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VOORDAT U MET BELTRACE VAN START GAAT  
 
Aanpassen van het profiel en de default parameters  

 
• Om gegevens van uw profiel aan te passen kiest u in het hoofdmenu voor 'Beheer 

profiel'.  
 
• U kan in pagina 1 een keuze maken van de taal van de toepassing  

 

 
 

• U kan een keuze maken van de operator en de gekoppelde vestiging  
(Enkel mogelijk indien u de nodige rechten heeft gekregen om dit aan te passen) 

 

 
 

• Beheer van zijn eigen vestiging  
 
Met betrekking tot uw eigen vestiting kan u 'favorieten' gaan bepalen of met andere 
woorden de operatoren waarmee u regelmatig samenwerkt. Als u op het betrokken 
icoontje klikt, verschijnt de betrokken vestiging in een pop-up scherm.  
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In de tab 'betrokken operator' 
 

1) Kiest u voor editeren  
2) Kiest u voor toevoegen  
 

 
 
Het scherm voor het opzoeken van een operator wordt geopen;  
 
1) U kan de opzoekcriteria invullen en een operator opzoeken  
2) U kan de rol kiezen waarin de operator wordt toegevoegd aan de vestiging  
3) U kan de operator kiezen en toevoegen in de gekozen rol.  
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Als u terugkeert naar het oproepende scherm is de betrokken partij toegevoegd in de 
gekozen rol. U moet vervolgens enkel nog een update uitvoeren.  
 

 
 

• U kan teslotte een keuze maken van enkele default waarden die worden gebruikt 
bij een slachtaangifte:  
- diertype  
- diersubtype 
- slachtwijze 
- aanduiding of het slachthuis per default de aangever is.  
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BELTRACE WEBLOKET EN WEBINSPECTEUR  
 
Gebruiksgeval: Beheer Slachtaangifte  
 
Schermoverzicht  
 

 
 
Algemeen 

• Scherm voor ingave van een slachtaangifte en één of meerdere slachtloten. 1 
• De gebruiker kan algemene gegevens van de slachtaangifte ingeven en vervolgens 

één of meerdere slachtloten toevoegen.  
• Verschillende slachtloten kunnen achtereenvolgens worden aangemaakt via het 

gebruik van de knop 'Toevoegen slachtlot' (Zie verder). 
Aandacht:  
Wanneer je verschillende slachtloten één voor één toevoegt (via de knop ' 
Slachtlot Toevoegen', moet je uiteindelijk ook nog  de knop 'Toevoegen' 
(rechts onderaan) selecteren om de aangifte weg te schrijven in de databank.  

• Meerdere individuele dieren kunnen tegelijkertijd worden toegevoegd via de 
afzonderlijke functie 'Meerdere individuele dieren Toevoegen ' (Zie verder). 

• In de verschillende tabbladen worden de verschillende onderdelen van een 
slachtaangifte getoond (Zie verder) 

 
Speciale functionaliteiten  

• Interne referentie Aangifte:  
- dit wordt automatisch aangemaakt en is als volgt samengesteld:  

                                                 
1  Zie ook in de bijlage een toelichting rond Slachtaangifte en Slachtloten  
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- het eerste gedeelte van het nummer is gebaseerd op het nummer van de 
Vestiging: 1ste positie en drie laatste posities van de vestiging / in de 
toekomst een uniek vestigingsnummer?  
- gevolgd door een chronologisch nummer  

- het is echter mogelijk om een ander nummer in te geven dan hetgeen wordt 
voorgesteld  

• Datums  
- Datum Voedselketeninformatie ontvangen   
- Aangifte datum en tijdstip:  

- default is dit de actuele datum, deze kan echter worden aangepast  
- Aankomst datum en tijdstip:  

- per default is dit de actuele datum (met uitzondering van gevogelte)  
- voor gevogelte: per default is dit de aankomstdatum + 1 dag  

- Geplande slachtdatum:  
- per default is dit de actuele datum (met uitzondering van gevogelte)  
- voor gevogelte: per default is dit de aankomstdatum + 1 dag  

Voor het ingeven van een datum kan je de ‘datum-picker’ gebruiken. 
• Diertype en Diersubtype:  

- maak een selectie uit de selectielijst  
• Oorsprong:  

- maak een selectie uit de selectielijst 
- 'lokaal (België)' 
- 'EU lidstaat': een land van oorsprong is dan verplicht  
- 'Buiten EU': een land van oorsprong is dan verplicht  

• Vervoerder, aangever en eigenaar:  
- Bij het toevoegen van een vervoerder, wordt de aangever per default gelijk 
gesteld aan de vervoerder, de aangever kan echter wel worden gewijzigd.  
- In het geval er meerdere vervoerders of aangevers zijn, kunnen bijkomende 
betrokken partijen worden ingegeven in het tabblad 'Betrokken partijen' (Zie 
verder). 

• Slachtwijze:  
- maak een keuze uit de keuzelijst:  

- 'commerciële slachting'  
- 'particuliere slachting'  

• Wanneer vervoerders, aangever en eigenaars worden ingegeven, kan het geheel 
versneld worden door gebruik te maken van 'frequent gebruikte partijen' of 
'favorieten'  
De manier om voor een slachthuis favorieten te definiëren is uitgelegd in het 
'Gebruiksgeval – Beheer onderneming'  

• Als een operator nog niet aanwezig is in Sanitel en zich aanbiedt aan het 
slachthuis en bijgevolg ook geregistreerd moet worden in een slachtaangifte, is 
het mogelijk om een nieuwe operator aan te maken via de functionaliteit: ’Beheer 
tijdelijke operator’.  
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Gebruiksgeval: Beheer Slachtaangifte – Toevoegen 
Slachtlot  
 
Schermoverzicht 
 

 
 
Algemeen 

• Je kan één of meerdere slachtloten toevoegen aan een slachtaangifte  
• Interne referentie lot: dit wordt automatisch aangemaakt en is als volgt 

samengesteld: Interne referentie aangifte/chronologisch nummer  
Het is echter mogelijk om een ander nummer in te geven dan hetgeen wordt 
voorgesteld  

 
Specifieke functionaliteiten 

• Een sanitaire eenheid kan worden ingegeven, men kan echter ook het 
Vestigingsnummer ingeven (oude beslag nummer), en op basis van het reeds 
ingegeven Diertype, wordt de Sanitaire eenheid opgehaald.  

• Bij ingave van gegevens voor een slachtlot worden verschillende validaties 
uitgevoerd. Voor een overzicht van deze validaties verwijzen we naar de volgende 
bijlage.  

