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1. Inleiding 

1.1. Wat is online DogID? 

Online DogID is een website voor het online registreren van honden 
voor professionele gebruikers.  

Maak als dierenarts, hondenfokker of asiel een account aan en 
krijg toegang tot de online hondenregistratie. 

 

Online DogID biedt verschillende functies aan: 

l Nieuwe honden registreren: 

¡ Je kan als professionele gebruiker snel en eenvoudig nieuwe 
honden registreren. 

l Bestaande hondenregistraties aanpassen: 
¡ Het is ook mogelijk een bestaande hondenregistratie aan te 

passen. Zo kan de informatie van de hond (naam, vacht, 
status, ras, geslacht) gewijzigd worden. Als hondenfokker en 
asiel is het ook mogelijk de verantwoordelijke van de hond aan 
te passen. 

l Hondenpaspoort vervangen: 
¡ De gegevens van een hondenpaspoort kunnen gewijzigd 

worden. Zowel een wijziging van het paspoortnummer, de 
identificatie (chip) en de geboortedatum is mogelijk. 

l De verantwoordelijkheid van een hond overnemen:     
(Enkel mogelijk voor asiel) 
¡ Asielen hebben de mogelijkheid de verantwoordelijkheid van 

een hond over te nemen. 
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1.2. Wat heb je nodig om Online 
DogID te gebruiken? 

Om een account aan te maken op Online DogID en vervolgens deze 
website te gebruiken heb je volgende zaken nodig: 
l Computer 

¡ Besturingssysteem: Windows 7 en hoger, OsX v10.10, 
¡ Browser: Firefox (alle besturingssystemen), Internet Explorer 

9 (Windows 7) en 10 (Windows 8), Safari (OsX), 

Let op: Wanneer je gebruik maakt van Safari OsX, moet je in de 
‘unsafe mode’ werken. 

l Elektronische Identiteitskaart (eID), 
l Pincode van eID, 
l eID kaartlezer. 

Let op: Zorg ervoor dat je kaartlezer op je computer is geïnstalleerd 
en functioneert. Je computer moet klaar zijn voor eID gebruik.  

Bij problemen neem je best contact op met Fedict 
(http://www.fedict.belgium.be) of de verkoper van je computer.   
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1.3. Hoe ziet de homepagina van 
Online DogID eruit? 

Online DogID is een website voor drie mogelijke gebruikers: 
dierenartsen, hondenfokkers en asielen.  

Hieronder zie je per doelgroep hoe de homepagina van Online DogID 
eruit ziet met de belangrijkste schermbenamingen. Deze 
schermbenamingen komen in de gebruikershandleiding aan bod. 

1.3.1 Homepagina van een dierenarts 

 
Dit is de homepagina van een dierenarts met de belangrijkste schermbenamingen. 

 

1.3.2 Homepagina van een 
hondenfokker 

 
Dit is de homepagina van een hondenfokker met de belangrijkste schermbenamingen. 
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1.3.3 Homepagina van een asiel 

Dit is de homepagina van een asiel met de belangrijkste schermbenamingen. 
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2. Account 

Een account aanmaken voor Online DogID is mogelijk voor 
dierenartsen, hondenfokkers en asielen. Het is noodzakelijk eerst 
een account aan te maken vooraleer je toegang krijgt tot Online 
DogID. 

Heb je al een account aangemaakt? Meld je dan eenvoudig aan op de 
website https://online.dogid.be.  

Dit hoofdstuk geeft aan hoe je stap voor stap een account aanmaakt. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe je de instellingen van een 
aangemaakte account beheert. Tot slot wordt aangetoond hoe je met 
een aangemaakte account één of meerdere sub-gebruikers aan deze 
account kan toevoegen. 

 

2.1. Account aanmaken 

Vooraleer je gebruik kan maken van Online DogID, is het noodzakelijk 
een account aan te maken.  

Met deze account krijg je toegang tot Online DogID en kan je van de 
verschillende functies gebruik maken.  

Voor het aanmaken van een account heb je het volgende nodig: 
l Computer, 

¡ Besturingssysteem: Windows 7 en hoger, OsX v10.10 
¡ Browser: Firefox (alle besturingssystemen), Internet Explorer 

9 (Windows 7) en 10 (Windows 8), Safari (OsX) 

Let op: Wanneer je gebruikt maakt van Safari OsX, moet je in de 
‘Unsafe mode’ werken. 

l Elektronische Identiteitskaart (eID), 

Let op: Gebruik als hondenfokker of asielmedewerker de eID 
van de hoofdverantwoordelijke van de hondenfokkerij of het 
asiel. Deze persoon is officieel bij de overheid geregistreerd als 
hondenfokker of asielverantwoordelijke. 

l Pincode van eID, 
l eID kaartlezer. 

Let op: Zorg ervoor dat je kaartlezer op je computer is geïnstalleerd 
en functioneert. Je computer moet klaar zijn voor eID gebruik.  

Bij problemen neem je best contact op met Fedict 
(http://www.fedict.belgium.be) of de verkoper van je computer.   
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Om een account aan te maken, voer volgende stappen uit: 

1. Ga naar https://online.dogid.be. 
De welkompagina van Online DogID verschijnt. 

2. Klik in de welkompagina op Maak een account aan. 

 
Het scherm Maak een account aan verschijnt. 

3. Vul in het veld onder “Vet nr of HK nr” jouw HK nummer in 
indien u een hondenfokker of asielmedewerker bent. Bent u een 
dierenarts? Vul dan hier jouw Ordenummer in. Klik vervolgens 
op Gegevens ophalen. 

 
Het scherm Please insert your eID card verschijnt. 

4. Plaats je Elektronische Identiteitskaart (eID) in de kaartlezer. 
Een pop-up venster Privacy opent en vraagt de toelating om uw 
eID identiteitsinformatie te mogen gebruiken voor deze website. 

5. Klik in het venster Privacy venster op Yes. 

 
De eID wordt gelezen en het scherm Sign-Up verschijnt. 
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6. Vul in het veld “Email” en “Confirm Email” je e-mailadres in en 
klik op Registreren. 

 
Het venster Pincode opent. 

7. Vul in het venster Pincode de pincode van jouw eID in en klik 
op OK. 

 
Het venster Succes verschijnt en bevestigt dat de account 
succesvol aangemaakt is. 

8. Klik in het venster Succes op Close. 

 
Je wordt nu automatisch aangemeld en de homepagina van Online 
DogID verschijnt. 

Online DogID stuurt je een e-mail ter bevestiging van de aanmaak 
van de account. Jouw account voor Online DogID is nu succesvol 
aangemaakt. 
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2.2. Account instellingen 

Wanneer je een account hebt aangemaakt kan je gemakkelijk de 
instellingen van deze account beheren: 

1. Klik in de homepagina in de titelbalk op Mijn rekening. 

 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt: 

 
Op de pagina Mijn Gegevens is het mogelijk: 
l De Algemene informatie van jouw account bekijken. Hier is het 

enkel mogelijk de algemene informatie te bekijken, niet te 
wijzigen. Dit wordt dan ook hieronder niet verder toegelicht. 

l Een sub-gebruiker toevoegen of verwijderen. 
l De Gegevens van jouw account wijzigen. 
l Instellen een quota waarschuwing te ontvangen wanneer jouw 

token-quota lager is dan een bepaald aantal tokens. 
l De standaardtaal (Nederlands, Engels of Frans) instellen 
l Als hondenfokker of asielmedewerker kan u een dierenarts 

toevoegen of verwijderen. Dit is niet mogelijk als je zelf een 
dierenarts bent. 

