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1. Basisprincipe Contracten
“Contracten” wordt gebruikt om contracten in te geven in de toepassing
Sanitrace. Zodra een Contract actief is, heeft het een effect op de toepassing.
Voorbeelden:
• Als een leesovereenkomst voor VRV actief is, wordt het VRV-tabblad
zichtbaar op het scherm voor de geboortemelding
• De aan een beslag gekoppelde overeenkomsten kunnen zichtbaar
worden gemaakt in het gepaste tabblad van het scherm Beheer beslag,
aankomstmelding runderen aanvaard, dan runderen
• Leesovereenkomsten en Administratieovereenkomsten hebben een
logische weerslag op de veiligheid
• …
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2. Types contract
Met het scherm Beheer contract kunnen 4 verschillende types contracten
worden geregistreerd:
-

Overeenkomst dierenarts
Overeenkomst markttoezicht
Leesovereenkomst
Administratieovereenkomst

Al naargelang van het type gelden verschillende regels voor die contracten en
reageert het scherm anders. Deze handleiding beschrijft dit in detail.
Het verschil tussen de 4 types contracten wordt weergegeven in het veld Type.
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3. Een contract registreren
De schermlogica is gelijkaardig aan die voor de meldingen. Het scherm Beheer
contract heeft ook twee tabbladen die voorkomen op het scherm voor de
meldingen : het tabblad Valideren en het tabblad Status historiek. De principes
voor anomalieën zijn ook gelijkaardig met wat bestaat voor de meldingen.
Details over de schermlogica, die tabbladen en de anomalieën zijn beschreven
in de handleiding Sanitrace: Meldingen – Algemene principes.
Om te beginnen met de creatie van een nieuw contract klikt u op het Nieuwicoon. Nu kunt u de velden invullen om een contract in de Sanitrace applicatie
te registreren.
Het registreren van een contract moet aan een aantal regels voldoen. Die
regels worden automatisch gecontroleerd bij het opslaan van een nieuw of een
bijgewerkt contract en de gebruiker krijgt daarover feedback via het tabblad
validatie en de blauwe balk onderaan het scherm. Zie verder voor meer details
over de regels die gelden voor contracten.

3.1. Het scherm
3.1.1. Bovenste deel van het scherm

•

Code
5

Unieke identificatie van een contract die automatisch door de toepassing
wordt aangemaakt. Dit veld is altijd beveiligd.
•

Type
Het type van het contract. De mogelijke waarden zijn Overeenkomst
dierenarts, Overeenkomst markttoezicht, Administratieovereenkomst en
Leesovereenkomst.

•

Operator 1
De eerste operateur die bij het contract betrokken is. Die operator kan als
volgt worden ingevuld
- manueel (bevestig met een klik op )
(zie handleiding over Opzoeken
- door de operator op te zoeken via link
operator)
- automatisch vanuit uw profiel
Zodra een operator geselecteerd is, kunnen de details ervan worden
ingekeken in een pop-up via link
(zie handleiding Beheer operator).
Bij selectie van de operator via link
, gaat het scherm Opzoeken operator
open als pop-up zonder standaardinstellingen.

•

Rol (Operator 1)
De rol van Operator 1 in dit contract. De mogelijke waarden verschillen al
naargelang van het Type. Als maar één waarde mogelijk is, wordt die
automatisch ingevuld en werkt het uitklapmenu niet. Voor de mogelijke
waarden, zie overzicht op het einde van dit hoofdstuk.

•

Operator 2
De tweede operator die bij het contract betrokken is. Die operator kan als
volgt worden ingevuld :
- manueel (bevestig met een klik op )
- door operator op te zoeken via link
(zie handleiding over Opzoeken
operator)
- automatisch vanuit uw profiel
Zodra een operator geselecteerd is, kunnen de details ervan worden
ingekeken in een pop-up via link
(zie handleiding Beheer operator).
, gaat het scherm Opzoeken operator
Bij selectie van de operator via link
open met standaardinstellingen die afhangen van het Type en van de rol
van Operator 2:
-

•

In het geval van een Overeenkomst markttoezicht of een Overeenkomst
dierenarts staat bij Type operator, Dierenarts.
In het geval van een Leesovereenkomst en als de rol van Operator 2
gelijk is aan Authorised Party Integration/VRV/SGS wordt Type
Operator ingevuld als Diensten.