 
Controles op de Velden: 
 

����������	
�����

�������
����������
��
���������
���
�������� 
 
 

Indien oorsprong = Lokaal (BE): Speciale functionaliteiten   
  

1) Runderen  
 

'Paspoort nummer' is uitsluitend geactiveerd in geval van het diertype 'Rund'  
Het paspoort nummer geldt als de Identificatie voor een Rund lot. 
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• Mogelijkheid om een paspoort te scannen  
• Mogelijkheid om manueel een veld in te vullen met een geldig 

werknummer en correct paspoort versienummer, een controlegetal wordt 
berekend en kan worden gebruikt ter controle of het nummer geldig werd 
ingegeven.  

• Het paspoortnummer wordt eveneens berekend. Het is aangewezen om te 
controleren of het versienummer van het paspoort overeenkomt met het 
gegenereerde nummer.  

• Op basis van de ingave van het paspoortnummer wordt de Sanitaire 
eenheid opgehaald alsook de geboorte datum van het rund. 

 
 

Toevoegen van meerdere dieren  
 

 
 

• In het geval van runderen, kan je meerdere runderen tegelijkertijd toevoegen.  
• Het bovenste gedeelte van het scherm kan niet worden gewijzigd. (Gegevens van 

de slachtaangifte). 
• Het middelste gedeelte kan worden gewijzigd ('Toestand aangevoerd dier' en 

'Wijze van Slachten') en dit gegeven is hetzelfde voor alle dieren die worden 
toegevoegd.  

• In het onderste gedeelte kan men de gegevens van meerdere dieren tegelijkertijd 
ingeven, waarna je vervolgens een update kan uitvoeren om deze tegelijkertijd te 
bewaren in de databank.  

 
Controles die worden uitgevoerd:  

• Het rund moet bestaan, de toepassing voert een controle uit om na te gaan of het 
rund wel werd geregistreerd in Sanitrace. 

• Het dier mag niet 'geblokkeerd' zijn.  
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• Het dier moet zich in Status 1 of 2 bevinden, anders wordt een melding 
bijgevoegd bij de validatie gegevens. 

Een dier kan slechts eenmaal geslacht worden. De toepassing controleert of het dier niet 
reeds werd geslacht of met andere woorden geen deel uitmaakt van een reeds bestaande 
slachtaangifte.  
 

Aandacht:  
In geval een controle niet succesvol is, moet de correctie aan de bron 
worden uitgevoerd vooraleer men verder kan gaan met de verwerking 
van de slachtaangifte.  
Bvb. In het geval er bij een vorige slachtaangifte een paspoort niet 
correct werd geregistreerd en dit paspoort voor de actuele 
slachtaangifte wel degelijk het juiste is, krijgt de gebruiker de melding 
dat het dier reeds werd geslacht. In dat geval moet in Sanitrace de 
overeenkomstige correctie worden uitgevoerd, voordat een dier terug 
kan worden aangeboden voor slachting.  

 
 

2) Varkens  
In het geval van varkens is het identificatienummer het ‘Klophamer nummer'. 
De klophamer is de unieke referentie naar de Sanitaire Eenheid. Op die manier wordt er 
in voorzien dat indien het ene nummer wordt ingegeven, automatisch ook het andere 
nummer wordt gegenereerd. 
Gewichtscategorie wordt per default gezet op ‘Tussen 25 en 130kg’ voor varkens met 
subtype ’Vleesvarken’. 

 
3) Schapen en Geiten  

In het geval van schapen en geiten kan een oormerknummer optioneel worden ingegeven, 
het nummer van de sanitaire eenheid is verplicht.  

 
4) Eénhoevigen  

Een paspoort en chip is verplicht.  
 

5) Groot vrij wild en klein vrij wild  
Een 'verklaring jager' is verplicht. 

 
6) Loopvogels  

Het nummer van de sanitaire eenheid is verplicht  
 

7) Gekweekte Everzwijnen  
Het nummer van de sanitaire eenheid verplicht  

 
8) Gekweekte Hertachtighen  

Het nummer van de sanitaire eenheid is verplicht.  
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9) Gevogelte en lagomorfen  
In geval de oorsprong is lokaal: het documentnummer van 'Slachting gevogelte' verplicht. 

 
 
Speciale functionaliteiten: Dieren van buitenlandse herkomst 
(EU lidstaat of Buiten EU) 
 
Opgelet. Er is een verschil tussen enerzijds “dieren van buitenlandse herkomst” zoals 
hieronder bedoeld is, namelijk dieren die vanuit een ander land rechtstreeks toekomen in 
een slachthuis en anderzijds dieren die in een andere lidstaat geboren zijn maar verbleven 
hebben op een Belgisch beslag en dus beschikken over een Belgisch paspoort. Deze 
dieren behouden hun oormerk van in het land van geboorte en moeten op dezelfde manier 
behandeld worden als Belgische dieren (behalve het berekenen van het controlecijfer).  

 
Voor dieren van buitenlandse oorsprong:  

- EU lidstaat  
- Buiten EU  

Kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd:  
 
Op niveau van de slachtaangifte:  
 

o Het is noodzakelijk om een landcode in te geven om de oorsprong van het dier 
aan te geven.  

 
• Eén van beide velden kan worden ingevuld:  

o Ofwel het "Certificaat nummer" (= toegekend door TRACES)  
o Ofwel het "Locale referentienummer " (= toegekend door het land van 

herkomst)  
Geen enkel, één of beide velden kunnen worden ingevuld.  
 

• Registratie voor een groep van dieren  
Een groep van dieren (ook de individueel opgevolgde dieren zoals runderen) 
kan hetzelfde "Certificaatnummer" of "Lokaal referentienummer" hebben. Dit 
is de reden waarom deze referentienummers slechts één keer moeten 
geregistreerd worden voor alle dieren in dezelfde slachtaangifte.  
Dit betekent ook dat wanneer bepaalde dieren een verschillend 
"Certificaatnummer" of "Lokaal referentienummer" hebben, deze moeten 
geregistreerd worden via twee verschillende slachtaangiftes.  
 

Formaat van een ”Lokaal referentienummer”:  
- alfanumeriek van 16 posities  
- het formaat is vrij (er worden met andere woorden geen interne controles op de 
geldigheid van het nummer uitgevoerd) 

Formaat van een ”Certificaatnummer”  
- maximum 26 posities, alfanumeriek (inclusief het versienummer)  
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(bijvoorbeeld: 'INTRA.BE.2007.123456712345, waarbij voor het laatste gedeelte de 
posities 1-7 een nummer vormen, en de posities 1-5 een versienummer vormen)  
 
- deze nummers worden gegenereerd door TRACES (wanneer het gezondheidscertificaat 
wordt ingegeven) en de registratie van dit nummer maakt een latere rapportering 
mogelijk.  

