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Starten met Veeportaal voor rundveehouders: aan de slag!
1. Registratie voor Veeportaal
Om gebruik te maken van Veeportaal dient u over een gebruikersnaam en paswoord te beschikken. Surf naar
www.dgz.be en klik op ‘Aanvraag login Veeportaal’.

Vul de volgende pagina aan met de gevraagde gegevens en klik vervolgens onderaan op ‘Indienen’. U ontvangt
kort daarna een e-mail ter bevestiging dat uw aanvraag goed ontvangen werd. Binnen een week ontvangt u dan
een e-mail met uw gebruikersnaam, het paswoord krijgt u per post.

2. Aan de slag met Veeportaal voor rundveehouders
Houd uw gebruikersnaam en paswoord bij de hand.
Surf naar www.dgz.be en klik op de blauwe knop ‘Start Veeportaal’:

Geef vervolgens uw gebruikersnaam en paswoord in en druk op de knop ‘Aanmelden’.
Gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig.

Waneer U aangemeld bent op Veeportaal, komt u steeds eerst op het prikbord (= pagina met belangrijke
berichten, mededelingen,…) terecht. Om op de effectieve startpagina van Veeportaal te komen, klikt u bovenaan
op ‘Sanitel.net-PRD’.
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Vervolgens komt u op de startpagina van Veeportaal. Vanuit dit scherm kan u dan doorklikken naar de
gewenste actie (geboortemelding, vertrekmelding,…).

Per actie is er een handleiding voorzien. Deze vindt u terug door op de homepagina
www.dgz.be door te klikken op ‘Handleidingen Veeportaal’, onder de blauwe knop ‘Start
Veeportaal’.

3. Aanpassen van uw profiel
Als u voor meerdere diersoorten over een beslagnummer beschikt, dan vindt u links onderaan de startpagina
van Veeportaal een icoontje per diersoort waarvoor u geregistreerd bent.
Wilt u een melding of bestelling registreren voor een bepaalde diersoort, dan dient u op het icoontje van de
betreffende diersoort te klikken.
Op onderstaand voorbeeld ziet u dat de veehouder in kwestie een beslagnummer heeft voor de diersoort
rundvee en varkens. In dit voorbeeld is de diersoort rundvee aangeduid (zie de zwarte kader).
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