Rol (Party 2)
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De rol van Operator 2 in dit contract. De mogelijke waarden verschillen al
naargelang van het Type. Als maar één waarde mogelijk is, wordt die
automatisch ingevuld en werkt het uitklapmenu niet. Voor de mogelijke
waarden, zie overzicht op het einde van dit hoofdstuk.
•

Rollen van Operator 1 en Operator 2 al naargelang van het Type
contract:

Overeenkomst dierenarts

Overeenkomst markttoezicht

Leesovereenkomst

Administratieovereenkomst

Tupe contract

VETA

MASA

RAFI

ADMA

Rollen

Codes

Authorising Party

AGPA

Authorised Party

ADPA

P2

Authorised Party Integration

AIPA

P2

Authorised Party SGS

ASPA

P2

Authorised Party VRV

AVPA

P2

Verantwoordelijk beslag

RSPS

Verantwoordelijke inrichting

RSPF

Bedrijfsdierenarts

CVET

P1 (standaard)

P1 (standaard)
P1 (standaard)
P2

Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts CVETB

P2

Begeleidend dierenarts

P2

ACVT

Plaatsvervangend begeleidend dierenACVTB

P2 (standaard)

P1
P1

P2 (standaard)

P2

Volmachthouder, volmachtgever, …
.
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Tabblad detail

•

Startdatum
De datum waarop het contract ingaat of inging. De datum kan manueel
worden ingevuld of opgezocht met de datumkiezer (link ).

•

Referentienummer start
Referentie die gekoppeld is aan de start van het contract. Dit kan het
kenmerk van een brief zijn, enz.

•

Registratiedatum start
Dit is de datum waarop de startdatum werd geregistreerd. Die datum wordt
door het systeem zelf gegenereerd en kan door de gebruiker niet worden
gewijzigd.

•

Einddatum
De datum waarop het contract afloopt of afliep. De datum kan manueel
worden ingevuld of opgezocht met de datumkiezer (link ).

•

Referentienummer eind
Referentie die gekoppeld is aan het einde van het contract. Dit kan het
kenmerk van een brief zijn, enz.

•

Registratiedatum eind
Dit is de datum waarop de einddatum werd geregistreerd. Die datum wordt
door het systeem zelf gegenereerd en kan door de gebruiker niet worden
gewijzigd.
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•

Status
Status van het contract. Zie beschrijving workflow voor meer details over
status van een contract.

•

Post datum start
Datum van de stempel op de envelop van de brief over de start van het
contract. De datum kan manueel worden ingevuld of opgezocht met de
datumkiezer (link ).

•

Ontvangstdatum start
Datum waarop de envelop van de brief over de start van het contract is
toegekomen. De datum kan manueel worden ingevuld of opgezocht met de
datumkiezer (link ).

•

Postdatum eind
Datum van de stempel op de envelop van de brief over het eind van het
contract. De datum kan manueel worden ingevuld of opgezocht met de
datumkiezer (link ).

•

Ontvangstdatum eind
Datum waarop de envelop van de brief over het eind van het contract is
toegekomen. De datum kan manueel worden ingevuld of opgezocht met de
datumkiezer (link ).

•

Begindatum opschorting
Een dierenarts kan worden geschorst en zijn contracten kunnen worden
opgeschort. Een contract wordt dan (tijdelijk) in status OPGESCHORT gezet
De Begindatum opschorting geeft aan sinds wanneer een contract is
opgeschort. Dat veld kan alleen worden bewerkt in het geval van
Overeenkomsten dierenarts.
Zie beschrijving workflow voor meer details over opschorting. De datum kan
manueel worden ingevuld of opgezocht met de datumkiezer (link ).

•

Einddatum opschorting
De Einddatum opschorting geeft aan sinds wanneer de opschorting van het
contract is gestopt. Dat veld kan alleen worden bewerkt in het geval van
Overeenkomsten dierenarts.
Zie beschrijving workflow voor meer details over opschorting. De datum kan
manueel worden ingevuld of worden opgezocht met de datumkiezer (link
).

•

Extern referentienummer start
Extern referentienummer dat wordt toegekend aan documenten over de
start van dit contract.

•

Extern referentienummer eind
Extern referentienummer dat wordt toegekend aan documenten over het
eind van dit contract.
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•

Knop Taal afdrukken & Afdrukken contract
Zodra een contract is aangemaakt kan het worden afgedrukt in het
Nederlands (NL) of in het Frans (FR). Standaard wordt de taal van Operator
1 voorgesteld. Een afdrukbare versie van het contract wordt in de gekozen
taal aangemaakt als de gebruiker klikt op de knop Afdrukken contract. Zie
bijlage voor afdrukvoorbeelden.

3.1.2. Tabblad beslag
Het tabblad Beslag is alleen geactiveerd als het Type contract gelijk is aan
- Overeenkomst dierenarts
- Leesovereenkomst met rol van Verantwoordelijke beslag voor Operator
1.