 

In de volgende hoofdstukken komen deze verschillende instellingen 
aan bod. 
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2.2.1 Een sub-gebruiker toevoegen of 
verwijderen 

In Online DogID is het mogelijk om een sub-gebruiker aan een 
account toe te voegen. 

Wat is een sub-gebruiker? 
Wanneer je als dierenarts, hondenfokker of asiel een account hebt 
aangemaakt voor Online DogID, is het mogelijk om aan deze account 
één of meerdere sub-gebruikers toe te voegen. Een sub-gebruiker 
heeft toegang tot de account en kan zich met zijn eigen eID 
aanmelden en zo de verschillende functies van DogID gebruiken. 

Let op: Een sub-gebruiker heeft toegang tot alle functies van de 
account, maar het is als sub-gebruiker niet mogelijk een sub-
gebruiker toe te voegen of te verwijderen. Dit is enkel mogelijk als 
(hoofd)gebruiker van de account. 

Voorbeeldsituatie van sub-gebruiker 
In een hondenfokkerij, die bestaat uit de verantwoordelijke 
hondenfokker en extra medewerkers, maakt de hondenfokker een 
Online DogID account aan voor deze hondenfokkerij.  

Aangezien de hondenfokker de extra medewerker toegang wil 
verlenen tot deze account, zodat ook hij hondenregistraties kan 
beheren, maakt de hondenfokker een sub-gebruiker aan voor deze 
medewerker.  

Vanaf nu kan de extra medewerker zich aanmelden met zijn eigen eID 
en gemakkelijk gebruik maken van de account van de hondenfokkerij. 

Let op: Wanneer je als dierenarts een sub-gebruiker toevoegt aan 
je account, is het voor de sub-gebruiker niet mogelijk een 
hondenregistratie te ondertekenen.  

Enkel wanneer deze sub-gebruiker ook beschikt over een eigen 
account als dierenarts, is het mogelijk een hondenregistratie te 
ondertekenen. 
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Sub-gebruiker toevoegen 
Om een sub-gebruiker aan je account toe te voegen, voer volgende 
stappen uit: 

1. Klik op de homepagina in de titelbalk op Mijn rekening. 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Klik onder de strook “Informatie van de sub-gebruiker” op 
Nieuwe sub-gebruiker toevoegen. 

 
Het scherm Aanmaken van een nieuwe gebruiker verschijnt. In 
het kader onder “Vet nr of HK nr” is de HK-nummer of 
Ordenummer van de hoofd-gebruiker ingevuld. Onder deze 
account zal de sub-gebruiker geregistreerd worden.  

3. Klik op Gegevens ophalen. 

 
Het scherm “Lees eID kaart” verschijnt. 

4. Plaats de eID kaart van de sub-gebruiker in de kaartlezer. 

Let op: Vergeet hier zeker niet de eID van de sub-gebruiker in 
de kaartlezer te plaatsen, niet die van de gebruiker van de 
(hoofd)account, anders zal er een foutmelding verschijnen. 
Een pop-up venster Privacy opent en vraagt de toelating om 
jouw eID identiteitskaart te mogen gebruiken voor deze website. 

5. Klik in het venster Privacy op Yes. 

 
De eID wordt gelezen en het scherm Sign-Up verschijnt. 

 

Jan  Peeters

HK10109999
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6. Vul in het veld “Email” het e-mail adres van de sub-gebruiker 
in en  bevestig dit e-mail adres in het veld “Confirm Email”. Klik 
vervolgens op Registreren. 

 
Het venster Pincode opent. 

7. Vul in het veld Pincode de pincode van de eID van de sub-
gebruiker in en klik op OK. 
Het venster Succes verschijnt en bevestigt dat de sub-account 
succesvol aangemaakt is. 

8. Klik in het venster Succes op Close. 
Je wordt automatisch aangemeld als sub-gebruiker. 

Online DogID stuur een e-mail ter bevestiging van de aanmaak van 
de sub-gebruiker zowel naar de sub-gebruikers als naar de 
hoofdgebruiker van de account. 

 

Aanmelden en afmelden als sub-gebruiker 
Om je als sub-gebruiker aan- of af te melden, voer je dezelfde 
stappen uit als een gewone gebruiker.  

In Hoofdstuk 3 Aanmelden en afmelden wordt dit stap voor stap 
uitgelegd. 

 

Sub-gebruiker verwijderen 
Om een sub-gebruiker te verwijderen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in de titelbalk op Mijn rekening. 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Selecteer onder de strook “Informatie van de sub-gebruiker” de 
gewenste sub-gebruiker die je wenst te verwijderen en klik 
vervolgens op Delete. 

 
De sub-gebruiker is verwijderd. 

Let op: Het is niet mogelijk om als sub-gebruiker een sub-gebruiker 
te verwijderen (of toe te voegen). Enkel de (hoofd)account zelf kan 
deze actie uitvoeren. 
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2.2.2 Gegevens account instellen 
Volgende stappen tonen aan hoe je jouw gegevens (Telefoon, 
Mobiel, Fax, E-mail) kan instellen: 

1. Klik in de titelbalk op Mijn rekening. 

 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Pas onder de strook “Mijn gegevens” je gegevens (telefoon, 
mobiel, fax, e-mail) aan en klik op Bewaren. 

 
De gegevens zijn gewijzigd. 

 

2.2.3 Tokens-quota waarschuwing 
instellen 

Wanneer je als dierenarts, hondenfokker of asiel een hond wil 
registreren of een hondenpaspoort wil vervangen, moet je over 
tokens beschikken.  

Hoe je tokens kan aankopen vind je in Hoofdstuk 8: Tokens aankopen. 

Per hondenregistratie of paspoortvervanging wordt een token 
afgehouden van je totaal. Het totaal (na jouw laatste operatie) 
wordt weergegeven in de titelbalk: 

 
Het is mogelijk om een quota waarschuwing in te stellen bij een 
bepaald minimum aantal tokens. Deze waarschuwing geeft je aan 
wanneer je de minimumdrempel bereikt hebt zodat je tijdig opnieuw 
tokens kan aankopen. 
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Een quota waarschuwing instellen doe je zo: 

1. Klik in de titelbalk op Mijn rekening. 

 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Vul onder de strook “Mijn gegevens” de gewenste quota in en 
klik op Bewaren. 

 
De quota waarschuwing is nu succesvol ingesteld. 

 

Wanneer je quota lager is dan het ingevulde getal, zal een melding in 
je titelbalk verschijnen: 
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2.2.4 Standaardtaal instellen 
Wanneer je een account hebt aangemaakt, kan je gemakkelijk een 
standaardtaal instellen. De webpagina van Online DogID zal steeds 
in deze taal weergegeven worden. 

Voer volgende stappen uit om de standaardtaal in te stellen: 

1. Klik in de titelbalk op Mijn rekening. 

 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Selecteer in het veld onder de strook “Mijn gegevens” de taal die 
u wenst in te stellen als standaardtaal. Klik vervolgens op 
Bewaren. 

 
De standaardtaal wordt bewaard. 

Vanaf nu zal Online DogID altijd in de geselecteerde taal geopend 
worden. 
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2.2.5 Dierenarts toevoegen of 
verwijderen (Enkel mogelijk 
voor hondenfokker of asiel) 

Als hondenkweker of asiel is het mogelijk één of meerdere 
verantwoordelijke dierenartsen aan je account toe te voegen. 
Deze dierenartsen verschijnen iedere keer wanneer je een 
verantwoordelijke dierenarts aan een bepaalde actie (bijvoorbeeld een 
voorregistratie naar een dierenarts versturen) moet toevoegen. 

 

Om een dierenarts toe te voegen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in de titelbalk op Mijn rekening. 

 
De pagina Mijn Gegevens verschijnt. 

