
Nieuw veulen?

Vraag een paspoort aan bij een stamboek/paspoort uitgevende instantie 
(ppi)

Maak met de ppi een afspraak over het aanmelden van het veulen op het UBN.

Staat het veulen bij iemand anders? Dan doet de houder van de locatie de 
aanvoermelding op het UBN.

Paard al bekend bij RVO?

Het paard is te vinden via de 
zoekfunctie op www.rvo.nl/

paarden-melden of in de I&R app.

Zoek met het chipnummer!

Paard afkomstig uit het buitenland? 

Het paspoort is uitgegeven door een organisatie buiten Nederland en heeft een 
chipnummer die niet begint met 528.  

Doe een aanvoermelding bij 
RVO

Meld het paard met het 
chipnummer aan via mijn.rvo.nl/
paarden-melden. Kies daar voor 

Paarden eerste keer op UBN 
Aanmelden. 

Aanmelden kan misschien ook via 
uw eigen managementpakket. 

Staat het paard bij iemand anders? 
Bijvoorbeeld op een manege of 

pensionstal. Dan doet de houder 
van de locatie de aanvoermelding 

op het UBN.

Vraag de paspoort uitgevende 
instantie (ppi) om het paard te 

registreren bij RVO

Na de registratie door de ppi doet u 
een aanvoermelding bij RVO. Meld 
het paard met het chipnummer 

aan via mijn.rvo.nl/paarden-
melden. Kies daar voor Paarden 
eerste keer op UBN Aanmelden. 

Aanmelden kan misschien ook via 
uw eigen managementpakket. 

Staat het paard bij iemand anders? 
Bijvoorbeeld op een manege of 

pensionstal. Dan doet de houder 
van de locatie de aanvoermelding 

op het UBN.
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Eerste aanmelding van paarden op een UBN

Vraag de paspoort uitgevende 
instantie (ppi) om het paard te 
registreren bij RVO

Na de registratie door de ppi doet 
u een aanvoermelding bij RVO.
Meld het paard met het
chipnummer aan via mijn.rvo.nl/
paarden-melden. Kies daar voor
Paarden eerste keer op UBN
Aanmelden.

Aanmelden kan misschien ook via 
uw eigen managementpakket. 

Staat het paard bij iemand 
anders? Bijvoorbeeld op een 
manege of pensionstal. Dan doet 
de houder van de locatie de 
aanvoermelding op het UBN.
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