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Handleiding webtoepassing – algemene werking

Belpork vzw

Handleiding webtoepassing – algemene werking

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” 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.

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 leden (erkend of in toetreding) krijgen toegang tot onze webtoepassing. Alle
BePork-erkende slachthuizen en uitsnijderijen ontvangen van Belpork vzw hun
gebruikersnaam, vaak de bedrijfsnaam, in de infobrief die per e-mail wordt uitgestuurd bij
toetreding tot BePork. Indien u uw gebruikersnaam niet (meer) weet, kan u dit steeds
navragen bij de helpdesk van Belpork.
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

Druk op de knop “vraag paswoord aan”. Vervolgens ontvangt u een e-mail op het emailadres 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
volgende zaken bevatten:
-

moet

Tenminste 8 tekens
één hoofdletter
één kleine letter
één speciaal getal
één cijfer
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Druk op “stel wachtwoord 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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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 gebruikersnaam 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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Hoofdmenu slachthuizen

1

Standaardfuncties hoofdmenu

Na aanmelden krijgt u toegang tot de webapplicatie Tracy en krijgt u, als slachthuis,
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
Vleeswaren
Controleorganen
Belpork (Beheerder)
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Werking hoofdmenu

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

-

-

-

Wachtwoord wijzigen
Mijn ledenfiche
Vertrekfiches
o Overzicht
o Ingave
Certificaten
o Overzicht
o Creatie
Administratie
o Overzicht participanten
o QS-Erkende begunstigden
Overzichten
o Professionele transportfirma’s
o Bevragen database

De verschillende onderdelen worden hieronder verder toegelicht.
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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
zou zijn, dan dient u dit schriftelijk te melden aan de helpdesk van Belpork.
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. Indien u uw vorige wachtwoord niet meer weet, dan dient u de
wachtwoordprocedure te volgen die uitgelegd staat in hoofdstuk 3.1.
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.
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Mijn ledenfiche

2.2.1 Algemeen
Wanneer u op “mijn ledenfiche” klikt, kan u steeds de gegevens raadplegen die Belpork vzw
van uw bedrijf heeft verzameld.

1 Basisgegevens: De bedrijfsgegevens van het slachthuis.
2 Correspondentiegegevens: het adres waarnaar alle communicatie mag worden
verzonden.
3 Facturatiegegevens: het adres waarnaar mag worden gefactureerd.
4 Crisiscontactgegevens: ICE-contactgegevens in geval van crisissituaties binnen de
varkenssector.
5 Momentele statussen: Uw lopende erkenningen met de begin- en einddatum.
6 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.
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Indien deze gegevens niet correct zijn of ontbreken, gelieve dit meteen schriftelijk te melden
aan info@belpork.be.

2.2.2 Groeperingen

Op 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 ‘BePork’ genaamd
aangemaakt waar alle erkende leden aan werden toegevoegd. Dit betekent dat u als slachthuis
varkens kan commercialiseren van alle leden die over een actieve BePork-erkenning
beschikken.
Het is eveneens mogelijk dat u als slachthuis 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. Het principe van voorheen blijft hiervoor wel gelden. Enkel de
schakels die aangesloten zijn bij het bovenwettelijke lastenboek zullen kunnen leveren elkaar.

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.

2.3

Terugkeren naar hoofdmenu

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

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

2.4.1 Overzicht

Door op “overzicht” te drukken, vindt u een overzicht terug van alle vertrekfiches die werden
ingegeven waarop u werd aangeduid als slachthuis.

De vertrekfiches die door de producent digitaal werden ingegeven, krijgen een nummer
voorafgaand met de letter “D”.
2.4.1.1 Vertrekfiches bekijken
U kan het detail van deze vertrekfiches openen door op 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
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Transporteur: de transportfirma met vermelding van chauffeur en vrachtwagen die
verantwoordelijk waren voor het transport
Slachthuis: de naam, adresgegevens en klopcode van het slachthuis
Samenstelling: het aantal vleesvarkens, de hoknummer en de vertrekdatum en -uur naar
het slachthuis

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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2.4.1.2 Weergave vertrekfiches aanpassen
U kan de weergave van het overzicht zelf aanpassen.

Onderaan de tabel ziet u het totaal aantal vertrekfiches dat werd ingegeven waarop u als
slachthuis werd vermeld. 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

2.4.1.3 Vertrekfiches opzoeken
Wanneer u op de knop “zoekcriteria” klikt, kan u zoeken naar specifieke vertrekfiches,
bijvoorbeeld wanneer een producent deze vertrekfiche digitaal ingeeft. U wordt dan omgeleid
naar onderstaande pagina.