2. Selecteer onder de strook “Mijn gegevens” naast “Dierenarts 
toevoegen” de dierenarts die je aan jouw account wil toevoegen. 
Klik vervolgens op Toevoegen. 

 

De nieuwe dierenarts wordt aan je account toegevoegd. 

Tip: Je kan ook een dierenarts instellen als Default. Klik naast 
Mijn dierenarts op Default en vanaf nu wordt deze dierenarts 
automatisch aan je account verbonden. 

 

 

Om een dierenarts te verwijderen, voer je volgende stap uit: 

1. Selecteer onder de strook “Mijn gegevens” bij “Mijn dierenarts” 
de dierenarts die je wenst te verwijderen. Klik vervolgens op 
Verwijderen. 
De dierenarts wordt verwijderd.  

N9999
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2.3. Tokens 

Vooraleer je als dierenarts, hondenfokker of asiel honden kan 
registreren of paspoorten van honden kan vervangen, moet je eerst 
over tokens beschikken. Tokens zijn virtuele certificaten. 

Deze tokens kunnen aangekocht worden via Online DogID. 

In Hoofdstuk 8: Tokens aankopen wordt uitgelegd hoe je dit kan doen. 
  



Online DogID - Gebruikershandleiding Aanmelden en afmelden 
 

Zetes Pagina 21 van 63 

3. Aanmelden en afmelden 

Wanneer je een account hebt aangemaakt voor Online DogID, kan je 
je gemakkelijk aan- en afmelden met deze account.  

Je aanmelden als sub-gebruiker verloopt op dezelfde manier. 

In dit hoofdstuk wordt eerst stap voor stap uitgelegd hoe je je kan 
aanmelden op Online DogID en vervolgens hoe je je kan afmelden. 

3.1. Aanmelden 

Om je aan te melden op Online DogID, voer volgende stappen uit: 

1. Ga naar https://online.dogid.be. 
De welkompagina van Online DogID verschijnt. 

2. Klik in de welkompagina op Inloggen. 

 
Het scherm Please insert your eID card verschijnt. 

3. Plaats je eID in de kaartlezer. 
Het venster Enter Pin code opent. 

4. Vul in dit venster de Pincode van jouw eID in en klik op OK. 

 
De Homepagina van Online DogID verschijnt. 

Je bent succesvol aangemeld. 

Let op: Heb je meerdere accounts aangemaakt? Selecteer dan 
eerst de account waarmee je je wenst aan te melden: 

 

HK10109999
HK10109999  ..
N9999            ..
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3.2. Afmelden 

Voer volgende stap uit om je af te melden van Online DogID:  

Indien je bent aangemeld als sub-gebruiker dien je dezelfde stap te 
volgen. 

 

1. Klik in de titelbalk op Afmelden. 

 
De welkompagina verschijnt. 

 

Je bent nu succesvol afgemeld. 
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4. Nieuwe hond registreren 

Je kan als dierenarts, hondenfokker of asiel eenvoudig nieuwe 
honden registreren. 

Aangezien de hondenregistratie voor een dierenarts anders verloopt 
dan de hondenregistratie voor een hondenfokker en een asiel wordt 
hieronder per doelgroep de hondenregistratie stap voor stap 
uitgelegd. 

Let op: Vooraleer je een voorregistratie of registratie van een hond 
kan maken, moet je over certificaten beschikken. Hoofdstuk 8 Tokens 
aankopen legt uit hoe je tokens kan aankopen. 

 

4.1. Nieuwe hond registreren als 
dierenarts 

Als dierenarts kan je via de functie Registreren een nieuwe hond 
registreren en vervolgens deze registratie ondertekenen.  

Let op: Ben je een sub-gebruiker? Dan is het niet mogelijk een 
registratie te ondertekenen, tenzij je zelf ook over een eigen account 
als dierenarts beschikt. 

Wanneer je een registratie ondertekent, zal deze in de homepagina in 
het filterveld verschijnen bij Goedgekeurd.  

De aanvragen van registraties van de hondenfokkers en asielen samen 
met de registraties die je als dierenarts zelf nog niet wil ondertekenen, 
verschijnen in het filterveld bij Wacht op goedkeuring. 

Wanneer een registratie onvolledig is, en dus nog niet kan worden 
ondertekend, verschijnt deze in het filterveld bij Onvolledig. 
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Om een nieuwe hond te registreren, klik in het actieveld op 
Registreren: 

 
De pagina Nieuwe registratie hond opent en je komt 
automatisch terecht op het tabblad Algemene informatie. 

Voer vervolgens de 3 stappen uitgelegd in volgende hoofdstukken 
uit: 
l 4.1.1 Verantwoordelijke van de hond aangeven; 
l 4.1.2 Kenmerken van de hond aangeven; 
l 4.1.3 Ondertekenen. 
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4.1.1 Verantwoordelijke van de hond 
aangeven 

 

Vul in het veld “Hond verantwoordelijke informatie” de gegevens van 
de verantwoordelijke van de hond in: 

 

1. Selecteer de eerste verantwoordelijke van de hond. 

De verantwoordelijke kan zowel een hondenfokker of asiel (HK) 
als een privépersoon (Privé) zijn. 

 
2. Vul de gegevens van de eerste verantwoordelijke in. 

De velden Verantwoordelijke informatie, Familienaam, Voornaam, 
Adres en Straat zijn verplicht in te vullen. 

 
3. Indien je een tweede verantwoordelijke aan de hond wil 

toevoegen, klik op Verantwoordelijke toevoegen. Zo niet, ga 
verder naar stap 4. 
Het veld Tweede verantwoordelijke verschijnt. 

 
1. Selecteer een tweede verantwoordelijke.  

Een tweede verantwoordelijke kan zowel een hondenfokker of 
asiel (HK) als een privépersoon (Privé) zijn.  

2. Vul de gegevens van de tweede verantwoordelijke in.  
De velden Verantwoordelijke informatie, Familienaam, 
Voornaam, Adres en Straat zijn verplicht in te vullen. 

Tip: Indien de tweede verantwoordelijke anoniem wil blijven, 
duidt dan Confidentieel aan.  

Let op: Dit betekent dat indien de hond verloren is, een andere 
particulier jouw gegevens niet zal kunnen terugvinden. 
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4. Klik op volgende om verder te gaan met de registratie. 

 
Het tabblad kenmerken van de hond opent. 
 

4.1.2 Kenmerken van de hond 
aangeven 

Vul in het tabblad Kenmerken van de hond de gegevens van de 
hond in: 

 
1. Vul onder “Sleutelwoord” indien je dit wenst een Sleutelwoord 

in. Dit is een referentiewoord voor jou. 

2. Selecteer onder “Identificatie van de hond” de primaire 
identificatie van de hond.  

 
3. Selecteer de plaats van de identificatie. Deze plaats is per 

default altijd ‘Nek links’. 

 
4. Indien je een secundaire identificatie van de hond wil 

toevoegen: klik op Identificatie toevoegen en vul de gegevens 
van de secundaire identificatie in. 

 
5. Vul paspoortnummer van de hond in. 

Er verschijnt een groen kruisteken wanneer dit een correct 
paspoortnummer is. 
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6. Vul onder “Informatie Hond” volgende gegevens in: 

 
¡ Naam: vul de naam van de hond in. 
¡ Geslacht: selecteer het geslacht van de hond. 
¡ Geboortedatum: selecteer de geboortedatum van de hond. 
¡ Identificatiedatum: selecteer de identificatiedatum van de 

hond. 

Let op: De identificatie datum kan geen datum zijn dat voor de 
geboortedatum valt. 
¡ Ras: vul het ras van de hond in. Duid Kruising aan indien het 

om een kruising met een ander ras gaat. 
¡ Kleur van de vacht en het type: vul de kleur van de vacht 

van de hond in en het type van de vacht. 

