Instructie machtigingen mijn.rvo.nl voor KringloopWijzer
Voor Melkveefosfaatreferentie (MFR) Perceelsgegevens en VDM-gegevens
Inleiding
Voordat u aan de slag kunt met de KringloopWijzer moet u in uw dossier op mijn.rvo.nl de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) machtigen om de Perceelsgegevens en
VDM-gegevens in te laden in de Centrale Database KringloopWijzer. In deze instructie
leest u hoe u die machtigingen afgeeft.
Daarnaast dient u uw zuivelonderneming te laten weten wat uw melkveefosfaatreferentie
is. Dat doet u door via mijn.rvo.nl een machtiging aan te zetten waardoor de
fosfaatreferentie van uw bedrijf via ZuivelNL beschikbaar wordt gesteld aan uw
zuivelonderneming. Ook deze stappen vindt u terug in deze instructie.

ALGEMEEN
Stap 1:

Log in op uw dossier op www.mijn.rvo.nl via eHerkenning.

Stap 2:

Ga naar de pagina Machtiging afgeven, wijzigen, intrekken
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Stap 3:

Kies voor het tabblad Machtigingen

Stap 4:

Kies bij ‘soort relatienummer’ voor KvK-nummer

Stap 5:

Vul bij ‘relatienummer’ het KvK-nummer van Zuivel NL in: 59667222. Er
hoeft géén postcode en huisnummer ingevuld worden.

Stap 6:

Klik vervolgens op zoeken

Stap 7:

Selecteer het hokje achter ZuivelNL. Er verschijnt een groen vinkje.
Klik vervolgens op volgende.
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Stap 8:

Klik op de keuzelijst (icoon met blauwe blokjes gevolgd door horizontale
streepjes). Nu opent zich de lijst waarvoor een machtiging afgegeven kan
worden. Let op: één van de opties is de machtiging volmacht. Hier moet u
NIET voor kiezen.

AFGEVEN MACHTING MELKVEEFOSFAATREFERENTIE (MFR)
Stap 9:
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Kies voor de machtiging ‘MFR leveren aan’
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Stap 10:

Voer de begindatum in waarop de machtiging actief mag worden. Klik
hiervoor op de kalender. Deze datum kan niet in het verleden liggen. U
hoeft geen einddatum in te vullen.

Stap 11:

U kunt deze machtiging nu opslaan of direct de machtigingen
perceelsgegevens en VDM-gegevens instellen via de keuzelijst. Voor het
opslaan dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
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AFGEVEN MACHTIGING PERCEELSGEGEVENS EN VDM-GEGEVENS
Stap 12:

Klik op de keuzelijst en kies voor de machtiging ‘Perceelsgegevens leveren
aan’

Stap 13:

Voer de begindatum in waarop de machtiging actief mag worden. Klik
hiervoor op de kalender. Deze datum kan niet in het verleden liggen. U
hoeft geen einddatum in te vullen.
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Stap 14:

Klik op de keuzelijst en kies voor de machtiging ‘VDM gegevens leveren
aan’

Stap 15:

Voer de begindatum in waarop de machtiging actief mag worden. Klik
hiervoor op de kalender. Deze datum kan niet in het verleden liggen. U
hoeft geen einddatum in te vullen.
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Stap 16:

De machtigingen staan nu in uw machtigingenlijst. Voor het opslaan dient
u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik daarna op Opslaan

Stap 17:

De machtigingen die u heeft afgegeven aan ZuivelNL in het kader van de
KringloopWijzer vindt u nu in de lijst.
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Stap 18:

U vindt deze machtigingen ook terug als u in uw dossier kiest voor het
afgegeven en ontvangen machtigingen inzien.

- Einde instructie -

Pagina 8 van 8

Versie 26 oktober 2015

