkste maatregel daarvoor is 
het inrichten van een chipregister en een sluitend systeem. Daarom moeten alle verkochte implantaten, ongeacht 
in welk dier ze komen, geregistreerd worden. 

Ik vind  
 

Als ik meega in . Dan wordt het  
 Ik denk dat we  

. 

Rapport Maathouden heb ik in het verleden wel gelezen. Zal het nog eens doorbladeren. 

Links om of rechtsom gaan we wel een redenering vinden. Eerst op zoek naar precedenten. Ik weet zeker dat we 
ze vinden. 

Groet 
 

Van:   
Verzonden: maandag 18 februari 2019 16:41 
Aan:  
Onderwerp: Heffing in het kader van I&R-hond 

Hoi , 

Ik heb het idee over de financiering van (een onderdeel) van I&R-hond met  besproken. 

Een belangrijke beperking die de Wet dieren oplegt is artikel 9.1, derde lid. Hier staat dat een tarief zodanig moet 
worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde kosten die in een rechtstreeks 
verband staan met de werkzaamheden waarvoor het tarief wordt opgelegd. We kunnen dus niet een heffing 
opleggen voor een bepaalde handeling en deze heffing gebruiken om in het algemeen een systeem te financieren. 
Een heffing moet de werkelijke kosten van een bepaalde handeling dekken. 

Een heffing op het verwerken van meldingen inzake de levering van 528-chips mag dan ook alleen de kosten van 
het verwerken van deze melding dekken. Ik kan me voorstellen dat dat niet zoveel oplevert. Ook is nog de vraag 
of de handeling ‘verwerken van verkoopmeldingen’ onder de handeling ‘identificatie en registratie van dieren’ valt. 

Ik ben nog niet zo snel op andere mogelijke heffingen gekomen. Misschien kunnen we iets met een vergoeding 
voor de handeling ‘bijhouden van een register’?  

Naast het kader van de Wet dieren (artikel 9.1) is er ook nog een beleidsmatig kader waar een eventuele heffing 
aan moet voldoen. Dit is het rapport Maat houden 2014. Algemeen uitgangspunt in dit rapport is dat de 
handhaving van wet- en regelgeving in beginsel uit de algemene middelen wordt gefinancierd. Uitzonderingen zijn 
mogelijk, maar die moeten wel passen binnen de kaders van het rapport. Ik wil jullie uitnodigen om het rapport, 
dat overigens redelijk kort en overzichtelijk is, te bekijken. 
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Groeten, 

 10.2.e
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Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 16:19
Aan: '
Onderwerp: RE: asielen

Mee eens. Maar is dat een goede reden (vaststellen van leeftijd) om elke weggelopen hond gelijk te laten 
chippen? Van mij mag het 

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 15:46 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: asielen 

Wie bepaalt in dat geval dat de hond ouder is dan 6 jaar??? En in dit geval, why not? Het gaat dan om een 
weggelopen hond. Goed dat ie dan alsnog geïdentificeerd is.  

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 15:27 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@students.uu.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: RE: asielen 

Hoi allemaal 

In aanvulling op mail van  nog de vraag of dit dan ook voor honden die voor april 2013 geboren zijn geldt. 
Want volgens de regelgeving gaan wij niet met terugwerkende kracht honden laten chippen. Wel bij verkoop is 
het verplicht een hond gechipt te hebben. 
Maar teruggave aan baas lijkt mij geen verkoop of gift.  

Voor jongere honden lijkt mij het gelijk chippen goed. Immers de jonge hond zou volgens de regels al gechipt 
moeten zijn. De kosten kunnen dan verhaald worden op de eigenaar wanneer deze de hond op komt halen. De 
eigenaar moet de hond dan nog wel op zijn naam laten zetten in I&R Hond.  

Dus het lijkt mij goed bij een jonge hond en ik twijfel of wij een juridische grondslag hebben bij een hond geboren 
voor april 2013.  

Gr  

Van:   
Verzonden: maandag 18 februari 2019 13:39 
Aan: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@students.uu.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: RE: asielen 

Dag allen, 
Zojuist met  even gebrainstormd over dit weinig voorkomende probleem. Als een niet geïdentificeerde 
hond in een asiel komt wordt vanwege de wettelijke bewaartermijn bij gevonden vooraarden twee weken in acht 
genomen. Zo staat het ook in de regelgeving. De beleidsmatige vraag is of wij nu met de stijgende 
identificatiegraad nog langer willen toestaan dat een (onterecht/illegaal) ongechipte hond door een asiel wordt 
teruggegeven aan de zgn. eigenaar? Ikzelf vind dat dit eigenlijk niet meer zou moeten. Als we deze 2 weken 
termijn eraf willen halen, moeten we dit in overleg doen met DB. Wat vindt jij ?  

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 11:12 
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Aan: @minez.nl>; @students.uu.nl>; 
@minez.nl>; @minez.nl> 

Onderwerp: asielen 
 
Hallo , 
 
Ik heb de dierenbescherming gesproken over het chippen in asielen. Naast onderstaande wens (ik heb 
aangegeven dat dat echt een hele lastige is) geeft men aan dat een asiel altijd 2 weken wacht ivm feit dat het dier 
dan nog opgehaald kan worden (logisch ivm termijn in het BW van 2 weken). Binnen 3 of 4 weken chippen zou 
een zeer werkbare situatie opleveren. Overigens komt het weinig voor dat er ongechipt zwervende honden 
worden aangetroffen die ook nog langer dan 2 weken in het asiel blijven.  
Groeten 

  
 
 
Er is onduidelijkheid over het doen van een aanvoermelding door asielen (zie rode tekst). Ook is het belangrijk dat in 
de chipregistratie van honden in de diverse databanken een code oid kan worden ingegeven door/in opdracht van 
RVO, waardoor een dier permanent wordt herkend als een dier met een historie. Over die historie hoeft verder niets 
bekend te zijn, maar dergelijke nummers kunnen als dierdossier dan worden geselecteerd en gemonitored. Relevant 
om recidive, of foute circuits te volgen. De DB vindt dat dieren met een rotte achtergrond permanent gevolgd moeten 
kunnen worden vanuit een IBG-traject. We hebben meermaals gepleit voor een permanenten registratie op het Rijk. 
Er moet beter dan nu voor gezorgd worden dat dieren terugkeren in foute trajecten en circuits.  
 
“Het is mijn beeld dat een aantal databanken ( ) onnodig/onterecht gegevens opvragen, die feitelijk alleen 
gelden voor pups en dus letterlijk nieuwe dieren.  Asielen 
kunnen hier in de eigen software niet omheen werken en wordt dus wel degelijk gevraagd om daar iets in te vullen 
(chipper bijvoorbeeld als een dier al gechipt is). Men geeft dan ook nog eens aan die informatie 25 jaar lang te 
moeten opslaan.  
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Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 14:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Hoe gaan we verder?

Hoi , 

Heb je al een mail verstuurd met de exacte info van de bijeenkomst? 
En wie komt er allemaal? 

Groeten  

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 15:12 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Hoe gaan we verder? 

Top, 
Lunchen we ergens wat of zo iets. We zien wel. Wij bereiden het wel voor. 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 12:32 
Aan: @rvo.nl>; @minez.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: RE: Hoe gaan we verder? 

Ik heb ook wel de tijd. 

