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HANDLEIDING: EEN AANKOMST MELDEN
Wanneer u een rund aankoopt dient u binnen de 48u uw bedrijfsdierenarts te contacteren, deze
komt binnen de 3 dagen na melding langs voor de nodige aankooponderzoeken. Op de achterzijde
van het paspoort noteert u de aankomstdatum in het veld ‘Dat. Tub. Ankaufstub’ en brengt u het
etiket aan met uw beslagnummer en barcode. Het paspoort wordt vervolgens aan DGZ overgemaakt
voor verwerking op uw beslag.
Als veehouder dient u binnen de 3 dagen na aankomst dit dier in het register onderdeel “R5 –
aanvulling bij register” te noteren. Indien u geen papieren register meer bijhoudt dient u een
“aankomstmelding” via Veeportaal te registreren.
Indien u in tussentijd via Veeportaal een rundveeregister zou openen (zie handleiding “afdrukken van
een register”) zal u zien dat deze dieren tijdelijk op het register onderdeel “R5 – aanvullen bij
register” staan. Wanneer deze aankopen bij DGZ verwerkt worden op uw beslag worden zij
automatisch toegevoegd aan uw register onderdeel “R3 – huidig register runderen”.

Aankomst in Veeportaal registreren
Op de startpagina klikt u op de link ‘Aankomstmelding’.

Op het volgende scherm vult u de ‘Bewegingsdatum’ (= datum dat het dier op het beslag is
aangekomen) in.
Klik dan op het tabblad ‘Dieren’ om de aangekomen runderen te registreren.
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U kan de oormerknummers manueel doorgeven. U vermeldt in het vakje Rijen het aantal dieren en u
klikt op de knop ‘Toevoegen’ naast dat vakje. Per rij registreert u het oormerknummer en het
versienummer van het paspoort.

.

Voor wie over een scanner beschikt: plaats de cursor in het veld ‘Aantal gescande paspoorten’ en
scan de barcode van ieder paspoort. Klik op de knop Valideren.

Nadat u alles ingevuld heeft, drukt u rechts onderaan op de knop Toevoegen.

Op het ogenblik dat u op de knop Toevoegen klikt, voert het systeem een aantal controles uit. Als er
fouten/afwijkingen in uw melding aanwezig zijn, worden deze getoond op het tabblad Validatie.
U kan de geregistreerde gegevens nog wijzigen of u klikt in het naast ‘Afwijking aanvaarden’ en
nogmaals op toevoegen als alle ingevoerde gegevens kloppen. Als er links bovenaan in het veld
‘meldingsnummer’ een nummer verschijnt, bent u klaar met de aankomstmelding.
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