Overzicht veel voorkomende foutmeldingen

Voorkomende
foutmelding

Kan voorkomen bij
de volgende
meldingen

Wat moet u doen?

afvoermelding
Er is van dit dier nog
doodmelding
geen geboorte- of
slachtmelding
importmelding
exportmelding
bekend.
diervlagmelding

Is het dier geboren of geïmporteerd op uw
bedrijf, doe dan alsnog de melding. Neem
anders contact op met de vorige houder.

Dit dier is niet
aanvoermelding
bekend. Klopt het
vervangend
levensnummer of de
merkmelding
gekozen diersoort?

Controleer of het levensnummer klopt. Is het
levensnummer correct, controleer dan of u
de juiste diersoort heeft ingevoerd.

Er is nog geen
aanvoermelding
geboortemelding
vervangend
voor dit dier gedaan. merkmelding

Is het dier bij u geboren, doe alsnog een
geboortemelding. Heeft u het dier
aangevoerd, neem contact op met de vorige
houder.

afvoermelding
doodmelding
Dit dier staat op deze
slachtmelding
datum niet (meer) op
exportmelding
uw UBN
vervangend
geregistreerd.
merkmelding
diervlagmelding

Controleer of alle data van geboorte,
aanvoer en afvoer kloppen en herstel deze
als dat nodig is.

geboortemelding
Dit merk staat niet op vervangend
uw naam.
merkmelding
tijdelijk merkmelding

Heeft u het merk gekocht bij een
oormerkleverancier, laat die het merk dan
alsnog aan u overdragen. Heeft u het merk
of het dier van een andere houder, laat die
dan een melding van merkoverdracht doen.

Er is al
aanvoermelding voor
aanvoermelding
dit dier
geregistreerd.

U heeft al een aanvoermelding van dit dier
geregistreerd? Trek de huidige melding dan
in en herstel eventueel de aanvoerdatum in
de eerder gedane melding.

Er is al een dier met geboortemelding
dit levensnummer
vervangend
geregistreerd.
merkmelding

Krijgt u deze melding bij een vervangend
merkmelding, controleer dan of u het
vervangende nummer niet al eerder heeft
gemeld met een geboortemelding of een
andere vervangend merkmelding. Als u een
geboortemelding heeft gedaan op het
vervangende nummer, trek dan deze
geboortemelding in. De vervangend
merkmelding wordt alsnog verwerkt. Heeft u
al een vervangend merkmelding gedaan met
hetzelfde nummer, dan is de melding die u
nu wilt doen of de eerdere melding
waarschijnlijk fout. Trek één van beide in.
Krijgt u deze melding bij een
geboortemelding, controleer dan of het
nummer juist is. Heeft u het dier
aangevoerd, doe dan een aanvoermelding in
plaats van een geboortemelding.
Is dit allemaal niet van toepassing, neem
dan contact op met het DR-Loket.
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Voorkomende
foutmelding

Kan voorkomen
bij de volgende
meldingen

Wat moet u doen?

De datum mag niet
voor de
aanvoermelding
geboortedatum
liggen.

U voert een dier aan met een datum die voor de
geboortedatum ligt. Controleer of u de juiste
datum heeft ingevoerd en neem eventueel
contact op met de vorige houder zodat die de
geboortedatum kan herstellen.

Er is al een
dood/export of
slachtmelding voor aanvoermelding
dit dier
geregistreerd.

Controleer of het levensnummer juist is en of de
aanvoerdatum (UBN herkomst) correct is. Neem
als dat nodig is contact op met de vorige houder.

Het dier heeft een
exportmelding.

aanvoermelding

Heeft u het dier uit het buitenland aangevoerd,
meld dit dan met een importmelding. Heeft u het
dier aangevoerd van een Nederlandse houder,
neem dan contact op met de verkoper.

Er is geen merk
gevonden.

geboortemelding

Controleer of het levensnummer klopt, of neem
contact op met het DR-Loket

aanvoermelding

U wilt een aanvoer doen, maar het betreffende
dier heeft al een doodmelding. Controleer het
levensnummer en neem als het nodig is contact
op met de vorige houder. Hij kan de doodmelding
dan intrekken.

Het dier heeft een
doodmelding.

Het merk is al aan
geboortemelding
een dier gekoppeld.

U wilt een geboortemelding doen met een merk
dat al aan een dier is gekoppeld. Controleer of u
voor dit dier niet al een geboortemelding of
vervangingsmelding heeft gedaan. Heeft u het
dier aangevoerd op uw bedrijf? Doe dan een
aanvoermelding.

Het dier heeft een
slachtmelding.

aanvoermelding

U wilt een aanvoermelding doen, maar het
betreffende dier heeft al een slachtmelding met
een datum die ligt vóór de aanvoerdatum op uw
bedrijf. Controleer in uw administratie of u de
juiste aanvoerdatum heeft gebruikt. Kunt u deze
datum niet wijzigen, neem dan contact op met de
vorige houder of de houder aan wie u het dier
heeft verkocht. Heeft u het dier nooit afgevoerd,
neem dan contact op met het DR-Loket.

De datum ligt voor
de laatst bekende
aanvoerdatum van
dit dier.

slachtmelding
exportmelding

U heeft een aanvoermelding gedaan met een
latere datum. Trek de onjuiste aanvoermelding in
of herstel de datum in deze melding.
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