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Belpork vzw

Handleiding webtoepassing TRACY voor producenten

1

Voorwoord

TRACY is het online registratie- en traceringsysteem dat in 2006 door Belpork vzw werd
ontwikkeld. De applicatie maakt een snelle en correcte tracering mogelijk van vers
varkensvlees doorheen de volledige productiekolom en dit aan de hand van digitale
traceringsdocumenten opgemaakt door de verschillende schakels van de varkenskolom.
Belangrijk! Op 1 januari 2021 doofde het Certus-label uit en richtte Belpork vzw een nieuw
kwaliteitssysteem op namelijk: BePork. De naamswijziging van Certus naar BePork werd tot
op heden nog niet doorgetrokken in het softwareplatform TRACY waardoor op onderstaande
schermafbeeldingen nog steeds “Certus” zal vermeld staat. Gelieve bovenstaande in uw
achterhoofd te houden. Certus dient geïnterpreteerd te worden als BePork.

2

De webtoepassing starten

U kan de webtoepassing starten door gebruik te maken van de meest recente versie van uw
internetbrowser. Gebruik bij voorkeur Google Chrome om de webtoepassing te starten. In
deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende programma’s:
-

Google Chrome als internetbrowser
Acrobat Reader DC om documenten te downloaden van de webtoepassing.

U kan de webtoepassing starten binnen uw internetbrowser.

Wanneer u in de adresbalk https://administratie.certus.be/ ingeeft, komt u terecht op de
aanmeldpagina van de webtoepassing. Merk op dat er geen www vooraf ingetypt mag
worden!

3

Aanmelden

3.1

Eerste aanmelding of wachtwoord vergeten

Alle BePork-erkende leden krijgen toegang tot onze webtoepassing. Als producent is uw
gebruikersnaam steeds gekoppeld aan uw klopcode. Omwille van de gewijzigde
privacywetgeving, zal Belpork vzw onder geen enkele omstandigheid uw wachtwoord kunnen
raadplegen en/of aan u doorgeven.
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In geval van een eerste aanmelding of het vergeten van uw wachtwoord, dient u volgende
stappen te volgen:
Klik op “Paswoord vergeten of eerste aanmelding” zoals hieronder weergegeven in
onderstaande kader.

Geef uw gebruikersnaam in. Dit is steeds uw klopcode.

Druk op de knop “vraag paswoord aan”. Vervolgens ontvangt u een e-mail op het
e-mailadres gekend in ons systeem.
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Opgelet! Indien u geen e-mail ontvangt, controleer steeds de map “ongewenste items” van
uw mailbox. Indien er geen e-mailadres gekend is bij Belpork vzw, zal er uiteraard ook geen email kunnen worden verstuurd. U ontvangt onderstaande melding. Neem contact op met de
helpdesk van Belpork om het e-mailadres te verifiëren

Ga naar uw mailbox en klik op de URL in de e-mail.

Kies zelf een wachtwoord en bevestig dit nogmaals
Opgelet! Uw wachtwoord moet
volgende zaken bevatten:
-

Handleiding webtoepassing voor producenten
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Één hoofdletter
Éen kleine letter
Één speciaal getal
Één cijfer
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Druk op “stel paswoord in”. U komt vervolgens op de startpagina terecht. Het is zeer
belangrijk dat u uw paswoord als een goede huisvader beheert. Tips voor een goed
wachtwoordbeheer:
-

Leer het paswoord uit het hoofd;
Noteer het niet;
Geef uw wachtwoord ook niet door aan vreemden;
Sla uw wachtwoord niet automatisch op indien u een computer deelt met
personen die geen toegang moeten hebben tot onze webtoepassing.

U kiest bij dit scherm dus best om het paswoord nooit op te slaan. Anders kan iedereen die
toegang heeft tot uw computer de webtoepassing opstarten zonder dat die persoon moet
inloggen.
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3.2

Aanmeldproblemen

Als u een onbekende gebruikersnaam of een verkeerd paswoord ingeeft, zal u een
boodschap krijgen die aangeeft waarom het systeem u niet kan aanmelden.

Figuur 1 - Verkeerde gebruiker ingegeven

Indien uw klopcode niet herkend wordt in dit systeem, gelieve dan contact op te nemen met
de helpdesk van Belpork vzw via 02 552 81 44 of via info@belpork.be.

