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Op de startpagina klik je op de link ‘Geboortemelding’.  

 

Er opent een nieuw scherm ‘Geboortemelding’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de velden ‘Oormerknummer’ en ‘Moeder’ kan je de gegevens manueel invullen of selecteren uit 
de lijst (via het icoontje ). Vul ook de ‘Geboortedatum’, het ‘Haarkleed’, het ‘Geslacht’ en het 
‘Rastype’ in. 

In de 2e kolom kan je bijkomende gegevens aanvullen indien dit van toepassing is: 
 Meerling vink je bij elk van de kalveren die deel uitmaken van een meerling aan. 
 Recente aankoop vink je aan als de moeder nog niet op het beslag is geregistreerd omdat zij 

recent werd aangekocht. 
 
Indien je een papieren verplaatsingsdocument per post wenst, kan dit aangevinkt worden in de 3de 
kolom. 
 
Indien je de toestand van het dier wijzigt naar ‘Doodgeboren gemerkt’ of ‘Doodgeboren niet 
gemerkt’, kan je de sterftedatum in de 3e kolom ook wijzigen. 

 

HANDLEIDING:  EEN GEBOORTEMELDING REGISTREREN 

mailto:info@dgz.be


Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be 

FL_R_046_20220613 een geboortemelding registreren Pagina 2 van 2 

 

Je kan doorklikken naar het tabblad CRV (dat je enkel te zien krijgt als je een CRV-mandaat hebt). 
Wanneer je een Papieren identificatiekaart CRV wenst, dien je dit veld op ‘Ja’ te zetten. In de andere velden 
kan je de CRV bijzonderheden en geboortegevens registreren.                

 

Nadat je alles hebt ingevuld, klik je op de knop ‘Toevoegen’ rechts onderaan het scherm. Het 
systeem voert een aantal controles uit. Als er fouten/afwijkingen in de melding aanwezig zijn, worden 
deze getoond op het tabblad ‘Validatie’.  

 

Je kan de geregistreerde gegevens nog wijzigen (klik op het tabblad ‘Details’ en pas de nodige 
gegevens aan) of plaats een vinkje naast ‘Afwijking aanvaarden’ en klik nogmaals op ‘Toevoegen’.  
Als er links bovenaan in het veld ‘Meldingsnummer’ een nummer verschijnt, ben je klaar met de 
geboortemelding. 
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