•

Knop Beslag toevoegen
Deze knop is alleen actief als het Type van het contract gelijk is aan
Leesovereenkomst of Overeenkomst dierenarts, en als Operator 1 is
ingevuld en als rol Verantwoordelijke beslag heeft.
Met een klik op deze knop opent u het scherm Opzoeken beslag als pop-up
waarin Operator 1 standaard is ingevuld (voor meer details zie handleiding
over Opzoeken beslag). Het is mogelijk om meerdere beslagen tegelijk te
selecteren.
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Alle geselecteerde beslagen worden in het overzicht weergegeven. Details
over een beslag kunnen worden ingekeken in een pop-up via link
links
van het overzicht (zie handleiding over Beheer beslag). Het icoon met de
prullenmand
kan worden gebruikt om een beslag uit het overzicht te
verwijderen.
• Diersubtype
Dit uitklapmenu kan alleen worden bewerkt als het diertype van alle
geselecteerde beslagen hetzelfde is en als het gaat om een diertype waarvoor
Overeenkomsten dierenarts of Leesovereenkomsten kunnen worden gecreëerd
op het niveau Diersubtype.
Als het actief is toont het uitklapmenu alleen de toegestane Diersubtypes.
Dit is thans alleen toegestaan voor het diertype Rund en het enige toegestane
Diersubtype is in dat geval Vleeskalf. Het is mogelijk dat dit in de toekomst
wordt uitgebreid en dat het dan bij middel van een beslissingstabel zou
worden weergegeven:
Diertype

Diersubtype

BOV

BIS

Bizon

o

BOV

Rund

o

BUF

Buffel

o

DBOV

Dwergrund

o

VCALF

Vleeskalf

X

Everzwijn

o

MFLN

Moeflon

o

OTHG

Ander wild …

o

ROE

Ree

o

STAG

Hertenbok

o

WDEER

Evenhoevig …

o

CSWR

Kasuaris

o

EMU

Emoe

o

NANDU

Nandoe

o

OSTR

Struisvogel

o

…

…

…

BIGG

BIRD

…

Rund

Varkens BOAR

Vogel

…

Op niveau diersubtype
toegestaan contract
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3.1.3. Tabblad Inrichting
Het tabblad Inrichting wordt alleen geactiveerd als het Type van het contract
gelijk is aan
- Overeenkomst markttoezicht
- Administratieovereenkomst
- Leesovereenkomst met de rol van Verantwoordelijke inrichting voor
Operator 1.

•

Inrichting
Dit uitklapmenu wordt ingevuld met alle inrichtingen waarvoor Operator 1
de verantwoordelijke operator is. Zodra een inrichting geselecteerd is,
(zie
kunnen de details ervan worden ingekeken in een pop-up via link
handleiding over Beheer inrichting).
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3.1.4. Tabblad Commentaar

•

Commentaar
De gebruiker kan in dit veld vrij tekst invoeren. Als de knop Commentaar
toevoegen wordt aangeklikt, komt de commentaar in het vak onderaan te
staan. De datum van registratie en de naam van de persoon die de
commentaar registreert, worden ook toegevoegd in het vak.
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4. Regels van toepassing op contracten
Dit overzicht bestaat uit 5 delen :
-

de voor alle contracten gemeenschappelijke regels
de bijzondere regels voor elk van de 4 types contracten

4.1. Overzicht van de regels
ALLE CONTRACTEN
Regel

Vermelding (Engels)

1
1
1

Code
Resultaat
PAMI
PAMI
PAMI

{0} is missing
{0} is missing
{0} is missing

{0}
Type contract
Status contract
Inrichting contract

1
1

PAMI
PANA

{0} is missing
{0} not allowed

Beslag contract
Beslag contract

PAMI
PAMI
EABBA
PANA

{0}
{0}
End
{0}

Ten minste één operator
Begindatum contract
einddatum dd/mm/yyy
Startdatum opschorting

1

PANA

{0} not allowed

1

PAMI

{0} is missing

1
1

SUNA
ABBSB

1

AEASE

SanitaryUnit {0} not actif
Begindate ({0}) before begindate (({1})) of
SU {2}
Enddate ({0}) after enddate ({1}) of SU {2}

1

AEBSB

1

ABASE

1
1

FANU
ABBFB

Einddatum contract <= einddatum Inr

1

AEAFE

Einddatum contr >= begindatum Inr

1

AEBFB

Begindatum contr <= einddatum Inr

1

ABAFE

Coherentie tussen type contract en type operator
contract nakijken (check usercode)
Postdatum start <= ontvangstdatum start

