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• Bezorg dit formulier, samen met de bijhorende paspoorten en een kopie van het 
gezondheidscertificaat, aan DGZ. 

• Gebruik per aanvoer en per certificaat een afzonderlijk formulier. 

• Noteer op de voorzijde van élk paspoort steeds het volgnummer, het haarkleed en rastype, ook 
al staan deze al vermeld op het paspoort. 

De gegevens die wij nodig hebben om een dier correct te kunnen registreren in Sanitel, zijn 
niet altijd dezelfde als degene die op het buitenlands paspoort vermeld staan. Daarom is het 
belangrijk om altijd het juiste haarkleed én rastype (melk, vlees, gemengd) te vermelden, 
zoniet kunnen ze niet verwerkt worden. 

• Kleef op ieder paspoort een etiket met jouw beslagnummer. 

 

Verantwoordelijke / Aanvrager 

BE         - 0 1 0 1 

Of 

Kleef hier de barcodesticker van het beslag 

 

Naam: Handtekening: 

AANVOERGEGEVENS 

AANKOMSTDATUM OP HET BESLAG: …….. / …….. / 20…….. 

 

Oormerknummer van het eerste paspoort in het pakket:               

Aantal ingevoerde runderen  

Certificaatnummer (landcode.jaartal.7 cijfers): 
 
…………………………………………………………….. 

Land van herkomst: 
 
……………………………………………………………... 

(Bewaar het certificaat op het beslag, of een kopie indien de aanvoer via een verzamelcentrum of handelsstal 
gebeurde.) 

OPMERKINGEN 
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BVD-STATUUT BIJ INVOER VAN RUNDEREN 
 

Doorloop onderstaande stappen om te zien welke acties je wel of niet dient te ondernemen omtrent het 
BVD-statuut van de ingevoerde dieren: 

 

1. Is het rund afkomstig uit een BVD-vrij land (Denemarken, Oostenrijk, Finland, Zweden)? 

o JA: dan krijgt het automatisch een BVD-negatief statuut (IPI-vrij) 

o NEEN: ga naar stap 2 

 

2. Is het rund afkomstig uit een land met een evenwaardig BVD-statuut (Duitsland, Luxemburg, Ierland)? 

o JA: zie onderstaande tabel 

o NEEN: ga naar stap 3 

 

DUITSLAND Dieren waarbij “BVDV-unverdächtig” vermeld staat op het paspoort, krijgen het statuut IPI-
vrij door onderzoek. Hiervoor moet je niets meer doen. 

Als dit echter niet op het paspoort vermeld staat, dient de HIT-lijst meegestuurd te worden, 
samen met het formulier handelsverkeer. Op de HIT-lijst moet het BVD-statuut van de 
ingevoerde dieren vermeld staan. 

Indien er geen BVD-statuut op het paspoort vermeld staat en er geen HIT-lijst is: ga naar 
stap 3. 

Opmerking: indien de HIT-lijst pas achteraf bezorgd wordt aan DGZ, wordt de tijd voor 
het manueel koppelen van de BVD-statuten aangerekend volgens het vastgelegd 
uurtarief voor dienstverlening (zie www.dgz.be/publicaties/tarieven-alle-diersoorten). 

LUXEMBURG Dieren waarbij een gunstig BVD-statuut vermeld staat op het paspoort en de dieren waarvan 
het werknummer begint met LU99, krijgen het statuut IPI-vrij door onderzoek. 

Indien dit niet zo is: ga naar stap 3. 

IERLAND Dieren geboren vanaf 2013 krijgen het statuut IPI-vrij door onderzoek. 

Indien dit niet zo is: ga naar stap 3. 

 

3. Vraag het BVD antigeen-onderzoek aan voor de betreffende dieren bij een erkend labo.  
 

Volgens het KB van 18/09/2017 betreffende de bestrijding van BVD, dienen alle ingevoerde runderen 
zonder een equivalent BVD-statuut, binnen de 7 dagen na aankomst op het beslag virologisch 
onderzocht te worden. 

De lijst van geschikte onderzoeksmethoden BVD vind je op: 
www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/programma-s/bvd-programma/onderzoeksmethoden-bvd 

 

ANDERE VERPLICHTE ONDERZOEKEN BIJ INVOER VAN RUNDEREN 
Bij invoer uit bepaalde risicolanden, kunnen er ook analyses verplicht zijn voor Brucellos, Leucose of 
Tuberculose. Welke analyses in welke situaties verplicht zijn kan je nalezen op 
www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/bioveiligheid-en-preventie/aankoop/aankooponderzoeken.  

http://www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/programma-s/bvd-programma/onderzoeksmethoden-bvd
www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/bioveiligheid-en-preventie/aankoop/aankooponderzoeken

