
Wat te doen bij: 
 
 opstarten bedrijf / algemeen 

 U dient te beschikken over een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN), dat geschikt is voor rundvee, 
telefonisch aan te vragen bij het LNV loket. U krijgt dan tevens een relatienummer (BRS); 

 In bezit van een UBN-nummer kunt u via de GD (zie onder) aan gezondheidsprogramma’s meedoen. 
Te adviseren is deel te nemen aan IBR-vrij en lepto-vrij certificering. 

 Via de GD kunt u gezondheidsverklaringen bestellen en u krijgt voor uw bedrijf een 
bedrijfscertificaat. Hiermee kunt u aantonen vrij te zijn van bepaalde ziektes. 

 U hoeft geen lid te worden van de stamboekregistratie van CRV. Als lid van vereniging Holland 
Dexter bent u ook lid van stamboekregistratie en hebt u recht op gratis toegang tot het 
basispakket VEEMANAGER (apps.crv4all.nl/veemanager). Indien u wilt fokken adviseren wij u een 
wachtwoord aan te vragen voor deze gratis versie bij CRV (registratie.nl@crv4all.com)  

 Via CRV kunt u een eigen stalnaam aanvragen. Hiermee gaan jaarlijkse kosten gepaard. Uw stalnaam 
is dan uniek en beschermd. Indien uw stalnaam is goedgekeurd dient u een kopie hiervan te 
versturen naar het secretariaat van Holland Dexter. 

 Via LNV-loket/mijn dossier kunt u alle wijzigingen (verplaatsingen) in uw veebestand doorgeven. 
Dit moet binnen 3 werkdagen gebeuren. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid adviseren wij om de 
wijzigingen via apps.crv4all.nl/veemanager of via voice respons te melden (zie onder) 

 Via LNV-loket/mijn dossier kunt u oornummers bestellen. Zowel verloren oornummers, als  (vrije) 
oornummers om geboren kalveren te nummeren. 

 
 aankoop 

 Informeer vooraf of u te maken heeft met een stamboek Dexter. Een vermelding van ‘stamboek’ op 
de gele CRV-kaart is niet voldoende. Bij het rund moet een gestempelde en getekende 
stamboekkaart van Vereniging Holland Dexter aanwezig zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van Vereniging Holland Dexter: Dexter@deversekers.nl  

 U ontvangt van de verkoper:  - gele registratiekaart CRV (voorheen NRS) ; 
    - gezondheidsverklaring (tevens vervoersbewijs) 
    - stamboekkaart Holland Dexter. 

 binnen 3 werkdagen aanmelden (I&R). De verkoper meldt het dier af! 
 invullen kwartaalformulier Vereniging Holland Dexter. 

 
 geboorte 

 op tijd oormerken bestellen. 
 binnen 48 uur na geboorte aanmelden bij CRV apps.crv4all.nl/veemanager  
 Voor een goede registratie van de haarkleur dient u de volgende codes te gebruiken: 

o Zwart= code 7 EZ (Eenkleurig Zwart) 
o Rood  = code 6 ER (Eenkleurig Rood) 
o Dun   = code 5 EB (Eenkleurig Bruin) 

 invullen kwartaalformulier Vereniging Holland Dexter; 
 wachten op gele registratiekaart van het CRV (is eventueel via e-mail te krijgen: 

registratie.nl@crv4all.com ) en deze in kopie meesturen met het kwartaalformulier naar het 
secretariaat van Holland Dexter. 

  
 verkoop/dood 

  Verkoop: Binnen 3 werkdagen afmelden (I&R) 
  Sterfte: levensnummer doorgeven aan Rendac. 
  invullen kwartaalformulier Vereniging Holland Dexter. 

 
 KI-stieren: 
Wij raden (i.v.m. de kans op bulldogkalveren) af om een laagbenige stier op een laagbenige koe te gebruiken. 

 De KI-stieren van CR-Delta en KI-samen zijn allemaal stamboekstieren. De inseminatiedatum wordt 
automatisch doorgegeven aan het CRV waardoor stamboekregistratie van kalveren (mits de 
geboorte op tijd gemeld wordt) geen problemen levert. 