1

WRVA

1

PSGRS

Ontvangstdatum start <= meldingsdatum

1

RSGCD

Postdatum start <= meldingsdatum

1

PSGCD

Postdatum eind <= Ontvangstdatum eind

1

PEGRE

Type contract is verplicht
Status contract is verplicht
Inrichting contract is verplicht voor alle types
contract
Beslag contract is verplicht voor OVDIE
Beslag contract niet toegestaan voor ADMOV en
OVMAT
2 operatoren moeten specifiek worden aangeduid
Begindatum contract is verplicht
Einddatum moet na begindatum vallen
Startdatum opschorting mag niet worden
opgegeven als contract niet van type OVDIE is
Startdatum opschorting mag niet worden
opgegeven als contract niet van type OVDIE is
Type operator contract verplicht voor beide
operatoren
Beslag moet actief zijn
Begindatum contract maar niet voor begindatum
beslag vallen
Einddatum contract mag niet na einddatum beslag
vallen
Einddatum contract mag niet voor begindatum
beslag vallen
Begindatum contract mag niet na einddatum
beslag vallen
Inrichting moet actief zijn
Begindatum contract >= begindatum inrichting

Ernst

1
1 or 3
1
1

is missing
is missing
Date ({0}) before Begin Date ({1})
not allowed

Enddate ({0}) before begindate ({1}) of SU
{2}
Begindate ({0}) after enddate ({1}) of SU
{2}
Facility {0} not actif
Begindate ({0}) before begindate ({1}) of
Facility {2}
Enddate ({0}) after enddate ({1}) of Facility
{2}
Enddate ({0}) before begindate ({1}) of
Facility {2}
Begindate ({0}) after enddate ({1}) of
Facility {2}
Wrong value {0}
PostDate Start ({0}) greater than
ReceiveDate Start ({1})
Recievedate Start({0}) greater than
registrationdate ({1})
Postdate Start ({0}) greater than
registrationdate ({1})
PostDate End ({0}) greater than ReceiveDate

{1}

{2}

{3}

begindatum dd/mm/yyy

Einddatum opschorting
Ten minste één rol
SNUN_CDE
begindatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy
begindatum dd/mm/yyy
FCLT_CDE
begindatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy
begindatum dd/mm/yyy
Type operator contract
Postdatum start
dd/mm/yyyy
Ontvangstdatum start
dd/mm/yyyy
Postdatum start
dd/mm/yyyy
Postdatum eind

begindatum SU
dd/mm/yyyy
einddatum SU
dd/mm/yyyy
begindatum SU
dd/mm/yyyy
einddatum SU
dd/mm/yyyy
begindatum Facility
dd/mm/yyyy
einddatum Facility
dd/mm/yyyy
begindatum Facility
dd/mm/yyyy
einddatum Facility
dd/mm/yyyy

SNUN_CDE
SNUN_CDE
SNUN_CDE
SNUN_CDE
FCLT_CDE
FCLT_CDE
FCLT_CDE
FCLT_CDE

startreceivedate
dd/mm/yyyy
registrationdate
dd/mm/yyyy
registrationdate
dd/mm/yyyy
endreceivedate
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Ontvangstdatum eind <= meldingsdatum

1

REGCD

Postdatum eind <= meldingsdatum

1

PEGCD

Archiefgegevens foutief ingevuld
(referentienummer start en eind) xor (extern
referentienummer start en eind) ingevuld (zie p 5)
Postdatum eind <= Postdatum start

1

WRARC

1

PESPS

Ontvangstdatum eind <= Ontvangstdatum start

1

RESRS

OVEREENKOMST MARTKTOEZICHT
Regel
Operator 1 moet verantwoordelijke van inrichting
zijn
Geen operator van type "verantw inrichting"
aangeduid
Meer dan 1 operator van type Verantwoordelijke
inrichting aangeduid
Geen operator van type "bedrijfsdierenarts"
aangeduid
Meer dan 1 operator van type "bedrijfsdierenarts"
aangeduid
Deze operator moet een dierenarts zijn
Dierenarts mag niet geschorst zijn
Vorig contract moet een einddatum hebben
startdatum moet gelijk zijn aan einddatum vorige
overeenkomst + 1 dag
Als er een volgend contract is, moet einddatum
gelijk zijn aan startdatum volgend contract min 1
dag
Als er een volgend contract is moet einddatum
worden ingevuld
Meer dan één inrichting aangeduid
LEESOVEREENKOMST
Regel
als status (actief, gestopt, ontwerp) is en meer
dan 30 dagen tussen reg datum begin en
begindatum, dan fout
Einddatum mag niet eerder dan 30 dagen voor
eind van het contract worden geregistreerd
Als operator 2 van het type AIPA, ASPA, AVPA is,
relatie tussen diertype, diersubtype en operator 2
controleren
Als rol van operator Beslagverantwoordelijke is, is
beslagverantwoordelijke niet verantwoordelijk voor
alle beslagen voor de hele duur van het contract
Als beslag nader is vermeld moet diertype van alle
beslagen hetzelfde zijn
Voor elk nader vermeld beslag moet (optioneel)
diersubtype mogelijk zijn
Als beslag nader is vermeld moeten alle beslagen
aan dezelfde inrichting gekoppeld zijn
Als rol van operator 1 Beslagverantwoordelijke is,
is ten minste één contract verplicht
Als rol operator 1 Verantwoordelijke inrichting is, is

