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Wat is een ‘Risico rapport dier’ en waarvoor kan je het gebruiken? 
Het ‘Risico rapport dier’ vermeldt de blokkeringsstatus van een dier en per dierziekte het 
statuut, met name voor IBR, BVD, brucellose, leucose, TBC, mond-en-klauwzeer en 
blauwtong. Belangrijk om weten is dat dit rapport een momentopname is van deze 
gegevens. Zowel de blokkeringsstatus als de statuten kunnen op ieder moment wijzigen!  

Je kunt dit rapport op basis van het volledige werknummer opvragen voor ieder rund, ook 
voor runderen die geen deel uitmaken van jouw beslag.  

DGZ adviseert om een ‘Risico rapport dier’ op te vragen voor ieder rund dat je zou willen 
aankopen of vraag de verkoper om een recente afdruk (de datum wordt bovenaan het 
rapport vermeld). 

Hoe vraag je een ’Risico rapport dier’ op in Veeportaal? 
1. Aanmelden in Veeportaal  
Houd jouw gebruikersnaam en paswoord bij de hand, surf naar www.dgz.be en klik op:  

 

Geef jouw gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Aanmelden’.  
(Opgelet: gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig)  

 

Je ziet nu de pagina met berichten (het prikbord). 
Klik bovenaan op ‘Sanitel.net-PRD’, zo klik je door naar de startpagina van Veeportaal.  
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2. Het rapport opvragen  
• Klik in het hoofdmenu op ‘Overzicht Rapporten’  

 

• Open het balkje onder de rubriek ‘Rapport categorieën’ en klik ‘Risicohistoriek’ 
aan. 

 
 

• Klik op het blauwe vinkje voor het rapport ‘Statussen en risicostatuten van een 
rund’.  
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1. Kies de juiste landcode,  
2. Vul (in het eerste en grootste invulveld) het volledige werknummer in (al of niet 

inclusief het controlegetal) en  
3. Klik op het blauwe vinkje  

 
 

 
 
 
 

 
 

Wanneer het werknummer correct ingevuld werd, vult het systeem het versienummer van 
het paspoort automatisch aan.  
Voor dieren van jouw eigen beslag kan je het werknummer eventueel opzoeken door te 
klikken op het vergrootglas icoontje rechts van het invulveld.  
  

 1                2                 3 
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• Klik nu uiterst rechts van het diernummer op de knop ‘Afdruk’. 
• Het rapport opent in een nieuw scherm. Je kan het rapport vervolgens afdrukken 

door op het printericoontje te klikken. 

Indien er geen nieuw scherm geopend wordt, kijk dan na of er geen pop-ups geblokkeerd worden. De 
‘Handleiding voor het aanpassen van de pop-up instellingen’ kan je via volgende link raadplegen: 
https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-pop-instellingen-voor-veeportaal 
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Toelichting bij het ‘Risico rapport dier’. 
Onder de identificatie van het rund zie je de blokkerings- en bewegingsstatus van het dier.  
De blokkeringsstatus én bewegingsstatus van een dier geven aan of dit dier verhandeld 
kan worden. Beiden moeten een juiste status hebben om een dier te verhandelen. 
 
Blokkeringsstatus:  

• Met de blokkeringsstatus ‘Normaal’ kan het dier normaal verhandeld worden.  
• Met de blokkeringsstatus ‘Vrijgegeven ter slachting’ kan het dier niet in de 

handel gebracht worden. Het mag het beslag enkel verlaten voor de rechtstreekse 
afvoer naar het slachthuis (of Rendac).  

• Met de blokkeringsstatus ‘Geblokkeerd’ kan het dier niet in de handel gebracht 
worden en niet naar het slachthuis afgevoerd worden. 

Bewegingsstatus:  
• Met de bewegingsstatus ‘Uit de handel’, ‘In de handel’ of ‘klaar voor de handel’ 

kan het dier verhandeld worden.  
• Met de bewegingsstatus ‘Geïmmobiliseerd’ kan het dier niet in de handel 

gebracht worden. Het mag het beslag enkel verlaten voor de rechtstreekse afvoer 
naar het slachthuis (of Rendac).  
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Hieronder een verduidelijking over de statuten van IBR en BVD. 

 
IBR dier 
De IBR-dierstatuten worden automatisch toegekend. Bij een niet-negatief IBR-onderzoek 
zal het statuut IBR-drager worden toegekend. Alle andere dieren worden aanzien als IBR-
onbekend (zowel dieren met als zonder onderzoek). 

Risico Statuut Toestand Omschrijving Blokkeringsstatus 

IA 1 1 IBR-onbekend Normaal 

IA 0 4 IBR-drager Enkel afvoeren naar  
I2-afmestbedrijven of slachthuis 

 
IBR beslag 
Een IBR-beslagstatuut kan verworven worden a.d.h.v. virologisch onderzoek of vaccinaties. 
Een hoger statuut wordt niet automatisch toegekend. Dit dient aangevraagd te worden door 
veehouder/(plaatsvervangende) bedrijfsdierenarts, het aanvraagformulier dat je hiervoor 
nodig hebt, vind je op www.dgz.be. 