Tip: Klik op het s     symbooltje wanneer je de ingevulde 
gegevens wil vasthouden. Bij de registratie van een volgende 
hond zullen deze gegevens opnieuw verschijnen. 

7. Klik op volgende als je de kenmerken van de hond hebt 
aangevuld. 
Het tabblad Overzicht opent. 

 
Het tabblad overzicht biedt een overzicht van alle gegevens voor de 
nieuwe registratie van de hond. 
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4.1.3 Ondertekenen 
Wanneer je alle gegevens voor de registratie van een nieuwe hond 
hebt ingevuld, kan je deze registratie ondertekenen. 

Om een registratie van een nieuwe hond te ondertekenen, voer 
volgende stappen uit: 

1. Klik in het tabblad overzicht op Versturen. 

 
Het venster Versturen verschijnt. 

2. Klik in het venster Versturen op Nu tekenen! om de registratie 
te ondertekenen. 

 
Het venster Lees eID kaart en Enter PIN code verschijnt. 

3. Vul in het venster Enter PIN code de pincode van je eID in. 
Klik op OK. 

 
Het venster Succes verschijnt. 

4. Klik in het venster Succes op Close. 

 
Je komt opnieuw terecht in het tabblad Algemene Informatie en je 
kan zo gemakkelijk opnieuw een hond registeren. 
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In de titelbalk zie je dat je nu 1 registratie Quota minder hebt, 
aangezien je een hond hebt geregistreerd. Op de Homepagina in het 
filterveld zie je dat er een hond is toegevoegd aan 
“Goedgekeurd”. 

 

De hond is succesvol geregistreerd. 

 

Let op: Wanner de verplichte velden niet worden ingevuld, is het niet 
mogelijk de registratie te ondertekenen. Je kan dan de registratie 
opslaan als onvolledig en later de gegevens verder aanvullen.  

 
De registratie zal dan verschijnen in het filterveld bij “Onvolledig”. 

 

Het is ook mogelijk om een registratie van een nieuwe hond te 
markeren als gelezen en nog niet te ondertekenen. Dan heb je de 
mogelijkheid om deze registratie later te ondertekenen. 

Om een registratie later te ondertekenen, voer volgende stappen 
uit: 

1. Klik in het tabblad overzicht op Versturen. 
Het venster Versturen verschijnt. 

2. Klik in het venster Versturen op markeer als gereviewed. 

 
Het venster Formulier versturen verschijnt. 

3. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

 
Je komt opnieuw terecht in het tabblad Algemene informatie en 
je kan zo gemakkelijk opnieuw een hond registreren. 

Op de Homepagina in het filterveld zie je dat er een hond is 
toegevoegd aan “Gecontroleerd”. 
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4.2. Voorregistratie 
ondertekenen als dierenarts 

Hondenfokkers en asielen kunnen voorregistraties van nieuwe 
honden naar jou als dierenarts versturen. 

Jij kan deze voorregistraties ondertekenen, weigeren of markeren 
als gereviewed en later ondertekenen door volgende stappen uit te 
voeren: 

 

1. Klik in de homepagina in het filterveld op Wacht op 
goedkeuring. 

 
Het scherm Mijn voorregistraties opent en je komt automatisch 
terecht in het tabblad Wacht op goedkeuring. 

2. Klik op de hond waarvan je de registratie wil ondertekenen, 
weigeren of markeren als gereviewed. 

 
De pagina Nieuwe registratie hond opent. Hier kan je de 
voorregistratie van de hondenfokker of het asiel bekijken. 

3. Kijk de gegevens van verantwoordelijke van de hond goed na en 
wijzig indien nodig. Klik op Volgende. 

 
Het tabblad Kenmerken van de hond opent. 
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4. Kijk de gegevens van de hond goed na en wijzig indien nodig. Klik 
op Volgende. 
Het tabblad Overzicht opent. 

 

Nu heb je als dierenarts te keuze om de voorregistratie te 
ondertekenen, markeren als gereviewed, of te weigeren: 

4.2.1 Voorregistratie ondertekenen of 
markeren als gereviewed: 

1. Klik op Versturen om de voorregistratie te ondertekenen of te 
markeren als gereviewed. 

 
Het venster Versturen verschijnt. 

2. Klik in het venster Versturen op Nu tekenen!. 

 
Het venster Lees eID kaart en Enter PIN code verschijnt. 

Tip: Klik op markeer als gereviewed als je de voorregistratie later 
wil ondertekenen. In het filterveld zal deze voorregistratie 
toegevoegd worden aan Gecontroleerd. 

3. Vul in het venster Enter PIN code de pincode van je eID in. Klik 
op OK. 

 
Het venster Succes verschijnt. 

4. Klik in het venster Succes op Close. 
Je komt opnieuw terecht in de filter Wacht op goedkeuring en 
kan een volgende voorregistratie goedkeuren. 
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4.2.2 Voorregistratie weigeren: 
1. Klik op Weigeren om de voorregistratie te weigeren. 

 
Het venster Weigeren Hond verschijnt. 

2. Vul de reden van weigering in en klik op Weiger Hond Knop. 

 
Je bent verplicht in dit venster de reden voor weigering op te 
geven. Bijvoorbeeld: “Twijfel over geboortedatum”. De 
hondenfokker of het asiel zien deze reden ook, zij kunnen de 
gegevens nakijken en eventueel verbeteren. 

Het venster Weigeringsbericht verschijnt. 

3. Klik in het venster Weigeringsbericht op Sluit. 

 
Je komt opnieuw terecht op de pagina Mijn voorregistraties en 
kan een volgende hond verwerken. 
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4.2.3 Meerdere voorregistraties 
tegelijkertijd goedkeuren 

Je hebt als dierenarts ook de mogelijkheid meerdere 
voorregistraties tegelijkertijd goed te keuren. 

Dit doe je zo: 

1. Klik in de homepagina in het filterveld op Wacht op 
goedkeuring. 
Het scherm Mijn voorregistraties verschijnt en je komt 
automatisch terecht in het tabblad Wacht op goedkeuring. 

2. Selecteer de honden waarvan je de voorregistratie wil 
goedkeuren, of Klik op Selecteer alle wanneer je alle 
onderstaande honden wil selecteren. 

 
De geselecteerde honden worden aangevinkt. 

3. Klik op  om de geselecteerde honden tegelijkertijd goed te 
keuren. 
Het venster Lees eID kaart verschijnt samen met het venster 
Enter PIN code. 

4. Lees de gegevens van de voorregistraties nog eens na en vul 
vervolgens de PIN code van je eID in. Klik op OK.  

 
Het venster Succes verschijnt. 

5. Klik in het venster Succes op Close. 
Je komt opnieuw terecht in het tabblad Wacht op goedkeuring. 

De geselecteerde voorregistraties zijn succesvol goedgekeurd. 
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4.3. Nieuwe hond registreren als 
hondenfokker of asiel 

Als hondenfokker en asiel kan je via de functie Registreren een 
voorregistratie van een nieuwe hond opmaken en vervolgens 
doorsturen naar de verantwoordelijke dierenarts. De registratie 
verschijnt dan in de homepagina in het filterveld Ter goedkeuring. 

De dierenarts ontvangt deze voorregistratie en kan deze ondertekenen 
waardoor de hond wordt geregistreerd. De registratie van de nieuwe 
hond verschijnt vervolgens in de homepagina in het filterveld 
Goedgekeurd.  

Ook kan de dierenarts deze voorregistratie weigeren waardoor de 
hond niet wordt geregistreerd. Dan verschijnt deze hond in de 
homepagina in het filterveld bij Weigeren. 