Ernst
1 of 3

Resultaatcode
P1NRF

End ({1})
Recievedate End ({0}) greater than
registrationdate ({1})
Postdate End ({0}) greater than
registrationdate ({1})
Not allowed to use referencenbrs and external
referencenbrs at the same time

dd/mm/yyyy
Ontvangstdatum eind
dd/mm/yyyy
Postdatum eind
dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy
registratiedatum
dd/mm/yyyy
registratiedatum
dd/mm/yyyy

PostDate End ({0}) smaller than PostDate
Start ({1})
ReceiveDate End ({0}) smaller than
ReceiveDate Start ({1})

Postdatum eind
dd/mm/yyyy
Ontvangstdatum eind
dd/mm/yyyy

Postdatum start
dd/mm/yyyy
Ontvangstdatum start
dd/mm/yyyy

Vermelding (Engels)
Party 1 not responsible for the selected
Facility
No party with role Responsible Facility

{0}

{1}

{2}

einddatum vorig
contract dd/mm/yyyy
Startdatum volgend
contract dd/mm/yyyy

code vorig
contract
code volgend
contract

1

NRSPF

1

MRSPF

1

NCVET

More than 1 party with role Responsible
Facility
No party with role Surveillance Veterinary

1

MCVET

More than 1 party with role Surveillance Vet.

1
1
3
3

P2NVT
VSUS
PENSP
PE1NS

3

NS1NE

Party 2 is not a veterinary
Veterinary is suspended
Previous Agreement {0} has no enddate
StartDate ({0}) must be equal to EndDate
({1}) of previous Agreement ({2}) + 1 day
EndDate ({0}) must be equal to StartDate
({1}) of next Agreement ({2}) - 1 day

3

NENED

EndDate must be filled in because there exists
already a next Agreement {0}

1

M1FAC

More than one facility specified

Resultaatcode
ACTL

Vermelding (Engels)
Agreement created too late (> 30d after
start)

1

EDRTE

Enddate registered too early

1

RAAPI

Combination Party 2/AnimalType/SubType not
allowed

1 of 3

NRDAP

{0} not responsible for SU {1} during whole
period of the agreement ({2} - {3})

1

SUDAT

Sanitary Units have different animal types

1

ASNSU

AnimalSubType not possible for SU {0}

SNUN_CDE

1

SUFA

1

PAMI

Not all Sanitaryunits are linked to the same
facility
{0} is missing

Contract beslag

1

PAMI

{0} is missing

Contract Inrichting

Ernst
1

code vorig contract
begindatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy

{3}

code volgend contract

Als er een volgend
contract is moet
einddatum worden
ingevuld

{0}

{1}

{2}

{3}

Naam verantwoordelijke

SNUN_CDE

begindatum
dd/mm/yyyy

einddatum
dd/mm/yyyy
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een inrichting verplicht
Als rol operator 1 Verantwoordelijke inrichting is, is
een beslag niet toegestaan
Als rol operator 2 AIPA, ASPA, AVPA is, moet
operator 2 van type diensten zijn
Een operator van type Beslagverantwoordelijke of
Verantw Inri moet worden aangeduid
Er is meer dan 1 operator van type
"Beslagverantwoordelijke" of "Verantwoordelijke
inrichting" aangeduid
Een operator van type AIPA, ASPA, AVPA of ADPA
moet worden aangeduid
Er is meer dan 1 operator van type AIPA, ASPA,
AVPA of ADPA aangeduid
Combinatie rol operator 1 = Verantwoordelijke
inrichting en rol operator 2 = AIPA, ASPA, AVPA is
niet toegestaan
Als rol operator 1 Verantwoordelijke inrichting is,
moet operator 1 de verantwoordelijke van de
inrichting zijn
ADMINISTRATIEOVEREENKOMST
Regel
Geen operator van type "Authorising party"
aangeduid
Meer dan 1 operator van type "Authorising party"
aangeduid
Geen operator van type "Authorised party"
aangeduid
Meer dan 1 operator van type "Authorised party"
aangeduid
Operator 1 moet verantwoordelijk zijn voor de
inrichting op startdatum contract
Vorig contract moet een einddatum hebben
startdatum moet groter zijn dan einddatum vorig
contract
als er een volgend contract is, moet einddatum
kleiner zijn dat startdatum volgend contract
als er een volgend contract is, moet einddatum
worden ingevuld
Inrichting is verplicht
OVEREENKOMST DIERENARTS
Regel
Geen operator van "beslagverantw" aangeduid
Meer dan 1 operator van type
“Beslagverantwoordelijke” aangeduid
Geen operator van type CVET, CVETB, ACVT,
ACVTB aangeduid
Meer dan één operator van type CVET, CVETB,
ACVT, ACVTB aangeduid
Deze operator moet een dierenarts zijn
Dierenarts mag niet geschorst zijn
Dezelfde hoofddierenarts en plaatsvervangend
dierenarts niet toegestaan
Dezelfde hoofddierenarts en plaatsvervangend
dierenarts niet toegestaan
Dierenarts mag niet meer dan een zeker aantal
contracten van hetzelfde type hebben, alleen
controleren bij creatie van een nieuw contract in