Figuur 2 - Verkeerd wachtwoord ingegeven

Indien uw wachtwoord niet correct is in het systeem, gelieve de stappen te volgen zoals
beschreven onder 2.1. Omwille van de gewijzigde privacywetgeving, heeft Belpork vzw geen
zicht op uw wachtwoord en kan zij u ook geen nieuw wachtwoord geven.
Indien u problemen ondervindt bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord, gelieve contact
op te nemen met onze helpdesk via 02 552 81 44 of via info@belpork.be.
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4

Hoofdmenu

4.1

Standaardfuncties hoofdmenu

Na aanmelden krijgt u toegang tot de webapplicatie Tracy en krijgt u, als producent,
onderstaande homepagina te zien. Afhankelijk van de door Belpork aan u toegekende rechten
zal u een aangepast hoofdmenu te zien krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt in
verschillende gebruikersgroepen:
- Varkenshouder
- Transportfirma
- Slachthuis
- Uitsnijderij
- Controleorganen
- Belpork (Beheerder)
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4.2

Werking hoofdmenu

Vanuit bovenstaand homepagina kan u navigeren naar volgende pagina’s:
-

Wachtwoord wijzigen
- Mijn ledenfiche
- Vertrekfiches
o Overzicht
o Ingave
- Overzichten
o Professionele transportfirma’s
o Biggenleveranciers
- Informatie

De verschillende onderdelen worden hieronder verder toegelicht.
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4.2.1 Wachtwoord wijzigen
U kan zelf steeds uw wachtwoord wijzigen.

Dit kan u doen door bovenaan het scherm op “wachtwoord wijzigen” te klikken. U krijgt
vervolgens onderstaand scherm te zien.

Uw gebruikersnaam en e-mailadres kan u niet zelf wijzigen. Indien deze niet (meer) correct
zijn, dan dient u dit schriftelijk te melden aan de helpdesk van Belpork vzw (info@belpork.be).
Om uw wachtwoord te wijzigen, dient u eerst uw oude wachtwoord in te vullen bij
“paswoord”. Uw nieuwgekozen wachtwoord vult u zowel bij “nieuw paswoord” als “herhaal
nieuw paswoord” in. Uw wachtwoord moet aan volgende criteria voldoen:
-

Tenminste 8 tekens
Één hoofdletter
Éen kleine letter
Één speciaal getal
Één cijfer

Klik op “opslaan” om uw nieuw wachtwoord te valideren.
Door op “annuleren” te klikken, maakt u de wijzigingen ongedaan en keert u terug naar het
hoofdmenu. Uw wachtwoord blijft in dit geval onveranderd.
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4.2.2 Mijn ledenfiche

Wanneer u op de knop “mijn ledenfiche” klikt, kan u steeds de gegevens raadplegen die
Belpork vzw over uw bedrijf verzameld. Uw ledenfiche is opgedeeld in drie tabbladen:
-

Algemeen
Groeperingen
Controle organisatie
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4.2.2.1 Algemeen
Wanneer u op de knop “mijn ledenfiche” klikt, komt u terecht in het algemene tabblad. Hier
kan u steeds de contactgegevens en algemene gegevens van uw bedrijf raadplegen die
Belpork vzw verzamelt.

1 Basisgegevens: de gegevens van uw varkensbeslag.
2 Correspondentiegegevens: het adres waarnaar alle communicatie mag worden
verzonden (klophamer, vertrekfiches en brieven). De meeste communicatie zal u
ontvangen via mail. Het emailadres onder de basisgegevens zal hiervoor gebruikt worden.
Controleer dus goed of dit nog correct is.
3 Facturatiegegevens: het adres waarnaar mag worden gefactureerd.
4 Momentele statussen: uw lopende erkenningen met de begin- en einddatum.
5 Specifieke gegevens: specifieke nummers en gegevens om uw bedrijf te identificeren.
Het is zeer belangrijk dat deze gegevens steeds up-to-date en correct zijn zodoende een goede
werking te kunnen garanderen. Indien deze gegevens niet correct zijn of ontbreken, gelieve
dit meteen schriftelijk te melden aan info@belpork.be.
4.2.2.2 Groeperingen

Sinds 1 januari 2021 viel de structuur met groeperingen, als koepel voor tracering binnen de
keten, weg. Bij de opstart van BePork werd één overkoepelende groepering genaamd BePork
aangemaakt waar alle erkende leden aan werden toegevoegd. Dit betekent dat u als
varkenshouder varkens kan leveren aan elk erkend Belgisch slachthuis zonder enige
beperking.
Het is eveneens mogelijk dat u als producent ook intekende om te leveren onder een extra
bovenwettelijk lastenboek (bijvoorbeeld HFA). Indien dit het geval is, dan zal u dit ook in dit
overzicht kunnen raadplegen.
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4.2.2.3 Controle-organisatie

Hier vindt u een overzicht van de controle-organisatie die verantwoordelijk is voor de
certificering en de audits.