Je kan als hondenfokker of asiel ook beslissen een hondenregistratie 
(die bijvoorbeeld onvolledig is) te bewaren en later te verzenden naar 
de dierenarts. Deze onvolledige registratie wordt bewaard in de 
homepagina in het filterveld In afwachting. 

 

 
 

Om een nieuwe hond te registreren, voer de stappen in volgende 
hoofdstukken uit: 
l 4.3.1 Verantwoordelijke van de hond en verantwoordelijke 

dierenarts aangeven 
l 4.3.2 Kenmerken van de hond aangeven 
l 4.3.3 Voorregistratie van een nieuwe hond versturen 
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4.3.1 Verantwoordelijke van de hond 
en verantwoordelijke dierenarts 
aangeven 

1. Klik in de homepagina in het actieveld op Registreren. 

 
De pagina Nieuwe registratie hond opent en je komt 
automatisch terecht op het tabblad Algemene informatie: 

 

Let op: De eerste verantwoordelijke ben jij zelf als eigenaar van 
de DogID account. Deze kan niet gewijzigd worden. 

 

Je kan een tweede verantwoordelijke toevoegen wanneer de hond 
een nieuwe verantwoordelijke krijgt.  

2. Indien je een tweede verantwoordelijke van de hond wil 
toevoegen, klik op Verantwoordelijke toevoegen. Zo niet, ga 
verder naar stap 3. 

 
Het veld Tweede verantwoordelijke verschijnt. 
1. Selecteer een tweede verantwoordelijke.  

Een tweede verantwoordelijke kan zowel een hondenfokker of 
asiel (HK) als een privépersoon (Privé) zijn.  
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2. Vul de gegevens van de tweede verantwoordelijke in.  
De velden Verantwoordelijke informatie, Familienaam, 
Voornaam, Adres en Straat zijn verplicht in te vullen. 

 

Tip: Indien de tweede verantwoordelijke anoniem wil blijven, 
duidt dan Confidentieel aan. 

Let op: Dit betekent dat indien de hond verloren is, een andere 
particulier jouw gegevens niet zal kunnen terugvinden. 

 

3. Selecteer de verantwoordelijke dierenarts. Klik op Ander als 
je een andere verantwoordelijke dierenarts aan de hond wil 
toevoegen. 

 

Tip: Indien je in Mijn rekening een dierenarts per default hebt 
geselecteerd, zal deze dierenarts hier ingevuld zijn 

4. Klik op Volgende om verder te gaan met de registratie. 
Het tabblad kenmerken van de hond opent. 
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4.3.2 Kenmerken van de hond 
aangeven 

Vul in het tabblad Kenmerken van de hond de gegevens van de 
hond in: 

 
1. Vul onder Sleutelwoord indien je dit wenst een Sleutelwoord in. 

Dit is een referentiewoord voor jou. 

2. Selecteer onder Identificatie van de hond de primaire 
identificatie van de hond. 

 
3. Selecteer de plaats van de identificatie. Deze plaats is per 

default altijd ‘Nek links’. 

 
4. Indien je een secundaire identificatie van de hond wil 

toevoegen: klik op Identificatie toevoegen en vul de gegevens 
van de secundaire identificatie in. 

 
5. Vul paspoortnummer van de hond in. 

Er verschijnt een groen kruisteken wanneer dit een correct 
paspoortnummer is. 
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6. Vul onder “Informatie Hond” volgende gegevens in: 

 
¡ Naam: vul de naam van de hond in. 
¡ Geslacht: selecteer het geslacht van de hond. 
¡ Geboortedatum: selecteer de geboortedatum van de hond. 
¡ Identificatie-datum: selecteer de identificatie-datum van de 

hond. 

Let op: De identificatie-datum kan geen datum zijn dat voor 
de geboortedatum valt. 
¡ Ras: vul het ras van de hond in. Duid Kruising aan indien het 

om een kruising met een ander ras gaat. 
¡ Kleur van de vacht en het type: vul de kleur van de vacht 

van de hond in en het type van de vacht. 

Tip: Klik op het          symbooltje wanneer je de ingevulde 
gegevens wil vasthouden. Bij de registratie van een volgende 
hond zullen deze gegevens opnieuw verschijnen. 

 

7. Klik op Volgende om verder te gaan met de registratie. 
Het tabblad Overzicht opent. 

Het tabblad Overzicht biedt een overzicht van alle gegevens voor de 
nieuwe registratie van de hond: 
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4.3.3 Voorregistratie nieuwe hond 
versturen 

Wanneer je alle gegevens voor de registratie van een nieuwe hond 
hebt ingevuld, kan je deze registratie versturen naar de 
verantwoordelijke dierenarts. Deze kan vervolgens de registratie 
goedkeuren, of weigeren.  

De registraties die werden goedgekeurd door de dierenarts zullen in 
de homepagina in het filterveld bij Goedgekeurd verschijnen. De 
geweigerde registraties verschijnen bij Weigeren. 

Om een registratie van een nieuwe hond te versturen, voer 
volgende stappen uit: 

1. Klik in het tabblad Overzicht op Stuur naar dierenarts om de 
nieuwe registratie naar de verantwoordelijke dierenarts te 
versturen. 

 
Het venster Bevestiging verschijnt. 

2. Klik in het venster Bevestiging op Ja om de voorregistratie naar 
de dierenarts te versturen. 

 
Het venster Formulier versturen verschijnt en bevestigt dat de 
gegevens succesvol zijn verstuurd.  

3. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

 
Je komt terug terecht in het tabblad Algemene Informatie en je 
kan zo gemakkelijk opnieuw een hond registeren. 

In de titelbalk zie je dat je nu 1 registratietoken in jouw Quota 
minder hebt, aangezien je een hond hebt geregistreerd. Op de 
Homepagina in het filterveld zie je dat er een hond is toegevoegd aan 
Ter goedkeuring. 
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Het is ook mogelijk om een registratie van een nieuwe hond te 
bewaren en nog niet te versturen naar de dierenarts. Zo kan je de 
gegevens van de registratie nog aanpassen vooraleer je de registratie 
naar de dierenarts verstuurd.  

Om een registratie te bewaren, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in het tabblad Overzicht op Stuur naar “In Afwachting”. 

 
Het venster Formulier versturen verschijnt. 

2. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

 
Je komt opnieuw terecht in het tabblad Algemene Informatie en 
je kan zo gemakkelijk opnieuw een hond registeren. 

Op de Homepagina in het filterveld zie je dat er een hond is 
toegevoegd aan In afwachting. 
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5. Hondenregistratie aanpassen 

Zowel een dierenarts, hondenfokker als asiel kan een bestaande 
hondenregistratie aanpassen.  

Voor hondenfokkers en asielen is het mogelijk zowel de 
verantwoordelijke van de hond te wijzigen, als de informatie van 
de hond: 

 
Een dierenarts kan enkel de informatie van de hond aanpassen, 
aangezien hij als dierenarts niet de verantwoordelijke van een hond 
kan zijn. Een dierenarts heeft dan ook niet de mogelijkheid een type 
aanpassing te kiezen en kan meteen het Hond ID of 
paspoortnummer invullen om een hondenregistratie aan te passen: 

 
Als dierenarts is het mogelijk de informatie van een hond aan te 
passen wanneer er bijvoorbeeld een hondeneigenaar vraagt aan de 
dierenarts om een incorrect ras aan te passen. 

 
In volgende onderdelen wordt uitgelegd hoe je een bestaande 
hondenregistratie aanpast. 
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5.1. Verantwoordelijke van de 
hond aanpassen (Hondenfokker 
of Asiel) 

1. Klik in de Homepagina in het actieveld op Aanpassen. 

 
Het oranje kader “Gelieve type van aanpassing aan te duiden” 
verschijnt. 