1

PANA

{0} not allowed

1

P2NSV

Party 2 is not of type Services

1

NRSPS

No party with role Responsible SU

1

MRSPS

More than 1 party with role Responsible SU

1

NADPA

No party with role Authorised Party

1

MADPA

More than 1 party with role Authorised Party

1

NACOM

Not allowed combination of Party 1 Role and
Party 2 Role

1

P1NRF

Party 1 not responsible for the selected
Facility

Resultaatcode
NAGPA

Vermelding (Engels)
No party with role Authorising Party

1

MAGPA

More than 1 party with role Authorising Party

1

NADPA

No party with role Authorised Party

1

MADPA

More than 1 party with role Authorised Party

1 of 3

P1NRF

3
1

PENSP
SSTED

Party 1 not responsible for the selected
Facility
Previous Agreement {0} has no enddate
StartDate ({0}) lies before EndDate ({1}) of
the previous Agreement {2}

1

EGTSD

3

NENED

1

PAMI

EndDate ({0}) lies after the StartDate ({1})
of the next Agreement {2}
EndDate must be filled in because there exists
already a next Agreement {0}
{0} is missing

Resultaatcode
NRSPS
MRSPS

Vermelding (Engels)
No party with role Responsible SU
More than 1 party with role Responsible SU

1

NVET

No party with a veterinary role

1

MVET

More than one party with a veterinary roles

1
1
1

P2NVT
VSUS
MABSA

1
1

Ernst
1

Ernst
1
1

Contract Beslag

{0}

{1}

{2}

einddatum vorig
contract dd/mm/yyyy
Startdatum volgend
contract dd/mm/yyyy

code of
previous
agreement
code of next
agreement

{0}

{1}

{2}

Party 2 is not a veterinary
Veterinary is suspended
{0} and {1} are the same at this facility

Bedrijfsdierenarts

MABSA

{0} and {1} are the same at this facility

Begeleidend dierenarts

Plaatsvervangend
bedrijfsdierenarts
Plaatsvervangend
begeleidend dierenarts

VTMSC

Veterinary has too many agreements of this
type

code vorig contract
begindatum dd/mm/yyy
einddatum dd/mm/yyy

{3}

code volgend contract
Contract Inrichting
{3}
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databank (status ontwerp of ongeldig of gestopt of
goedkeuring gevraagd)
Als er binnen de inrichting voor die
diertype/diersubtype al een dergelijk
overeenkomst lopende is (eventueel voor andere
SE) dan moet de nieuwe SE toegevoegd worden bij
die overeenkomst. En er mag dus geen nieuw
overeenkomst voor aangemaakt worden!
als WFactie = "geschorst" dan is begindatum
opschorting verplicht
Einddatum opschorting vóór begindatum
opschorting
Startdatum opschorting >= startdatum contract

3

SAEOF

Similar agreement exists on Facility: {0}

code van dat gelijkaardig
contract

1

PAMI

{0} is missing

1

ESBBS

1

SBBAB

Startdatum opschorting <= einddatum contract

1

SSAAE

Einddatum opschorting >= startdatum contract

1

SEBAS

Einddatum opschorting <= einddatum contract

1

SEAAE

Einddatum opschorting mag niet groter zijn dan
startdatum opschorting + 3maanden
Einddatum opschorting mag niet worden ingevuld
als startdatum opschorting niet is ingevuld
Ten minste één Contract beslag is verplicht
Diertype van alle beslagen moet hetzelfde zijn
Alle beslagen moet aan dezelfde inrichting
gekoppeld zijn
Diersubtype moet mogelijk zijn voor diertype van
de beslagen
slechts 1 dierenarts toegestaan voor combinatie
Inrichting/Diertype/Diersubtype/Rol dierenarts
Bedrijfsdierenarts en begeleidend dierenarts
moeten dezelfde zijn voor combinatie
Inrichting/Diertype/Diersubtype
Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts en
plaatsvervangend begeleidend dierenarts moeten
dezelfde zijn voor combinatie
Inrichting/Diertype/Diersubtype
Vorig contract moet een einddatum hebben
startdatum moet gelijk zijn aan einddatum vorige
overeenkomst + 1 dag
Als er een volgend contract is moet einddatum
gelijk zijn aan begindatum volgend contract min 1
dag
Verantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor alle
beslagen gedurende de hele periode van het
contract