 
• Registratie van een buitenlandse eigenaar:  

- men kan er van uitgaan dat voor de buitenlandse dieren, de eigenaar reeds in 
Sanitrace gekend is.  
- indien dit niet het geval is, moet de eigenaar worden geregistreerd via het 
scherm ’Aanmaak Sanitrace Operator’.  

Op het niveau van het slachtlot  
 
Mogelijkheden:  

• Mogelijkheid om manueel een paspoortnummer in te geven.  
 
Controles die worden uitgevoerd:   

• Een dier kan slechts één keer geslacht worden, de toepassing gaat na of het 
dier al voorkomt in een ander slachtlot.  

 
Aandacht:  
We merken op dat tot de in productiestelling van de nieuwe Sanitrace 
toepassing er geen specifieke controles gebeuren voor runderen van het 
Groothertogdom Luxemburg.  

 
 

• Voor de runderen is steeds het werknummer verplicht (voor de locale dieren 
alsook voor dieren van buitenlandse herkomst)  
 
• In die gevallen waarin noch het "Certificaatnummer" noch het "Lokaal 

referentienummer" werden geregistreerd, is een nummer van een sanitaire 
eenheid verplicht. Het nummer van een buitenlandse sanitaire eenheid 
bestaat uit een landcode + maximaal 12 posities.  
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Gebruiksgeval uitbreidingen– Toevoegen vaststellingen aan een 
slachtlot   
 

 
 

• In geval er anomalieën zijn kan een slachthuis deze registreren.  
• Bij ingave van een slachtaangifte, kunnen slachthuizen drie types van 

vaststellingen ingeven:  
- Tekortkomingen m.b.t. documenten 
- Anomalieën dierenwelzijn  
- AM vaststellingen 

• Vaststellingen kunnen worden toegevoegd:  
- Door selectie van een vaststelling op het laagste niveau in de 

boomstructuur  
- Door ingave van een verkorte gebruikerscode van een vaststelling  
- Mogelijkheid om datum en tijdstip toe te voegen, samen met een 

commentaar  
- De vaststelling kan worden toegevoegd aan het slachtlot door selectie van 

de knop Toevoegen.  
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Gebruiksgeval: Beheer slachtaangifte – Workflow and 
Status  
Statusflow  
 

Animals Accepted 
(AACD)

Submitted
(SRGD)

Closed 
(CLSD)

New (NEW)

Close 
(CLS)

Animals 
Arrived 
(AARR)

Animals Refused 
(ARFD)

Cancelled (CNLD)

Cancel 
(CNCL)

Save (SAV)

Save (SAV)

SlaughterFile
StatusDiagram
��������	
���	���

Save (SAV)

Accept animals
(AACC)

Submit 
Slaughterfile
Declaration

(SUBM)

From this point 
onwards , all the 

slaughterlots 
are ‘Submitted’

Status automatically
attributed when all 
slaughterlots are 
in a final status

(no manual 
statuschange)

Refuse (REF)

�������������������������������������������

(RNEW)

(RSRGD)

Cancel 
(CNCL)

Only allowed if all 
Lots are cancelled
Only allowed if all 
Lots are cancelled
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Algemeen 

• Een slachtaangifte bevindt zich steeds in een specifieke status. Meerdere statussen 
zijn mogelijk.  

• De status van een slachtaangifte kan worden gewijzigd via het gebruik van de 
selectielijst rechts onderaan het scherm (genaamd 'actie'). Men selecteert een actie 
uit de selectielijst en doet vervolgens een udpate om de statusaanpassing uit te 
voeren.  

• De actuele status wordt steeds getoond in het bovenste deel van het scherm.  
• In het Tabblad 'Status Historiek' worden in chronologische volgorde de 

opeenvolgende statussen getoond.  
 
Speciale functionaliteiten 

• In de selectielijst voor het wijzigen van de statussen worden steeds uitsluitend 
deze acties getoond die op dat moment mogelijk van toepassing zijn. De inhoud 
van deze keuzelijst wordt met andere woorden dynamisch aangepast. Iedere actie 
resulteert in een overeenkomstige statusaanpassing.  

 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer Slachtaangifte – Operator  
 
Schermoverzicht  
 

 
Algemeen 

• Bijkomende operatoren kunnen aan een slachtaangifte worden toegevoegd: 
vervoerders, aangevers. Dit gebeurt via de knop 'Operator Toevoegen'. Het 
scherm voor het opzoeken van operatoren wordt geopend. Denk eraan om tegelijk 
ook de hoedanigheid te selecteren waarin de operator wordt opgenomen in de 
slachtaangifte.  

• Er kan echter steeds slechts één eigenaar zijn.  
• In geval er verschillende vervoerders zijn, is het niet nodig om aan te geven welke 

slachtloten werden aangevoerd door welke vervoerders. Hetzelfde geldt voor de 
aangevers.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer Slachtaangifte – Tabblad 
overzicht slachtloten  
 
Schermoverzicht  
 

 
 
Algemeen 

• In dit scherm zie je een overzicht van alle slachtloten in een slachtaangifte.  
• Men kan slachtloten verwijderen zolang de slachtaangifte nog niet in status 

'submitted' is gekomen.  
 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer slachtaangifte – Tabblad 
Slachtgegevens  
 
Schermoverzicht 
 

 
Algemeen  

• In dit scherm kan je de slachtgegevens ingeven (warm gewicht, slachtwijze, 
datum en tijdstip van slachten) voor alle slachtloten van een slachtaangifte.  

• Deze gegevens kunnen ook worden toegevoegd op het niveau van het slachtlot in 
de module Web-inspecteur.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer slachtaangifte– Tabblad 
Dierenwelzijn  
 
Schermoverzicht  
 

 
 
Algemeen 

• In dit scherm kunnen slachthuizen en controlerende veeartsen gegevens noteren in 
het kader van het dierenwelzijn. Het is de bedoeling dat enkel de anomalieën 
hierin worden geregistreerd.  

• De controlerende dierenarts kan ingeven:  
- De nummerplaat van het gecontroleerde voertuig, waardoor hij aangeeft 

dat dit werd gecontroleerd.  
- Het aantal anomalieën, waarmee wordt aangegeven dat er afwijkingen 

waren op vlak van dierenwelzijn  
- Het aantal betrokken dieren, waarmee een indicatie wordt gegeven van het 

aantal dieren ten opzichte waarvan er afwijkingen op vlak van 
dierenwelzijn bestaan.  