Groeten  

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 12:20 
Aan: @minez.nl>; @rvo.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: RE: Hoe gaan we verder? 

Ik heb op donderdag om 14.30 uur een ander overleg in Utrecht. 
Dit lijkt mij dus een goed idee. 

Groeten, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 18 februari 2019 14:05 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: Hoe gaan we verder? 

Dag , 
Vanochtend heb ik mijn MT bijgepraat over I&R hond. Een vrijbrief voor een integrale opdracht heb ik nog niet. 
Een richting wel. Optie 2 is iig de te bouwen variant. Wij moeten snel om de tafel om volgende stappen te kunnen 
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zetten. Mogelijk kunnen we een slimme opdrachtformulering bedenken met een fasering met go en no go 
momenten. MT vindt dat er nog te veel onzekerheden in zitten en dat een goede planning (daardoor) nog 
ontbreekt. Kortom nog teveel risico’s en open einden. Donderdag aansluitend nog mogelijkheden? 
 
Groeten 
 

 
 
…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  
 
Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 14:46
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: chiplogistiek 528-implantaten

Beste mensen, 

De bijeenkomst morgen 21 februari 2019 is bij RVO.nl in Utrecht in de Utrechtzaal. 

Tijdstip is 10:30 tot 12:30  

De locatie: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht 

U kunt eventueel beperkt bij de Jaarbeurs tegen betaling parkeren. Het is niet mogelijk bij de vestiging zelf te 
parkeren. 

Vanuit Utrecht Centraal is RVO.nl zeer goed te bereiken. 
U verlaat het station aan de Jaarbeurs-zijde en loopt de trappen af. 
U vindt het gebouw van RVO.nl direct aan de overzijde van het plein (bouwterrein). 

Denkt u aan een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs 
of vreemdelingendocument)? Bij de rijksoverheid geldt een identificatieplicht. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:17 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: chiplogistiek 528-implantaten 

Beste mensen, 
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Hierbij leg ik de afspraak vast op donderdag 21 februari 2019 om 10:30 tot 12:00 uur bij de RVO.nl te Utrecht. 
Nadere informatie volgt. 
 
Mvg 
 

 
 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 15:54 
Aan: @minez.nl> 
CC: @rvo.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: chiplogistiek 528-implantaten 
 
Aan de producenten/leveranciers van 528-chips injecteerbare transponders, 
 

 Virbac 
 EasyTrack ID 
 Business Inception Identification 
 Dalton ID systems 
 Dorset ID 
 Smarttrack 

 
 
U heeft van RVO.nl nummerreeksen ontvangen voor het leveren of produceren van 528-chips voor identificatie in 
dieren in Nederland. 
 
Hierbij wil ik u uitnodigen voor een leveranciersbijeenkomst over de chiplogistiek van 528-chips. De aanleiding is 
de wens om I&R-hond te verbeteren. Hierover zijn in 2017 al toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer. In dit 
kader is onder meer afgesproken 528-chips te kanaliseren vanaf de leverancier tot aan degene die de chip 
aanbrengt in een dier. Het betreft dus ook alle diersoorten waar een 528-chip wordt gebruikt zoals katten, 
paarden, schildpadden, etc.. 
 
Voor deze veranderde werkwijze is een conceptregeling opgesteld. Dit is nog niet de formele tekst, maar geeft 
hoe we het willen organiseren. Deze regeling treft u bij deze mail aan. Graag een kritische blik van u over deze 
regeling. 
 
Inmiddels is door RVO.nl een informatie analyse uitgevoerd. Hierin wordt een chiplogistiek beschreven als bij 
oormerken voor koeien, schapen en geiten. De systematiek is in het kort als volgt: 
 

1. Leverancier krijgt direct aansluiting op I&R-systeem van RVO.nl (automatische koppeling via webservices 
op het centrale systeem = bestaand I&R-systeem voor landbouwhuisdieren ook wel IRD genoemd). 
RVO.nl biedt een koppelvlak aan. Leveranciers kunnen via dit koppelvlak direct uitwisselen met hun eigen 
systeem. 

2. Zodra een leverancier chips verkoopt, wordt dit gemeld aan het systeem. De betreffende chips worden op 
naam van de geregistreerde chipper gezet. Dat is een chipper die ook voorkomt in het systeem. Dit zijn 
dierenartsen en geregistreerde chippers. Dit zijn dus geen rechtspersonen zoals een DAP, asiel of fokkerij-
organisatie. De uitgeleverde nummers worden ook geregistreerd. Die nummers komen dan niet meer voor 
in de vrije reeks van de leverancier. De nummers komen in de voorraad van de betreffende 
chipper/dierenarts. 

3. N.B. Tussenpersonen - tussenhandel gaan we er tussen uit halen om de keten zo kort mogelijk te maken. 
4. De chipper/dierenarts kan alleen chips gebruiken die hij op voorraad heeft. Zodra hij een chip gebruikt in 

een dier meldt hij dat aan het I&R-systeem onder vermelding van diersoort hond, paard, overig. Het 
wordt dan van zijn voorraad afgeschreven. De chipper heeft ook aangegeven bij wiens dier hij de chip 
heeft ingebracht. Alle fokkers van een enkel of meerdere nestjes honden worden in de toekomst 
geregistreerd bij RVO.nl. Dat betekent dat fokkers al in het systeem voorkomen als de identificatie van de 
puppy’s plaatsvindt. Een chipper kan ook chips overdragen aan een andere geregistreerde chipper. 

 
Uitgangspunt is dat het systeem moet aansluiten op de huidige praktijk. Daarover zal nog er uitgebreid contact 
zijn tussen u en RVO.nl. 
 
Voor de financiering en exploitatie van dit nieuwe systeem is het voornemen om een retributie per chip in te 
stellen, die u kunt doorberekenen aan de afnemer. Op de bijeenkomst hoop ik hier meer duidelijkheid over te 
kunnen verschaffen. 
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De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht bij de RVO.nl. Ik heb twee mogelijkheden voor u, nl. 
dinsdag 19 februari om 10:30 uur en donderdag 21 februari om 10:30 uur. Bij de bijeenkomst is 
RVO.nl ook aanwezig. Zou u willen aangeven of en wanneer u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn? 
 
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  
 
Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:56
Aan:
Onderwerp: RE: financiën I&R Hond

Tja, 
De helft zal toch echt rechtstreeks van DAD moeten komen. Of ik snap het niet. RVO heeft de kosten zodra ze 
gaat bouwen. Morgen maar over hebben. 

 

Van   
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:54 
Aan:   
Onderwerp: financiën I&R Hond 

Hoi  

Uit terugkoppeling van  (gesprek met  

 Bij IenR hond ook de financiele mensen betrekken van RVO – checkt wie dat zijn. (idee is misschien
dat RVO kan voorfinancieren – kan daarvoor dan evt geld lenen bij financien, balanspost – afschrijving
aflossen via retributies)

Gr  

Met vriendelijke groeten, 

 

  
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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I&R Hond (Met ) 
Er wordt een vragenrondje gedaan over de bijgevoegde stukken.  licht toe. 
 
