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Waar vindt u I&R Dieren?
Stap 1: Ga naar mijn.rvo.nl en kies bij Onderwerpen voor Registratie en melding doorgeven.
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Stap 2: Aan de linkerkant van de pagina klikt u op Schapen en geiten.

2

2

Stap 3: Klik vervolgens op Schapen en geiten melden.
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Stap 4: Op de volgende pagina staat onder Direct regelen de link naar I&R Dieren. Klik op Aan- en afmelden om
de applicatie te starten. U moet dan eerst inloggen. Bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel loggen in met eHerkenning, particulieren met DigiD.

4

Stap 5: Klik op de foto om uw diergegevens schapen of geiten te bekijken en eventueel te wijzigen en om
meldingen te doen.

Met uw smartphone of tablet rechtstreeks naar de pagina Schapen en geiten melden?
Scan de QR-code!
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Dashboard
Het eerste scherm in I&R Dieren is het dashboard. Het dashboard bestaat uit drie onderdelen:
A. Stallijst
B. Nog niet verwerkte meldingen
C. Signaleringen.
Stap 1: Heeft u meerdere UBN’s? Dan selecteert u eerst het UBN waarvoor u gegevens wilt bekijken.
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A. Stallijst
Stap 2: Voor een overzicht van alle dieren die op de peildatum op uw UBN staan geregistreerd, gaat u naar
stallijst schapen (of geiten). Heeft u veel dieren? U kunt voor een beter overzicht ook een selectie
maken. Bijvoorbeeld de dieren bekijken per geboortejaar.
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Op de stallijst ziet u het totale aantal dieren (in de voorbeelden zijn gegevens van het UBN,
levensnummers en werknummers verwijderd om privacyredenen).
Stap 3: U kunt van elk dier op de stallijst de gegevens bekijken door te klikken op de regel van het betreffende
dier.

Stap 4: Wilt u een overzicht van uw dieren printen of opslaan op uw eigen computer? Dat kan door te klikken op
het Excel-icoon.
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Stap 5: In het scherm Raadplegen gegevens per dier ziet u de verblijfplaatsen van het dier. U kunt ook de
meldingen bekijken die voor dit dier zijn vastgelegd. Klik daarvoor op de knop Meldingen.
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Stap 6: Wilt u de details zien van een bepaalde melding? Klik dan op de regel van de betreffende melding.
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Stap 7: Wilt u de melding wijzigen of intrekken? Dit kan met de knoppen onderaan het scherm.
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Als het dier nog op uw eigen UBN staat, kunt u alle meldingen intrekken of herstellen, ongeacht de status
van de melding. Staat het dier niet meer op uw eigen UBN maar de afvoermelding heeft de status
voorlopig? Trek dan eerst de afvoermelding in. Het dier staat nu weer op uw eigen UBN en vervolgens
herstelt u de meldingen die u wilt wijzigen. Registreer daarna opnieuw de afvoermelding.
Staat het dier niet meer op uw eigen UBN en alle meldingen hebben de status definitief? Dan kunt u voor
dat dier geen meldingen meer herstellen. Neem dan contact op met RVO.nl.
Stap 8: Met de knop links bovenin het scherm keert u terug naar het dashboard.
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B. Nog niet verwerkte meldingen
Dit zijn meldingen die u heeft vastgelegd maar die (nog) niet zijn verwerkt in het I&R-systeem. Bijvoorbeeld: u
voert een dier aan waarvoor geen geboortemelding is gedaan. Uw aanvoermelding krijgt dan de status
inconsistent. De melding wordt pas verwerkt als de ontbrekende geboortemelding is geregistreerd.
Stap 1: Klik in het dashboard op ‘naar meldingen’ om de lijst met inconsistente of voorlopig geregistreerde
meldingen te bekijken. Vervolgens kunt u in dit scherm op een melding klikken om de gegevens van die
melding te bekijken en eventueel aan te passen.
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C. Signaleringen
Heeft u een melding nog niet gedaan, maar de andere houder wel? Dan staan deze ontbrekende meldingen in het
blok Signaleringen. Wilt u een bericht ontvangen als u 1 of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de app
I&R dieren. Op pagina 12 leest u daar meer over.
Stap 1: Klik in het dashboard op ‘naar ontbrekende meldingen’. In onderstaand voorbeeld is gekozen voor de
ontbrekende aanvoermeldingen.
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Stap 2: Om de ontbrekende melding vast te leggen, klikt u op ‘aanvoer melden’.
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Stap 3: U komt nu in het scherm van de aanvoermelding. Gegevens die al bekend zijn, worden vooringevuld (in
het voorbeeld grijs gemaakt i.v.m. privacy).
Stap 4: Om de gegevens van de melding op te halen, klikt u op Selecteren dieren.
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Stap 5: Zet een vinkje voor de betreffende melding en klik op ‘Volgende’.
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Stap 6: Zijn de gegevens juist? Klik dan op ‘Vastleggen melding’.
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Soorten meldingen en herstel
Onder het kopje Meldingen kunt u kiezen voor Vastleggen van meldingen, Herstellen van meldingen en Intrekken
van meldingen. Hieronder een voorbeeld van alle soorten meldingen die u kunt vastleggen.

Staat een dier nog wel op de stallijst maar is het niet meer aanwezig? Dan doet u een afvoermelding. Weet u niet
meer naar wie het dier is afgevoerd? Registreer dan een vermissingsmelding.
Ga met de muis naar Meldingen, daarna naar Vastleggen van meldingen en klik op Vermissingsmelding. U ziet
onderstaand scherm. Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op Volgende en vervolgens op Verzenden
melding. De volgende dag staat het dier niet meer op uw stallijst.

