
NIEUWE  EUROPESE I&R REGELGEVING 
In het kort: 
 
UBN Nummer aanvragen 
-In de nationale database van het RVO www.rvo.nl kunnen houders/exploitanten van een locatie 
(stal/weiland/stoeterij/manege/entrainement etc.) een UBN nummer (=uniek bedrijfsnummer) 
aanvragen via: dieren houden>identificatie en registratie dieren>dierlocatie UBN. 
 
Welk paard zet u in de database 
De houder van de locatie dient in de database van het RVO de paarden die langer dan 30 dagen op 
die locatie gestald staan d.m.v. het UELN nummer of chipnummer van het paard aan het UBN 
nummer te koppelen.  Voor dieren voor fokkerij en wedstrijden geldt een verblijf van maximaal 90 
dagen. 
Is het paard korter dan 30 dagen op uw locatie, dan dient u de verblijfsgegevens in uw eigen 
administratie bij te houden. 
 
Paardenpaspoort  aan UBN koppelen 
-Veel  paarden zullen al in de database staan omdat die daar door de stamboeken zijn ingezet bij 
geboorte en bij officiële importregistratie in een stamboek. U kunt nazoeken in de database of een 
paard er wel/niet in is geregistreerd d.m.v. het chipnummer of levensnummer (UELN nummer). 
 
Paard met buitenlands paspoort 
Indien u een paard heeft met een buitenlands paspoort, dat niet officieel bij een NL stamboek is 
ingeschreven dan kunt u door een stamboekorganisatie dit paspoort aan de RVO database laten 
koppelen. Het paard krijgt geen nieuw (NL)paspoort, maar houdt zijn eigen paspoort. 
 
Paard niet bij stamboek op eigenaar geregistreerd 
U bent niet verplicht een paard of een paspoort “op uw naam te zetten”. Dit kunt u wel vrijwillig bij 
een stamboekorganisatie laten doen.   
U bent wel  verplicht het  paspoort van een in paard dat op Nederlands grondgebied staat op te laten 
voeren in de database van het RVO en de locatiehouder/exploitant van de locatie dient het paspoort 
van een in NL gestald paard aan zijn UBN nummer te koppelen. 
 
Paard bij NDR geregistreerd 
NDR stamboek zet alle officieel geregistreerde veulens,- definitief geïmporteerde- en -definitief  
geëxporteerde paarden en alle -gestorven paarden  in de database van de RVO. 
 

 