Toelichting 
• In 2016 is er een soort tienpuntenplan van noodzakelijke verbeteringen opgesteld met de sector. 
In 2017 is dat aan de Kamer gemeld. In 2018 is er een brief uitgegaan naar de RVO met de vraag 
een analyse te maken van 2 opties: 1) het upgraden van huidige systeem 2) opnemen in het 
systeem van LBH. RVO.nl heeft 4 opties uitgewerkt. Allen gebaseerd op requirements.  
• Optie 1 (bestaand I&R hond) is goed, maar te kostbaar in realisatie en exploitatie. Een nieuw 
I&R-systeem naast het I&R-systeem voor LBH. Optie 3 (I&R-systeem voor LBH) is ingewikkeld, 
met name vanwege de grote instroom van miljoenen nieuwe registraties van hondenbezitters. 
Optie 2 is een tussenoplossing die gebruik maakt van de professionele infrastructuur van LBH en 
de registratie van hondenbezitters laat bij het bestaande I&R-hond. Alle gebruikers van I&R-hond 
blijven communiceren met het bestaande I&R-hond. De eerste registratie van een hond in 
Nederland wordt via de ADB doorgezet naar het I&R-systeem voor LBH. Hiermee neemt de 
kwaliteit van de data enorm toe. Het belangrijkste beleidsdoel is illegale puppyhandel tegengaan. 
• De chiplogistiek in het I&R-systeem checkt of de eigenaar in het systeem zit. Er moet een 
koppeling komen tussen de bestaande registratie voor dierenartsen en het nieuwe chipregister. Er 
moet een manier worden bedacht om het praktijkadres bij de dierenarts te krijgen. Er zou 
bijvoorbeeld met de dierenartsen afgesproken kunnen worden dat chips altijd worden gestuurd 
naar het adres vermeld in het register van dierenartsen. Dat is een behoorlijke incentive om het 
adres up to date te houden. Met de gesloten chiplogistiek is beter te controleren op illegaal 
hondenbezit. Een hondenfokker krijgt geen paspoort als deze geen chip heeft met gecheckte 
fokgegevens. 
• Optie 4 is een terugvaloptie als de sector niet mee zou willen werken, maar we toch de 
chiplogistiek goed willen laten werken. We raken dan mogelijkheden kwijt voor de handhaving. 
 
Beslispunten 
• Eerste beslispunt: Met de NVWA moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over hun inzet bij 
I&R-hond. De claim voor de realisatie zit al in het bestedingsplan. Met de RVO moet gesproken 
worden over het terugvloeien van de inkomsten naar DAD.  
• Derde beslispunt: Het gebruik van de 528-chip overstijgt I&R hond, dus de retributie kan niet 
alleen daar op worden verhaald. Deze moeten wel de waarde hebben van de ingebouwde controles. 
Er zijn nog een aantal mitsen en maren, maar de richting is akkoord. 
• Vierde beslispunt: Het doel is het voorkomen van dubbele registratie. Akkoord. 
• Vijfde beslispunt: Akkoord. Het gaat om een betere verdeling van de kosten van registratie, 
zodat deze terechtkomen waar ze gemaakt worden. Daar komt nog een concreter voorstel voor 
vóór de zomer. Dat zou ook een model kunnen zijn voor landbouwhuisdieren. 
• Beslispunten 2, 5 en 6 worden gecombineerd tot één overkoepelend financieel plaatje voor I&R-
hond. 
 
Andere conclusies 
• Het doorberekenen van ICT-kosten aan het bedrijfsleven is nog een fundamentele discussie die 
wordt samengevoegd met andere dieronderwerpen waar dit speelt. 
•  maakt een brief op naar RVO met een slimme, gefaseerde opdrachtverlening met 
go/no-go momenten waarbij wordt aangegeven dat het financiële plaatje rond moet zijn voordat de 
opdracht wordt uitgevoerd.  
• Het financiële plaatje en draagvlak bij de sector zijn de risico’s, die ook een voorwaarde zijn voor 
optie 2. Er moet daarom een planning komen voordat de (gefaseerde) opdracht naar RVO gaat. Er 
wordt ook gekeken naar hoe de NVWA nauwer betrokken kan worden. 
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Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 17:35
Aan:
Onderwerp: FW: gesprek , I&R Hond

Dan moet je deze ook even lezen.  

Van:   
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:37 
Aan: ;   
Onderwerp: RE: gesprek , I&R Hond 

Beste , 
De constructie die  als mogelijkheid noemt voor de voorfinanciering voor I&R hond , door RVO via balanspost 
is ook gekozen toen de NVWA de financiering van CLIENT/ECertNL op zich kreeg. 
Het lijkt me een interessante optie. 
Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 15:59 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>;  

@minez.nl>; @minez.nl>;  
@minez.nl>; @minez.nl>;  

@minez.nl>; @minez.nl>;  
@minez.nl> 

Onderwerp: gesprek  

Hier korte terugkoppeling gesprek  
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Bij IenR hond ook de financiele mensen betrekken van RVO –  checkt wie dat zijn. (idee is misschien dat RVO 
kan voorfinancieren – kan daarvoor dan evt geld lenen bij financien, balanspost – afschrijving aflossen via 
retributies) 
 
Tot zover,  
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Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 17:37
Aan:
CC:
Onderwerp: andere acties

Vergeet nog te zeggen dat ik KNMvD gevraagd heb om enkele dierenartsen te mobiliseren om met ons te praten. 
Het lijkt mij heel zinvol dat jullie (evenals NVWA) hierbij aansluiten. Dus je kan een uitnodiging verwachten. 

 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 09:57
Aan:
Onderwerp: Diris

Hoi  
Zou jij je bevindingen (gesprek ) over Diris in een mailtje willen ploppen en delen met RVO.nl. Ik heb 
het toch goed dat CIBG hier wel vanaf zou willen? 

Groet 

 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: maandag 11 maart 2019 10:37
Aan:  

Onderwerp: RE: aantekeningen van gesprek donderdag jl.
Bijlagen: 2019-03-04 gesprekspunten DAD-NVWA 28 feb.docx

Hoi  
Puntjes opgenomen. Laatste puntje, het opvragen van nummer moederdier, gaat niet om allerlei redenen. 
Bijgaand het aangepaste verslagje. 

 
Van:   
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 20:15 
Aan:  
Onderwerp: RE: aantekeningen van gesprek donderdag jl. 
Hoi  
Meeste punten kwamen overeen met wat ik had genoteerd. 
Een paar opmerkingen nog: 

- Voor de volledigheid zou ik toch de termijn noemen bij art. 5 lid 3, dit scheelt discussie voor de
handhavers.

- Traces nummer moet zijn nummer van het gezondheidscertificaat. 

- Kan bij de invoer van de pups ook het chipnummer van het moederdier worden gevraagd? Dit is al eerder
gevraagd door de inspecteurs, maar ik weet niet wat de argumenten waren om dit niet te doen?

Groetjes, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 4 maart 2019 17:13 
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>;  

@minez.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: aantekeningen van gesprek donderdag jl. 
Beste mensen, 
Graag nog creatieve opmerkingen op tekst. Alles wat van belang is even vastleggen. Ik was erg blij met dit 
nuttige gesprek. Acties worden teruggekoppeld. 
Groeten 

 
…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
Vrijdags afwezig
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Aan:  Aanwezigen 
Van:    
Onderwerp:  punten uit gesprek NVWA/DAD d.d. 28 februari 2019 
Bijlage:   
dd.:  11 maart 2019 
 

 
 
Aanwezig: .  
 
