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1. Beslag identificeren

De beslagstatus is standaard ingesteld als ‘Actief’.
Met de knop Leegmaken worden de ingevulde identificatiecriteria en de resultaten verwijderd.
Er komen op het scherm drie selectiemogelijkheden voor : de sanitair verantwoordelijke operator, de
contract operator en het exploitatienummer.
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- Zoekcriterium sanitair verantwoordelijke geeft alle beslagen weer waarvoor de gekozen operator
sanitair verantwoordelijke is.
- Zoeken op contract operator levert alle beslagen op waarmee de gekozen operator een contract heeft.
- Bij selectie op basis van het exploitatienummer worden alle beslagen binnen de inrichting
weergegeven
Het klopnummer (vier tekens) is een zoekcriterium dat alleen bedoeld is voor het opzoeken van
varkensbeslagen.
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2. Beheer beslag– Creatie
Beslagen van de verschillende diertypes worden gecreëerd en beheerd met gebruikmaking van hetzelfde
generieke scherm. De tabbladen worden wel of niet getoond al naargelang van het gekozen diertype.

2.1. Creatie vanuit de Inrichting
Een beslag kan alleen worden gecreëerd vanuit het scherm “beheer inrichting” omdat een beslag alleen
aan een inrichting gekoppeld is en niet kan bestaan zonder een inrichting waartoe het behoort.
Vanuit het tabblad Beslag op het scherm “beheer inrichting” kan een beslag worden toegevoegd aan een
inrichting door op de knop Registreren te klikken.
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2.2. Standaardwaarden
Wanneer de knop Registeren wordt aangeklikt gaat de pagina “beheer beslag” open in toevoegmodus en
zijn een aantal velden al vooraf ingevuld (inrichtingsnummer, beslagstatus, begindatum,
blokkeringsstatus, Kwalificatie, ...).

De verantwoordelijke operator van de inrichting is standaard als sanitair verantwoordelijke vermeld.
Als er maar één inrichtingslocatie is, is dat automatisch de hoofdlocatie van het beslag. Als er echter meer
dan één inrichtingslocatie is, moet de hoofdlocatie van het beslag worden gekozen uit een van die locaties
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van de inrichting. Er verschijnt een scherm voor identificatie van de inrichtingslocatie als men klikt op de
knop om de locatie te registreren.
Voor elk beslag is één en slechts één hoofdlocatie verplicht.
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2.3. Velden voor andere gegevens
Het diertype en het huisvestingtype moeten worden gekozen.
Het huisvestingtype wordt op dynamische wijze aangepast al naargelang van het eerder gekozen diertype.
Voor varkensbeslagen worden bij het gekozen beslag de aangevinkte diersubtypes weergegeven. Voor
andere diersoorten moeten de diersubtypes echter worden gekozen, ook als het huisvestingtype werd
gekozen.
Het beslagnummer wordt automatisch gegenereerd uit het inrichtingsnummer en een uitbreiding die
bestaat uit een diertype (twee tekens) en een volgnummer (twee tekens) voor beslagen met hetzelfde
diertype.
Soorten uitbreidingen van beslagen:
BE12345678-0101
BE12345678-0151
BE12345678-0201
BE12345678-0301
BE12345678-0401
BE12345678-0501
BE12345678-0601
BE12345678-0701

