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Wat is een Risico rapport dier en waarvoor kan het gebruikt worden?
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!
U kan dit rapport op basis van het volledige werknummer opvragen voor ieder rund, ook voor
runderen die geen deel uitmaken van uw beslag.
DGZ adviseert om een ‘Risico rapport dier’ op te vragen voor ieder rund dat u zou willen aankopen of
vraag de verkoper om een recente afdruk (de datum wordt bovenaan het rapport vermeld).

Opvragen van een ’Risico rapport dier’ in Veeportaal
1. Aanmelden in Veeportaal
Houd uw gebruikersnaam en paswoord bij de hand, surf naar www.dgz.be en klik op:

Geef uw gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Aanmelden’.
(Gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig)

U ziet nu de pagina met berichten (het prikbord). Klik bovenaan op ‘Sanitel.net-PRD’, zo klikt u door
naar de startpagina van Veeportaal.
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2. Het rapport opvragen
•

Klik bij Rapporten op ‘Risico rapport dier’

•

Er verschijnt een nieuw scherm met een invulveld ‘Diernummer’.

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 uw eigen beslag kan u het werknummer eventueel opzoeken door te klikken op het
vergrootglas icoontje rechts van het invulveld.
•
•

Klik nu uiterst rechts van het diernummer op de knop ‘Bekijken’.
Het rapport opent in een nieuw scherm. U kan het rapport vervolgens afdrukken door op de
knop ‘Afdruk’ te klikken.
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Indien er geen scherm opent, kijk dan na of uw computer geen pop-ups blokkeert.
(Zie handleiding voor het aanpassen van de pop-up-instellingen op onze website of neem contact met de helpdesk van DGZ)
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Toelichting risico rapport
Onder de identificatie van het rund ziet u de blokkeringsstatus van het dier.
De blokkeringsstatus van een dier geeft aan of dit dier verhandeld kan worden.
• 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.
Hieronder een korte 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
IA
IA

Statuut
1
0

Toestand
1
4

Omschrijving
IBR-onbekend
IBR-drager

Blokkeringsstatus
Normaal
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, hiervoor vindt u een aanvraagformulier terug op
www.dgz.be.
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Statuut
1
2
2
2
3
2
3
4
4

Toestand
4
1
3
7
1
8
3
1
3

Omschrijving
Onbekend
Vaccinatie en jaarlijks een volledige screening
Statuut tijdelijk opgeschort
Derogatie vaccinatie
IBR - vrij
I2-afmest
Statuut tijdelijk opgeschort
IBR - vrij
Statuut tijdelijk opgeschort

Blokkeringsstatus
Geblokkeerd
Normaal
Vrijgegeven ter slachting
Normaal
Normaal
Vrijgegeven ter slachting
Vrijgegeven ter slachting
Normaal
Vrijgegeven ter slachting

BVD dier
Een BVD-dierstatuut kan verworven worden op basis van het resultaat van een virologisch onderzoek
in een erkend laboratorium (eventueel via invoercertificatie) of in sommige gevallen op basis van
afstammingsgegevens in Sanitel. Bij de bepaling van een statuut weegt een virologisch onderzoek
meer door dan afstammingsgegevens.
Dieren met statuut 3 zijn IPI-vrij en mogen vrij verhandeld worden. Bij een statuut 1 of 2 hebben ze
blokkeringsstatus geblokkeerd.
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