Naar aanleiding van verzoek DAD conceptregelgeving I&R-hond, plannen doorontwikkeling I&R-
hond grondig door te nemen en toekomstige inzet NVWA te peilen op dit dossier.  
 
Vraag: Wordt met de transitie van de regelgeving van Gwwd naar Wet dieren ook bestuurlijke 
boetes (wenselijk) ingevoerd? Denken van wel. Bevestiging zoeken. Actie DAD 
 

 vindt het raadzaam/wenselijk om een dit jaar een plan van aanpak te ontwikkelingen voor de 
nieuwe situatie. Verstandig om dit projectmatig aan te pakken. “Welke slimme moves gaan we 
nemen? Zo willen we het gaan doen.” Moet ambitieus worden ingestoken. Misschien zelfs wel extra 
middelen claimen. Kortom, liever één ding goed doen dan veel ad hoc zaken minder goed. Dan ook 
toezeggen aan DAD. Actie NVWA 
 

 blij met deze insteek. Dit is ook waar MT DAD behoefte aan heeft. Handhaving is de 
achilleshiel voor het draagvlak bij de sector. De sector, nu bestaande uit 8 aangewezen databanken 
zijn namelijk niet bereid geld te stoppen in verbeteringen als handhaving niet ondersteunend is. 
Het nieuwe systeem gaat de kwaliteit van de gegevens enorm verbeteren moet de effectiviteit van 
de handhaving aanzienlijk vergroten. Het zou wenselijk zijn als NVWA aansluit bij de eerstvolgende 
bijeenkomst met de ADB’s. 
 
Regeling identificatie en registratie van honden 
 
• Puppy: hond niet ouder dan 8 weken. Aanpassen. Actie DAD 
• Art. 2.1 en 2.2 zijn onduidelijk. Lijken op elkaar. NVWA handhaaft om lid 2. Met WJZ 

bespreken. Actie DAD 
• Er is geen aparte exportmelding, zoals wel voor de melding van dood. Zie art. 5. Over 

nadenken. Actie DAD 
• Art 2.3a. Eens met schrappen van periode van twee weken bij asielen. Actie DAD 
• Art 5.3 vindt NVWA het voor de handhavers van belang om ook de termijn te vermelden van 

paspoortaanvraag. Voorkomt discussie. 
• Bij import krijgt importeur 2 wkn om zich te registreren en ook 2 wkn om hond aan te melden. 

NVWA kan zich vinden met voorstel dit in te korten (zoals ook bij andere diersoorten) naar 3 
werkdagen. Actie DAD 

• Bij importmelding moet paspoortnummer en nummer van chip in I&R worden gemeld. Toch 
blijft de koppeling mat het nummer van het gezondheidscertificaat een probleem. Bij 
schaap/geit/rund wordt dit ook gevraagd(?) We gaan hier nog gezamenlijk apart naar kijken. 
RVO.nl betrekken. Actie allen  

• Art 7. Ook bij dierenarts een termijn opnemen voor registratie paspoort, vergelijkbaar met 
chipper. 

 
Regeling chipper 
 
• Chippers uitbreiden met overigen uit Diris-register geen probleem. Oorspronkelijk idee was om 

alleen dierenartsen uit deze groep op te nemen in het chipperregister. 
 
Importeurs 
Als importeur wordt straks alleen een natuurlijke persoon geregistreerd. Dus niet de rechtspersoon. 
NVWA content mee. In beginsel is degene die de hond overneemt na de douane de importeur.  
 
Blijft lastig. Importeurs, ook als ze alleen bemiddelen, wel in beeld brengen. Als hond meteen bij 
nieuwe eigenaar komt dan een importmelding door stichting op locatie van nieuwe eigenaar en 
afvoermelding naar nieuwe eigenaar. 
 
Q&A’s importeurs nog eens langs dit uitgangspunt leggen. Iets voor handhavingsoverleg? Actie 
allen 
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Van:
Verzonden: maandag 11 maart 2019 14:58
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: I&R Hond DIRIS

 
Ben nu met de brief bezig. Dit mailtje nav je opmerking.  heeft dit antwoord ontfutseld bij  

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:47 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: I&R Hond DIRIS 

Ha  

Voor de details kan  je ook verder helpen. Maar de reden dat we kijken of RVO eventueel het register zou 
kunnen voeren heeft te maken met het feit dat CIBG ineens een stuk duurder geworden is (we zijn 
geconfronteerd met behoorlijke prijsstijgingen) en het register sowieso aan nieuwbouw toe is ivm verouderd ICT 
systeem bij CIBG. Aan RVO vragen we in kaart te brengen wat de eenmalige en jaarlijkse kosten zouden zijn als 
zij het diergeneeskunderegister zouden gaan uitvoeren.  

Op basis daar van moet dan besloten worden wat we gaan doen. Nieuwbouw bij CIBG of nieuwbouw bij RVO. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 10:53 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: I&R Hond DIRIS 

Hoi  

Zoals je weet zijn  en ik bezig met een nieuw I&R Hond. Voor I&R Hond hebben wij straks een 
koppeling met DIRIS nodig. Daarom willen wij op korte termijn gaan praten met het CIBG. Nu had ik van  al 
wel gehoord dat jullie niet helemaal tevreden zijn met het huidige DIRIS en dat jullie zowel aan het CIBG als aan 
RVO hebben gevraagd of zij na willen denken over een “nieuwe” opzet. Ook begreep ik dat dit nog maar een 
verkennende fase was en dat het zeker nog wel 2 jaar zal duren voordat een nieuwe versie van DIRIS er is.  

Van jou zou ik graag willen weten wat de reden is dat jullie overwegen om DIRIS evt. bij RVO te plaatsen. En wat 
jullie nu gevraagd hebben aan CIBG en RVO. Zou je mij dat snel kunnen laten weten. Wij willen goed 
geïnformeerd zijn voordat wij met het CIBG in gesprek gaan over een koppeling van I&R Hond (RVO) met DIRIS. 
Alvast bedankt, 

Groeten, 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

  
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 14:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren
Bijlagen:

Bij dezen, 
Een mini regelingetje. 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 13:16 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren 

Dag , 

Ik had even in de conceptregeling gekeken maar ik kwam geen tarieven tegen. Zou je een overzichtje kunnen 
doorsturen van de tarieven waaraan je zat te denken? 

Over de sanctie: de Wet dieren biedt een grondslag om bij ministeriële regeling te bepalen: “de gevallen waarin 
een aantekening in de registers wordt gewijzigd of doorgehaald”. Dat hoeft daarom niet mee in onze amvb, zou 
wel eventueel alvast in de toelichting kunnen. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 18 maart 2019 21:27 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@minez.nl> 
Onderwerp: RE: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren 

Dag  

 Nog een nabrander, voordat we nog een keer dezelfde conclusie moeten trekken. Hebben we een haakje
voor alle tarieven die we willen? Zie mijn conceptregelingetje.

 Nog een vraag: We moeten een registratie van een chipper kunnen doorhalen (sanctie) als hij/zij zich niet
aan de afspraken houdt (niet met enige regelmatig chipt of de regels voor chippers niet naleeft).

 

Van:   
Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:17 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@minez.nl> 
Onderwerp: RE: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren 

Dag , 
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Fijn als je aan de slag kunt gaan met de toelichting. Ik zal ook een aanzet maken voor een paragraaf in de 
ontwerp-amvb. 
 