• Het slachthuis kan een nummerplaat ingeven, waarmee wordt aangegeven dat dit 
voertuig werd gecontroleerd.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Opzoeken slachtaangifte  
 
Schermoverzicht 
 

 
 
Algemeen  

• Via dit scherm kan men slachtaangiftes opzoeken op basis van verschillende 
opzoekcriteria.  

 
Speciale functionaliteiten  

• Bij oproep van het scherm is het veld 'status' niet ingevuld, wat betekent dat alle 
slachtaangiftes worden opgezocht die zich niet in een eindstatus bevinden.  

• Om slachtaangiftes te selecteren die zich in een eindstatus bevinden, moet men 
expliciet de status 'alle' selecteren in de keuzelijst.  

• Slachthuizen kunnen uitsluitend hun eigen slachtaangiftes consulteren, dat is de 
reden waarom voor een gebruiker van het slachthuis de gegevens met betrekking 
tot het slachthuis vooraf zijn ingevuld en niet kunnen worden gewijzigd.  

 
Gebruiksgeval uitbreidingen  

• Men kan de rijen sorteren door bovenaan op de betrokken kolom hoofding te 
selecteren (eenmaal voor oplopende sortering, een tweede maal voor dalende 
sortering een derde maal om de betrokken sortering terug ongedaan te maken). 
Sorteringen kunnen ook worden uitgevoerd op meerdere kolommen tegelijkertijd.  

• De kolom risico geeft de loten aan waarvoor er speciale aandacht nodig is 
vanwege de inspecteurs. Ofwel zijn er specifieke meldingen op het vlak van 
risico's (ziekten, residuen, contaminanten, hormonen), ofwel zijn er 
aandachtspunten op vlak van het statuut van het rund, ofwel werden er vanwege 
het slachthuis observaties toegevoegd.  
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Gebruiksgeval: Opzoeken slachtlot  
 
Schermoverzicht  
 

 
 
Algemeen 

• Via dit scherm kan men slachtloten opzoeken op basis van verschillende 
opzoekcriteria.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer Slachtlot  
 
Schermoverzicht  

 
 
Algemeen  

• In dit scherm kan men gegevens van een slachtlot wijzigen.  
• De gegevens met betrekking tot de slachtaangifte worden bovenaan getoond, maar 

kunnen hier niet rechtstreeks gewijzigd worden (ze kunnen wel gewijzigd worden 
in het scherm beheer slachtaangifte).  

• In de verschillende tabbladen worden verschillende onderdelen van een slachtlot 
getoond.  

 
Speciale functionaliteiten  

• Niet van toepassing 
 
Gebruiksgeval uitbreidingen  

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer slachtlot – Workflow and Status  
Statusflow  

Awaiting AM 
(AMAW)

Submit
Slaughterfile 

(AAMAW)

AM Executed in 
Observation 

(AMOBS)

AM Executed 
Rejected
(AMRJ)

AM Approval for 
Other Slaughterhouse

(AMOS)

AM Executed 
Approved
(AMOK)

AM: Approve
Slaughtering
(AAMOK)(*)

AM: Rejection (AAMRJ)AM: Approval for 
Other  Slaughterhouse

(AAMOS)
AM: Place in Observation (AAMOB)(*)

(RAMOB)

AM: Approve Slaughtering (AAMOK)

PM Executed Approved
with Slaughter Data 

(PMOKS)

PM Approve
(APMOK)(*)

PM Executed In 
Observation

(PMOBS)

PM Executed Rejected 
with Slaughter Data 

(PMRJS)

Save
(RPMRJ)

Counter Expertise
Requested

(CXR1)

Arbitrary Decision 
Requested

(CXR2)

Counter Expertise 
Request
(ACX1R)

Counter Expertise
Confirm Initial Expertise

(ACX1C)

Counter Expertise: 
Reject Initial Expertise 

(ACX2R)

Counter Expertise: 
Reject Initial Expertise 

(ACX2J)

Initial Expertise Confirmed
(ACX2C)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)

New
(NEW)

Slaughterlot 
StatusDiagram
�������������	���

Save (ASAV)

Triggered by 
Slaughterfile status 

change

PM Executed
Rejected
(PMRJ)

(RPMOK)

PM Rejection
(APMRJ)(*)

Save (ASAV)

S

�������

������������
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��������
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PM Rejection
(APMRJ)(*)

AM: Rejection 
(AAMRJ)

(RAMOK)

(RNEW)

(RAMAW)

(RAMAW)
(RAMAW)

AM: Approval for 
Other  

Slaughterhouse
(AAMOS)

(RAMAW)

(RAMOB)

(RAMOK)

Save
 (RPMOK)

(RPMOB)

PM: Place in Observation (APMOB)(*)
(RAMOK)

PM Approve 
(APMOK)(*)

(RPMOB)

(RAMOK)

(RPMRJ)

Approve Request
(ARQOK)(**)

Request Change
(ARQCH)(**)

Status
(xyz)

Change Request Diagram

Change Requested
(Cxyz)

Create from 
Split into

(Sxyz)

Split 
(SPLT)Split (ASPLT)

Status
(xyz)

Split Diagram

Reject Request
(ARQRJ)(**)

New
(NEW)

�����&�������

C '������(�)�����������

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

*�����������

 !!"�#�������������(�)�������&&���

Remark on action code: first character defines the type. ‘A’ is normal action , ‘R’ is rollback action , ‘S’ is creation from a split action .

PM Executed
Approved
(PMOK)Weight 

and Date 
Present?

S

C

Yes No

Weight 
and Date 
Present?

Yes

No

Save (ASAV)

Save (ASAV)

Save (ASAV)
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Dit zijn de mogelijke Statussen van een Lot in Ante Mortem, alsook de mogelijke 
overgangen.  
Vanuit iedere Status, is er een actie mogelijk om terug te keren naar de vorige status 
(indien een fout werd gemaakt). 
In iedere status kan men een lot splitsen, behalve in de finale statussen. 
In iedere status kan een slachthuis een wijziging aanvragen ivm het ‘aantal’.  
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Dit zijn de mogelijke Statussen van een Lot in Post Mortem, alsook de mogelijke 
overgangen.  
Vanuit iedere Status, is er een actie mogelijk om terug te keren naar de vorige status 
(indien een fout werd gemaakt). 
In iedere status kan men een lot splitsen, behalve in de finale statussen. 
In iedere status kan een slachthuis een wijziging aanvragen ivm het ‘aantal’. 
 
Bijgevoegd het overzicht van de statussen in geval van tegenexpertise  
 

  
Dit zijn de mogelijke Statussen van een Lot in geval van aanvraag voor Tegenexpertise, 
alsook de mogelijke overgangen. 
 
