identificatie en registratie r dieren

Paspoorten
voor runderen
Het I&R-systeem is vernieuwd.
Dat betekent ook dat de procedure
voor de aanvraag en afgifte van
paspoorten voor runderen is aangepast.

Paspoorten voor runderen

In één oogopslag

1 	
		
		
		
		
		

Start van de procedure voor de afgifte van een paspoort t.b.v. export
Het paspoort bevat alleen I&R gegevens en kenmerk “P” van partieel ruimen
in het kader van BSE. Een “P” wordt op het paspoort afgedrukt als er één
of meerder soortgenoten zijn geruimd in het kader van BSE. Informatie 		
over A-ziekten, zoals TBC, Brucelose en over andere kenmerken, zoals
MKZ-enting worden niet afgedrukt.

2 	Is de aanvoer van het rund op het UBN van de exporterende houder

gemeld?
De exporterende houder (hierna: exporteur) is degene die het paspoort
aanvraagt. Dat kan hij pas doen als hij daadwerkelijk houder is van het rund.
Dit betekent dat op het moment van aanvraag van het paspoort het rund op
het UBN geregistreerd moet zijn.

3 	De exporteur vraagt het paspoort aan
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De exporteur verstrekt bij de aanvraag minimaal de volgende gegevens:
• relatienummer;
• UBN;
• ID-code van het rund;
• e-mailadres voor ontvangst paspoort.

4 	

De aanvraag gaat via www.minlnv.nl/loket of via de webservice van
	Dienst Regelingen
Het paspoort kan worden aangevraagd met een eigen informatiesysteem via
de webservice of met de internetapplicatie I&R Rund via: www.minlnv.nl/loket
-> Mijn dossier.

5 	I&R voert controles uit en toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden
Het I&R systeem voert na ontvangst van de aanvraag direct een aantal
controles uit om te bekijken of er een paspoort kan worden verstrekt.
Gecontroleerd wordt of het rund op het moment van de aanvraag:
		• op het UBN van de aanvrager staat geregistreerd;
		
• correct en compleet geregistreerd is;
		
• e
 en verplaatsingsbeperking (maatregel) heeft.

6 	I&R verstrekt geen paspoort. De aanvraag wordt afgewezen; er verschijnt

een melding met reden van afwijzing
De exporteur krijgt direct het resultaat te zien van deze controle. Is het rund
paspoortwaardig dan wordt de order (aanvraag) vastgelegd met een ordernummer. Deze wordt aan de aanvrager teruggekoppeld. Als er voor het rund
geen paspoort afgegeven kan worden, dan verschijnt er een melding met de
reden van afwijzing.
		Een aantal voorbeelden zijn:
• het rund staat niet op het UBN van de aanvrager. De exporteur moet eerst
een aanvoermelding doen van het rund;
		
•g
 egevens ontbreken of de registratie van de verblijfsperiodes sluiten niet
goed op elkaar aan (gat/overlap). Dit moet eerst hersteld worden door
exporteur of vorige houder;
		
•e
 r rust een maatregel (verplaatsingsbeperking) op het rund, deze moet eerst
worden opgeheven.
		Door het opvragen van het overzicht ‘Dierhistoriestatus’ kunt u controleren
hoe het dier geregistreerd staat in het I&R systeem.
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I&R selecteert de gegevens voor het paspoort
Het I&R systeem maakt vervolgens het paspoort aan en verzendt het in PDFformaat (Acrobatbestand) binnen een kwartier naar het opgegeven e-mailadres.

8 	Ontvanger (exporteur) opent de ontvangen e-mail en print het paspoort
Het paspoort moet geprint worden op blanco (wit) A4-papier. De achterzijde
moet ook blanco zijn.

9	

Geldigheidsduur van het paspoort is maximaal drie werkdagen
Het paspoort is maximaal drie werkdagen geldig vanaf selectiedatum (wordt
op paspoort afgedrukt).

10	Nadat het rund het bedrijf heeft verlaten en op transport is gezet naar
het buitenland, wordt de export gemeld aan het I&R systeem
		Dit kan via bestaande meldsystemen gemeld worden, zodra deze systemen
hierop zijn aangepast. Het is ook mogelijk deze meldingen te doen via
		het internet (www.minlnv.nl/loket) en het voice response systeem (tel.
		
0900 – 25 520 04, 10 cent per minuut) van LNV.

11	Kosten runderpaspoort

Voor de runderpaspoorten worden geen kosten in rekening gebracht door het
I&R systeem.
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Voorbeeld van een paspoort voor runderen
Op de volgende pagina worden de
begrippen op het runderpaspoort
uitgelegd.

1234
J. de Boer
Makkadelozeweg 2
1234 DC Middenweg
Definitief
NEDERLAND
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Selectiedatum
Datum waarop het paspoort is aangemaakt in het I&R systeem.
Datum Aanvraag
De datum waarop het paspoort is
aangevraagd.
Paspoortnummer
Nummer van uitgifte van het paspoort (dus niet het identificatienummer van het rund).
ID-code
De identificatiecode van het rund.

Rundgegevens
Datum Geboorte
De datum waarop het rund is
geboren.
Geslacht
V staat voor vrouwelijk en M voor
mannelijk.

Haarkleur
De mogelijkheden zijn:
zwartbont
roodbont
blaarkop zwart
blaarkop rood
eenkleurig bruin
eenkleurig rood
eenkleurig zwart
eenkleurig wit
blauwbont
eenkleurig grijs
baggerbont zwart
baggerbont rood
zwart-wit
rood-wit
vaalbont (bruin grijs)
driekleur (zw-br/rd-wit)
ID-code moeder
De identificatiecode van de moeder
van het rund.
Land van oorsprong
Het geboorteland van het rund.
Land van herkomst
Het land waaruit het rund is geïmporteerd.
Premiestatus
Status of er wel of geen premie is
verstrekt vanuit de regeling mannelijke runderen

5

Exporterend UBN
ME/UBN
Het nummer (meldingseenheid/unieke bedrijfsnummer) van het exporterende bedrijf.
Houder
De naam van de veehouder.
Adres
Het adres van het exporterende ME/
UBN.
Postcode/Woonplaats
De postcode en de woonplaats die
behoren bij bovenstaand adres.
Status
Registratiestatus van het betreffende
ME/UBN.
Land
Land waar het rund zich op dit
moment bevindt.

	Houders en periodes
van verblijf
Registratie van de verblijfsplaatsen
waar het rund is geweest. Deze zijn
aangeduid met vermelding van de
ME/UBN’s en datum van aanvoer.
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