Ik weet niet of je de concept-beantwoording van de IAK-vragen al had gezien. Ik heb het bestand bijgevoegd. Het 
onderdeel van de algemene chippersregeling kan hier dan bij. Voor toelichting bij het beantwoorden van de IAK-
vragen, zie: www.naarhetiak.nl. 
 
Groet, 

 
 

Van   
Verzonden: maandag 18 maart 2019 11:25 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @minez.nl>; 

@minez.nl> 
Onderwerp: RE: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren 
 
Dag  
En hoe nu verder? Kan iemand de impact aangeven van IAK? Ik maak de toelichting wel en als het moet nog deze 
week.  
 
Dit is overigens geen “idee”. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de toezegging aan de Tweede Kamer. Dus staat niet 
ter discussie.  
 
En waarom het zo essentieel is, is omdat we voor een goede kanalisatie van de 528-chips alle gebruikte chips 
volledig in beeld moeten hebben. Anders kunnen er weer chips verdwijnen naar buitenland. Ik kan dan bijv geen 
chipperregister maken, omdat ik – zoals het nu is opgeschreven - alleen een verplichting kan opleggen aan 
personen die honden chippen. En ik kan dus met het huidige conceptbesluit niet een leverancier verbieden te 
leveren aan een chipper die niet in het register staat omdat hij alleen bijv. alleen katten of paarden chipt. Ik kan 
ook niet een leverancier voorschrijven uitsluitend 528-chips te leveren aan chippers van honden. Ze zijn immers 
ook voorgeschreven bij paarden. En voor overige dieren moet het ook mogelijk zijn om ze te chippen met 528-
chips. Dierenartsen zijn grootgebruikers van 528-chips voor honden en katten. 
 
Alvast een stukje toelichting. 
 

 
 

Van:   
Verzonden: zondag 17 maart 2019 19:06 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: Re: Algemene regeling voor chips in Besluit houders van dieren 
 

 
  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 15 mrt. 2019 om 17:01 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Ha , 
 
Ik sprak zojuist met  over het idee om in de amvb voor I&R-hond alvast een algemene 
regeling op te nemen voor dierenchips.  
 
Indien we dit onderdeel gaan toevoegen aan de amvb, betekent dit wel dat er vertraging ontstaat 
in het proces. Ook voor dit onderdeel moeten namelijk de IAK-vragen worden beantwoord en 
moet er een goede onderbouwing komen in de nota van toelichting. 
 
Gelet hierop: hadden jullie het idee al afgestemd met ? 
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Fijn weekend! 
 
Groet, 

 
 

 

10.2.e



IAK vragen – Aanpassing besluit I&R Hond  
 
 
 
1. Wat is de aanleiding? 
Naar aanleiding van zorgen in de Tweede Kamer over illegale hondenhandel zijn aan de Tweede 
Kamer toezeggingen gedaan het I&R-systeem voor honden te versterken. Deze zorgen gaan over 
pups die te jong worden vervoerd en met vervalste papieren en ongevaccineerd Nederland 
binnenkomen. Voor een groot deel van deze dieren wordt niet voldaan aan de eisen voor het 
dierenwelzijn en de diergezondheid. Dit levert ook gevaren op voor de volksgezondheid. 
 
In de stand-van-zakenbrief dierenwelzijn van 17 mei 2017 is aangekondigd de illegale 
hondenhandel aan te pakken en het EU-paspoort te verplichten voor honden1 en in de beleidsbrief 
over dierenwelzijn van 4 oktober 2018 is aangekondigd van de illegale hondenhandel een 
speerpunt te maken.2  
 
Uit een uitgevoerde evaluatie van het vorige I&R-hond door onderzoeksbureau Panteia in 2016, 
blijkt dat de doelstellingen zoals beoogd met het vorige I&R-hond niet kunnen worden behaald en 
dat aanpassingen nodig zijn.3  
 
2. Wie zijn betrokken? 
Bij de totstandkoming van deze aanpassing zijn verschillende partijen en organisaties betrokken.  

• Vertegenwoordigers: Raad van Beheer als vertegenwoordiger van de fokkers en de KNMvD 
als vertegenwoordiger van de dierenartsen. 

• Leveranciers: fabrikanten van chips en paspoorten 
• Handhaving en uitvoering: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) 

• Gegevensverwerking: aangewezen databanken waar de gegevens van houders van honden 
geregistreerd kunnen worden. 

• Dierenartsen en bevoegde professionals die de dieren mogen / moeten chippen en 
registreren 

Gedurende het proces zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met deze groepen. Gedurende 
deze bijeenkomsten hebben de betrokkenen kunnen meedenken en hun input kunnen leveren.  
Tijdens de consultatie van dit besluit hebben alle partijen de mogelijkheid om input te leveren.  

3. Wat is het probleem? 
In Nederland is de vraag naar honden veel groter dan het aantal pups dat jaarlijks in Nederland 
wordt geboren. Er komen naar verwachting circa 50.000 honden per jaar uit het buitenland. Dit 
zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. 
In deze handel gaat, met name bij pups, veel geld om. Een aanzienlijk deel van deze handel 
verloopt illegaal. Bij deze handel wordt doorgaans amper rekening gehouden met de gezondheid 
van de honden. Pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder en onder slechte 
omstandigheden getransporteerd. Uiteindelijk komen deze hondjes in veel gevallen ziek en niet 
gesocialiseerd bij een nieuwe eigenaar. Ook bestaat er gevaar voor de volksgezondheid, omdat de 
honden besmet kunnen zijn met ziekten, zoals rabiës, die van hond op mens over kunnen gaan. 
 
Het vorige I&R-systeem voor honden was ontoereikend om frauduleuze hondenhandel op te sporen 
en te voorkomen. Dit I&R-systeem was alleen een registratiesysteem van honden en hun houders. 
Een houder van een hond was verplicht de hond binnen veertien dagen te registreren. Dit 
betekende veelal dat de fokker de eerste registratie van de hond zou moeten doen. In de praktijk 
kwam het zelden voor dat fokkers de registratie deden. Wel wezen fokkers de nieuwe eigenaar van 
de hond op de registratieplicht. Hierdoor bleven de fokkers buiten beeld. De handel in honden was 
niet transparant, waardoor het niet mogelijk was voor toezichthouders om misstanden in de handel 
terug te leiden tot individuele fokkers of handelaren. 
 

 
1 Kamerstukken  II 2016/17, 28286, nr 909  
2 Kamerstukken II 2018/19, 28286, nr. 991 
3 Panteia (2015). ‘Beleid hondenfokkerij en -handel in Nederland: beleidsdoorlichting en evaluatie I&R Hond’  
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Ook is gebleken dat het eenvoudig was voor buitenlandse fokkers om aan Nederlandse chips en 
paspoorten te komen, waardoor buitenlandse pups gemakkelijk konden worden aangemerkt als 
Nederlandse pups. Dit is problematisch, omdat kopers hierdoor misleid worden. Ze denken een 
Nederlandse pup te kopen die overeenkomstig de regelgeving geïdentificeerd en gevaccineerd is en 
die zij rechtstreeks bij de Nederlandse fokker halen. Van buitenlandse pups is het bekend dat zij 
vaak op een te jonge leeftijd naar Nederland komen, niet juist gevaccineerd zijn, te lijden hebben 
onder het soms lange transport en vaak niet goed gesocialiseerd zijn. 
 