Wanneer u de nodige criteria heeft ingevuld en vervolgens op “zoeken” klikt, vindt u de
vertrekfiches terug die aan deze criteria voldoen.
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U heeft vervolgens enkele opties:

-

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.

2.4.2 Ingave
Ingave van vertrekfiches kan u op twee manieren:
-

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

U zal onderstaand scherm te zien krijgen.

Om de vertrekfiche in te geven, dient u steeds in bezit te zijn van de officiële papieren
vertrekfiche ingevuld door de varkensproducent. Het nummer van de vertrekfiche is in TRACY
gekoppeld aan een bepaalde klopcode. Het is daarom niet mogelijk om een nummer te
gebruiken dat niet gekoppeld is aan die klopcode. Er gebeurt een controle op volgende zaken:
-

het nummer van de vertrekfiche en de klopcode bestaat;
het nummer van de vertrekfiche is gekoppeld aan de varkenshouder die u heeft ingevoerd;
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de varkenshouder is erkend binnen BePork
de varkenshouder is erkend binnen dezelfde groepering (in geval van een bovenwettelijk
lastenboek, bv. HFA)
Voer het nummer van de papieren vertrekfiche in
Geef de klopcode in conform de papieren versie
Geef de datum en uur van vertrek naar het slachthuis in conform de papieren versie

Druk op “volgende”
Vul de ontbrekende gegevens verder aan conform de papieren vertrekfiche
Transporteur:
o Naam firma
o Nummerplaat
vrachtwagen
o Chauffeur
Samenstelling:
o Aantal vleesvarkens
o Hoknummer(s)
Druk op “opslaan”
De vertrekfiche werd geregistreerd.

2.4.3 Foutmeldingen bij de aanmaak van vertrekfiches
Het systeem geeft bij fouten steeds aan waar de fout aan te wijten is.
1 Vertrekfichenummer werd reeds gebruikt

Het nummer op de vertrekfiche werd reeds gebruikt. Indien dit nummer toch overeenkomt
met officiële papieren versie, gelieve contact op te nemen met de producent om dit na te
kijken.
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2 Vertrekfichenummer bestaat niet

Het nummer op de vertrekfiche bestaat niet. Indien dit nummer toch overeenkomt met
officiële papieren versie, gelieve contact op te nemen met de producent om dit na te kijken.
3 De vertrekfichenummer en de klopcode behoren niet tot dezelfde varkenshouder

Het nummer op de vertrekfiche is niet gekoppeld aan deze producent. Indien dit nummer toch
overeenkomt met officiële papieren versie, gelieve contact op te nemen met de producent
om dit na te kijken.
4 De klopcode bestaat niet

Gelieve te controleren of de klopcode op de officiële fiche overeenkomt met de klopcode in
TRACY.
5 De varkenshouder mag niet leveren aan dit slachthuis

De varkenshouder is niet verbonden aan een groepering (bv. HFA) waar u deel van uitmaakt.
De varkensproducent dient zelf contact op te nemen met de beheerder van het
bovenwettelijke lastenboek. Deze beheerder informeert Belpork vzw zodoende de
varkensproducent toegevoegd kan worden.
Indien u een foutmelding krijgt en deze niet opgelost kan worden, dan neemt u best contact
op met de helpdesk van Belpork via 02 552 81 44 of info@belpork.be
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2.4.4 Beheer van vertrekfiches
Soorten vertrekfiches
Afhankelijk van de status (erkend/toetreding) die de producent of u als slachthuis heeft zal de
vertrekfiche een bepaalde status krijgen (origineel/specimen). Bent u of de producent in
toetreding, dan kan enkel een "specimen" exemplaar aangemaakt worden. Of de producent
of u als slachthuis 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”. In het overzicht zal ook 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 de klopcode ervan nog niet is opgenomen in
een certificaat. Het wijzigen van een vertrekfiche kan enkel gebeuren door het Belpork vzw.
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 eerst te laten verwijderen. Gaat het om een digitale fiche? Dan zal u contact
moeten opnemen met de varkenshouder om de fiche opnieuw correct in te geven. U zal
vervolgens ook contact moeten opnemen met Belpork vzw om de foutieve fiche te laten
verwijderen.
Verwijderen van de vertrekfiche
Vanuit het overzicht kan enkel het secretariaat van Belpork een vertrekfiche verwijderen, mits
aan een aantal voorwaarden voldaan is. Zo mag de vertrekfiche niet deels of volledig
opgenomen zijn in een certificaat.
De gebruiker krijgt voor het definitief verwijderen steeds een boodschap met de vraag om het
schrappen van de vertrekfiche te bevestigen.
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Certificaten

Hier kan u het overzicht van certificaten raadplegen en nieuwe certificaten ingeven.

