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IBR I2 Vaccinatie Administratie, Versie 20170208 

 

IBR-VACCINATIE: ADMINISTRATIEVE ACTIES 
VOOR HET VERWERVEN EN BEHOUDEN VAN HET I2-STATUUT  

 
Wanneer de veehouder de correcte toepassing van het IBR-vaccinatieprotocol kan aantonen met onderstaande 
administratieve acties, kan hij het I2-statuut verwerven en behouden. Het betreft: 

- het bijhouden van een vaccinatieregister op het beslag (vaccinatiegegevens per dier) en 
- het laten uitvoeren van een  vaccinatiemelding via Veeportaal (overzichtsrapport van het beslag). 

 

Het vaccinatieregister op het beslag: 
 
Van alle uitgevoerde vaccinaties moet minstens de volgende informatie binnen de 7 dagen ingeschreven 
worden in een vaccinatieregister:  

 

 Beslaggegevens:  
o beslagnummer- en adres; 
o naam en adres van de verantwoordelijke veehouder 

 Diergegevens: 
o officiële oormerknummer van het dier; 
o datum van toediening; 
o naam van het vaccin (volledige commerciële benaming);  
o nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument van het vaccin; 
o identiteit en handtekening van de persoon die het vaccin heeft toegediend.  

Dit kan de bedrijfsdierenarts of de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts zijn of, in geval van 
bedrijfsbegeleiding, de verantwoordelijke veehouder.  

 

Veehouder en (plaatsvervangende) bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal een blanco 
‘Vaccinatieregister Runderen’ van het beslag downloaden. Dit is een rapport met de actuele gegevens 
van de (administratief) aanwezige dieren. 

 
Het vaccinatieregister kan schriftelijk of op een geïnformatiseerde wijze bijgehouden worden. De 
veehouder dient het ten minste 5 jaar te bewaren op de hoofdlocatie van het beslag. Het kan ten allen 
tijde door DGZ worden opgevraagd. 

 

De vaccinatiemelding door de bedrijfsdierenarts (Behandelingsmelding IBR vaccinatie 
via Veeportaal): 

 
De bedrijfsdierenarts moet, op basis van het vaccinatieregister, een overzicht van alle uitgevoerde 
vaccinaties rapporteren via Veeportaal. Dit moet steeds binnen de maand na toediening gebeuren en 
minstens de volgende gegevens moeten gerapporteerd worden: 
 

 aantal vaccinaties: 
o aantal 1ste toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin; 
o aantal 2de toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin; 
o aantal toedieningen van hervaccinaties en naam van het vaccin; 
o aantal 1ste toedieningen van primo-vaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin 
o aantal 2de toedieningen van aankoopvaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin 

 identiteit van de persoon die het vaccin heeft toegediend. 
 

De bedrijfsdierenarts kan de melding zelf registreren op Veeportaal of hij kan een schriftelijke melding  ter 
registratie overmaken aan DGZ.  

 


