Machtigen van Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Om het ras te laten registreren in het I&R-systeem is het nodig dat u de stichting
zeldzame huisdierrassen machtigt om de melding te kunnen laten doen.
Hierna leest u hoe u de machtiging kunt registreren in het I&R-systeem.
Inloggen op mijn.rvo.nl
Ga naar de site mijn.rvo.nl. Klik rechtsboven op ‘inloggen op mijn.rvo.nl’.

Er volgt een scherm waarin u kunt kiezen hoe u wilt inloggen. Staat u bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd, dan logt u in met E-herkenning, staan de dieren op uw
persoonlijke naam, kies dan voor Digi-D. Doorloop in de inlogprocedure.
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Na het inloggen ziet u het volgende scherm. Klik rechtsboven op ‘mijn dossier’

Klik in het scherm ‘mijn dossier’ op ‘identificatie & registratie van dieren’.
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De I&R-applicatie start op. Klik vervolgens op de foto van de boerderij:

Daarna start het dashboard op. Ga in het menu naar de optie Machtigingen/Beheren
machtiging/Verstrekken machtiging.
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Vul in het scherm ‘verstrekken machtigingen’ exact de volgende gegevens in:
Verstrekt door/aan:
Type relatienummer:
Relatienummer:
Postcode:
Huisnummer:

Machtiging DOOR mij aan een andere relatie
Relatienummer RVO.nl
203021341
6703HA
2

Bij type machtiging kiest u altijd: “aanvragen informatieproducten” en “meldingen”. Zet
de ingangsdatum op 01-01-2016. Klik daarna op ‘volgende’

U krijgt vervolgens een bevestiging welke machtigingen u vastlegt. De ingangsdatum zet
u op 1-1-2016, zodat u dieren geboren vanaf 1 januari 2016 kunt laten vlaggen voor de
uitzonderingspositie zeldzame rassen in de fosfaatreductieregeling (dieren geboren na 1
oktober 2016). Ook oudere dieren zullen gevlagd worden maar hiervoor zou ook
machtiging met de datum van vandaag volstaan. U kunt eventueel ook een einddatum
van de machtiging laten registreren. Via de optie ‘beëindigen machtiging’ kunt u dit
echter later altijd makkelijk nog doen.
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Klik op vastleggen. Daarna krijgt u een bevestiging en kan Stichting Zeldzame
Huisdierrassen voor u het ras aanmelden.
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