
Het Unieke Baasjes Nummer 

Wat is dat, een UBN?  

Oorspronkelijk stond deze afkorting alleen voor “Uniek Bedrijfs Nummer”.  

Een nummer voor bedrijfsmatige dierenhouders en houders van klein vee zoals schapen en geiten.  

Maar sinds kort heeft de overheid heeft de overheid er een tweede functie aan gekoppeld, namelijk 

die voor alle mensen die fokken. Daar is ook een nieuwe betekenis voor de afkorting bij gekomen: 

het Unieke Baasjes Nummer. 

De bedoeling van dit nummer is registreren wie er pups laat chippen of een chip ons land 

binnenbrengt. De gedachte hierachter is dat op deze manier de fokker of importeur van een hond 

altijd via de chip te herleiden is, zodat er beter zicht komt op verkeerde fokkers. Maar wat betekent 

dat voor ons? 

Per 1 november 2021 

De overheid heeft beslist dat iedereen die een hond laat chippen ná 1 november 2021 in bezit moet 

zijn van dit Unieke Baasjes Nummer. Dat geldt dus ook voor mensen met rashonden.  

Is er geen UBN, dan mag de chipper geen chip plaatsen. 

Wanneer moet ik mij registreren? 

Als je een nest fokt moet je je registreren. Want de pups chippen is verplicht en dat kan alleen als je 

een UBN hebt.  

Als je nog geen UBN hebt, registreer je dan als je teef drachtig blijkt te zijn. Dat is op tijd. 

Als je een hond importeert moet je je registreren. Want je brengt dat een chip het land binnen en die 

moet geregistreerd worden. Daarvoor is een UBN verplicht. 

Moet ik me elk nest opnieuw laten registreren? 

Nee. De registratie is eenmalig. Dat kun je doen op: 

https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden  

 

Hoe werkt die registratie? 

Als je een hobbyfokker bent, kun je je als zodanig registreren. Op de website is dat verschil goed te 

zien. Kies voor huisdierlocatie. 

Inloggen doe je met je DIGID.  

Maar hoe weet ik of ik een hobbymatige fokker ben? 

Die regels zijn er al veel langer: niet meer dan 20 pups per jaar, niet fokken voor verkoop, dat is 

hiervoor de basis. Wie af en toe een nest fokt is dus hobbymatig. 

Heb ik met een UBN geen vakbekwaamheidsdiploma nodig? 

Als je hobbymatig fokt heb je geen diploma nodig. 

Als je bedrijfsmatig fokt heb je dat diploma wel nodig. 

Als je wel een diploma hebt, maar hobbymatig fokt, mag je je als hobbymatig inschrijven. 

https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