Is op een later moment wel weer bekend waar het dier verblijft, dan doet u een Gevondenmelding. Het dier staat
daarna weer op uw stallijst. Als het dier niet meer op uw bedrijf aanwezig is, kunt u de juiste melding
registreren. Bijvoorbeeld een afvoermelding of doodmelding.
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Vergelijken scanlijst met stallijst
In I&R Dieren kunt u eenvoudig een lijst met levensnummers uit uw eigen managementprogramma vergelijken
met de stallijst van I&R. Dit doet u bijvoorbeeld als u de oormerken van uw dieren heeft gescand met een reader.
Als er dieren zijn die u wel heeft gescand maar niet op de stallijst staan, dan moet u waarschijnlijk de aanvoer
nog melden. Of de dieren komen niet meer voor op de scanlijst maar staan nog wel op uw stallijst. Dan is de
kans groot dat de afvoer nog niet is gemeld. Om de scanlijst te vergelijken met I&R, moet u de lijst eerst opslaan
op uw eigen computer. Op het scherm Inlezen scanlijst (Stap 1) staat aan welke eisen de lijst moet voldoen.
Stap 1: Selecteer eerst de diersoort schaap of geit door op het plaatje te klikken. Ga daarna in het menu van de
I&R-applicatie met uw muis naar Scanlijst en klik op Inlezen scanlijst.
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Stap 2: Met de knop Selecteren scanlijst selecteert u de scanlijst die u op uw eigen computer heeft opgeslagen.
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Stap 3: Klik op Volgende om de gegevens van de scanlijst te vergelijken met de stallijst.

Stap 4: In onderstaand voorbeeld komt het dier wel voor op de scanlijst maar niet op de stallijst. U kunt in dit
scherm direct naar de aanvoermelding.

Stap 5: U kunt ook eerst de dierdetails bekijken om de registratie te controleren. Als u klikt op dierdetails, gaat
u naar het scherm Raadplegen gegevens per dier.
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Heeft u een aantal verschillen opgelost en wilt u opnieuw de scanlijst vergelijken met de stallijst? Klik
dan op de knop Opnieuw vergelijken met stallijst.
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UBN wijzigen of beëindigen
Voor het beheer van de gegevens van uw UBN en voor het wijzigen van machtigingen klikt u in de I&R applicatie
op de foto van de boerderij.

Houdt u geen schapen en geiten meer? Beëindig dan de diersoort bij uw UBN. Op onze site mijn.rvo.nl, pagina
Dierlocatie UBN registreren (onder Onderwerp Registratie en melding doorgeven) leest u welke handelingen u
eerst moet doen om het UBN te beëindigen. Heeft u dit gedaan? Ga dan verder met onderstaande stappen.

Stap 1: Onder het kopje Houder en UBN kiest u voor Beheren gegevens houder en UBN.
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Stap 2: Op de volgende pagina kiest u het UBN dat u wilt wijzigen of beëindigen. Klik op de knop Details
tonen/wijzigen.
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Stap 3: Verwijder het vinkje voor de diersoort die u wilt beëindigen. Klik op Volgende en daarna op Vastleggen.
Verwijdert u de laatste diersoort, dan wordt het UBN automatisch beëindigd.

Gaat u later weer schapen of geiten houden? Dan kunt u de diersoort weer aan uw UBN toevoegen of uw
UBN heractiveren.
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Tips
Machtigen
Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dat kan heel gemakkelijk in I&R. U kunt iemand anders
machtigen, maar een andere schapen- of geitenhouder kan u ook machtigen. U kunt een ander machtigen voor
het doen van meldingen of het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister. Die machtiging kan ook vastgelegd
worden door de persoon aan wie u de machtiging verleent.
U registreert een machtiging in I&R Dieren, klik eerst rechts bovenin het scherm op de foto van de boerderij.
Daarna ziet u in het menu de optie Machtigingen.
Abonnement stallijst
In I&R kunt u een abonnement nemen op de stallijst. Ga in het menu met uw muis naar Bestellingen >
Aanvragen en bestellingen en kies voor Overzichten per e-mail. U kunt aangeven op welk e-mailadres u de
stallijst wilt ontvangen en in welke frequentie, bijvoorbeeld elke week of elke maand.
App I&R Dieren
Met de app I&R dieren kunt u:
-

een notificatie ontvangen als er signaleringen zijn
de gegevens van een rund, schaap, geit of paardachtige bekijken
de locatie opzoeken waar een rund, schaap of geit gehouden wordt

In het startscherm ziet u twee tabbladen: zoeken op diergegevens of op UBN. Onder Notificaties in het menu
kunt u zich aanmelden om een notificatie te ontvangen als er een of meerdere signaleringen zijn in het I&Rsysteem.
U kunt via deze app niet uw eigen bedrijfsgegevens bekijken of wijzigen. De app is beschikbaar via de App store
(Apple) of Google Play (Android).
Meer informatie over de app vindt u op onze site www.rvo.nl. Ga hiervoor naar de pagina App I&R Dieren. Deze
vindt u onder Agrarisch ondernemen > Dieren houden > Identificatie en registratie vee.

Met uw smartphone of tablet rechtstreeks naar de pagina App I&R Dieren? Scan de QR-code!
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