 
Algemeen 

• Een slachtlot kan zich in één van de volgende statussen bevinden.  
• Wanneer er en beslissing wordt geregistreerd met betrekking tot een slachtlot zal 

er automatisch een statusupdate worden voorgesteld.  
Aandacht:  
Het voorstel van status update komt steeds overeen met de laatste beslissing 
die werd toegevoegd (ongeacht eventuele andere beslissingen die daarvoor 
werden genomen).  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
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Gebruiksgeval uitbreidingen: Wijzigingen van slachtloten door 
een slachthuis na aangifte 
 

 
 
Dit heeft enkel betrekking op het Aantal Dieren in een Lot: 
 

• Een slachthuis mag de inhoud van een slachtlot niet meer wijzigen eenmaal een 
slachtfile is aangegeven (In afwachting van AM expertise) .  

• In die gevallen waarin er alsnog een wijziging moet worden doorgevoerd, kan een 
slachthuis het volgende doen:  
- in het overzichtscherm van de statussen kan een commentaar worden 
toegevoegd met betrekking tot de vereiste wijziging  
- in geval er een wijziging moet gebeuren van het aantal dieren, kan men het 
gewijzigde aantal ingeven (enkel voor de wijzigingen met betrekking tot het 
aantal wordt er een historiek bijgehouden).  
- voer een update uit van het slachtlot met een overeenkomstige actie: voor 
slachthuizen is uitsluitend de status 'change request' mogelijk  

• De controlerende veearts kan het volgende doen:  
- ofwel verwerpt hij de wijzigingsaanvraag; hij doet een aanpassing van het 
slachtlot met de status 'Wijziging afgewezen'; het slachtlot komt vervolgens 
opnieuw in de oorspronkelijke status terecht (de status waarin het zich bevond 
voorafgaand aan de status 'wijzigings aanvraag'); in het commentaarveld van deze 
laatste statuswijziging wordt de afwijzing genoteerd;    
- ofwel kan hij de wijzigingsaanvraag goedkeuren met de overeenkomstige actie 
'Wijziging goedkeuring'; het slachtlot komt vervolgens terug in de oorspronkelijke 
status terecht (de status waarin het zich bevond voorafgaand aan de status 
'wijjzigingsaanvraag') en  het aantal Dieren in het lot wordt aangepast. In het 
commentaarveld van deze statuswijziging wordt de goedkeuring genoteerd. 
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Gebruiksgeval: Beheer slachtlot– Validatie  
 
Schermoverzicht 
 

 
 
Algemeen 
 

• Hier worden de risicogegevens vanuit Sanitel getoond    
 

• Risicogegevens van runderen 2 
 

• Risicogegevens van varkens 3 
 

• In geval er een verhoogd risico aanwezig is, zal het betrokken tabblad blauw 
gekleurd zijn. Verder wordt er een expliciete beschrijving gegeven van het 
verhoogde risico.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing  
 

                                                 
2 Afkomstig van de tabellen: RBESLAG_CEN en RB_STATUUT_CEN  en is gebaseerd op gegevens van de betrokken 
sanitaire eenheid in Sanitrace  
3 Afkomstig van de tabellen STAT_BESLAG_CEN en VB_STATUUT  en is gebaseerd op gegevens van de betrokken 
sanitaire eenheid in Sanitrace.  



 29

Gebruiksgeval: Beheer slachtlot– Inspecties  
 
Schermoverzicht  
 

 
 
Algemeen 

• Scherm voor het toevoegen en bekijken van Vaststellingen en Beslissingen ten 
opzichte van een slachtlot.  

 
• In het geval van een PM beslissing =Gedeeltelijke afkeuring, worden er 

checkboxen getoond met betrekking tot de verschillende organen waarmee men 
de afgekeurde organen kan aangeven en het aantal (Bijvoorbeeld: in een slachtlot 
van 30 varkens, kunnen er 5 levers worden afgekeurd).  

 
Aandacht:  
In de meeste gevallen wanneer er in een slachtlot een totaal verschillende 
situatie bestaat voor bepaalde dieren in het betrokken lot, dan kan het lot 
gesplitst worden. De bovenstaande manier van werken van toevoegen van 
vaststellingen en beslissingen is een manier van werken zonder loten te splitsen.  

 
• In de boomstructuur worden verschillende hoofdcategorieën van beslissingen of 

observaties getoond.  
Enkel het laagste niveau kan worden geselecteerd.  
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• Iedere vaststelling/beslissing heeft een korte en een lange omschrijving.  
- in de boomstructuur wordt de korte omschrijving getoond (de korte 
omschrijving bestaat uit maximaal 50 posities)  
- wanneer je met de muis over de beschrijving beweegt (en heel even wacht), 
wordt de lange omschrijving getoond in een afzonderlijk tekstveld.  

 

 
 

• Datum en tijdstip  
- per default worden de actuele datum en tijdstip getoond, deze kunnen worden 
gewijzigd 

 
• Het commentaarveld is optioneel  

 
• In de lijst met vaststellingen, wordt het Login van de auteur getoond.  

 
• In de lijst kan een vaststelling/beslissing worden verwijderd via de keuze van de 

'verwijder' knop  
 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer slachtlot– Splitsen  
 
Schermoverzicht 
 

 
 
Algemeen  

• Een slachtlot wordt gesplitst wanneer in hetzelfde slachtlot een totaal 
verschillende situatie bestaat voor bepaalde dieren in het slachtlot. Het 
oorspronkelijke slachtlot (het 'ouder' Slachtlot) krijgt de status 'gesplitst'. De 
nieuwe slachtloten krijgen exact dezelfde gegevens als het oorspronkelijke 
slachtlot, daarbij wordt echter het totale aantal dieren aangepast zodanig dat het 
totale aantal dieren van de afgesplitste loten (de 'kinderen') hetzelfde is als het 
aantal dieren in het oorspronkelijke slachtlot.  

• Splitsen van slachtloten kan gebeuren op twee manieren:  
1) via opgave van het aantal dieren dat moet worden afgesplitst  
2) via opgave van het aantal dieren dat moet worden afgesplitst terwijl men 
tegelijkertijd aangeeft om voor de af te splitsen aantal individuele slachtloten aan 
te maken  

• In de tabel worden de ouders/afstammelingen van een slachtlot vermeld. 
 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Meerdere Slachtloten Bewerken  
 
Schermoverzicht 
 

 
Algemeen 

• Een behandelende dierenarts kan wijzigingen doorvoeren aan meerdere 
slachtloten tegelijkertijd.  
- In eerste instantie selecteert hij de slachtloten door selectie van de knop 
'toevoegen' en door selectie van slachtloten in het standaard identificatiescherm 
voor slachtloten. Vermits de status globaal kan worden aangepast, moeten alle 
slachtloten dezelfde actuele status hebben. Indien nodig kunnen steeds slachtloten 
worden verwijderd uit de selectie.  
- Men kan een of meer vaststellingen toevoegen via de gebruikelijke manier door 
keuze van de knop 'toevoegen'. De toegevoegde vaststellingen worden getoond in 
de betrokken tabel.  
- Men selecteert een actie die de status aanpast voor alle slachtloten  
- Men selecteert de update knop om alle gegevens op databank op te slaan.  

