
 

 

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

Beslagadres: ..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Bedrijfsdierenarts: ……………………………………………………………………………………………………………….. (naam en voornaam) 

 

Ondergetekende veehouder, …………………………………………………………………….…………………..…. (naam en voornaam), 

sanitair verantwoordelijke van bovenstaand rundveebeslag, vraagt voor dit beslag het IBR-statuut IBR-gE NEG met 

behoud van IBR-vaccinatie aan gezien er geopteerd wordt om blijvend te vaccineren tegen IBR (*). De 

aandachtpunten hierbij zijn: 

1. De bedrijfsdierenarts meldt alle IBR-vaccinaties in Veeportaal, 

2. Voor het behoud van het IBR-statuut IBR gE NEG (met behoud van vaccinatie) kan hetzij tankmelk, hetzij 

screening van alle runderen ouder dan 12 maanden, hetzij een steekproef (**) aangewend worden, 

3. Wanneer de IBR-vaccinatie stopgezet wordt, is het aanbevolen om onmiddellijk het statuut IBR-gE in 

transitie aan te vragen, 

4. Na een periode van minimum twee jaar geen inzet van vaccinatie en jaarlijks een screening van alle 

runderen ouder dan 12 maand kan het bedrijf het statuut IBR-VRIJ (met mogelijke aanwezigheid van 

gevaccineerde runderen) aanvragen. Het is voorzien dat elk bedrijf uiterlijk april 2026 dit statuut behaald 

moet hebben. 

(*): De keuze van behoud van vaccinatie is bedrijfsspecifiek en afhankelijk van de aanwezige risico’s op gebied van 
insleep en verspreiding van het IBR-virus. Het is voorzien dat beslagen nog tot april 2024 kunnen vaccineren tegen 
IBR. Naast algemene bioveiligheid en aandacht voor het aankopen van runderen kan vaccinatie een aanvullende 
tool zijn. Bespreek de keuze van al of niet vaccineren eventueel met je bedrijfsdierenarts.  
(**):  steekproef is enkel toegelaten wanneer alle runderen ouder dan 12 maanden en aanwezig in het beslag 
sinds minimaal 1 maand zijn gevaccineerd. 
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