Indien u wenst over te stappen naar een andere controle-instelling dient u dit steeds te
melden bij de helpdesk van Belpork vzw. De controle-instelling verantwoordelijk voor ACS- en
CodiplanPlus Varken-controles worden bijgehouden in het kader van combi-audits. Indien u de
controles voor deze labels door een andere organisatie wenst te laten uitvoeren, dan dient u
contact op te nemen met de controle-instelling in kwestie.

4.2.3 Terugkeren naar hoofdmenu

Terugkeren naar het hoofdmenu kan steeds door op de knop “hoofdmenu” te klikken
helemaal bovenaan de pagina.

4.2.4 Vertrekfiches
Hier kan u het overzicht van uw vertrekfiches raadplegen en nieuwe vertrekfiches ingeven.

Handleiding webtoepassing voor producenten
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4.2.4.1 Overzicht

Een vertrekfiche wordt steeds opgemaakt wanneer u als producent varkens levert aan het
slachthuis. Door op “overzicht” te drukken, vindt u een overzicht terug van alle vertrekfiches
die voor uw bedrijf werden opgemaakt aan het slachthuis. U krijgt een overzicht van de
vertrekfiches die u zelf digitaal heeft ingegeven als de vertrekfiches die werden ingegeven
door het slachthuis op basis van de papieren fiche.

U kan de weergave van het overzicht zelf aanpassen.

Onderaan de tabel ziet u het totaal aantal vertrekfiches ingegeven voor uw klopcode.
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U kan eveneens kiezen hoeveel resultaten weergegeven mogen worden per pagina in het
overzicht. Dit kan u kiezen door op het pijltje naar beneden te klikken en uw keuze aan te
duiden.

Navigeren binnen het overzicht kan u doen als volgt:
-

Om naar de volgende pagina navigeren, klik op
Om naar de allerlaatste pagina te gaan, klik op
Om naar de vorige pagina te navigeren, klik op
Om naar de allereerste pagina te gaan, klik op

4.2.4.1.1

Vertrekfiche bekijken

U kan het detail van deze vertrekfiches openen door op de het vertrekfichenummer, dat u in
het blauw kan waarnemen, te klikken.
Opgelet! U kan de vertrekfiche niet wijzigen of verwijderen.
U opent hiermee het detail van de vertrekfiche waar u volgende zaken kan zien:
- Nummer vertrekfiche: wanneer het nummer start met “D”, dan betekent dit dat de fiche
digitaal werd ingegeven door de producent. Start het nummer niet met “D”? Dan werd dit
ingegeven door het slachthuis op basis van een papieren vertrekfiche.
- Varkenshouder: de naam, adresgegevens en klopcode van de varkenshouders
- Transporteur: de transportfirma met vermelding van chauffeur en vrachtwagen die
verantwoordelijk waren voor het transport
- Slachthuis: de naam, adresgegevens en EEG-nummer van het slachthuis
- Samenstelling: het aantal vleesvarkens, de hoknummer en de vertrekdatum en -uur naar
het slachthuis
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Om de vertrekfiche af te drukken, klikt u bovenaan op de knop “afdrukken”. Er wordt een
scherm weergegeven waar u uw afdrukvoorkeur kan instellen. Door op afdrukken rechtsonder
de pagina te klikken, kan u na het aanpassen van de nodige instellingen het detail van de
vertrekfiche uitprinten.
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4.2.4.1.2

Vertrekfiches opzoeken

Wanneer u op de knop “zoekcriteria” klikt bij het overzicht van de vertrekfiches, kan u zoeken
naar specifieke vertrekfiches. U wordt dan omgeleid naar onderstaande pagina.

Wanneer u de nodige criteria hebt ingevuld en vervolgens op “zoeken” klikt, vindt u de
vertrekfiches terug die aan deze criteria voldoen.

Vervolgens krijgt u bovenaan een aantal nieuwe mogelijkheden:
- Zoekcriteria: nieuwe criteria ingeven of verwijderen om het zoekgebied groter of kleiner te
maken
- Opheffen: alle zoekcriteria opheffen
- Afdrukken: hiermee wordt de lijst klaargemaakt om uit te printen. Door via uw
internetbrowser of door CTRL P te vormen, kan u deze pagina uitprinten.
- Ingave: ingave van een nieuwe vertrekfiche (zie volgend hoofdstuk)
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4.2.4.2 Ingave

Om vertrekfiches digitaal in te geven, klikt u op de link “ingave”. Ingave van vertrekfiches kan
u op twee manier:
-

Door op “ingave” te klikken in het hoofdmenu
Door op “ingave” te klikken rechtsboven de pagina op de overzichtspagina van de
vertrekfiche

In beide gevallen krijgt u onderstaand scherm te zien.