 
Aandacht:  
Wanneer je vaststellingen/beslissingen toevoegt, moet je nog steeds de knop 
'wijzigen' selecteren alvorens de gegevens op databank worden bewaard.  

 
Speciale functionaliteiten 

• Niet van toepassing  
 
Gebruiksgeval uitbreidingen 

• Niet van toepassing 
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BELTRACE FACTURATIE  
 
Samenvattende beschrijving van het proces  
 
Dagelijks worden er door het slachthuis in de webloket module slachtaangiftes 
geregistreerd.  
 
De gegevens die binnen webloket worden geregistreerd bevatten echter niet alle gegevens 
die nodig zijn voor de aangifte van de facturatie. Vanuit de webloket module worden er 
daarom alle reeds gekende gegevens klaargezet die vervolgens kunnen worden gebruikt 
voor aangifte van de facturatie.  
 
Per dag en per diertype worden er in de facturatie module 'webloket' records klaargezet. 
Op basis hiervan kunnen door het slachthuis per dag en per diertype 'facturatie' records 
worden aangemaakt. Deze kunnen vervolgens worden aangevuld met de bijkomende 
facturatiegegevens zoals: de verdeling van de aantallen over de slachtkettingen, het 
slachtritme, het totaal gewicht, de verdeling van de dieren over de verschillende 
facturatiecategorieën, enz.  
 
Op basis van deze (vervolledigde) facturatierecords zal er vervolgens maandelijks een 
batch programma lopen dat de records gaat doorgeven aan de facturatiedienst van het 
Voedselagentschap. Vanaf dat moment kunnen de facturatie records niet meer worden 
gewijzigd.  
In het volgende overzicht worden deze afzonderlijke stappen nogmaals schematisch 
hernomen: 
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• Webloket  
Dagelijks worden er slachtaangiftes geregistreerd in de Webloket module.  

 
• Dagelijkse creatie in batch van 'Webloket-Geslacht' records  

Op basis van de webloket data worden dagelijks records aangemaakt van het type 
'Webloket-geslacht'. Deze records bevatten de relevante gegevens vanuit de 
webloket module, op basis waarvan de 'Facturatie' records kunnen worden 
aangemaakt.  

 
• Beheer facturatie: Manuele creatie van 'Facturatie' records  

'Facturatie' records bevatten extra informatie (zoals slachtketting, slachtritme, 
aantal dieren opgedeeld per facturatiecategorie) die noodzakelijk is voor de 
facturatie. Alle gegevens die nodig zijn voor een juiste aangifte worden 
aangevuld.  
 

• Opzoeken Facturatie gegevens  
Alle gegevens met betrekking tot de facturatie kunnen ook geraadpleegd worden. 
Er kan een overzicht worden opgevraagd van 'Webloket-geslacht' records en 
nieuw aangemaakte facturatierecords.  
 

• Maandelijkse batch voor de creatie van gegevens voor facturatie  
Op basis van de te factureren records wordt er maandelijks (op een vaste dag van 
de volgende maand) een bestand aangemaakt voor de facturatiedienst. Vanaf dat 
moment komen de records in de status 'Gefactureerd' en kunnen ze niet meer 
gewijzigd worden.  

 
• Rapport  

Er kan een rapport worden afgedrukt dat per slachthuis voor een bepaalde periode 
een overzicht bevat van alle facturatiegegevens voor een bepaalde periode.  
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Gebruiksgeval: Opzoeken Facturatie gegevens  
 
Overzicht Scherm 
 

 
 
Algemeen  

• Een slachthuis kan een overzicht opvragen van alle 'Webloket-geslacht' en 
'Facturatie' records. Het onderscheid tussen beide types van records kan 
eenvoudig worden gemaakt op basis van de status (webloket-geslacht / te 
factureren).  

• De gebruiker kan een periode ingeven (door selectie van een start- en einddatum). 
Na de selectie worden de overeenkomstige records getoond.  

• Bij selectie van het 'Show' icon in de tabel naast het betrokken record, worden de 
detailgegevens van het betrokken record getoond in een pop-up scherm. (Zie 
verder) 4. 

• Bij selectie van het 'Navigate' icon naast het record in de tabel gaat men naar 
Beheer facturatie (Zie verder).  

• Via de knop 'Rapport' kan een overzichtsrapport worden opgevraagd (Zie verder). 
 
Specifieke functionaliteiten  

• Naam slachthuis  
o Als een gebruiker van een slachthuis het scherm oproept, wordt de naam 

van het slachthuis getoond (de naam van het slachthuis dat in het 
gebruikersprofiel ten opzichte van deze gebruiker is opgenomen). Een 
gebruiker van een slachthuis kan dit gegeven nooit wijzigen. Een 
gebruiker van een slachthuis kan uitsluitend zijn eigen data raadplegen.  

                                                 
4 Zie in bijlage een overzicht van de navigatie tussen schermen binnen de facturatiemodule  
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o Een gebruiker die daarentegen niet gekoppeld is aan een slachthuis (bvb. 
een veearts) kan een slachthuis opzoeken via de selectievelden.  

 
• Referentie slachthuis  

o Voor een slachthuis wordt tevens de externe referentie getoond. Het gaat 
om de referentie naar het BOOD bestand van het Voedselagentschap dat 
verder wordt gebruikt voor de afhandeling van de facturatie.  

 
Gebruikersgeval Uitbreiding 

• N/A 
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Gebruiksgeval: Facturatie Identificatie - Detail  
 
Overzicht Scherm  
 
Voor records van het type 'Webloket-geslacht':  
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Voor ‘Te factureren’ records:  
 

 
 
Algemeen  

• Bij selectie van een record in de tabel van Facturatie Identificatie verschijnt er een 
pop-up scherm met de detailgegevens van het overeenkomstige record.  