2. Selecteer naast “Type Aanpassing” verandering 
verantwoordelijke.  

Vul in het veld naast “Hond ID of Paspoortnummer” de ID of het 
paspoortnummer van de hond in waarvan je de 
verantwoordelijke wil aanpassen. Klik vervolgens op Ophalen. 

 
Een blauw kader met informatie over de huidige verantwoordelijke 
en de identificatie van de hond verschijnt, met daaronder een 
rood invulkader Nieuwe verantwoordelijke. 

3. Vul in het rode kader Nieuwe verantwoordelijke de gegevens 
van de nieuwe verantwoordelijke van de hond in: 

Indien je een hondenfokker of asiel als nieuwe verantwoordelijke 
van de hond wil aangeven, selecteer HK. 

Indien je een privépersoon als nieuwe verantwoordelijke van de 
hond wil aangeven, selecteer Privé. 

 

Tip: Indien de nieuwe verantwoordelijke anoniem wenst te 
blijven, selecteer dan Confidentieel. 

Let op: Dit betekent dat indien de hond verloren is, een andere 
particulier jouw gegevens niet zal kunnen terugvinden. 
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4. Klik op Versturen. 
Het venster Versturen verschijnt om te vragen of u zeker bent 
van de aanpassing. 

5. Klik in het venster versturen op Ja. 
Het venster Formulier versturen verschijnt en bevestigt dat de 
gegevens succesvol zijn verstuurd. 

6. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 
De verantwoordelijke van de hond is succesvol aangepast. 
 

5.2. Informatie van de hond 
aanpassen (Dierenarts, 
Hondenfokker, Asiel) 

1. Klik in de Homepagina in het actieveld op Aanpassen. 

 
Het oranje kader “Gelieve type van aanpassing aan te duiden” 
verschijnt. 

Let op: Ben je een dierenarts? Ga dan meteen naar stap 2 
aangezien je als dierenarts geen “Type van aanpassing” kan 
selecteren. 

2. Selecteer naast “Type Aanpassing” Aanpassing informatie van 
de hond, indien je een hondenfokker of asiel bent.  

3. Vul in het veld naast Hond ID of Paspoortnummer de ID van 
de hond of het paspoortnummer van de hond in waarvan je de 
informatie wil aanpassen. Klik op Ophalen. 

 
Een blauw kader met informatie over de huidige verantwoordelijke 
en de identificatie van de hond, met daaronder een rood 
invulkader Aanpassing informatie van de hond verschijnt. 
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4. Wijzig in het rode kader Aanpassing informatie van de hond 
de gegevens die u wenst aan te passen: 
1. Indien je het ras, geslacht of verantwoordelijke 

dierenarts wil aanpassen, selecteer dan Het gebruik van 
deze velden vereist goedkeuring door de dierenarts. 

 
Het is nu mogelijk deze informatie aan te passen. 

5. Klik vervolgens op Versturen. 
Het venster Versturen verschijnt. 

6. Klik in het venster Versturen op Ja. 
Het venster Formulier versturen verschijnt met de bevestiging 
dat de gegevens succesvol zijn verstuurd. 

Let op: Indien je een aanpassing hebt gedaan waarvoor een 
goedkeuring door de dierenarts nodig is, klik je hier op Stuur 
naar dierenarts: 

 
Let op: Ben je een dierenarts? Dan kan je de aanpassing 
meteen zelf goedkeuren door te klikken op Nu tekenen!.

    

 

7. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

 
De informatie van de hond is succesvol aangepast. 

 

Je hebt een bestaande registratie van een hond aangepast. 
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6. Hondenpaspoort vervangen 

Wanneer je als hondenfokker of asiel een hondenpaspoort wil 
vervangen, dien je de aangepaste gegevens te versturen naar de 
verantwoordelijke dierenarts. Deze zal de aanvraag voor de 
wijzigingen van het hondenpaspoort ontvangen en vervolgens deze 
wijzigingen goedkeuren of weigeren.  

Wanneer je als dierenarts een hondenpaspoort wil vervangen, 
pas je de gegevens aan en kan je meteen de wijzigen goedkeuren. 

 

6.1. Hondenpaspoort vervangen 
als dierenarts 

Om als dierenarts een hondenpaspoort te vervangen, voer 
volgende stappen uit: 

1. Klik in de Homepagina in het actieveld op Vervanging paspoort. 

 
Het scherm Identificeer hond verschijnt. 

2. Vul in het veld naast “Hond ID of paspoortnummer” de ID of het 
paspoortnummer van de hond in waarvan je het paspoort wil 
vervangen. Klik op Ophalen. 

 
De informatie van de hond verschijnt. 

 

Hieronder wordt in stappen uitgelegd welke gegevens je allemaal kan 
wijzigen. Wanneer je de gewenste gegevens hebt gewijzigd, ga dan 
verder naar stap 3. 
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Paspoortnummer wijzigen 
1. Vul in het venster “Informatie Hond” in het kader onder “Vul 

Paspoort informatie (Verplicht)” het nieuwe 
paspoortnummer van de hond in. 

 
Er verschijnt een groen kruisteken indien dit een correct 
paspoortnummer is. 

Let op: Het Paspoortnummer wijzigen is verplicht. Anders kan de 
wijziging van het paspoort niet uitgevoerd worden. 

Identificatie nummer (Chip) wijzigen of toevoegen 

 
Om het identificatie nummer van een hond te wijzigen, voer 
volgende stappen uit: 

1. Klik bij “Indien nodig kunt u aanduiden of de chip onleesbaar 
is of niet correct”, naast het te wijzigen identificatienummer 
op verbeteren. 
De gegevens van het identificatienummer (ID-nummer, 
identificatiedatum, plaats identificatie, status identificatie) 
kunnen nu gewijzigd worden. 

Tip: Indien het identificatienummer (Chip) onleesbaar is, 
moet je dit aangeven door Onleesbaar te selecteren. 

Let op: Er moet altijd tenminste één leesbaar chip verbonden zijn 
aan de hond. Indien dit niet het geval is, moet een nieuwe chip 
worden toegevoegd. 

Om een nieuw identificatienummer aan een hondenpaspoort 
toe te voegen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik op identificatie toevoegen.  
Een nieuw identificatieveld verschijnt. 

2. Vul het ID nummer in, selecteer de datum van identificatie en 
de plaats waar de identificatie (chip) zich bevindt. 

 
 

Geboortedatum hond wijzigen 
1. Selecteer in het veld naast geboortedatum de correcte 

geboortedatum van de hond. 

 

Let op: De geboortedatum kan geen datum zijn dat na de 
identificatiedatum valt. 
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3. Om de wijzigingen van het paspoort van de hond te 
ondertekenen, klik op Versturen. 

 
Het venster Versturen opent en vraagt of u de aanpassing van 
het hondenpaspoort nu wil ondertekenen of later wil 
ondertekenen. 

 

De aanpassing van het hondenpaspoort nu goedkeuren: 

1. Klik in het venster Versturen op Nu tekenen!. 

 
Het venster Lees eID kaart verschijnt samen met het venster 
Enter PIN code. 

2. Vul in het venster Enter PIN code de PIN code van je eID in en 
klik op OK. 
Het venster Succes verschijnt en bevestigt hiermee het 
hondenpaspoort succesvol is gewijzigd. 

3. Klik in het venster Succes op Close. 

Het paspoort van de hond is succesvol vervangen. In het filterveld bij 
Goedgekeurd zal deze nieuwe registratie zich nu bevinden. En het 
vervanging paspoort quota is met 1 token verminderd. 