Risico Statuut Toestand Omschrijving Blokkeringsstatus 

I 1 4 Onbekend Geblokkeerd 
I 2 1 Vaccinatie en jaarlijks een volledige screening Normaal 
I 2 3 Statuut tijdelijk opgeschort Vrijgegeven ter slachting 
I 2 7 Derogatie vaccinatie Normaal 
I 2 8 I2-afmest Vrijgegeven ter slachting 
I 3 1 IBR - vrij Normaal 
I 3 3 Statuut tijdelijk opgeschort Vrijgegeven ter slachting 
I 4 1 IBR - vrij Normaal 
I 4 3 Statuut tijdelijk opgeschort Vrijgegeven ter slachting 
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BVD dier 
Een BVD-dierstatuut kan verworven worden op basis van het resultaat van een virologisch 
onderzoek in een erkend laboratorium (eventueel via invoercertificatie/beslagcertificatie) of 
in sommige gevallen op basis van afstammingsgegevens in Sanitel. Bij de bepaling van 
een statuut weegt een virologisch onderzoek meer door dan afstammingsgegevens. 

BVD-
dierstatuut Omschrijving Blokkeringsstatus 

BVD 0 4 1 IPI door virologisch onderzoek Vrijgegeven ter slachting 

BVD 0 4 3 IPI door afstamming via voorouder Vrijgegeven ter slachting 

BVD 0 3 2  Administratieve IPI (BVD-onbekend rund dat niet binnen de 
opgelegde termijn virologisch onderzocht werd) Vrijgegeven ter slachting 

BVD 1 1 0 BVD-onbekend rund geboren voor 1/1/2015 Geblokkeerd 

BVD 1 2 1 IPI-verdacht door virologisch onderzoek Vrijgegeven ter slachting 

BVD 1 3 0 BVD-onbekend rund geboren na 1/1/2015 Geblokkeerd 

BVD 1 4 2 
BVD-onbekend rund  

(na toekennen van dit statuut, zal paspoort afgedrukt worden) 
Geblokkeerd 

BVD 1 2 4 IPI-verdacht door afstamming via nakomeling Vrijgegeven ter slachting 

BVD 1 2 3 IPI-verdacht door afstamming via voorouder Vrijgegeven ter slachting 

BVD 1 2 6 IPI-verdacht door opschorting BVD-vrij beslagstatuut Vrijgegeven ter slachting 

BVD 3 1 1 IPI-vrij door virologisch onderzoek Normaal 

BVD 3 1 4  IPI-vrij door afstamming Normaal 

BVD 3 1 6 IPI-vrij door beslagcertificatie (geboren na 1/10/18 op een 
beslag met BVD-vrij beslagstatuut met serologische opvolging) Normaal 

BVD 3 1 7 IPI-vrij door invoercertificatie Normaal 

BVD 3 4 6 IPI-vrij door beslagcertificatie (geboren voor 1/10/18 op een 
beslag met BVD-vrij beslagstatuut met serologische screening) Vrijgegeven ter slachting 
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BVD beslag 
BVD-beslagstatuten worden automatisch toegekend, enkel het BVD-vrij statuut met 
serologische bewaking moet aangevraagd worden. 

BVD-
beslagstatuut Omschrijving Blokkeringsstatus 

BVDH 01 
BVD-besmet bedrijf 

Bedrijf met IPI aanwezig (<=45 dagen) 
Normaal 

BVDH 03 
BVD-besmet bedrijf 

Bedrijf met IPI aanwezig (>45 dagen) 
Geblokkeerd 

BVDH 11 
BVD-bedrijfsstatus niet gekend 

Standaard bedrijfsstatuut 
Normaal 

BVDH 13 
Bedrijf met BVD-onbekende runderen 

(geboren voor 1/1/2015) 
Geblokkeerd 

BVDH 21 Bedrijf zonder historiek van besmetting, maar voldoet 
nog niet aan criteria van een BVD-vrij beslagstatuut Normaal 

BVDH 22 

BVD-verdacht bedrijf met historiek van BVD-
besmetting 

(positief resultaat in het laatste jaar), maar geen IPI’s of 
BVD-onbekende dieren meer aanwezig 

Normaal 

BVDH 31 BVD-vrij bedrijf met serologische bewaking Normaal 

BVDH 34 
BVD-vrij bedrijf met individueel virologisch 

onderzoek van de nieuwgeboren kalveren (virologische 
bewaking) 

Normaal 

BVDH 99 Officieel erkende instellingen, instituten of centra Geblokkeerd 
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