=
=
=
=
=
=
=
=

rundveebeslag
rundveebeslag met vleeskalveren
varkensbeslag
pluimveebeslag
vogelbeslag
schapenbeslag
geitenbeslag
hertenbeslag
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3. Beheer beslag – Onderhoud
Zodra een beslag gecreëerd is, wordt het beheerd vanuit het scherm “beheer beslag” en niet meer vanuit
het scherm “inrichting”.
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3.1. Tabblad Algemeen
Het bovenste deel van het scherm “beslag” bevat vooral informatie die wordt getoond maar niet kan
worden bewerkt (beslagnummer, inrichtingsnummer, diertype, huisvestingtype). Zodra een beslag
gecreëerd is, kunnen die velden niet meer worden bewerkt. Als een fout werd gemaakt moet het
verkeerde beslag worden stopgezet en moet een nieuw en correct beslag worden gecreëerd.
De beslagstatus kan worden bewerkt. Als een einddatum wordt ingegeven, wordt het beslag ‘stopgezet’.
Als een stopgezet beslag weer actief wordt gemaakt (beslag = actief) wordt de einddatum leeggemaakt.
De aanwezige diertypes kunnen worden geselecteerd door de vakjes vóór de benamingen aan te vinken.
Dat heeft gevolgen voor het tabblad ‘capaciteit’ (behalve voor rundveebeslagen).
Productie, Huisvestingstype en Productiekwaliteit kunnen worden geselecteerd door te klikken op de knop
“beheer” onder het venster. Er verschijnt een pop-up met keuzemogelijkheden die verschillen al
naargelang van het diertype. Er kunnen tegelijk meerdere opties worden gekozen en naar het kleine
scherm worden overgebracht door te klikken op de knop ‘Bijwerken’.
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3.2. Tabblad Capaciteit
De rijen op het tabblad Capaciteit worden automatisch aangemaakt en worden aangestuurd door de
diersubtypes die worden geselecteerd in het tabblad Algemeen. Als een diersubtype wordt toegevoegd,
worden 1 of 2 rijen met de passende aantal categorie toegevoegd aan het overzicht van de capaciteit. Als
een diersubtype wordt verwijderd, wordt (worden) de overeenstemmende rij(en) uit het overzicht van de
capaciteit verwijderd. Er kunnen niet rechtstreeks bijkomende rijen worden toegevoegd aan of verwijderd
uit het overzicht.
Al naargelang van het diertype van het beslag kunnen verschillende velden in het overzicht van de
capaciteit worden bijgewerkt.
Voor beslagen van varkens, schapen, geiten en herten, wordt het overzicht van de capaciteit geïmporteerd
in de tellingsmelding om een telling van de dieren te registreren. Meer informatie over de tellingsmelding
vindt u in het hoofdstuk Tellingsmelding.
Voor rundveebeslagen is het tabblad capaciteit niet zichtbaar omdat er geen tellingsmelding is voor
runderen en geen capaciteitsregistratie.
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3.2.1. Varkens
Huisvestingtype en diersubtypes
Bij selectie van het huisvestingtype in het hoofdscherm worden automatisch de aanwezige diersubtypes
gegenereerd. Op basis van de geselecteerde diersubtypes wordt ten slotte het tabblad Capaciteit
samengesteld
Het is niet mogelijk om rechtstreeks diersubtypes in het overzicht van de capaciteit in te voegen. Alle in
het tabblad Algemeen geselecteerde diersubtypes komen voor in dit overzicht.
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Overzicht Capaciteit

Per diersubtype kunnen een capaciteit en een aantal stallen worden geregistreerd in het overzicht van de
capaciteit.
Er is een aparte rij zonder diersubtype om het aantal stallen aan te duiden.
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3.2.2. Schapen/Geiten/Herten
Huisvestingtype en diersubtypes
De diersubtypes moeten manueel worden gecontroleerd.

14

Overzicht Capaciteit

Er worden per diersubtype 2 rijen gegenereerd in het overzicht met verschillende categorieën:
‘Vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden’ en ‘Andere’. Dit gebeurt met het oog op de tellingsmelding.
Er kan voor een diersubtype niets rechtstreeks in dit tabblad worden geregistreerd. Het tabblad wordt
automatisch bijgewerkt via de tellingsmelding.
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3.2.3. Pluimvee
Huisvestingtype en diersubtypes
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Overzicht Capaciteit

Kunnen per diersubtype in dit overzicht worden bijgewerkt : aantal, capaciteit, broedcapaciteit, stallen en
kooien.
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3.2.4. Vogels
Huisvestingtype en diersubtypes
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Overzicht Capaciteit