De klopcode wordt automatisch ingevuld en is gekoppeld aan de gebruiker waarmee u bent
aangemeld. Indien u een fiche wenst te registreren voor een ander bedrijf met een andere
klopcode, gelieve u dan aan te melden met de logingegevens van het andere bedrijf.
Kies het slachthuis waarnaar de varkens vervoerd zullen worden. U heeft enkel de
keuze uit de slachthuizen die erkend zijn bij Belpork vzw.
Voer de datum en tijd in wanneer de varkens naar het slachthuis vertrekken
Opgelet! digitale vertrekfiches dienen onmiddellijk na het vertrek ingegeven worden in het
systeem. Het slachthuis moet de vertrekfiche kunnen raadplegen bij aankomst van de varkens.
Het is niet mogelijk om de fiches in te geven met een vertrekdatum in de toekomst.
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Druk op “volgende”

Vul de ontbrekende gegevens verder aan
Transporteur:
o Naam firma
Opgelet! Enkel transporteurs erkend bij Belpork vzw kunnen uit
de lijst geselecteerd worden. Wanneer u op het pijltje klikt, zal
het menu verschijnen van alle transporteurs die op dat moment
erkend zijn binnen Bepork.
o Nummerplaat vrachtwagen
o Chauffeur
Wanneer u een selectie maakt bij “nummerplaat vrachtwagen” of “chauffeur” dan zal u
opmerken dat er een optie “andere” bestaat. Deze optie mag uitsluitend gebruikt worden in
geval van een noodsituatie bv. de erkende vrachtwagen staat in panne en een andere
chauffeur of vrachtwagen neemt over. Op dat moment kan u een andere naam of
nummerplaat ingeven, maar beide dienen wel steeds gekend te zijn bij Belpork vzw. Dit is dus
geen volledig vrij tekstveld.
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Samenstelling:
o Aantal vleesvarkens
o Hoknummer(s)
Druk op “opslaan”
Wanneer er bij “nummer vertrekfiche” een nummer verschijnt, werd de vertrekfiche correct
ingegeven.
4.2.4.3 Noodprocedure
Indien u de vertrekfiche niet digitaal kan aanmaken doordat de webtoepassing niet werkt of
u computer- of internetproblemen heeft dan geeft u een papieren vertrekfiche mee naar het
slachthuis. Het boekje met vertrekfiches zal vanaf nu dienen als nooddocument. Er wordt
aangeraden om de vertrekfiches zo veel als mogelijk digitaal in te geven. Zijn de varkens
reeds vertrokken naar het slachthuis op het moment dat u vaststelt dat de webtoepassing niet
werkt of u computer- of internetproblemen heeft, dan moet u een ingevulde papieren
vertrekfiche doormailen naar het slachthuis. Eventueel kan u ook nog eens telefonisch contact
opnemen met hen.
Opgelet! Ook al werkt u digitaal, dan nog is het belangrijk om steeds een boekje met papieren
vertrekfiches te bezitten als nooddocument. Wanneer u geen boekje met vertrekfiches meer
heeft, vergeet dan zeker niet om er eentje te bestellen bij Belpork vzw.
4.2.4.4 Beheer van vertrekfiches
Soorten vertrekfiches
Afhankelijk van de status die u heeft als varkenshouder (erkend/toetreding) zal de vertrekfiche
een bepaalde status krijgen (origineel/specimen). Bent u in toetreding, dan kan u enkel een
"specimen" exemplaar aanmaken. Dit wordt door het systeem zelf gedetecteerd. Of u als
varkenshouder erkend of in toetredingsfase bent, wordt namelijk door het systeem zelf
gedetecteerd. Ook een varkenshouder in toetredingsfase kan dus leveren met een
genummerde originele vertrekfiche. U krijgt dit ook visueel weergegeven. Een normale
vertrekfiche heeft een witte achtergrondkleur. Bij een "Specimen" wordt de achtergrond van
het detailvenster blauw gekleurd en verschijnt rechts bovenaan de tekst “Specimen”. Ook in
het overzicht zal met hetzelfde kleurverschil de "Specimen"-vertrekfiche aangeduid worden
in de lijst.
Raadplegen en/of wijzigen van de vertrekfiche
Wanneer u in het overzicht op een nummer van een vertrekfiche klikt, krijgt u het
detailscherm van de geselecteerde vertrekfiche te zien.
Een vertrekfiche kan enkel gewijzigd worden als zijn de klopcode ervan nog niet is opgenomen
in een certificaat voor een bepaalde periode. Het wijzigen van een vertrekfiche kan enkel
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gebeuren door het secretariaat van Belpork. Wanneer u een vertrekfiche verkeerd heeft
ingegeven, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Belpork vzw.
Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde zaken van de vertrekfiche niet meer
aangepast kunnen worden nadat u deze heeft opgeslagen, ook niet indien de fiche nog niet
werd verwerkt in een certificaat:
- Klopcode en andere bedrijfsgegevens
- Slachthuis
- Datum en tijd van het vertrek
Indien één van bovenstaande criteria aangepast dient te worden, dan zal u de vertrekfiche
opnieuw moeten aanmaken in het systeem en contact opnemen met Belpork vzw om te
foutieve fiche te laten verwijderen.
Verwijderen van de vertrekfiche
U kan de vertrekfiche zelf niet verwijderen. Dit kan enkel gebeuren door het secretariaat van
Belpork vzw en indien er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Zo mag de vertrekfiche niet
deels of volledig opgenomen zijn in een certificaat.