4. Wat is het doel? 
Het doel van het vernieuwde I&R-hond is dat de databank door de inspecteurs van de NVWA en 
LID benut kan worden voor opsporing en een risicogerichte handhaving. Dit is nodig voor een 
efficiëntere en doeltreffende handhavingsinzet op de illegale hondenhandel. Door het sluitend 
maken van de chip- en paspoort logistiek wordt het de illegale hondenhandel uiterst moeilijk 
gemaakt van een buitenlandse pup een Nederlandse pup te maken.   

 Betere benutting van I&R-hond door inspecteurs wordt mogelijk gemaakt doordat in de nieuwe 
situatie alleen de dierenarts en een chipper, die bekend is bij de overheid en in een openbaar 
register staat geregistreerd, mogen chippen. Door de dierenarts en de chipper verantwoordelijk te 
maken voor de eerste registratie van de hond wordt een betere waarborg geboden voor een 
correcte en uniforme registratie. Dierenartsen en chippers, maar ook fokkers zullen worden 
geregistreerd bij RVO en worden hierdoor uit de anonimiteit gehaald. Door de transparantie van 
het eerste deel van de keten wordt het de illegale hondenhandel steeds moeilijker gemaakt.  
Daarnaast zijn met leveranciers van chips afspraken gemaakt over een meer sluitend systeem van 
Nederlandse 528-chips. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat 528-chips nog vrij 
verhandelbaar zijn en bijvoorbeeld in het buitenland gebruikt worden om honden te chippen. Een 
528-chip zal dan bovendien altijd herleidbaar zijn tot de dierenarts of geregistreerde chipper, die 
de chip geleverd heeft gekregen. Ook wordt het paspoort verplicht voor honden. Het 
paspoortnummer wordt gekoppeld aan het chipnummer van de hond.  
  
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?  
Het publiek belang dat gediend wordt is onder te verdelen in diergezondheid en -welzijn en 
volksgezondheid. Diergezondheid en dierenwelzijn zijn  belangrijke waardes die door de 
rijksoverheid beschermd worden. In de Wet dieren is de intrinsieke waarde van dieren vastgelegd. 
Daarnaast is in het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” (2017-2021) opgenomen dat het 
een taak is van de rijksoverheid om het welzijn van honden te waarborgen.  
 
Ook in het belang van volksgezondheid is een sluitend I&R-systeem voor honden belangrijk voor 
het voorkomen van de insleep van zoönosen zoals het zeer risicovolle rabiës.  
 
Er is nu al sprake van een verplichte identificatie en registratie voor honden. Als dit systeem echter 
niet wordt aangepast zal het  systeem niet sluitend genoeg zijn om de beoogde doelen te halen.  
Met het huidige I&R-systeem hond is het bijvoorbeeld voor de NVWA nog onvoldoende mogelijk om 
risicogericht te handhaven.  
 
6. Wat is het beste instrument?  
De aanscherping van regelgeving is noodzakelijk geacht om de publieke belangen van 
volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn beter te kunnen waarborgen. Door middel van 
strengere regelgeving, wordt verwacht dat de misstanden bij de handel van honden kunnen 
worden teruggedrongen. Lichtere instrumenten zoals zelfregulering door het bedrijfsleven worden 
niet haalbaar geacht. Het bedrijfsleven is slechts in beperkte mate georganiseerd.   

Regelgeving is niet het enige instrument dat wordt ingezet. In samenwerking met diverse 
betrokken organisaties wordt blijvend ingezet op voorlichting om toekomstige houders van honden 
te attenderen op de problemen in de hondenhandel en op het belang van het maken van 
verantwoorde keuzes bij de aanschaf van een hond.  
 
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu 
 
Leveranciers van chips en databanken 
De leveranciers van de chips en de paspoorten moeten over een erkenning beschikken van RVO. 
Voor leveranciers van chips bestond dit nog niet, leveranciers van paspoorten moesten al wel 
geregistreerd staan. De leverancier moet een digitale administratie voeren waarin is opgenomen 



aan wie welke paspoorten/chips zijn geleverd. Nieuw is ook dat de chips alleen verstuurd mogen 
worden naar het adres van de dierenarts/chipper dat vermeld staat in de registratie van RVO. Voor 
paspoorten geldt hetzelfde alleen mogen die enkel aan dierenartsen gestuurd worden. Ook is bij 
het vernieuwde I&R de tussenhandel voor de verkoop van chips uitgesloten. Voor de aangewezen 
databanken heeft de vernieuwing van het I&R-systeem ook consequenties. Foutmeldingen in de 
centrale databank worden bijvoorbeeld realtime met de ADB’s uitgewisseld. De ADB’s zullen 
moeten investeren om te kunnen blijven communiceren met het I&R-systeem. 
 
Registratie hond 
Fokkers doen niet meer de eerste registratie, maar geven alleen nog de geboortedatum van de 
geregistreerde pups aan het vernieuwde I&R-systeem door. Wel zijn de fokkers nog steeds 
verantwoordelijk dat zij hun pups door een dierenarts of geregistreerde chipper laten chippen, 
waarbij het nieuw is dat de dierenarts of chipper de eerste registratie doet. Door de dierenarts en 
de chipper verantwoordelijk te maken voor de geboorteregistratie is een correcte registratie beter 
gewaarborgd. Bij de eerste registratie koppelt de dierenarts/chipper het chipnummer aan het 
registratienummer van de fokker, waarbij de dierenarts/chipper ook zijn eigen registratienummer 
vermeldt, zodat bekend is wie de chip heeft gezet. De melding van het inbrengen van een chip is 
nodig voor een sluitende chiplogistiek en zorgt ervoor dat een chip altijd te herleiden is. 
 
Registratie personen 
Voor de beroepsmatige chippers is het nieuw dat zij zich in het register van RVO met hun eigen 
naam en het juiste praktijkadres inschrijven. Dierenartsen hoeven zich niet apart te registreren bij 
RVO. Zij staan al geregistreerd in het Diergeneeskunderegister. Wel zijn zij verantwoordelijk voor 
de vermelding van een juist praktijkadres in het Diergeneeskunderegister. 
 
Alle hondenbezitters waarvan de hond een nestje krijgt, dienen zich als een natuurlijk persoon te 
registreren bij RVO. Zonder deze registratie kunnen de pups niet gechipt en geregistreerd worden. 
Dit is een nieuw voorschrift om de identiteit van de fokker te kunnen waarborgen en een pup altijd 
te kunnen herleiden naar de fokker. Ook een ieder die een hond importeert en kopers van een 
hond met onbekende herkomst (geen chip of paspoort), dienen zich voorafgaand aan de 
importmelding van een hond als een natuurlijk persoon te registreren bij RVO met gebruikmaking 
van DigiD.  

Paspoort 
Het is verplicht dat iedere hond een paspoort heeft. In de oude situatie was een paspoort alleen 
voorgeschreven voor honden die tussen EU-lidstaten worden vervoerd. 
 
