Uitleg Nederlands runderpaspoort
Hieronder een voorbeeld van het Nederlandse runderpaspoort. Deze versie wordt uitgegeven sinds
september 2011.
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Uitleg van het paspoort
1. Selectie criteria:
• Selectiedatum: de datum waarop het paspoort gemaakt is.
• Datum Aanvraag: de datum waarop het paspoort aangevraagd is.
• Paspoortnummer: elk paspoort heeft een uniek paspoort nummer.
2. ID-code:
Als op het paspoort voor de ID-code een ‘P’ geprint is dan heeft dit dier contact gehad met een dier
dat geruimd is voor BSE. De ‘P’ betekent partieel ruimen in het geval van BSE.
3. Rund gegevens:
• ID-code: de unieke identificatie code van het dier.
• Datum geboorte: de dag waarop het dier geboren is.
• Geslacht: is het een mannelijk of vrouwelijk dier.
• Haarkleur: de haarkleur van het dier.
• ID-code Moeder: de moeder van het dier.
• Land van oorsprong: het land waar het dier geboren is.
• Land van herkomst: het land waar vanuit het dier geïmporteerd is.
• Premiestatus: of voor het dier stierenpremie is uitgekeerd.
4. Exporterend UBN:
• UBN: het UBN waar het dier voor het laatst in Nederland is geweest.
• Houder: de laatste houder van het dier.
• Adres: het adres van het UBN.
• Postcode/Woonplaats: de postcode en plaats van het UBN.
• Telefoonnummer: het telefoonnummer van de laatste houder van het dier.
• Status: de status van het UBN.
• Land: het land van het UBN.
5. Houders en periodes van verblijf:
De UBN’s en landen met aanvoerdata waar het dier van geboorte tot de selectiedatum geweest is.
6. Ondertekening:
De handtekening van de laatste houder en een handtekening en stempel van een officiële
dierenarts. Het paspoort is een beperkte periode van drie werkdagen na de aanvraagdatum geldig.
De achterkant van het paspoort is leeg. Het paspoort wordt geprint op wit A4 papier.

Uitleg Nederlands runderpaspoort
Page 2 van 3

Geslachten:
V = vrouwelijk
M = mannelijk
Mogelijke haarkleuren:
zwartbont
roodbont
blaarkop zwart
blaarkop rood
eenkleurig bruin
eenkleurig rood
eenkleurig zwart
eenkleurig wit
blauwbont
eenkleurig grijs
baggerbont
zwart-wit
rood-wit
vaalbont
driekleur
Uitleg UBN
Landcode: NL.
Unieke nummer: 2027414 (maximaal 7 cijfers).
code
wegingsfactor
totaal
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Controle UBN: 2+0+6+7+28+3+4 = 50. Het resultaat delen door 10: 50/10 = 5 rest 0.
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