4.2.5 Overzichten
4.2.5.1 Professionele transportfirma’s

Via de zoekfunctie kan u de Bepork of QS-erkenningsstatus met begin- en einddatum van de
transportfirma raadplegen die uw biggen of vleesvarkens vervoert.
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Om een transporteur op te zoeken, zijn er vier criteria die u kan ingeven:
-

Firmanaam
Nummerplaat
Voornaam Chauffeur
Achternaam Chauffeur

Druk op “zoeken” om de resultaten weer te geven. U krijgt nu de transportfirma en
de statuslijn gekoppeld aan dit bedrijf te zien
Om een gedetailleerd overzicht te verkrijgen van het transportbedrijf, de chauffeurs
en de vrachtwagen, dient u op de firmanaam in het blauw te klikken. U zal volgende
pagina te zien krijgen.

Op deze pagina is het mogelijk om meer details te verkrijgen van de transporteur:
-

Historiek erkenning: de status die het bedrijf heeft in onze webtoepassing.
Bestuurders: alle chauffeurs die tot op heden bevoegd zijn binnen BePork met
begindatum van hun bevoegdheid.
Vrachtwagens: alle vrachtwagens die tot op heden goedgekeurd zijn binnen Bepork
met begindatum van hun goedkeuring.

Opgelet! Enkel de transportfirma die op het moment van laden/lossen van dieren erkend is
voor BePork of geregistreerd is voor QS mag het transport van uw dieren verzorgen. Hou er
Handleiding webtoepassing voor producenten
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tevens ook rekening mee dat enkel de chauffeurs en vrachtwagens die bevoegd zijn op het
moment van laden/lossen de varkens mogen transporteren.
4.2.5.2 Biggenleveranciers

Via deze zoekfunctie kan u de BePork- en/of CodiplanPlus-erkenningsstatus met begin- en
einddatum van uw biggenleveranciers consulteren.
Opgelet! Enkel biggenleveranciers die op het moment van levering erkend zijn voor BePork of
CodiplanPlus Varken mogen biggen leveren aan uw bedrijf.
Om uw biggenleverancier op te zoeken, dient u over één van onderstaande
zoekcriteria te beschikken:
- Klopcode
- Beslagnummer
- VEN
- Ondernemingsnummer

U geeft de criteria aan waarover u beschikt en klikt vervolgens op “zoeken”
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Indien de biggenleverancier gekend is, zal u volgende gegevens te zien krijgen:
- Firmanaam
- Klopcode
- Beslagnummer
- Ondernemingsnummer
- VEN
- Eigen vervoer indien van toepassing
- Huidige BePork of CodiplanPlus -status
Indien de producent niet gekend is bij Belpork vzw of wanneer deze geannuleerd of geschrapt
is uit BePork, zal u volgend scherm te zien krijgen nadat u op zoeken heeft geklikt.

4.2.6 Informatie
Hier vindt u algemene informatie die Belpork vzw u wenst mee te geven. Dit kan gaan over
algemene informatie, maar ook over inlichtingen over het tijdelijk niet bereikbaar zijn van
systemen, procedures of de helpdesk.

Gelieve deze op regelmatige basis te controleren.
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