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1. Algemene doelstelling  
 
Deze aangifte is bestemd voor dierenartsen die een beslag bezoeken 
en de telling van de dierenpopulatie aangeven of voor de sanitair 
verantwoordelijke in het geval van runderen of van schapen, geiten of 
herten. 
 
Ze kan ook worden gebruikt door DGZ of ARSIA die de 
tellingdocumenten moeten kunnen invullen die landbouwers of 
dierenartsen hun toesturen. 
 
Een andere mogelijkheid die wordt geboden is dat rundveehouders in 
staat zijn om hun runder- en merkinventarissen en hun 
administratieve gegevens te valideren. 
 

2. Algemene werkwijze – Gegevens bovenaan 
het scherm  

 
 

 
• DIERTYPE 

- Een populatieaangifte kan worden ingediend voor de volgende 
diersoorten:  
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o Varken 
o Rund 
o Schaap 
o Geit 
o Hert  

  
Meldingstype 

- Al naargelang van de diersoort kunnen uit de combobox verschillende 
soorten aangiften worden gekozen. 
- Voor beslagen ‘schapen, geiten, herten’ kan worden gekozen uit : 
'15/12 Telling SGH' en 'SGH Inventaris Controle'  
 
• Percentage niet-geïdentificeerde dieren 

- verplicht voor beslagen ‘varkens’  
 

Documentnummer 
- Verplicht voor beslagen ‘varkens’  
 

Tellingsdatum 
- Altijd verplicht  
 

Meldende operator 
- Wie de registratie doet 
- Standaard ingevuld  
 

Uitvoerende operator 
- Wie de bewerking uitvoerde; kan verschillen van de meldende 
operator 
 

Bezoek 
- Link met bezoek is mogelijk  
 
• Toegankelijkheid onderdelen 

- naargelang de diersoort zijn verschillende Tabs 
bruikbaar/onbruikbaar:  
 

 Animal 
Count 

Marking 
Count 

Validate 
Animals 

Validate 
Markings 

Validate 
Admin 
Data 

Varken X X - - - 
Schaap, 
Geit, Hert 

X - - - - 

Rund - - X X X 
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• Let op : Als bij het rundregister een van de tabs wordt ingevuld, 
moeten ze alle drie worden ingevuld.  

Rund: 

 
Varken: 

 
Schapen/Geiten/Herten: 

 

3. Tab Aantal dieren 
 
Bezoekrapport 
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Beslag Tellinggegevens 

 
 
• Algemene doelstelling  

- Per groep dieren wordt dit deel van de populatieaangifte gebruikt 
om de reële tellinggegevens van het beslag aan te passen. 
Tellinggegevens kunnen niet rechtstreeks op het niveau van het 
beslag worden aangepast.  

 
• Tellinggegevens 

- De tab “Aantal dieren”op het scherm van de populatieaangifte lijkt 
sterk op de tab ”capaciteit” voor het beslag (zie betreffende 
schermen hierboven).  
- In het aangiftescherm kan alleen het aantal worden bewerkt. Het 
aantal is standaard gelijk aan 0 in het aangiftescherm. 

 
• Alleen die rijen waarvoor een subtype dier bestaat in 

“Capaciteit” worden geïmporteerd. 
 
Voor een nieuwe telling kan geen nieuwe rij worden toegevoegd in 
het aangifterooster.  
Als in de tellingaangifte een nieuwe rij wordt toegevoegd, moeten 
eerst de categorieën op het niveau van het beslag worden 
aangepast.  

 
• Tellingdata 

Na registreren wordt automatisch het totaal berekend met het oog 
op goedkeuring. Dat totaal verschijnt onderaan het rooster.  
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4. Tab Aantal merkingen 
 
Tellinggevens 

 
 
Oormerken op niveau van het beslag 

 
 
• Algemene doelstelling 

- Voor beslagen ‘varkens’ kan de gebruiker het aantal merken 
ingeven dat op dat ogenblik op het beslag in voorraad is.  
- De recentste (huidige) gegevens worden opgeslagen onder de 
beslagen. Alle bijwerkingen van deze informatie gebeuren bij 
middel van een aangifte. Tellinggegevens kunnen niet rechtstreeks 
op het niveau van het beslag worden aangepast.  
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• Telgegevens oormerken  
- In verband met het formaat gelden de volgende afspraken:  
 

- Aantal in stock: dit getal moet kleiner zijn dan 1000 
Foutmelding: “Aantal merken in voorraad mag niet groter 
zijn dan 1000” 

- Beslagoormerken: Eerste beschikbaar nummer : 6 cijfers  
Foutmelding: ' Vul getal met 6 cijfers in als eerste 
beschikbaar nummer 

- Verbondsoormerken: Eerste beschikbaar nummer : 8 cijfers  
Foutmelding: ‘Vul getal met 8 cijfers in als eerste 
beschikbaar nummer’ 

- Aan die twee velden voor oormerken is een masker toegevoegd 
waardoor alleen cijfergegevens kunnen worden ingegeven  

 
• Registreren als aangifte: 
 

- Bij registeren van Tellinggegevens: 
- worden tellinggegevens over merken opgeslagen in de 
aangifte  
- worden de tellinggegevens over merken op het beslag 
bijgewerkt (zodra aangifte aanvaard wordt) 
- er worden een of twee rijen aangemaakt in de tabel “Stock 
oormerken” 

- een rij voor de beslagoormerken 
- een rij voor de verbondsoormerken 
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5. Tab Valideer de dieren 

 
 
• Algemene doelstelling  

- Rundveehouders kunnen eens per jaar de op het beslag 
aanwezige dieren valideren  
- Let op : een update van de aangifte heeft geen weerslag op de 
gegevens van het dier of de gegevens op het paspoort in de 
databank. Er wordt aangenomen dat bij onregelmatigheden alle 
correcties manueel worden uitgevoerd in de databank.  