Sluitende paspoort- en chiplogistiek 
Een ieder die een paspoort en/of chip verkoopt dient een digitale administratie te voeren waarin is 
opgenomen aan wie welke paspoorten/ chips zijn geleverd. Op deze wijze is het hele traject dat 
een chip en paspoort aflegt te volgen. Hiermee wordt de keten zo sluitend mogelijk gemaakt en 
voorkomen dat de chips en paspoorten op een onjuiste manier worden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
Verwijzingen: 
1 Panteia. Beleid hondenfokkerij- en handel in Nederland. Mei 2016. 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vk5oit09f0z6 
2 HAS Hogeschool Den Bosch, HAS Kennistransfer & bedrijfsopleidingen en Faculteit 
Diergeneeskunde Utrecht. Rapport feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015. Augustus 2015. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-
gezelschapsdierensector-2015 
3 VVD, D66, CDA en ChristenUnie.  Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst 2017-2021”. 
Oktober 2017. https://www.parlement.com/id/vj47glycfix9/kabinet rutte ii 2012   



4 Staatssecretaris van Economische Zaken. Stand van zaken brief dierenwelzijn. Mei 2017. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/17/kamerbrief-stand-van-
zaken-dierenwelzijn  
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Van:
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:58
Aan:
CC:
Onderwerp: verslag
Bijlagen: 2019-03-28 Verslag gesprek  21 maart.docx

Hoi  
Hierbij mijn aantek. Van ons eerste overlegje. 
Nu met mijn directeur gesprek. 

 

 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 
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Aan:   
Van:    
Onderwerp:  Gespreksverslag d.d. 21 maart 2019 
Bijlage:   
dd.:  28 maart 2019 
 

 
 
Aanwezig: . 
 
• Opdrachtbrief is klaar. Directeur ondertekend. In feite gaat het nu om twee lumpsummen. 

Tweede lumpsum kan geheel of gedeeltelijk beschikbaar komen afhankelijk van situatie. 
Volgende week in Domus. Genoemde datum in brief voor projectplan en planning op 25 april 
zetten. In brief ook nog opnemen om inspanningen voor dit project apart inzichtelijk te maken. 

 heeft aparte code aangevraagd voor de doorontwikkeling. Financiële uitputting ook in 
projectgroep bespreken. 

• Userstories in bouwblokjes zijn gemaakt. Worden volgende week besproken. Dan projectplan 
en -planning. Team bestaat nu uit 2 ontwikkelaars, 2 testers en functioneel beheerder. 

• Voorbereiden overleg met adb’s 17 april. We presenteren scenario 2.  maakt plaatje op 
hoofdlijnen (3-4dagen). Inzicht geven in planning. Wat van hun verwacht wordt. 9 of 10 april 
stukken versturen. Na 17 april definitief plan van aanpak. 

• Niet gereageerd op uitnodiging per mail: petlook; ; 
.  stuurt lijst door aan  

• Agenda 17 april:  
o  Toelichting besluit DAD voor optie 2. Waarom deze keuze. Obv begroting van 

scenario’s. Financieringsvoorstel. 
o  Toelichting op de doorontwikkeling. 
o  Projectplanning 
o  Regelgeving – mogelijk meesturen 
o  Communicatie 
o Rondvraag 

• Voorbereiden vergadering: Woensdag 2 april, 11:30 Utrecht (verplaatst van donderdag) 
 
Aandachtspunt voor 2 april: 
• Opdrachtbrief 
• Afstemmen amvb 
• Afspraak Diris 
• Hoe kan dierenarts ‘niet pluis-melding’ doen?  
• Overleg dierenartsen 
• Facturering ADB’s en chipleveranciers 
• Afspraak RVO met chipleveranciers 
• ?? 
• ?? 
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Van:
Verzonden: maandag 8 april 2019 20:21
Aan:  

CC: @xs4all.nl'; 
Onderwerp: RE: Eerste stuk voor ADB-bijeenkomst gereed: korte beschrijving doorontwikkeling 

I&R-hond
Bijlagen: 2019-04-08 memo beschrijving doorontwikkeling IR-hond .docx

Hierbij mijn reactie in de reactie van  
Groeten, 

  
Van:   
Verzonden: maandag 8 april 2019 17:31 
Aan:   
CC: @xs4all.nl' ;   
Onderwerp: RE: Eerste stuk voor ADB-bijeenkomst gereed: korte beschrijving doorontwikkeling I&R-hond 
Hoi , 
Hierbij mijn reactie op deel 1. 
Groeten  
Van:   
Verzonden: maandag 8 april 2019 09:35 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl>;  

@nvwa.nl> 
CC: @xs4all.nl' < @xs4all.nl>; @minez.nl> 
Onderwerp: Eerste stuk voor ADB-bijeenkomst gereed: korte beschrijving doorontwikkeling I&R-hond 
Iers te snel. Nu met bijlage. 
Hoi , 
Dit is het eerste stuk voor de vergadering ADB’s. Het is de integrale tekst met de korte beschrijving uit de 
toelichting van de amvb over het waarom en wat. Mag je al op reageren. De integrale tekst van amvb volgt nog. 
Graag vandaag en morgen communiceren ook over mijn privémail (reply to all), omdat we een migratie krijgen 
van de mail op het werk. Vanaf 17:00 geen communicatie meer mogelijk en morgenochtend moeten we het weer 
voor elkaar zien te boxen.  
Ik probeer vandaag alle stukken te produceren die nodig zijn. Kunnen we dinsdag of woensdag de stukken 
versturen. 

 Ik neem jou als belangrijke speler en collega ook alvast mee. Ook jij krijgt de integrale amvb-tekst asap. 
Hoe kan ik LID laten aanhaken? 

 
 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
Vrijdags afwezig
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Van:
Verzonden: donderdag 11 april 2019 12:05
Aan:  

Onderwerp: verslag 3/4
Bijlagen: 2019-04-11 Verslag gesprek  3 april.docx

Beste  

Bijgaand mijn aantek van overleg 3/4.  
Moet nog bellen met KNMvD en met Diris 
Brief loopt vertraging op omdat DG moet ondertekenen. Grrrrrrrrrrr 
Moet mij directeur nog spreken hoe dit in het vat te gieten. 

Groet 

 

…………………………………………………………………………………... 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………. 
T **31 (0)70  
M **31 (0)6  

@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Vrijdags afwezig 
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Van:
Verzonden: donderdag 11 april 2019 14:06
Aan:
Onderwerp: FW: I&R Hond DIRIS

Hoi  

Heb in jouw mails gezocht naar een naam van een contactpersoon bij CIBG, maar niet gevonden. Heb jij die 
misschien paraat? Kan ik bellen. Met  gebeld. Die wilde met een delegatie dierenartsen de 17de komen. Had 
er niets van begrepen.  

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 12:47 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: I&R Hond DIRIS 

Ha  

Voor de details kan  je ook verder helpen. Maar de reden dat we kijken of RVO eventueel het register zou 
kunnen voeren heeft te maken met het feit dat CIBG ineens een stuk duurder geworden is (we zijn 
geconfronteerd met behoorlijke prijsstijgingen) en het register sowieso aan nieuwbouw toe is ivm verouderd ICT 
systeem bij CIBG. Aan RVO vragen we in kaart te brengen wat de eenmalige en jaarlijkse kosten zouden zijn als 
zij het diergeneeskunderegister zouden gaan uitvoeren.  