 

De aanpassing van het hondenpaspoort later goedkeuren: 
1. Klik in het venster Versturen op Later ondertekenen. 

 
Het venster Formulier versturen verschijnt en bevestigt dat 
de aanpassing van het hondenpaspoort succesvol is gebeurd. 

2. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

Het paspoort van de hond is succesvol vervangen, maar nog niet 
ondertekend. In het filterveld bij Wacht op goedkeuring wordt er 
nu 1 registratie die een E-handtekening nodig heeft toegevoegd. 
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6.2. Hondenpaspoort vervangen 
als hondenfokker of asiel 

Om als hondenfokker of asiel gegevens van het hondenpaspoort 
te wijzigen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in de Homepagina in het actieveld op Vervanging paspoort. 

 
Het scherm Identificeer hond verschijnt. 

2. Vul in het veld naast “Hond ID of paspoortnummer” de ID of het 
paspoortnummer van de hond in waarvan je het paspoort wil 
vervangen. Klik op Ophalen. 

 
De informatie van de hond en van de verantwoordelijke dierenarts 
verschijnt. 

 
 

Hieronder wordt in stappen uitgelegd welke gegevens je allemaal kan 
wijzigen. Wanneer je de gewenste gegevens hebt gewijzigd, ga dan 
verder naar stap 3. 
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Paspoortnummer wijzigen 
1. Vul in het venster Informatie Hond in het kader onder “Vul 

Paspoort informatie (Verplicht)” het nieuwe 
paspoortnummer van de hond in. 

 
Er verschijnt een groen kruisteken indien dit een correct 
paspoortnummer is. 

Let op: Het Paspoortnummer wijzigen is verplicht. Anders 
kan de wijziging van het paspoort niet uitgevoerd worden. De 
gevraagde wijzigingen vergen altijd een nieuw paspoort. 

Identificatie nummer (Chip) wijzigen of toevoegen 

 

Om het identificatie nummer van een hond te wijzigen, voer 
volgende stappen uit: 

1. Klik bij “Indien nodig kunt u aanduiden of de chip onleesbaar 
is of niet correct”, naast het te wijzigen identificatienummer 
op verbeteren. 
Het gegevens van het identificatienummer (ID-nummer, 
identificatiedatum, plaats identificatie, status identificatie) 
kunnen nu gewijzigd worden. 

Tip: Indien het identificatienummer (Chip) onleesbaar is, 
moet je dit aangeven door Onleesbaar te selecteren. 

Let op: Er moet altijd tenminste één leesbaar chip verbonden zijn 
aan de hond. Indien dit niet het geval is, moet een nieuwe chip 
worden toegevoegd. 

Om een nieuw identificatienummer aan een hondenpaspoort 
toe te voegen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik op identificatie toevoegen.  
Een nieuw identificatieveld verschijnt. 

2. Vul het ID nummer in, selecteer de datum van 
identificatie en de plaats waar de identificatie (chip) zich 
bevindt. 

 
 

Geboortedatum hond wijzigen 
1. Selecteer in het veld naast “Geboortedatum” de correcte 

geboortedatum van de hond. 

 

Let op: De geboortedatum kan geen datum zijn dat na de 
identificatiedatum valt. 
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Verantwoordelijke dierenarts wijzigen 
1. Selecteer in het veld onder Informatie dierenarts de nieuwe 

verantwoordelijke dierenarts. Selecteer Ander als je een 
andere dierenarts verantwoordelijk wil stellen. 

 
 

 

3. Om de wijzigingen van het paspoort van de hond te 
versturen naar de verantwoordelijke dierenarts, klik op 
Versturen. 

 
Het venster Versturen opent en vraagt of u zeker bent van de 
aanvraag van een nieuw paspoort. 

4. Klik in het venster Versturen op Stuur naar dierenarts. 

 
Het venster Formulier versturen verschijnt en bevestigt dat de 
gegevens succesvol zijn verstuurd. 

5. Klik in het venster Formulier versturen op Sluit. 

 
Het paspoort van de hond is succesvol vervangen. 
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7. Verantwoordelijkheid hond 
overnemen (Asiel) 

Als asiel heb je de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid van een 
hond over te nemen. 

Om de verantwoordelijkheid van een hond over te nemen, voer 
volgende stappen uit: 

 

1. Klik in de homepagina in het actieveld op Overname 
Verantwoordelijkheid. 

 
Het scherm met Hond ID of Paspoortnummer verschijnt. 

2. Vul in het veld naast Hond ID of Paspoortnummer de ID of het 
paspoortnummer van de hond waarvan je de 
verantwoordelijkheid wil overnemen in. Klik op Ophalen. 

 
Het veld met de gegevens van de hond verschijnt. 

 

Let op: Wanneer de hond waarvan je de verantwoordelijkheid wil 
overnemen geen paspoort bezit, moet je hier een paspoort 
toevoegen. 
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3. Klik op Opname Hond om de verantwoordelijkheid van de hond 
over te nemen. 

 
Het venster Opties Opname Hond opent, met de vraag of u 
zeker bent. 

4. Klik in het venster Opties Opname Hond op Ja. 

 
Het scherm met Hond ID of Paspoortnummer verschijnt en je kan 
opnieuw de verantwoordelijkheid van een andere hond 
overnemen. 

 

Je hebt de verantwoordelijkheid van de hond overgenomen. 
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8. Tokens aankopen 

Vooraleer je als hondenkweker, asiel of dierenarts een hond kan 
(voor)registreren of een hondenpaspoort kan vervangen, moet 
je over tokens beschikken om deze acties te kunnen uitvoeren. Een 
token is een virtueel certificaat. 

De tokens voor registratie en vervanging paspoort kan je gemakkelijk 
aankopen via Online DogID. Ook het aankopen van paspoorten is via 
deze website mogelijk. 

Om tokens aan te kopen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in de menubalk op Koop certificaten. 

 
Het scherm om tokens aan te kopen opent zich. 

2. Klik naast het gewenste product op Voeg toe. 

 
De gewenste producten verschijnen en het is mogelijk een aantal 
te kiezen. 

3. Vul het gewenste aantal in en klik op Volgende. 

 
Een venster met de verzendingswijze en betalingswijze opent zich. 
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4. Selecteer de verzendingswijze en de betalingswijze en klik op 
Volgende. 

 
Het venster Selecteer dierenarts en Factuurgegevens 
verschijnt. 

5. Selecteer als hondenfokker of asiel de dierenarts waarnaar je 
de paspoorten wil verzenden. Of klik op Ander wanneer je de 
paspoorten naar een andere dierenarts wil verzenden. 

 

Indien je als hondenfokker of asiel paspoorten aankoopt, 
worden deze bij een dierenarts afgeleverd. Wanneer je tokens 
aankoopt wordt er niets naar jezelf opgestuurd en worden enkel 
de token quota’s van je account aangepast. 

6. Selecteer de persoon waarnaar je de factuur van de 
tokenaankoop wil verzenden (Mezelf of ander) en vul de 
factuurgegevens in. Klik op Volgende. 

 
Het betalingsscherm verschijnt. 
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7. Vul de betaalbevestiging in en klik op Ja, ik bevestig mijn 
betaling. 

 
De tokens zijn betaald. 

Je hebt tokens aangekocht en kan dit zien in de titelbalk bij 
registratie en vervanging paspoort quota.  

 

8.1. Token rapport opvragen 

Om als dierenarts, hondenfokker of asiel een overzicht van jouw 
tokengebruik te bekijken, kan een token rapport opvragen. 

Dit rapport bevat de aankoop en verbruik gegevens voor de 
registratie- en vervanging paspoort tokens. 