 
 



 
 samenweiding/natuurlijke dekkingen: 
Wij raden (i.v.m. de kans op bulldogkalveren) af om een laagbenige stier op een laagbenige koe te gebruiken. 
Een samenweiding dient altijd doorgegeven te worden. Alleen een aanvoermelding I&R is niet voldoende, ook 
niet wanneer u maar 1 stier aanwezig heeft op uw bedrijf. Ook dient de samenweiding ieder jaar ‘vernieuwd’ 
te worden. 

 deklijst aanvragen bij CRV (kan ook online: apps.crv4all.nl/veemanager  -> vruchtbaarheid) 
 controleren of de stier een stamboekstier is, vraag de eigenaar naar de gestempelde en getekende 

stamboekkaart. Bij twijfel contact opnemen met stamboekregistratie van Vereniging Holland 
Dexter (dexter@deversekers.nl). 

 verplaatsing (in- of uitscharen) doorgeven aan I&R. Let op: Wanneer u een dier uitschaart dan 
dient bij terugkomst het dier als “aanvoer” bij I&R gemeld te worden. Andersom dient een 
ingeschaard dier bij vertrek als “afvoer” gemeld te worden. 

 Let op uw dierziektestatus (o.a. IBR en lepto). Indien u een dier aanvoert van een UBN nummer met 
een lagere dierziektestatus krijgt uw UBN dezelfde status. 

 
 registratie stamboekstier 

 Wanneer u een stierkalf bij geboorte meld krijgt u nog geen stamboekkaart. Het is stiertje wordt 
wel geregistreerd. Indien u (of iemand anders) de stier als dekstier wil gebruiken dient er 
afstammingsonderzoek gedaan te worden. 

 Vraag afstammingsonderzoek aan bij CRV (afd. registratie). U kunt tevens onderzoek laten doen op 
Chondrodysplasia (bulldog-factor), vermeld hierbij dat het om Dexters gaat. 

 U krijgt dan het benodigde materiaal toegestuurd, waarin u haarmonsters van de stier kunt doen. 
 Na 6-8 weken krijgt u de uitslag of de afstamming van de stier klopt of niet. 
 Als de afstamming klopt moet u tijdig een kopie van de uitslag doorsturen naar het secretariaat 

van Vereniging Holland Dexter. Vul ook een kwartaalformulier in. 
 U krijgt na registratie een stamboekkaart van uw stamboekstier toegestuurd. 
 

* Waar CRV staat: CRV is ontstaan uit een fusie van: CR-Delta (fusie van diverse VVB’s + diverse KI’s) VRV 
(Vlaanderen) en het NRS (Nederland). Enkele mensen laten de registratie nog door een kleine (niet 
gefuseerde) VVB doen. In dat geval loopt het contact met CRV meestal via die VVB. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Belangrijke telefoonnummers en websites 
 
Doorgeven diermutaties I & R: (via één van onderstaande kanalen:) 

- mijn.rvo.nl/home (gebruikerscode en wachtwoord vereist). LET OP: Bij 
geboortemeldingen via RVO krijgt u geen gele kaart en kan er geen naam opgegeven 
worden. Geboortemeldingen moeten dus via onderstaande instanties gebeuren! 

- voice respons GD: 0900-2023030 
- apps.crv4all.nl/veemanager -> registratie (I&R mutaties en samenweidingen gratis) 
- apps.crv4all.be/veemanager voor België (Vlaanderen) 

 
Overige organisaties: 
- LNV loket  0800-2233322  
- GD (Gezonde Dieren)  0900-1770 www.gddiergezondheid.nl  
- CRV (Vlaanderen) 078-154444 www.vrv.be  
- CRV (Nederland)  088-0024400 www.crv4all.nl  
   afdeling registratie 088-0024410         registratie.nl@crv4all.com  
   afdeling KI (CR-Delta) 088-0024430 
- KI-samen 077-3586789 www.ki-samen.nl  
- Rendac (afvoer dode dieren) 0900-9221 www.rendac.nl  
- van Haeringen 0317-416402 http://www.vhlgenetics.com 
 
- Vereniging Holland Dexter  06-13404702 www.hollanddexter.nl  
postadres: Nico Steintjes, bleeksestraat 2, 7031EL  WEHL dexter@deversekers.nl  


