Instructie

Vlaggen zeldzaam
huisdierras
I&R Dieren

› Raadplegen app I&R dieren
› Raadplegen Vlaggen via Mijn dossier
› Raadplegen Gegevens per dier via Mijn dossier

Raadplegen app I&R dieren
De gegevens van een dier raadplegen terwijl u op de veemarkt staat? Of de gegevens van uw dier
bekijken terwijl u in de stal bent? Dat kan met de app I&R dieren. U kunt er de gegevens van een rund,
schaap, geit of paardachtige bekijken door het levensnummer in te typen. U kunt via diergegevens
informatie opvragen om te zien of een dier (rund, schaap of geit) een vlag zeldzaam huisdierras heeft.
De app is er voor Android en voor Apple. Meer informatie over de app I&R dieren en het installeren vindt
u op mijn.rvo.nl/download-onze-app.

Stap 1. Ga in de app naar Diergegevens.
Stap 2. Selecteer de diersoort waarvan u de diergegevens wilt raadplegen.
Stap 3. Vul het levensnummer van het dier in.
Stap 4. Nadat u het levensnummer heeft ingevuld, klikt u op Gegevens bekijken.
Stap 5. Alle gegevens van het dier worden nu getoond. Gaat het om een zeldzaam huisdierras, dan
staat bij Opmerkingen, Zeldzaam huisdierras.
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Raadplegen Vlaggen via Mijn dossier
Bij I&R Dieren kunt u bij Raadplegen Vlaggen bekijken welke dieren van uw UBN gevlagd zijn als
zeldzaam huisdierras. In deze instructie is als voorbeeld gekozen voor de vlagsoort Lakenvelder.
U moet hiervoor wel eerst inloggen op mijn.rvo.nl. Kies na het inloggen voor Mijn dossier (rechtsboven).
Kies daarna onder Dieren en Percelen voor Identificatie en registratie van dieren. U komt dan in I&R
Dieren.
Stap 1. Kies in het hoofdmenu de diersoort waarvoor u vlaggen wilt bekijken.

Stap 2. Kies in het menu bij Raadplegen voor het onderwerp Vlaggen.
Raadplegen

>

Vlaggen

Stap 3. Kies in het scherm Raadplegen vlaggen bij Selectie de diersoort dat u wilt raadplegen.
Kies bij Dier of bedrijfsvlaggen voor Beide. Kies bij Actuele vlaggen voor Ja en bij
Beëindigde vlaggen voor Nee. Kies bij Peildatum de datum die u wilt raadplegen. Kies
bij Vlagsoort het zeldzaam huisdierras waarvoor uw dieren gevlagd zijn en klik op
Volgende.
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Stap 4. Alle dieren waarvoor u de vlagsoort heeft geselecteerd, worden nu getoond met de vlag
zeldzaam huisdierras.

Raadplegen gegevens per dier via Mijn dossier
Bij I&R Dieren kunt u bij Raadplegen gegevens per dier, zien of een dier gevlagd is als zeldzaam
huisdierras. Dit dier hoeft hiervoor niet op uw UBN te staan. U kunt alleen diersoorten raadplegen
waarvoor uw UBN actief is.
U moet hiervoor wel eerst inloggen op mijn.rvo.nl. Kies na het inloggen voor Mijn dossier (rechtsboven).
Kies daarna onder Dieren en Percelen voor Identificatie en registratie van dieren. U komt dan in I&R
Dieren.
Stap 1. Kies in het hoofdmenu de diersoort waarvoor u de vlag Zeldzaam huisdierras wilt raadplegen.

per dier

Stap 2. Kies in het menu bij Raadplegen voor het onderwerp Gegevens per dier.
Raadplegen

>

Gegevens per dier
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Stap 3. Kies in het scherm Raadplegen gegevens per dier bij Selectie de diersoort dat u wilt raadplegen.
U kunt zoeken op Werknummer en Levensnummer, klikt vervolgens op Volgende.

Stap 4. U ziet nu een overzicht van de gegevens van dit levensnummer. Onder Vlaggen kunt u zien of
het dier gevlagd is als Zeldzaam Huisdierras, bij vlagsoort kunt u zien voor welk ras dat het dier
gevlagd is.
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