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Toelichting  
bij Stallijst schapen en geiten    
 

• Deze toelichting hoort bij de stallijst schapen en geiten    

U leest hier meer informatie over de gegevens op het overzicht. 

• Meer informatie vindt u op www.rvo.nl en mijn.rvo.nl. 

• Of neem telefonisch contact met ons op. 

 

Stallijst zelf opvragen 

U kunt in de I&R applicatie zelf een stallijst opvragen. Dit kan voor elke willekeurige peildatum. U kunt ook kiezen voor 

een abonnement. U ontvangt de stallijst dan per e-mail. Hoe vaak? Dat bepaalt u zelf.   

  

Wat ziet u op de stallijst 

1. Bedrijfsgegevens 

2. Geregistreerde schapen en geiten op de peildatum 

3. Nog te melden aanvoer 

4. Nog te melden afvoer 

5. Nog niet verwerkte meldingen 

6. Actuele vrije merken 

7. Machtigingen 

 

1. Bedrijfsgegevens 

Dit zijn de gegevens zoals deze bij ons staan geregistreerd. Het gaat hier om het locatieadres van het UBN. 

 

2. Geregistreerde schapen en geiten op de peildatum 

Hier staan de dieren die volgens de I&R centrale databank op de peildatum bij u aanwezig waren. Als de dieren bij u zijn 

geboren is de aanvoerdatum gelijk aan de geboortedatum.   

 

Staan er dieren op de stallijst die niet meer aanwezig zijn? Registreer dan nog een afvoermelding. Weet u niet meer 

naar wie het dier is afgevoerd? Registreer dan een vermissingsmelding. Kijk wel eerst onder ‘Nog te melden afvoer’ of 

het dier daar wordt vermeld.    

 

Ontbreken er dieren op de stallijst die wel bij u aanwezig zijn? Registreer dan nog een aanvoermelding. Kijk ook onder 

‘Nog te melden aanvoer’ of het dier daar wordt vermeld. Is het dier bij u geboren, dan registreert u een 

geboortemelding. Weet u de geboortedatum niet meer exact? Maak dan een zo goed mogelijke inschatting.   

 

Houdt u geen schapen en geiten meer? Beëindig dan de diersoort bij uw UBN. Dit gebeurt namelijk niet automatisch 

nadat u het laatste dier heeft afgemeld. Hoe u de diersoort of uw UBN beëindigt leest u op onze site mijn.rvo.nl. Ga 

hiervoor naar de pagina ‘Dierlocatie UBN registreren’.  

 

3. Nog te melden aanvoer 

Hier staan de dieren waarvoor een afvoermelding door een andere houder is geregistreerd met uw UBN als bestemming 

en waarvoor u nog een aanvoermelding moet doen. 

  

4. Nog te melden afvoer 

Hier staan de dieren waarvoor een aanvoermelding door een andere houder is geregistreerd met uw UBN als herkomst 

en waarvoor u nog een afvoermelding moet doen.   
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5. Nog niet verwerkte meldingen 

Hier staan de meldingen die nog niet de status Definitief geregistreerd hebben. De oorzaak hiervan kan verschillend zijn.   

 

6. Actuele vrije merken 

Op deze lijst staan de nummers van de oormerken die u nog niet heeft gebruikt. Deze nummers moeten hetzelfde zijn 

als de nummers van de oormerken die u nog in de kast heeft liggen. Klopt de lijst niet? Controleer dan uw registratie.  

Staan er nummers op de lijst die u niet meer heeft? Doe dan voor deze nummers een Merkblokkademelding in de I&R 

applicatie. Op de lijst staan alleen nummers van de elektronische groene oormerken.   

  

7.Machtigingen 

Hier staan de personen of organisaties die u toestemming heeft gegeven om meldingen voor u te doen, 

informatieproducten aan te vragen of gegevens over uw meldingen te ontvangen. U kunt deze machtigingen zelf 

wijzigen of intrekken. Dit doet u in de I&R applicatie.  

  

Instructie Controle en herstellen diergegevens 

Bij deze brief vindt u ook de Instructie Controle en herstellen diergegevens schapen en geiten. In deze instructie vindt u 

meer informatie over het registreren van meldingen en hoe u eenvoudig uw geregistreerde gegevens kunt controleren 

en herstellen. Ook wordt hierin uitgelegd hoe u een stallijst opvraagt en hoe u een UBN beëindigt. U kunt deze instructie 

ook bekijken op onze site mijn.rvo.nl. Ga hiervoor naar de pagina Schapen en geiten melden. 
 
 