 
• Overzicht dieren  

- Hier worden alle runderen weergegeven die voorkomen in de 
inventaris van het beslag (TUST= ‘INV’). 

 
• Sorteren  

- Standaard wordt gesorteerd op de laatste 4 cijfers van de 
merknummers van de runderen. 
- De wijze van sorteren kan echter worden aangepast door op de 
titels van de kolommen te klikken. Zo kan bijvoorbeeld worden 
gesorteerd op:  

- landcode / diernummer  
- geslacht/geboortedatum  
- datum van aankomst/geboortedatum  
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• Controlevakjes  

- Er zijn voor elk dier twee controlevakjes. Standaard zijn die leeg:  
- controlevakje: dier aanwezig “status ok” OK/NOK  
gecontroleerd = OK 
- controlevakje  “ID ok“ OK/NOK  gecontroleerd = OK  
- Bij elk van de twee controlevakjes kan de gebruiker kiezen voor 
‘check/uncheck alle’ in de titel van de kolom.  

 
• Onregelmatigheden  

- De combobox “Code van Afwijking”kan alleen worden gebruikt als 
een van de twee controlevakje leeg (NOK) is. 
- Als een onregelmatigheid wordt vermeld voor een rij, in de tab 
“Bevestigen”, wordt een overeenstemmende onregelmatigheid 
gegenereerd waarin het nummer van het dier wordt vermeld  

 
• Veld voor commentaar  

- kan altijd worden gebruikt.  
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6. Valideer de merkingen 

 
 
• Algemene doelstelling  

- Rundveehouders kunnen eens per jaar de oormerken in voorraad 
op het beslag valideren  
- Let op: een update  van de aangifte heeft geen weerslag op de 
gegevens over het oormerk in de databank. Er wordt aangenomen 
dat bij onregelmatigheden alle correcties manueel worden 
uitgevoerd in de databank.  

 
• Oormerken  

- Alle afzonderlijke oormerken met status = ‘beschikbaar’ 
weergegeven.  

 
• Controlevakjes  

- Er is een controlevakje voor elk oormerk in voorraad. Dat is 
standaard leeg:  

- controlevakje: “status OK/NOK"  gecontroleerd = OK 
- De gebruiker kan voor het controlevakje kiezen voor 
‘aanvinken/ontvinken alle’ in de titel van de kolom.  

 
• Onregelmatigheden  
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- De combobox “Code van Afwijking” kan alleen worden 
gebruikt als het controlevakje leeg is. 

- Als een onregelmatigheid wordt vermeld voor een rij, in de 
Tab “bevestigen”, wordt een overeenstemmende 
onregelmatigheid gegenereerd waarbij het nummer van het 
dier wordt vermeld. 

 

7. Tab Valideer de Administratieve data 

 
 
• Algemene doelstelling  

- Deze Tab is bestemd om de administratieve gegevens van het 
beslag te valideren : 

- gegevens over de verantwoordelijke van de sanitaire eenheid 
- gegevens over de hoofdvestiging die aan sanitaire eenheid 
gekoppeld is  
- gegevens over toezichthoudend dierenarts  

 
• Controlevakjes  

- Er is per onderwerp een controlevakje dat standaard leeg is.  
- controlevakje status OK/NOK  gecontroleerd = OK 

 
• Onregelmatigheden  
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- De combobox “Code van Afwijking” kan alleen worden gebruikt als 
het controlevakje leeg is. 
- Als een onregelmatigheid wordt vermeld voor een rij, in de 
validatie-Tab, wordt een overeenstemmende onregelmatigheid 
gegenereerd.  

 
• Knop: Controleer de gegevens van het beslag 

- Met deze knop wordt een pop-up scherm geopend met het 
gegevensscherm van het gekozen beslag in getoond waardoor 
vanuit het aangiftescherm validatie aan de hand van bestaande 
gegevens mogelijk zijn. 
 

• Administratief Commentaar  
- Het veld voor administratieve commentaar is alleen bruikbaar als 
een of meer controlevakjes leeg zijn.  

 
• Algemene opmerking  

- Het veld voor algemene commentaar kan daarentegen altijd 
worden gebruikt.  
Als tekst wordt ingevoegd in het veld voor commentaar wordt een 
onregelmatigheid aangemaakt in de  tab “Bevestigen”: BR5: 
"Commentaar toegevoegd".  

 

8. Algemene opmerking : De 
standaardwerkwijze voor aangiften wordt 
toegepast  

 
• Wat de tellinggegevens betreft wordt de standaardwerkwijze voor 

aangiften toegepast :  
- De gewone workflow voor aangiften wordt toegepast.  
- De tabs voor archief – validatie – status – historiek  - commentaar 
zijn dezelfde als in de andere schermen voor aangiften. 
 

• Geregistreerde telling wordt gebruikt in de tab “Capaciteit” van het 
beslag als de aangifte aanvaard is (Aangiftestatus=Aanvaard). 

 
• Gedetailleerde informatie over de algemene werkwijze voor 

aangiften is te vinden in een ander deel van de documentatie  
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