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Beslagcode:  BE  ………………………   -  0 1 01 

Duid aan indien van toepassing: ☐ Nieuw beslag ☐ Beslag dat voldoet aan de voorwaarden voor leegstand* 

Verantwoordelijke: Naam: …………………………………………………………………………………………..… 

 Tel./gsm: …………………..……......................... 

Bedrijfsdierenarts:  Naam: ………………………………………………………………….……………………….. 

 Ordenummer: ...………………..…………… 
 
☐ Aanvraag statuut IBR gE negatief (in transitie, geen vaccinatie) = I3-6 
Op een IBR-gE negatief (in transitie) bedrijf wordt er niet meer gevaccineerd tegen IBR, maar er kunnen wel nog 
runderen aanwezig zijn die in het verleden werden gevaccineerd. Doorgroeien naar het statuut “IBR-VRIJ” kan ten 
vroegste 2 jaar nadat je gestopt bent met vaccineren. 
 
 
☐ Aanvraag statuut IBR-VRIJ (met mogelijk aanwezigheid van gevaccineerde runderen) = I4-5 
Op een IBR-VRIJ bedrijf (met mogelijk aanwezigheid van gevaccineerde runderen) wordt er niet meer gevaccineerd 
tegen IBR maar er kunnen wel nog runderen aanwezig zijn die in het verleden werden gevaccineerd. Dit statuut kan 
enkel aangevraagd worden indien het beslag voldoet aan de voorwaarden leegstand en de aangekochte dieren afkomstig 
zijn van een IBR-vrij beslag, of wanneer er al 2 jaar niet meer werd gevaccineerd. 
 
 
☐ Aanvraag statuut IBR-VRIJ (zonder gevaccineerde runderen) = I4-6 
Op een IBR-VRIJ bedrijf (zonder gevaccineerde runderen) wordt er niet meer gevaccineerd tegen IBR en zijn er geen 
gevaccineerde runderen aanwezig. 
 
 
BLOEDONDERZOEKEN: 

Volledige screening (IBR gE voor aanvraag I3-6 of I4-5/ 
 IBR gB voor aanvraag I4-6) 

Labodossiernr. Datum bloedname(1) 
  

.…. / ….. / ………. 
  

.…. / ….. / ………. 
  

.…. / ….. / ………. 
(1) Alle bemonsteringen van een volledige screening moeten binnen een tijdsinterval van één maand uitgevoerd zijn. 

 
☐ Aanvraag I2 
Het I2-statuut kan toegekend worden wanneer een hyperimmunisatie van het beslag is uitgevoerd en geregistreerd werd 
in Veeportaal (volledige primovaccinaties + herhalingsvaccinaties). Het I2-statuut kan aangevraagd worden meteen na 
uitvoering en registratie van de (aankoop) vaccinaties en IBR gE-analyses van de aanwezige runderen. 
 
 
 
* Voorwaarden leegstand: Art.11. Wanneer op een inrichting een beslag runderen wordt gecreëerd of wanneer runderen worden aangevoerd op een 
inrichting waar na reiniging en ontsmetting en gedurende 24 uur geen runderen meer aanwezig waren in het beslag, verwerft het beslag een statuut op 
basis van het laagste individueel statuut van de aangevoerde runderen. 

I.B.R.-BESTRIJDING 
AANVRAAG VOOR DE VERWERVING VAN EEN HOGER IBR-STATUUT 
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