• Afhankelijk van het type record ('Webloket-geslacht' of 'Te factureren'), wordt er 
meer of minder informatie getoond.  
Voor de 'Webloket-Geslacht' and 'Te factureren' records, worden de volgende 
gegevens getoond:  



 39

 
Webloket-geslacht'  
Record                   ���� 

Te factureren  
Record                             ����  
(Per ketting)  

Gefactureerd  
Record  
(Per ketting)  

Status: 'Webloket-
geslacht' 

Status: Te factureren  Status: Gefactureerd 

Slachtdatum  Slachtdatum  Slachtdatum 
Diertype  Diertype  Diertype  
---  Slachtketting Slachtketting 
---  Slachtritme  Slachtritme  
Totaal warm gewicht Totaal warm gewicht Totaal warm gewicht 
Total aantal   Aantal per ketting  

 Gewicht/leeftijds-
categorie 

Normaal  
Noodslachting  
Dood 
aangevoerd 
/of AM 
afgekeurd 

 

 

Aantal per ketting  
 Gewicht/leeftijds-

categorie 
Normaal  
Noodslachting  
Dood 
aangevoerd 
/of AM 
afgekeurd 

 

 
--- Aantal deficiënt 

geïdentificeerde dieren  
Aantal deficiënt 
geïdentificeerde dieren  

 
De aantallen per slachtketting moeten worden opgesplitst in afzonderlijke categorieën, 
afhankelijk van het diertype:  

- voor runderen: leeftijdscategorieën  
- voor alle andere diertypes: verschillende gewichtscategorieën voor verschillende 
diertypes  

 
 
Specifieke functionaliteiten  

• Niet van toepassing 
 
Gebruikersgeval Uitbreiding  

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Batch creatie van 'Webloket-geslacht' 
records  
 
Algemeen  

• Via een dagelijks batch proces worden voor alle slachthuizen 'Webloket-geslacht' 
records aangemaakt.  

 
Aandacht:  
De records worden aangemaakt voor alle dagen van de voorgaande en de actuele 
maand indien de actuele datum kleiner of gelijk aan de 20ste van de maand en 
voor alle dagen van de actuele maand als de actuele datum groter is dan de 20ste 
van de maand.  

 
• 'Webloket-geslacht' records worden dagelijks aangepast met de meest recente 

gegevens vanuit webloket.  
Wanneer er voor een bepaalde dag reeds 'Webloket-geslacht' records bestaan en er 
worden bijkomende slachtloten aangemaakt die het bestaande record beïnvloeden, 
dan zal dit record worden aangepast en zal de statusdatum worden aangepast.  

 
Specifieke functionaliteit  

 
• Zowel via het 'Facturatie beheer' als via ‘Opzoek Facturatie’ scherm is er een 

knop voorzien 'Uitvoeren Batch'. Via deze knop is het mogelijk om voor het 
betrokken slachthuis en voor uitsluitend die bepaalde dag de batch nogmaals uit 
te voeren.  
 
Het zou immers kunnen gebeuren dat men voor een bepaalde dag onmiddellijk de 
facturatiegegevens reeds wil aanvullen nog voordat de nachtelijke batch heeft 
gelopen. Door deze beperkte batch vanuit de on-line te starten, zullen voor de 
betrokken dag onmiddellijk de geactualiseerde records beschikbaar zijn om de 
aangifte van de facturatie uit te voeren..  

 
 
Gebruikersgeval Uitbreiding  

• Niet van toepassing 
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Gebruiksgeval: Beheer Facturatie  
 
Overzicht Scherm  
 

 
General 

 
• Het slachthuis kan 'Facturatie' records aanmaken, door een kopie te maken van de 

'Webloket-geslacht' records en vervolgens de gegevens aan te passen en aan te 
vullen:  

- Bij selectie van de 'Fact' knop wordt er een 'facturatie record' aangemaakt 
als een copie van een 'Webloket-geslacht' record. Het is een exacte kopie 
van het 'Webloket-geslacht' record en is er aan gelinkt.  

- De knop 'Fact' wordt enkel getoond voor 'Webloket-geslacht' record 
(vermits enkel deze kunnen worden gekopieerd).  

 
• Na update, kom je onmiddellijk in de volgende dag terecht en blijf je in edit 

mode.  
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Opgelet:  
Wanneer je in dit scherm terecht komt vanuit het hoofdmenu, moet je eerst een 
datum kiezen (al dan niet nadat je eerst in de kalender de datum hebt aangepast) 
en moet je deze vervolgens bevestigen met OK. Pas als je deze datum bevestigd 
hebt via de OK-knop, kan je in edit mode gaan. Zie ook bijgevoegde 
schermafdruk.  
Wanneer je in dit scherm terecht komt vanuit Opzoeken Facturatie, is de datum al 
geselecteerd en kan je zonder voorafgaande bevestiging via de OK-knop in edit 
mode gaan.  

 

 
 
Specifieke functionaliteit  

 
• Voor een sneller beheer op dagbasis, is het mogelijk om de volgende knoppen te 

gebruiken:   '<<'   '<'    '>'    '>>'    
- '<<'  Ga naar het begin van de maand  

(als je al in het begin van de maand bent, ga je naar het begin van de 
volgende maand)  

- '<'  Dag – 1 
- '>'  Dag + 1 
- '>>'  einde van de maand  

(als je al in op het einde van de maand bent, ga je naar het einde van de 
volgende maand)  
 

• Men kan voor éénzelfde slachtketting geen meerdere records aanmaken. Men kan 
met andere woorden voor éénzelfde dag en éénzelfde diertype slechts één record 
aanmaken per slachtketting.   

 
Gebruiksgeval Uitbreidingen 
 

• Zie ook Facturatie beheer detail  
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Gebruiksgeval: Facturatie Beheer - Detail  
 
Overzicht Scherm 
 
Voor runderen: een update scherm met leeftijdscategorieën  
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Voor alle andere diersoorten: een update scherm met gewichtscategorieën  
 

  
 
Algemeen  

• De gebruiker kan gegevens aanvullen met betrekking tot:  
- de slachtketting  
- het slachtritme  
- het totale slachtgewicht  
- het aantal dieren in de verschillende categorieën  
- hij kan tenslotte ook nog het aantal dieren aangeven die onnauwkeurig waren 
geïdentificeerd  

 
Specifieke functionaliteit  
 
Gebruiksgeval Uitbreiding  
 

• Bij aanmaak van 'Facturatie' records, kunnen default waarden voor 'slachtketting' 
en 'slachtritme' reeds zijn ingegeven waneer deze voor het betrokken slachthuis 
werden opgegeven (zie opgave van default waarden verder).  
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Gebruiksgeval: Beheer Slachthuis - Facturatie Defaults  
 
Overzicht Scherm 
 
Het volgende scherm kan worden opgevraagd vanuit het menu 'beheer gebruikersprofiel'  
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Algemeen 
 
• Een slachthuis kan enkele 'default' waarden ingeven die worden gebruikt bij 

aanmaak van 'facturatie' records. Deze defaults worden geregistreerd in 'Beheer 
Profiel'.  