Er worden per diersubtype 2 rijen gegenereerd in het overzicht met verschillende categorieën: Jonger dan
15 maanden en Ouder dan 15 maanden. Dit gebeurt met het oog op de tellingsmelding.
Per diersubtype kunnen rechtstreeks in dit overzicht worden geregistreerd : aantal, capaciteit en
broedcapaciteit.
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3.3. Tabblad Risico

Het tabblad Risico is “alleen tonen” en wordt op dynamische wijze aangepast al naargelang van de
risicotypes die van toepassing zijn op het diertype van het beslag.
De risicostatussen, de toestand, de herkomst, de datum vanaf, de datum tot en met , het
gebruikersnummer worden aangepast via het gebruikersvak voor risicomeldingen.
De risicostatussen en de toestand hebben een weerslag op het tabblad blokkeringsstatus van het beslag.
Als een beslag geen optimale risicosituatie heeft, wordt de blokkeringsstatus aangevuld (zie gebruikersvak
voor risicomeldingen) met reden blokkering = sanitaire reden.
Een volledig historisch overzicht is beschikbaar op het scherm en toont de risicohistoriek van het beslag.
Dat verslag is leeg als er geen risicomeldingen zijn geweest.
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3.4. Tabblad Operator
De bij een beslag betrokken operatoren worden weergegeven in het overzicht in het tabblad Operator.

Naast de verplichte sanitair verantwoordelijke kunnen nog andere operatoren worden toegevoegd aan een
beslag.
Bij het aanklikken van de knop Registreren gaat het scherm met de identificatie van de operatoren open
waarop de reeds aanwezige operatoren van de inrichting zijn weergegeven omdat die operatoren naar alle
waarschijnlijkheid ook een rol vervullen in het beslag. Er kan echter ook worden gezocht op alle
operatoren.
Om een operator toe te voegen aan een beslag moet een rol worden geselecteerd (1) en een operator
worden gekozen (2).
Na registratie wordt de operator weergegeven in het overzicht Operator.
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2

1
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3.5. Tabblad Historiek
Ook het tabblad Historiek is “alleen tonen”.

Elke wijziging van elk van de items in het overzicht wordt verwerkt in de historiek van het beslag en wordt
weergegeven met vermelding van de “datum vanaf” en de auteur.
Bij verandering van een van de volgende velden: Sanitair verantwoordelijke, adres verantwoordelijke
operator, blokkeringsstatus, reden blokkering, kwalificatie, reden kwalificatie, status beslag, wordt een
nieuwe rij toegevoegd aan het overzicht van de historiek, met vermelding van de “datum vanaf” en de
auteur van de verandering.
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3.6. Tabblad Plaats
Het tabblad Plaats vertoont een grote gelijkenis met het tabblad Operator.

In het overzicht worden alle aan het beslag verbonden plaatsen weergegeven.
Er kunnen andere plaatsen worden toegevoegd met behulp van de knop registreren.
Alleen plaatsen die verbonden zijn aan de inrichting waartoe het beslag behoort kunnen worden
toegevoegd als plaatsen van het beslag.
Er moet één en slechts één hoofdlocatie zijn maar er kunnen aan een beslag meerdere nevenlocaties
worden toegevoegd.
Door op de knop “registreren” in het tabblad Plaats te klikken, gaat het scherm met de locatie van de
inrichting open. Een of meer inrichtinglocaties kunnen worden geselecteerd en worden toegevoegd aan de
plaatsen van het beslag, op dezelfde manier als een operator wordt toegevoegd aan een beslag.
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Een locatie kan als locatie van het beslag worden verwijderd door te klikken op de prullenbak in het
overzicht Plaats.
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3.7. Tabblad Blokeeringsstatus
Het tabblad Blokkeringsstatus is bedoeld voor gebruikers van het verbond die daarmee de
blokkeringsstatus en/of de kwalificatie van een beslag kunnen veranderen.
In optimale toestand is de blokkeringsstatus Normaal en is de kwalificatie gelijk aan 9.
In dit scherm kan de blokkeringsstatus manueel worden ingesteld op ‘geblokkeerd’ maar alleen om
‘administratieve reden’.
Blokkeringsstatussen om sanitaire reden worden ingesteld via de risicomelding en op basis van de regels
inzake risico-impact.
Als een gebruiker een blokkeringsstatus met sanitaire reden probeert bij te werken en dat gelet op de
risicotoestand niet aangewezen is, worden de blokkeringsstatus en de reden van de blokkering
tenietgedaan (overschreven) door de regels inzake risico.
Als een blokkeringsstatus niet normaal is, zijn een ‘reden blokkering’ en een ‘begindatum’ verplicht.
Zo ook zijn een ‘reden kwalificatie’ en een ‘begindatum’ verplicht als een kwalificatie niet optimaal is.
Er kan zowel voor de blokkeringsstatus als voor de kwalificatie commentaar worden toegevoegd.
De historiek van alle veranderingen van de blokkeringsstatus en de kwalificatie worden bijgehouden in het
tabblad ‘historiek’ van het beslag.
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3.8. Tabblad Exploitatie
Tabblad Exploitatie voor ‘tonen’ en ‘toevoegen’ van het beslag.

