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HANDLEIDING: STARTEN MET VEEPORTAAL VOOR HOUDERS VAN
SCHAPEN, GEITEN EN HERTACHTIGEN: AAN DE SLAG!
Meer informatie voor houders van schapen, geiten en hertachtigen vindt u op onze website www.dgz.be

1

Aan de slag met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en
hertachtigen

Houd uw gebruikersnaam en paswoord bij de hand
Surf naar www.dgz.be en klik op:

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

Gebruikersnaam en paswoord zijn
hoofdlettergevoelig.

U komt eerst op de pagina met berichten (het prikbord). Om op de 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,…).

U kunt vanuit eender welke pagina terugkeren naar deze startpagina door bovenaan te klikken op
Sanitel.Net-PRD.

2

Een 15/12-telling registreren

Op de startpagina klikt u op de link Register 15/12 - telling onder de groep Andere meldingen.

Op het volgende scherm geeft u de gegevens in:
1. Totaal aantal gemerkte dieren
2. Waarvan vrouwelijk en meer dan 6 maand oud
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Nadat u alles ingevuld heeft, drukt u rechts onderaan op de knop Toevoegen.
Op het ogenblik dat u op de knop Toevoegen klikt, voert het systeem een aantal controles uit. Als er
fouten/afwijkingen in uw melding aanwezig zijn, worden deze getoond op het tabblad Validatie.
U kan de geregistreerde gegevens nog wijzigen of u klikt in het naast ‘Afwijking aanvaarden’ en
nogmaals op toevoegen. Als in het veld ‘meldingsnummer’ een nummer verschijnt, bent u klaar met
deze tellingsmelding.

3

Een vervoersmelding registreren

Wanneer u een vervoersmelding (verplaatsingsdocument) wenst te registreren, selecteert u op de
startpagina de rubriek Bewegingsmelding.

Op het volgende scherm (Vervoersmelding veehouder) geeft u de gegevens in die u terugvindt op
uw verplaatsingsdocument. Het betreft volgende gegevens: Inrichting aankomst, Datum en tijdstip
van laden en lossen, Beslag Aankomst, Aantal dieren, Documentnummer (zie
verplaatsingsdocument), Nummerplaat en indien van toepassing Nummerplaat aanhangwagen.

Het documentnummer is als volgt opgebouwd:
Beslagnummer + jaartal (2 cijfers) + volgnummer (2 cijfers)

Het jaartal dient overeen te komen met het jaar waarin de beweging plaatsvindt.
Een aantal gegevens is automatisch ingevuld.
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Nadat u alles ingevuld heeft, drukt u rechts onderaan op de knop Toevoegen.

Op het ogenblik dat u op de knop Toevoegen klikt, voert het systeem een aantal controles uit. Als er
fouten/afwijkingen in uw melding aanwezig zijn, worden deze getoond op het tabblad Validatie.
U kan de geregistreerde gegevens nog wijzigen of u klikt in het naast ‘Afwijking aanvaarden’ en
nogmaals op toevoegen. Als in het veld ‘meldingsnummer’ een nummer verschijnt, bent u klaar met
deze melding.

4

Een bestelling plaatsen

Wanneer u een bestelling wenst te plaatsen, selecteert u
het hoofdmenu de rubriek Aanmaken bestelling.
Op het volgende scherm (Beheer bestelling) klikt u op de knop Artikel toevoegen (1).

(1)
(3)
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Een nieuw scherm opent waarin u een artikel kan kiezen.

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 u via volgende link raadplegen:
https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-pop-instellingen-voor-veeportaal

Het veld Categorie wordt automatisch ingevuld; de velden Artikel type en Artikel subtype dient u
zelf in te vullen. Afhankelijk van de selectie kan het zijn dat u bijkomende velden dient in te vullen.
Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen (2) rechts onderaan het scherm. U hebt nu 1 artikel
toegevoegd aan uw bestelling.
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Op het ogenblik dat u op de knop Toevoegen (2) klikt, voert het systeem een aantal controles uit.
Indien er informatie ontbreekt, wordt dit onderaan het scherm gemeld. Gelieve de ontbrekende
informatie vervolgens in te vullen en opnieuw op de knop Toevoegen te klikken. Indien er
fouten/afwijkingen in uw melding aanwezig zijn, worden deze getoond op het tabblad Validatie. Indien
u deze afwijkingen wenst te aanvaarden, vinkt u ‘afwijkingen aanvaarden’ aan en klikt u onderaan
opnieuw op ‘toevoegen’.

(2)

Binnen één bestelling kunt u meerdere artikelen bestellen. Hiervoor start u in het scherm Beheer bestelling
opnieuw bij de stap ‘Artikel toevoegen’.

Klaar met bestellen? Klik dan op de knop Toevoegen rechts onderaan in het scherm Beheer
bestelling. Het bestellingsnummer wordt automatisch ingevuld en uw bestelling is geregistreerd in
Sanitel.

5

Wijzigen paswoord

Indien u uw paswoord wenst te wijzigen, klikt u op de link ‘Wijzigen paswoord’ op de startpagina.
Op het volgende scherm geeft u het oude paswoord in en vervolgens een nieuw paswoord.

Het nieuwe paswoord dient te bestaan uit minimum 8 karakters, waarvan minimum 2 cijfers.

Bevestig dit nieuwe paswoord en druk op de knop Wijzigen paswoord.

6

Aanpassen van uw profiel

Klik op de afbeelding, onderaan de startpagina, van de diersoort waarvoor u een melding of bestelling
wenst te registeren. Bijvoorbeeld:
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