Op basis daar van moet dan besloten worden wat we gaan doen. Nieuwbouw bij CIBG of nieuwbouw bij RVO. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 10:53 
Aan: @minez.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: I&R Hond DIRIS 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Auteur 
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12 april 2019 

Kenmerk 
DGA-DAD / 19097608 

Bhm: 19077827 
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Bijlage(n) 
2 

Ontvangen BBR 

 
 
Parafenroute 

 

 
Aanleiding 
Het I&R-hond-systeem dient verbeterd te worden om illegale praktijken met 
honden, met name illegale (internationale) puppyhandel, het zo lastig mogelijk te 
maken. RVO.nl/Dictu moet deze ‘doorontwikkeling’ realiseren. Het betreft een 
toezegging aan de Tweede Kamer uit 2017 en in oktober 2018 aan de Kamer 
gemeld als speerpunt van beleid te realiseren op 1 januari 2020. 
 
Advies 
U kunt de opdrachtbrief ondertekenen. 
 
Kernpunten 
• RVO.nl heeft begin dit jaar een advies uitgebracht over de doorontwikkeling. 
• De voorkeursoptie is een combinatie van het bestaande I&R voor 

landbouwhuisdieren en het I&R voor honden. Begrote kosten € 905.000. 
• Beleidsmatig is er voor gekozen de optie in twee gedeelten te splitsen.  
• In de eerste fase wordt I&R landbouwhuisdieren aangepast zodat ook I&R 

hond hierin opgenomen kan worden. Het product van de eerste fase is een 
geheel zelfstandig functionerend systeem. De voorgenomen aanpassingen van 
de regelgeving kunnen hiermee uitgevoerd worden. De realisatie heeft tot 
gevolg dat sjoemelen met paspoorten en chips niet meer mogelijk is zonder 
dat het gesignaleerd wordt. 

• In de opdrachtbrief van DAD aan RVO.nl zijn de voorwaarden voor fase 1 
opgenomen.  

• De eerste fase moet in de loop van dit jaar zijn gerealiseerd. 
• Fase 2 bestaat uit het koppelen/samenvoegen van het aangepaste I&R-

systeem (fase 1) met het reeds bestaande register waarin honden 
geregistreerd staan (dat staat nu ok bij RVO.nl). Hiermee kunnen zowel de 
aanvoer als de afvoer van honden bij fokkers en importeurs worden 
geregistreerd waardoor de NVWA en LID meer mogelijkheden krijgen voor 

DAD,  
 

 

DAD,  
 

 

 

EIA,   
 

 

FEZ 
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jaar beslist worden. 
 
Financiering 
• Met de sector is afgesproken dat zij 50% mee betalen aan de ontwikkeling 

van het verbeterde systeem en dat exploitatie (vanaf 2020) kostendekkend is 
door retributies.  

• De kosten voor DAD voor de ontwikkeling worden gedekt uit een onder- 
uitputting van de bestaande opdracht door RVO.nl op het onderdeel 9 (Wet 
Dieren). RVO.nl vraagt een leenfaciliteit aan voor het resterende deel, dat de 
sector terug via retributies zal betalen over een periode van 4 jaar. 

• Voor de realisatie van het eerste gedeelte wordt opdracht verstrekt voor € 
450.000. 

• De exploitatie van het gehele systeem vanaf 2020 komt voor rekening van de 
sector. Op dit moment werken DAD en RVO in samenspraak met de sector 
(aangewezen databanken en chipleveranciers) aan een systeem waarmee 
zowel de investeringskosten (over 4 jaar) als de exploitatiekosten (jaarlijks 
vanaf inwerkingtreding 2020) door de sector worden gedekt.  
 
Om gevoel te krijgen over de mogelijkheden is op basis van huidige I&R-
cijfers een heel globale vingeroefening gedaan. Hierbij twee opties bekeken. 
 
In één optie is een tarief gesteld voor de ubn-registratie van fokkers en 
importeurs (bestaand €19), geboortemelding (€1 was €0,85), importmelding 
(nieuw €1) en chips (nieuw €0,10). De opbrengst in een jaar zou dan € 750K 
kunnen bedragen, terwijl maximaal € 478K nodig is (begroot).  
 
In een andere optie wordt uitgegaan van de totale kosten voor de exploitatie 
die verdeeld wordt over I&R-hond en de chiplogistiek. Een heel simpel, 
transparant en rechtvaardig systeem. Dan zou een tarief per nieuw 
geregistreerde hond €2,36 kunnen bedragen en voor een chip €0,40  
 
Er zijn nog meer opties denkbaar. De inschatting is dat beide opties qua 
systematiek en hoogte tarieven verdedigbaar en haalbaar zullen zijn. N.B. Na 
vier jaar is de investering opgebracht en zakt het tarief nog eens met 25%.  

 
Toelichting 
Het project kent al een langere doorlooptijd. De aan de Tweede Kamer 
aangekondigde realisatiedatum is al verschoven van 1 januari 2018 naar 1 januari 
2020. Dit is inclusief de verplichting tot het hebben van een hondenpaspoort. Of 1 
januari 2020 ook gehaald wordt is nog niet zeker. Dit wordt met name 
veroorzaakt omdat de realisatie en de procedures rondom de regelgeving veel tijd 
vergen (omzetting naar de Wet dieren) en de vertraagde opdrachtverlening. 
 
Begin vorig jaar is als eerste onderdeel van het project aan RVO.nl gevraagd een 
informatieanalyse uit te voeren voor een tweetal opties en daar advies over uit te 
brengen. Hiervoor is € 106.000 beschikbaar gesteld. Deze informatieanalyse is 
begin dit jaar uitgebracht en heeft geleid tot voorliggend advies van RVO.nl. Op 
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de helft) te realiseren.  
 
Voor een deelopdracht is gekozen omdat er eerst meer zicht moet komen op de 
projectrisico’s. Vanwege de vertraging die de opdrachtverstrekking heeft 
opgelopen is inmiddels al meer duidelijkheid gekomen. De aangewezen 
databanken staan er positief in, de conceptregelgeving is stabiel en kan 
binnenkort in consultatie, een koppeling met het diergeneeskunderegister is tijdig 
realiseerbaar. De exploitatiekosten moeten nog kritisch tegen het licht gehouden 
worden voordat het met de sector besproken kan worden. Hierover moet in de 
loop van dit jaar duidelijkheid zijn. 
 
Het deel waarvoor nu de opdracht verstrekt moet worden betreft het gedeelte 
waar de grootste risico’s worden gelopen. Het gaat om de processen rond de 
eerste registratie van een pup in Nederland: de logistiek van chips met de 
Nederlandse code, de hondenpaspoortlogistiek, het openbare chippersregister, de 
registratie van chippers, fokkers en importeurs bij RVO.nl. Het betreft 
aanpassingen van bestaande functionaliteit van I&R-systeem voor 
landbouwhuisdieren. Hiermee wordt ook de aanpassingen van de regelgeving 
geïmplementeerd. De realisatie heeft tot gevolg dat sjoemelen met paspoorten en 
chips niet meer mogelijk is zonder dat het gesignaleerd wordt.  
 
Het deel dat dan nog gerealiseerd moet worden is de dierregistratie. Deze 
informatie is nodig voor effectief toezicht en handhaving door RVO.nl, NVWA en 
LID. Evenals het eerste deel betreft functionaliteit van het bestaande I&R-systeem 
voor landbouwhuisdieren dat geschikt gemaakt wordt voor honden.  
 




