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Op de startpagina klik je op de link ‘Vertrekmelding’. Je kan ook kiezen voor een ‘Vertrekmelding 

Rendac’ of een ‘Vertrekmelding Slachthuis’.  

 
 
Er opent een nieuw scherm ‘Vertrekmelding landbouwer’. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Vul de ‘Bewegingsdatum’ in (= vertrek- of sterftedatum)  
2. Vul de ‘Overnemer’ in. Vóór het nummer van de overnemer dien je steeds de landcode BE in te 

tikken. Onmiddellijk na de BE tik je de cijfers in, (zonder spaties of tekens) bvb BE42012345.  
Wanneer u op het blauwe vinkje klikt, komt de naam van de overnemer te voorschijn. 
 
Indien een buitenlandse overnemer => vul de landcode van de overnemer in (raadpleeg de lijst 
met landcodes op het einde van deze handleiding)  
 

3. Vul vrijblijvend de veldjes voedselketeninformatie, 1 oormerk verloren en directe afvoer in. 
Opgelet: een dier met 1 oormerk kan enkel rechtstreeks naar het slachthuis worden afgevoerd. 
Indien je dit hebt aanduidt en het is toch niet (meer) van toepassing, dien je de helpdesk te 
contacteren om de status van het dier recht te zetten.  

HANDLEIDING: EEN VERTREKMELDING REGISTREREN 
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4. Klik op het tablad ‘‘Dieren’ om de vertrokken runderen te registreren. (Dieren die op dezelfde 

dag met dezelfde overnemer vertrokken zijn).  
 

De oormerknummers kan je op verschillende manieren doorgeven. 
a. Je kan dit manueel doorgeven. Vermeldt in het vakje ‘Rijen’ het aantal dieren dat vertrekt 

en klik op de knop ‘Toevoegen’ naast dat vakje.  
 
 
 
 
 

 
Per rij registreert je het oormerknummer en het versienummer. 
 
 
 
 
 
 

Het versienummer vind je nog steeds terug in de barcode van het document, vlak 
voor je beslagnummer, bv. BE56849624 3140046325. 

 

b. Via de knop ‘Zoeken’ kan je meerdere dieren tegelijk selecteren. 
 
Er opent een nieuw scherm. Je plaatst een vinkje vooraan het dier en klikt onderaan op 
de knop ok.  

 

Het is mogelijk dat dieren waarvoor je het vertrek nog niet meldde, reeds verdwenen zijn uit de 
inventaris. Dit komt omdat ze reeds op de lijst staan van het slachthuis, van rendac of van het nieuwe 
beslag. Je dient ze dan toe te voegen via een manuele ingave. 
 

c. Voor wie over een scanner beschikt: plaats de cursor in het veld ‘Aantal gescande 
paspoorten’ en scan de barcode van ieder vertrekluik. Klik op de knop ‘Valideren’.  
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5. Nadat je alles ingevuld hebt, klik je rechts onderaan op de knop ‘Toevoegen’. Het systeem voert 
een aantal controles uit. Als er fouten/afwijkingen in de melding aanwezig zijn, worden deze 
getoond op het tabblad ‘Validatie’. Je kan de geregistreerde gegevens nog wijzigen (klik op het  
tabblad ‘Details’ en pas de nodige gegevens aan) of plaats een vinkje naast ‘Afwijking 
aanvaarden’ en klik nogmaals op ‘Toevoegen’.  
 

Veehouders met een CRV-mandaat hebben een extra tabblad. In dit tabblad kan je een Reden 
vertrek aanduiden.  

 
 

6. Als er links bovenaan in het veld ‘Meldingsnummer’ een nummer verschijnt, ben je klaar met 
de melding. 
 
 
 

 Lijst van de landcodes  
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