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1. De bewegingsstatus van een specifiek dier opzoeken 

Op de startpagina klik je op de link ‘Opzoeken dier’. 

 

Er opent een nieuw scherm. Vul het oormerknummer (of de 4 laatste cijders) in van het dier bovenaan 
links en klik onderaan rechts op de knop ‘Zoeken’.  

 

Klik op het gele mapje voor het diernummer. Er opent een nieuw scherm ‘Beheer dier’ 

 

Rechts bovenaan kan je de bewegingsstatus zien van het dier: 
- Geïmmobiliseerd: het dier mag niet verhandeld worden 
- De overige statussen zijn in orde om een dier te verhandelen.  

 

Vanop je startscherm op Veeportaal kan je ook naar ‘Bekijk beslag’ gaan en vervolgens op 
het tabblad ‘Dieren’ klikken. Klik op de knop ‘Toon alle dieren’. Ook vanuit dit overzicht kan 
je op het gele mapje van een specifiek dier klikken om de bewegingsstatus rechtsboven te 
raadplegen.  

HANDLEIDING: OPZOEKEN BEWEGINGSSTATUS DIER 
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2. Een overzicht van dieren met een specifieke status opvragen 

Dieren die nog de status geïmmobiliseerd hebben, staan standaard op het register R5 (zie handleiding 
Opvragen register rundvee op Handleidingen Veeportaal rundvee | DGZ) 

Via ‘Opzoeken dier’ op het startscherm van Veeportaal kan je ook gericht gaat zoeken naar dieren die 
geïmmobiliseerd zijn en dus niet mogen worden verhandeld of naar dieren met een andere status 
(meestal ‘Uit de handel’) die wel mogen worden verhandeld.  

Op de startpagina klik je op de link ‘Opzoeken dier’. 

Vul de gewenste bewegingsstatus in: 

- Geïmmobiliseerd: het dier mag niet verhandeld worden 
- De overige statussen zijn in orde om een dier te verhandelen.  

 

Klik rechts beneden op de knop ‘Zoeken’. Je krijgt vervolgens enkel de dieren van je beslag te zien 
met de specifiek opgegeven bewegingsstatus.  
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