Er kan een Exploitatie worden toegevoegd aan het beslag en aan de aanwezige dieren worden gekoppeld
door te klikken op Registreren:

Voor meer details hierover wordt verwezen naar het hoofdstuk over Exploitatie (NL voor “production unit”
in Excel file).
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3.9. Tabblad Contracten

Het tabblad Contracten is “alleen tonen”.
Er kunnen twee knoppen worden geactiveerd : met de ene worden alle actieve contracten weergegeven
en met de andere alle contracten van het beslag.
Voor meer details over contracten wordt verwezen naar het hoofdstuk Contracten.
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3.10. Tabblad Oormerkreeksen

De aan het beslag verbonden oormerkreeksen worden in dit tabblad getoond als men op de knop
“oormerkreeksen tonen” klikt.
Er kunnen ook nieuwe oormerkreeksen worden gecreëerd en aan het beslag worden gekoppeld door
gebruik te maken van de knop Registreren.
Voor meer details over het creëren van oormerkreeksen voor een beslag wordt verwezen naar het
hoofdstuk over oormerkreeksen.
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3.11. Tabblad Voorraad oormerken

Dit tabblad is alleen zichtbaar voor varkensbeslagen.
Het is een tabblad “alleen tonen” dat alleen kan worden bijgewerkt via een tellingsmelding. Het geeft voor
elk oormerktype informatie over het aantal oormerken in voorraad en vermeldt ook het eerstvolgende
beschikbare nummer. Ook de recentste tellingsdatum wordt weergegeven.
Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk Tellingsmelding en het hoofdstuk Oormerkreeksen.
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3.12. Tabblad Register stamboek
‘Register stamboek’ is alleen bedoeld voor beslagen van schapen, geiten en herten.
Het toont de registers 1 en 2 met oormerknummers in voorraad voor het geselecteerde beslag. Het
Register stamboek kan rechtstreeks worden bijgewerkt. De gegevens worden alleen gebruikt ter
informatie en niet in enige verdere verwerking.
Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk Oormerken.
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3.13. Tabblad Dieren
Dit tabblad geldt alleen voor rundveebeslagen en is “alleen tonen”.
Alle in het beslag aanwezige dieren (status 1 : Aanwezig) worden in het overzicht getoond. Elke kolom
kan worden gesorteerd door op het opschrift ervan te klikken.
In het bovenste deel wordt het totaal berekend per geslacht en per leeftijd.
Met de knop ‘dieren zoeken’ kan een specifiek dier in een geselecteerd beslag worden opgezocht.
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3.14. Tabblad Water en mest
Het tabblad Water en mest is bedoeld voor rundveehouders die daarmee berekeningen kunnen maken in
verband met hun water en mest-register.

Voor meer details over Water en mest wordt verwezen naar het hoofdstuk Water en mest.
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