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Geachte heer/ mevrouw,
In november 2017 heeft u een brief ontvangen waarin wij u gevraagd hebben om
de registratie van uw schapen en/of geiten te controleren. Het kosteloos
aanpassen van de registratie was mogelijk tot 1 april 2018. In deze brief leg ik u
uit wat het vervolg is op deze herstelactie.
Wijzigingen in controle
Vanaf 1 juli 2018 wijzigt de controle op de registratie van schapen en geiten.
Dieren die niet correct zijn geregistreerd mogen dan niet meer worden aan- en
afgevoerd. Controleer daarom de registratie van de dieren voordat u ze wilt
verplaatsen.
Registratie op orde houden
Om een aan- en/of afvoerverbod te voorkomen is het belangrijk dat u zelf de
registratie op orde houdt. 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 wat u moet
doen. Controleer regelmatig uw stallijst en meldingen. Zo houdt u uw registratie
op orde.
U kunt tot 187 dagen na de gebeurtenisdatum zelf een melding registreren/
herstellen. Na deze periode kan dit alleen schriftelijk. Hiervoor brengen wij €10
per melding in rekening.
I&R app
Wilt u sneller inzicht in uw meldingen? Download dan de app I&R Dieren in de App
store of de Play Store. Hiermee ontvangt u een bericht op uw telefoon als er
sprake is van onjuiste of onvolledige meldingen.
Instructie
Op mijn.rvo.nl vindt u de Instructie Controle en Herstellen diergegevens schapen
en geiten. Ga hiervoor naar de pagina Schapen en geiten melden. In deze
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instructie vindt u informatie over het registreren, controleren en herstellen van
meldingen.
Overzicht Maatregelen en Meldingen
Als er sprake is van onjuiste of onvolledige meldingen op uw bedrijf ontvangt u
een Overzicht Maatregelen en Meldingen (OVMM) van ons. Op dit overzicht staan
maatregelen en meldingen vermeld per individueel dier. Het gaat om meldingen
die vanaf 1 juli 2018 zijn geregistreerd. Deze melding(en) moet u binnen 14
dagen herstellen. Na deze periode herstellen wij de meldingen als dat mogelijk is.
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Het OVMM wordt dit jaar in augustus en november verstuurd. U ontvangt ook een
overzicht wanneer wij meldingen hebben geplaatst, ingetrokken of hersteld.
Vanaf 1 januari 2019 willen wij kosten in rekening brengen als u zelf de onjuiste
of onvolledige melding(en) niet herstelt en wij de registratie moeten aanpassen.
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:
Harry Boer,
Teammanager Basisregistratie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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