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Geachte heer/mevrouw,
Er staan op uw UBN(‘s) schapen en/of geiten geregistreerd in de I&R centrale
databank. Bij dierziektes of problemen met de volksgezondheid is het belangrijk om
te weten waar welke dieren worden gehouden. Het is belangrijk dat uw dieren goed
geregistreerd staan. Ik wil u daarom vragen de gegevens te controleren. In deze
brief leest u hoe u dit kunt doen.
Registratie
Hieronder ziet u hoeveel schapen en/of geiten er op 26 oktober 2017 in de I&R
centrale databank staan geregistreerd.

UBN
6375258

Aantal schapen
2

Aantal geiten
4

Controle registratie
U kunt de registratie in de I&R centrale databank eenvoudig controleren met
behulp van de stallijst. Als er nog meldingen ontbreken dan staan deze ook op de
stallijst vermeld. Ook nog niet verwerkte meldingen vindt u op de stallijst. In de
Toelichting bij de stallijst leest u wat er op de stallijst staat. In de Instructie bij
deze brief leest u hoe u zelf gemakkelijk meldingen kunt doen en herstellen.
Om u te helpen bij de controle kunt u ook een eigen stallijst vergelijken met de
geregistreerde gegevens in de I&R centrale databank. Dit kan in de I&R applicatie
via het menu Scanlijst. U moet wel eerst kiezen voor de diersoort schaap of geit
door op het betreffende plaatje te klikken. In de Instructie bij deze brief leest u hoe
dit precies werkt.
Gegevens juist
Staan alle dieren op de stallijst die ook daadwerkelijk op 26 oktober 2017 aanwezig
waren? En zijn er geen ontbrekende of niet verwerkte meldingen? Dan is uw I&R
administratie in orde. U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen.
Gegevens niet juist
Staan niet alle dieren op de stallijst? Of staan er dieren op de stallijst die niet meer
aanwezig zijn? Registreer dan de ontbrekende gegevens of herstel de onjuiste
gegevens. In de Instructie bij deze brief leest u hoe u zelf gemakkelijk meldingen
kunt doen en herstellen.
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Meldt u telefonisch via het Voice Response Systeem (VRS)? Herstel kan dan alleen
via de I&R applicatie in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. In de Instructie leest u hoe u
dit doet. U kunt ook altijd iemand machtigen om voor u de meldingen te doen en
het herstel uit te voeren.
Herstellen of aanvullen zonder kosten
Zijn de gegevens op de stallijst niet juist? Of staan er nog ontbrekende meldingen
of niet verwerkte meldingen op de stallijst? Maak dan uw I&R administratie in orde.
Doet u dit tussen 1 november 2017 en 1 januari 2018? Dan worden door ons geen
kosten in rekening gebracht voor alle meldingen die u buiten de wettelijke termijn
registreert. Ook voor alle herstelmeldingen die u doet in deze periode brengen we
geen kosten in rekening. Dit geldt alleen voor de diersoorten schaap en geit. Voor
het doen van geboorte-, aanvoer- en importmeldingen blijft het bestaande tarief in
deze periode wel van kracht. Een onjuiste registratie kan gevolgen hebben voor
andere regelingen.
Registratie op orde houden
Als u een melding doet in het I&R systeem, dan worden deze gegevens
gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden, dan staan deze nadat u de juiste diersoort
heeft gekozen direct op de startpagina (het dashboard) in het blok ‘Nog niet
verwerkte meldingen’ of ‘Signaleringen’. Hier staat ook bij wat u moet doen.
Controleer ook regelmatig uw stallijst en meldingen. Zo houdt u uw registratie op
orde. In de Instructie leest u hier meer over.
Informeren vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 gaan we u informeren als bij de controle van meldingen
afwijkingen worden gevonden. Dit kunnen onjuiste of onvolledige meldingen zijn. U
krijgt dan van ons een overzicht met onze bevindingen en de gelegenheid om deze
te herstellen of aan te vullen. Hier kunnen kosten voor in rekening worden
gebracht.
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Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl of neem telefonisch contact met ons op:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Jeroen van Kaam,
Teammanager Datamanagement Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze brief is met zorg gemaakt, maar heeft geen handtekening in de ondertekening omdat
de brief automatisch is verwerkt.

Bijlage:
- Toelichting bij Stallijst schapen en geiten (Overzicht dieren en meldingen)
- Instructie Controle en herstellen diergegevens schapen en geiten
- Inloggen met DigiD
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