1

EM3AS

1

PANA

Suspension Enddate ({0}) before Suspension
Begindate ({1})
Suspension Begindate ({0}) before
Agreement Begindate ({1})
Suspension Begindate ({0}) after Agreement
Enddate ({1})
Suspension Enddate ({0}) before Agreement
Begindate ({1})
Suspension Enddate ({0}) after Agreement
Enddate ({1})
Suspension For more than 3 months not
allowed
{0} not allowed

Startdatum opschorting
Date
Einddatum opschorting
dd/mm/yyyy
Startdatum opschorting
dd/mm/yyyy
Startdatum opschorting
dd/mm/yyyy
Einddatum opschorting
dd/mm/yyyy
Einddatum opschorting
dd/mm/yyyy

1
1
1

PAMI
SUDAT
SUFA

1

ASNSU

1

OVAAF

1

SASG

Other veterinary in this role active at this
facility
{0} and {1} not the same at this facility

1

SASG

3
3

PENSP
PE1NS

3

NS1NE

1 or 3

NRDAP

{0} is missing
Sanitary Units have different animal types
Not all Sanitaryunits are linked to the same
facility
AnimalSubType not possible for SU {0}

Startdatum opschorting
dd/mm/yyyy
begindatum
dd/mm/yyyy
einddatum dd/mm/yyyy
Begindatum
dd/mm/yyyy
einddatum dd/mm/yyyy

Einddatum opschorting
Beslag contract

SNUN_CDE

Bedrijfsdierenarts

Begeleidend dierenarts

{0} and {1} not the same at this facility

Plaatsvervangend
begeleidend dierenarts

Plaatsvervangend
begeleidend dierenarts

Previous Agreement {0} has no enddate
StartDate ({0}) must be equal to EndDate
({1}) of previous Agreement ({2}) + 1 day
EndDate ({0}) must be equal to StartDate
({1}) of next Agreement ({2}) - 1 day

code vorig contract
begindatum dd/mm/yyy

{0} not responsible for SU {1} during whole
period of the agreement ({2} - {3})

Naam verantwoordelijke

einddatum dd/mm/yyy

einddatum vorig
contract dd/mm/yyyy
startdate next
agreement dd/mm/yyyy

code vorig
contract
code volgend
contract
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4.2. Details over een aantal regels
4.2.1. Leesovereenkomsten
Regel Als operator 2 de rol van Authorised Party Integration, Authorised Party SGS or
Authorised Party VRV heeft, relatie tussen diertype, diersubtype en operator 2
controleren.

De toegestane combinaties zijn weergegeven in onderstaande beslissingstabel:
ANTP
ANSB
van
van
Volgorde beslagen beslagen
1
2
3
4

Rund

Vleeskalf

--

---

APTP
van operator 2
Authorised Party
Integration
Authorised Party SGS
Authorised Party VRV
--

Resultaat
JUIST
JUIST
JUIST
ONJUIST

4.2.2. Overeenkomsten dierenarts
Regel Dierenarts mag niet meer dan een zeker aantal contracten van hetzelfde type hebben,
alleen controleren bij creatie van een nieuw contract in databank (status ontwerp of
ongeldig of gestopt of goedkeuring gevraagd).

Controle op het aantal contracten van een dierenarts. Voor bepaalde types
contracten is het aantal per dierenarts beperkt. De tabel hierna vermeldt op
welke regels wordt gecontroleerd.
Criteria
Type operator Operator 2

Diertype beslag

Diersubtype

Bedrijfsdierenarts

Rund

niet nader vermeld Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 3 criteria)

Regel

Bedrijfsdierenarts

Rund

Vleeskalf

Bedrijfsdierenarts

Varken

Bedrijfsdierenarts

Ander diertype

Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts

Rund

niet nader vermeld Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 3 criteria)

Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts

Rund

Vleeskalf

Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts

Varken

Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 3 criteria)

Plaatsvervangend bedrijfsdierenarts

Ander diertype

geen beperking

Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 3 criteria)
Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 2 criteria)
geen beperking
Operator 2 mag max 100* actieve contracten van dit type hebben (met deze 3 criteria)

