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Registratie Bluetongue
en exportverklaringen op VeeOnline
Frans Jansen, marktmanager rundveehouderij

Registratie van Bluetongue wordt voor de veehouder en de dierenarts
gemakkelijker. De GD heeft daarvoor een nieuwe dienst ontwikkeld. Hiermee
zijn de vaccinatiegegevens beter te ontsluiten voor de exporteur en de
handelaar. Ook is een goede registratie van belang voor de logboekeisen.

Exporteur Henk Bles van Bles Dairies:
“Registratie en beschikbaarheid van de gegevens op internet zijn ontzettend belangrijk
en het bespaart veel kosten van uitzoeken en
nabellen. Met relatief weinig kosten en veel
gebruiksgemak schept het betere kansen voor
afzet van vaarzen voor de export. Dat is voor
iedereen goed.”

Dierenarts Cor van Aaken van
dierenartspraktijk Maas en Niers:
“Een goede diergezondheidsregistratie hoort
bij een gezonde bedrijfsvoering. Daarbij biedt
het onze veehouders extra mogelijkheden
als ze eens wat vaarzen over hebben. Dan is
het toch maar geregeld. De registratie werkt
efficiënt en is betrouwbaar. Het systeem werkt
duidelijk, maar kost me wel redelijk veel tijd.”

Johan van de Berg van Veepro:
“Een structurele oplossing en een breed gebruik zijn echt noodzakelijk om de export aan
de gang te houden. Massaal enten is ook van
belang om Bluetongue geen kans te geven.
Als men vaccineert, registreer dan ook voor
mogelijk te exporteren dieren.”

De communicatie en procedure rond het
registreren van de Bluetonguevaccinatie in
2008 was niet ideaal. Veel veehouders hebben de dieren niet laten registreren, omdat
vooraf niet bekend was óf ze vaarzen over
zouden hebben voor export en zo ja, welke
dat dan zouden zijn. De uitvoerige handmatige administratie nodigde ook niet uit
om massaal te registreren. Hierdoor en door
de overige Bluetongueproblemen stokte
de afzet van exportrunderen in 2008 bijna
volledig. Er waren simpelweg onvoldoende
runderen die aan de eisen voldeden.

Export
Uitgangspunt is nu dat alle vaccinaties
goed worden vastgelegd. Door eenduidige
vastlegging kan de exportwaardigheid
getoetst worden en kan flexibeler worden
ingespeeld op veranderende eisen rondom
export. Een goede registratie verbetert de
afzetmogelijkheden van runderen (vaarzen)
die te koop zijn.

Juiste bestemming
Via VeeOnline kunnen exporteurs nu raadplegen welke runderen gevaccineerd zijn
tegen Bluetongue. De exporteur kan op
basis van de beschikbare gegevens de juiste
bestemming zoeken voor de runderen.

Inloggen VeeOnline
Is uw Bluetonguevaccinatie al geregistreerd?
Dan kunt u de gegevens raadplegen op
VeeOnline via www.gddeventer.com, GD Rund,
VeeOnline. Om uw gegevens te beschermen
moet u inloggen met uw eigen z-login.
Heeft u nog geen of een oud login? Dan kunt
u op www.gddeventer.com uw login online
aanvragen of omzetten.

Hoe werkt het?
• De veehouder of de dierenarts print een
vaccinatielijst op VeeOnline.
• Bij het vaccineren worden de runderen
gemarkeerd op de vaccinatielijst.
• De dierenarts registreert de gevaccineerde runderen op VeeOnline.
• De gegevens zijn direct beschikbaar op
VeeOnline voor de veehouder.
• De exporteur kan op basis van de ID-code
raadplegen of en wanneer een rund is
gevaccineerd en wanneer het rund is geinsemineerd/gedekt. Hierbij worden geen
adresgegevens getoond!
• Bij export wordt op VeeOnline een
Bluetongue-exportverklaring aangemaakt
voor de VWA.
• Tarieven:
o Gebruik ent-applicatie en raadpleegfuncties op VeeOnline, per jaar:  7,50
aangevuld met  0,10 per gemiddeld
aanwezig rund ( 22,50 per jaar voor
bedrijf met 150 runderen)
o Bluetongue-exportverklaring (exporteur):  2,50 per rund, inclusief
inseminatiegegevens CRV.

‘Staan uw vaarzen straks hier?’
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