Registratie in I&R bij veekeuringen
Inleiding
Per 1 januari 2010 is de eI&R voor schapen en geiten ingevoerd. Alle aan- en afvoeren van dieren moeten
worden gemeld aan de centrale databank. Ook wanneer er veekeuringen plaats vinden moeten de aanen afvoeren van de dieren gemeld worden. In deze toelichting wordt beschreven hoe dit in zijn werk kan
gaan.
In dit document wordt er vanuit gegaan dat één persoon alle meldingen doet. Gezien de
handelingen die moeten worden verricht kan het wellicht efficiënter zijn om de taken te verdelen: de
houder doet zelf zijn eigen afvoer en aanvoer, de administrateur van de keuringslocatie alleen de eigen
aan- en afvoer van de keuringslocatie. Deze keuze is uiteraard aan de organisatie van de veekeuring.

Keuringslocatie
De locatie waar de keuring wordt gehouden moet beschikken over een UBN. Hierin verandert niets ten
opzichte van de situatie voor 1 januari 2010. Wanneer de locatie nog niet over een UBN beschikt dan is
dit aan te vragen bij het LNV Loket: 0800 – 22 333 22.

Machtigingen
Van alle dieren die naar de veekeuring komen moet een afvoermelding worden gedaan door de
betreffende veehouder. Op het UBN van de keuringslocatie moet vervolgens een aanvoermelding
worden gedaan. Gaan de dieren weer terug naar de houder dan moet door de keuringslocatie een
afvoermelding worden gedaan en door de houder opnieuw een aanvoermelding. Er moeten per dier dus
4 meldingen worden gedaan als er een veekeuring is. Het kan daarom handig zijn om de gehele
administratie door één persoon te laten uitvoeren. Dit kan door een machtiging te verstrekken.
De vereniging kan er voor kiezen om de houder, op wiens naam de keuringslocatie staat, te machtigen
om meldingen te doen. Dit kan echter ook een ander persoon zijn. (bijv. de secretaris van de vereniging)
In dit geval moet die persoon ook gemachtigd worden door het UBN van de keuringslocatie.
Samengevat: als één persoon dan volledige administratie wil doen, moet die gemachtigd worden door
alle betrokken UBN’s.
Machtiging vastleggen door de houder zelf
Het machtigen van een relatie kan via Mijn Dossier. De betreffende houder logt dan in op Mijn DossierI&R Dieren en legt via verstrekken machtigingen de machtiging vast. In bijlage 1 staat hoe u kunt
inloggen in Mijn Dossier.
Voor het vastleggen van machtiging moet u het relatienummer van de gemachtigde weten. Volg verder
de aanwijzingen in het scherm. U kunt de machtiging vastleggen via het menu:
- Bestellingen & Machtigingen
- Beheren machtigingen
- Verstrekken machtigingen
Machtiging vastleggen door de gemachtigde
Binnenkort is het mogelijk dat een gemachtigde zelf de machtiging registreert. Dit gaat dan op dezelfde
manier als het vastleggen van een machtiging door de machtigingsverlener zelf, dus via Mijn Dossier. De
gemachtigde moet dan het relatienummer van de machtigingsverlener weten en de aanwijzingen in het
scherm volgen.
Totdat het in Mijn Dossier mogelijk is om machtigingen vast te laten leggen door de gemachtigde is er
een tijdelijke procedure: U levert via een excelbestand de gegevens aan van de machtiging. Meer
informatie over deze procedure is te verkrijgen bij het LNV Loket: 0800 – 22 333 22.
Let op! Als u als gemachtigde de machtiging wilt vastleggen moet u wel in uw eigen administratie
kunnen aantonen dat u gemachtigd bent.
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Het melden van de verplaatsingen
U bent gemachtigd door de houders. De keuringsdatum is bekend. U weet welke dieren op de
keuringsdag komen. U weet kunt nu de aanvoermeldingen registreren. Dit werkt als volgt:
Afvoermelding naar de keuringslocatie
Ga naar I&R Dieren in Mijn Dossier. Ga naar de menu-optie “Houder en UBN” en kies voor de
mogelijkheid “selecteren UBN”. U krijgt dan het volgende scherm:

Klik op ‘zoek UBN’ en de UBN’s waarvoor u gemachtigd bent worden getoond:

Selecteer het UBN waarvoor u de melding wilt doen`en ga via het menu “meldingen”, “vastleggen
meldingen”, naar “vastleggen afvoermelding”.

Registratie in I&R bij veekeuringen

2

Vul bij UBN van bestemming het UBN van de keuringslocatie in. De transportgegevens kunt u invullen,
als u de gegevens van het vervoermiddel heeft. Een vergunningnummer en tijdstip vertrek en
transportduur hoeft u alleen bij lange afstandstransporten in te vullen.
Via de button ‘selecteren dieren’ kunt u de dieren van de stallijst selecteren. U kunt er ook voor kiezen
om de diergegevens handmatig in te vullen. Volg verder de instructies op het scherm.
Voor het doen van afvoermeldingen voor de andere fokkers volgt u dezelfde procedure totdat u voor alle
dieren een afvoermelding heeft gedaan.
De aanvoermelding op de keuringslocatie
De aanvoermelding gebeurt als volgt: Kies het UBN-nummer van de keuringslocatie. Deze staat in dit
voorbeeld op naam van Van Driel. Vul de datum in van de keuringsdag. (dit komt overeen met de
afvoerdatums)
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Klik vervolgens op selecteren dieren. Alle dieren waarvoor u een afvoermelding is gedaan worden hier
allemaal getoond:

Volg verder de aanwijzingen op het scherm om de melding vast te leggen. De dieren staan nu op de
stallijst van de keuringslocatie.

Tot slot moeten de dieren weer worden afgevoerd. Dit doet u weer met een afvoermelding. Ga hiervoor
naar het scherm ‘vastleggen meldingen’ (met als geselecteerd UBN de keuringslocatie)
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Klik vervolgens op de button ‘selecteren dieren’. U krijgt een stallijst met alle dieren op de locatie. Vink
alle dieren aan en volg de aanwijzigingen op het scherm.

Als deze melding verwerkt is, zijn alle dieren weer afgevoerd van de keuringslocatie. Vervolgens doet u
op UBN weer een aanvoermelding van de dieren. Uw registratie is compleet.
Let op! Alle meldingen krijgen eerst de status ‘voorlopig geregistreerd’. Pas na drie dagen worden de
meldingen definitief geregistreerd.
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Bijlage 1

Inloggen in Mijn Dossier

Ga naar de site www.minlnv.nl\loket . U krijgt dan het volgende scherm:

Kies in de bovenste (zwarte) menubalk voor ‘Mijn Dossier’. U krijgt dan het volgende inlogscherm:
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Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens krijgt u het menu van Mijn Dossier te zien:

Kies in de bovenste (zwarte) menubalk voor ‘Opgeven & Aanvragen’. U krijgt dan het volgende scherm:

Kies in het menu aan de linkerkant voor Identificatie en registratie en daarna voor I&R Dieren. U bent
dan in de meldapplicatie van I&R.
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