• Eenmaal in edit mode kan je in dit scherm default records aanmaken of bestaande 
defaults wijzigen.  

• Per slachthuis kan je defaults bepalen:  
1) Hetzij per diertype:   

- Default slachtketting (verplicht)  
- Default Start tijdstip (niet verplicht)  
- Default Eind tijdstip (niet verplicht) in tijdstip formaat (uren, minuten, 
seconden)  
- Default onderbreking (niet verplicht): in minuten 

2) Hetzij in het algemeen, dus zonder opgave van een specifiek diertype. In dit 
laatste geval zullen de opgegeven default waarden gebruikt worden voor alle 
diertypes.  

 
Specifieke functionaliteit  

• Niet van Toepassing 
 
Gebruiksgeval Uitbreiding 

• Niet van Toepassing 
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Gebruiksgeval: Aanmaak van een rapport  
 
Algemeen  

• De gebruiker kan een rapport opvragen via de selectie van de knop 'Rapport'  in 
het 'Opzoek Facturatie' scherm.  

 
• Men kan een PDF file aanmaken met hierin het gevraagde rapport.  
 

Aandacht ! 
Voor het raadplegen van rapporten is het nodig dat uw internet browser pop-up 
boodschappen toelaat.  
Uw internet browser moet ook toelaten dat bestanden kunnen worden afgeladen, 
anders kunnen de PDF bestanden niet worden getoond.  

 
Specifieke functionaliteit  

• Niet van Toepassing 
 
Gebruiksgeval Uitbreidingen  

• Niet van Toepassing 
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Addendum: Beltrace Concepten  
 
Slachtaangifte/SlachtLot : Registratie  
 

 
• Het onderscheid tussen een Slachtfile en slachtlot is essentieel in Beltrace:  

• Slachtaangifte:  
- Bestaat uit één of meerdere slachtloten  
• Slachtlot:  
- in het geval van runderen, paarden en loopvogels bestaat een slachtlot steeds uit 
individuele dieren  
- voor andere diertypes (varkens, kippen, schapen, geiten, ...) kan een slachtlot 
bestaan uit één dier of uit een groep van dieren.  

 
• Operatoren  
• Een vervoerder  
- één of meerdere vervoerders zijn mogelijk per slachtaangifte  
- in het geval waar het gaat om meerdere vervoerders is het niet nodig om te 
registreren welke afzonderlijke loten zijn getransporteerd door welke vervoerders  
• Aangever  
- één of meerdere aangevers zijn mogelijk per slachtfile  
• Eigenaar:  
- per slachtaangifte is er steeds slechts één eigenaar mogelijk  

 
 

SlachtAangifte

Eigenaar

Aangever

Vervoerder
Vervoerder

Aangever

SlachtLot

SlachtLot 

Slachthuis  
Perspectief

Keurders 
Perspectief

1 Rund of 
20 Varkens of
100 Kippen of
… 
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Slachtaangifte/SlachtLot : Verschil  
 

 
 
• Het volgende schema toont de gegevens die worden geregistreerd op niveau van de 

slachtaangifte en die bijgevolg hetzelfde zijn voor alle slachtloten binnen dezelfde 
slachtaangifte.  

 
Bvb. Alle dieren in een slachtaangifte hebben dezelfde eigenaar, geplande 
slachtdatum, diertype en subtype, …  
In geval er bijvoorbeeld verschillende eigenaars zijn, moeten er twee 
slachtaangiftes worden aangemaakt.  

 
• Het schema toont ook welke gegevens er verschillend kunnen zijn voor verschillende 

slachtloten binnen dezelfde slachtaangifte.  
 
 

 

 
 
 

SlachtAangifte

SlachtLot

Slachthuis  
Perspectief

Keurders 
Perspectief

Zelfde:  

• Datum Ontvangst Voedselketen 
Info 

• Aangifte Datum 

• Aankomst Datum 

• Geplande Slachtdatum 

• Type Slachting 

• Eigenaar 

• Herkomst 

• DierType en Diersubtype 

• Vervoerder(s) 

•  Aangever(s) 

SlachtLot
 Zelfde:  

• Sanitaire Eenheid 

• Toestand Aangevoerd Dier 

• Gewichtscategorie 

• Slachtwijze  

• Vaststellingen 

• Beslissingen 

Theoretische Principes   
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Slachtlot: Normaal splitsen en splitsen individuele loten  
 

• Normaal splitsen  
 

 

 
 

SlachtAangifte

SlachtLot 100 

SlachtLot 97 

SlachtLot 3

Gesplitst 
Inactie ‘Actieve-
status’ 

Status

Ouder

Afstammeling

Afstammeling 
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• Splitsen in individuele slachtloten  
 

 
 
Slachtlot: Vaststellingen/Beslissingen  
 

 
Dezelfde Vaststellingen en Beslissingen voor een zelfde lot. Indien er verschillende 
Vaststellingen en Beslissingen dienen worden getroffen, dient men een lot te splitsen.  

 
 

SlachtAangifte

SlachtLot 100

SlachtLot 97

SlachtLot 3

SlachtLot 100

SlachtLot 97

SlachtLot 1

SlachtLot 1

Slachtot 1

SlachtAangifte

Klassieke Splitsing Splitsing individuele Loten 
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Slachtlot: Wijzigingen door het slachthuis na Ante Mortem 
beslissing  
 

 
 
 
 

 
 

SlachtAangifte

SlachtLot 100

SlachtLot 99

Wijziging 
aangevraagd 

Aantal 
aangepast 

Status

Lot in status Wijziging Aangevraagd kan door DMO/PCE 
worden: 

-Aanvaard (= Aantal automatisch update) 

-Geweigerd (=Niets veranderd)  
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Addendum: Concepten Beltrace Facturatie  
 
Beltrace facturatie scherm navigatie  
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• Vanuit Facturatie Identificatie kan men individuele records raadplegen door keuze 

van het 'show'-icon in de tabel.  
• Vanuit Facturatie Identificatie kan men naar edit mode gaan door keuze van het 

'check-icon' in de tabel. 
 
• Als men vanuit Facturatie Identificatie naar Beheer Facturatie gaat, is het nodig dat 

men eerst een bevestiging geeft van de datum door op de knop OK te drukken 
(eventueel nadat men de datum heeft aangepast).  

 
• In Beheer Facturatie ziet men de records voor een bepaalde dag. Via de selectie van 

de edit knop bovenaan komt men in edit mode.  
Van hieruit kan men ofwel nieuwe records aanmaken (door keuze van de 'fact' knop), 
ofwel bestaande records gaan aanpassen (door selectie van het betrokken record)  

 
 