Begeleidend dierenarts

Operator 2 mag max 100 actieve contracten van dit type hebben (met dit ene criterium)

Plaatsvervangend begeleidend dierenarts

Operator 2 mag max 100 actieve contracten van dit type hebben (met dit ene criterium)

(*) X contracten voor Y beslagen van hetzelfde Diertype (en eventueel Diersubtype) in dezelfde Inrichting worden
bij de berekening beschouwd als 1 contract !
(*) Alleen contracten voor de gekozen periode in aanmerking nemen
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5. Workflow voor contracten
De workflow geeft aan hoe een contract kan evolueren van bij de creatie tot
een van zijn uiteindelijke statussen. De statussen van een contract zijn
weergegeven op het scherm ‘Beheer contracten’.

5.1. Workflow voor Overeenkomsten dierenarts en
Overeenkomsten markttoezicht

OPSLAAN
Geen beperking rol

OPSLAAN
Geen beperking rol
TOEWIJZEN
Geen beperking rol

NIET ANNULEREN
Geen beperking rol
ANNULEREN
Geen beperking rol

Ontwerp

Geannuleerd

TOEWIJZEN
Geen beperking rol

FAVV
Ter controle indienen
bij FAVV
[fouten gevonden]

Ter goedkeuring indienen
bij FAVV
[geen fouten gevonden +
Niet aangemaakt of
bewerkt door FAVV]
[Geen fouten gevonden]

[Fouten gevonden]

Goedkeuring
aangevraagd

TOEWIJZEN
Alleen rol FADM

TOEWIJZEN
Alleen rol FADM

[geen fouten gevonden +
Aangemaakt of bijgewerkt door FAVV]

AFWIJZEN
Alleen role FADM

Afgewezen

Ongeldig

AFWIJZEN
Alleen rol FADM

GOEDKEUREN
(wijzigingen mogelijk )
Alleen role FADM

[Fouten gevonden]
[Geen fouten gevonden]

FAVV
TOEWIJZEN
Geen beperking rol

TOEWIJZEN
Geen beperking rol

[Timer opschorting >
Einddatum opschorting]
Actief
If EndDate specified: start
timer for enddate

Opgeschort
NIET OPSCHORTEN
Alleen role FADM
OPSCHORTEN
Alleen rol FADM

Start timer suspension period
+
If Enddate agreement specified : Start
timer for enddate

[EndDateTimer
>EndDate]

Gestopt
If SuspensionTimer was
running : drop it

[EinddatumTimer
>Einddatum]
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5.2. Workflow voor Administratie- en Leesovereenkomsten
OPSLAAN
/ACOF
Geen beperking rol
OPSLAAN
TOEWIJZEN
/ACOF
/ACOF
Geen beperking rol
Geen beperking rol

Ontwerp

NIET ANNULEREN
Geen beperking rol
ANNULEREN
Geen beperking rol

Geannuleerd

TOEWIJZEN
/ACOF
Geen beperking rol

Bevoegd
verbond

1

[fouten gevonden]
Indienen bij bevoegd Verbond

[geen fouten gevonden
+ toegewezen door
Bevoegd Verbond]
/AACR
[fouten gevonden]
Indienen bij Bevoegd Verbond
[geen fouten gevonden
+ niet toegewezen door Bevoegd Verbond]
/AACR

[Geen fouten
gevonden]
/AACR

2

Afgewezen

TOEWIJZEN
/ACOF
Alleen rol FED

Ongeldig

AFWIJZEN
Alleen rol FED

Actief en wachten op
Afdrukken
If EndDate specified: start
timer for enddate

TOEWIJZEN
/ACOF
Geen beperking rol

AFGEDRUKT
Alleen rol FED

Actief
If EndDate Specified, and
timer not yet started : start
timer for enddate
TOEWIJZEN
/ACOF
Geen beperking rol

[EndDateTimer
>EndDate]
/RACR

[Timer einddatum
>Einddatum]
/RACR

Gestopt
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6. Contracten over Beheer Inrichting, Beslag en
Operator
De schermen Beheer Inrichting, Beheer Beslag en Beheer Operator hebben
allemaal een tabblad Contracten waarin de aan die entiteit gekoppelde
contracten kunnen worden ingekeken.
Via de twee knoppen Toon actieve contracten en Toon alle contracten kunnen
de contracten worden ingekeken.
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7. Bijlage
7.1. Voorbeeld afdrukversie Overeenkomst dierenarts
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7.2.

Voorbeeld afdrukversie Overeenkomst markttoezicht

23

7.3. Voorbeeld afdrukversie Administratieovereenkomst
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7.4. Afdrukversie Leesovereenkomst
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