 

Om een token rapport op te vragen, voer volgende stappen uit: 

1. Klik in de Homepagina in het actieveld op Token Overzicht. 

 
Het scherm Token Rapport verschijnt. 
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2. Selecteer in het eerste veld de startdatum waarvan u het rapport 
wil laten opmaken. En in het tweede veld de einddatum van het 
rapport. En Klik op Ophalen Token Rapport. 

 
Het venster Opening Tokenrapport verschijnt. 

3. Klik in het venster Opening Tokenrapport op OK. 
Het token rapport opent. 

Het token rapport geeft volgende zaken weer: 
l Informatie van het rapport 
l Informatie over de gebruiker 
l Samenvatting van de aankopen 
l Uitgebreid rapport 
l Samenvatting rapport 
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9. Honden consulteren 

Online DogID geeft je als dierenarts, hondenfokker of asiel ook de 
mogelijkheid om je eigen honden te consulteren. Dit kan door gebruik 
te maken van het Filterveld op de homepagina, of door in de 
Menubalk op Filters te klikken. 

 

9.1. Honden consulteren als 
hondenfokker of asiel 

Om honden te consulteren kan je gebruik maken van het Filterveld: 

 

 

Honden waarvan de registratie nog niet is 
verstuurd naar de dierenarts. 

 

Honden waarvan de registratie naar de 
dierenarts is verstuurd en waarvoor een 
goedkeuring wordt verwacht. 

 

Honden waarvan de registratie werd 
geweigerd door de dierenarts. 

 

Honden waarvan hun registratie werd 
goedgekeurd door de dierenarts. 

 

Het is ook mogelijk om via de Menubalk op Filters te klikken: 

1. Klik in de Menubalk op Filters. 

 
De verschillende filters verschijnen. 
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2. Selecteer welke honden je wil consulteren. 

 
Het scherm Mijn voorregistraties verschijnt met het tabblad van 
je gekozen filter (in dit geval Alle honden). 

 

Je kan als hondenfokker of asiel bij de honden in de verschillende 
functies ook verschillende acties ondernemen. Dit doe je zo: 

1. Selecteer in de gekozen filter de honden waarbij je een actie wil 
ondernemen. Of klik op Selecteer alle om alle honden te 
selecteren. 

 
De gekozen honden worden geselecteerd. 

2. Klik vervolgens op het icoon naar keuze: 

 

Verwijder een hond. 

Let op: Dit is niet mogelijk bij goedgekeurde registraties. 

 
Wijzig gegevens van de hond. 

 
Maak een CSV aan. (Comma separated values-file) 

 

Maak een certificaat-kopie aan. 

Let op: Dit is enkel mogelijk bij goedgekeurde honden. 

 

Stuur naar dierenarts. 

Let op: Dit is enkel mogelijk bij honden In Afwachting. 
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9.1.1 Honden zoeken 
Je kan als hondenfokker of asiel ook gebruik maken met de 
zoekfunctie van Online DogID: 

 
Tip in het zoek veld het identificatienummer of het paspoortnummer 
van de hond die je wil zoeken tussen jouw eigen honden. 

 

9.2. Honden consulteren als 
dierenarts 

Om honden te consulteren kan je gebruik maken van het filterveld: 

 

 

Honden waarvan de registratie nog 
onvolledig is. Er ontbreken nog gegevens. 

 

Honden waarvan jij de registratie hebt 
geweigerd. 

 

Honden waarvan jij de registratie hebt 
gecontroleerd, maar nog niet hebt 
ondertekend. 

 

Honden waarvan de voorregistratie door 
een hondenfokker of asiel naar jou werd 
doorgestuurd, en waarvan de registratie 
nog door jou ondertekend moet worden. 

 

Honden waarvan de registratie werd 
geweigerd door het systeem.  

Bijvoorbeeld wanneer reeds gebruikt 
paspoortnummer wordt ingegeven, … 

 

Honden waarvan de registratie door jou 
werd goedgekeurd. 
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Het is ook mogelijk om via de Menubalk op Filters te klikken: 

1. Klik in de Menubalk op Filters. 

 
De verschillende filters verschijnen. 

2. Selecteer welke honden je wil consulteren. 

 
Het scherm Mijn voorregistraties verschijnt met het tabblad van 
je gekozen filter (in dit geval Alle honden). 

 

Je kan als dierenarts bij de honden in de verschillende functies ook 
verschillende acties ondernemen. Dit doe je zo: 

1. Selecteer in de gekozen filter de honden waarbij je een actie wil 
ondernemen. Of klik op Selecteer alle om alle honden te 
selecteren. 
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2. Klik vervolgens op het icoon naar keuze: 
 

 

Verwijder een hond. 

Let op: Dit is niet mogelijk bij honden geweigerd door jezelf en 
bij goedgekeurde honden. 

 
Wijzig de gegevens van een hond. 

 
Maak een CSV aan. (Comma separated values-file) 

 

Maak een certificaat-kopie aan. 

Let op: Dit is enkel mogelijk bij goedgekeurde honden. 

 

Goedkeuring of gegroepeerde goedkeuring van 
hondenregistratie. Hoe je een gegroepeerde goedkeuring kan 
uitvoeren staat uitgelegd in hoofdstuk 4.3 .Meerdere 
voorregistraties tegelijkertijd goedkeuren. 

Let op: Dit is enkel mogelijk bij honden die wachten op een 
goedkeuring. 

 

Weiger een hondenregistratie. 

Let op: Dit is enkel mogelijk bij onvolledige registraties en bij 
registraties die wachten op een goedkeuring. 
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10. Verantwoordelijke van een 
hond zoeken (dierenarts) 

Als dierenarts heb je de mogelijkheid om via de databank Online 
DogID de verantwoordelijke van een hond op te sporen. 

Om de verantwoordelijke van een hond te zoeken, voer volgende 
stappen uit: 

1. Klik in het actieveld op de homepagina op Aanpassen. 

 
Het veld  “Geef identificatie van de hond in” verschijnt. 

2. Vul in het veld “Hond ID of Paspoortnummer” de identificatie of 
het paspoortnummer van de hond in en klik op Ophalen. 

 
De gegevens van de hond verschijnen en je kan de 
verantwoordelijke van de hond aflezen: 

 
 
 

 
  



Online DogID - Gebruikershandleiding Wat is een Bulk Upload? 
 

Zetes Pagina 63 van 63 

11. Wat is een Bulk Upload? 

Op de homepagina in het actieveld vind je de knop Bulk Upload. 
Deze knop laat je als gebruiker toe een groot aantal honden op 
hetzelfde moment te registreren of van verantwoordelijken te 
veranderen. 

Deze functie wordt vaak gebruikt wanneer je als gebruiker over een 
eigen beheerapplicatie (Bijvoorbeeld ERP) beschikt en vervolgens 
hiervan data willen exporteren. 

Wanneer je deze functie wil gebruiken, is het belangrijk dat je 
exportfile voldoet aan enkele specificaties.  

Deze specificaties kan je opvragen aan de helpdesk van Online 
DogID: 

02/333.92.22 

online@dogid.be 

 

12. Hulp nodig? 

Bij vragen omtrent het gebruik van Online DogID, contacteer onze 
helpdesk: 

 

02/333.92.22 
online@dogid.be 
 

In geval van problemen met Online DogID: 

1. Maak een schermafdruk (print screen) van het scherm waarop 
het probleem zich voordoet. 

2. Klik op http://supportdetails.com en maak ook van dit scherm een 
schermafdruk. 

Deze webpagina geeft onder andere het besturingssysteem en de 
webbrowsers van je computer weer. 

3. Stuur vervolgens een mailtje met deze twee schermafdrukken en 
de uitleg van het probleem door naar onze helpdesk: 
online@dogid.be.  
 

 

 

 