2.5.1 Overzicht

Wanneer u op “overzicht” klikt, zal u een lijst terugvinden met alle certificaten die door u
werden aangemaakt.

Wanneer u een PDF-logo voor het certificaatnummer terugvindt, betekent dit dat het
certificaat gevalideerd is. U dient te beschikken over het gratis programma ‘Acrobat Reader’
om deze te kunnen openen en bekijken.
2.5.1.1 Certificaten bekijken
U kan het detail van deze certificaten openen door op het certificaatnummer dat u in het
blauw kan waarnemen te klikken. U kan op deze manier het detail van het certificaat
raadplegen alsook het certificaat afdrukken.
Opgelet! U kan het certificaat niet wijzigen of verwijderen wanneer dit reeds gevalideerd is.
Hiervoor dient u contact op te nemen met het secretariaat van Belpork.
U opent hiermee het detail van het certificaat waar u volgende zaken kan zien:
-

Algemene informatie: hier vindt u terug onder welke groepering het certificaat werd
aangemaakt, wat het certificaatnummer is, de slachtdatum en het lotnummer.
Slachthuis: de naam, adresgegevens en EG-nummer van het slachthuis
Begunstigde: dit kan een BePork-erkende uitsnijderij zijn of een QS-erkend bedrijf
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Samenstelling: karkassen of bijproducten
o
Karkassen: hier worden de klopcode(s) en de aantallen weergegeven waarvan
de karkassen afkomstig zijn
o
Bijproducten: hierbij wordt aangegeven over welk type bijproduct het gaat en
van welke klopcodes deze afkomstig zijn. Deze zijn maximaal afkomstig van de
dagproductie
Het PDF-logo bovenaan geeft aan dat dit een gevalideerd document is.

Om het certificaat af te drukken, klikt u bovenaan op het PDF-logo.
De webtoepassing zal een nieuw scherm openen waar u gevraagd
wordt in welke taal u het certificaat wenst te openen.
Het certificaat zal als document gedownload worden waarna u het
kan afdrukken of opslaan.
2.5.1.2 Weergave certificaten aanpassen
U kan de weergave van het overzicht zelf aanpassen.
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Onderaan de tabel ziet u het totaal aantal certificaten.
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

2.5.1.3 Certificaten opzoeken
Om een certificaat op te zoeken, klikt u op “zoekcriteria”. In het volgende scherm kan u uw
criteria ingeven.

Wanneer u op “zoeken” klikt, zal het systeem alle certificaten die voldoen aan uw criteria
opzoeken.
U heeft enkele opties:

Zoekcriteria: nieuwe criteria ingeven of verwijderen om het zoekgebied groter of kleiner te
maken.

Pagina 22 van 61

Handleiding webtoepassing voor slachthuizen

Belpork vzw

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.
Creatie: ingave van een nieuw certificaat.

Figuur 3- Certificaat afdrukken

2.5.2 Creatie

Klik op “creatie”
Duid de groepering aan onder dewelke de varkens worden verwerkt en vul de
slachtdatum in. Klik op “volgende”

Kies uit een certificaatnummer of selecteer een noodcertificaat. Klik op “volgende”
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De certificaten worden toegekend door Belpork vzw. Heeft u geen certificaten meer? Gelieve
deze tijdig aan te vragen bij Belpork vzw. Het certificaatnummer wordt automatisch ingevuld
en toegekend.
Vul de gegevens verder in

Op het detailscherm van het certificaat is het slachthuis reeds ingevuld, deze zijn gebaseerd
op de ingelogde gebruiker.
-

-

Lotnummer: dit is als volgt opgebouwd bij voorbeeld “J1/21G26”:
o J: Code van het slachthuis, toegekend door Belpork
o 1: het volgnummer van het certificaat per dag. U start steeds bij 1, indien u dezelfde
dag nog een certificaat aanmaakt wordt dit nummer 2 en telt zo verder op
o 21: staat voor het huidige jaar (bv. 2021)
o G: staat voor de maand van het jaar (bv. G. staat in dit geval voor juli)
o 26: slachtdag
Begunstigde: de uitsnijderij waarnaar de karkassen opgestuurd worden
o Binnenlandse begunstigde: u kan een keuze maken tussen alle BePork-erkende en
in behandeling uitsnijderijen. Een keuze kan u maken door op de verrekijker te
klikken.
o Buitenlandse begunstigde: Een buitenlandse begunstigde kan u makkelijk
opzoeken door op de verrekijker te klikken. Indien u een begunstigde niet
terugvindt, kan u de gegevens makkelijk zelf intypen bij “buitenlandse
begunstigde” zoals hieronder getoond. Het bedrijf wordt automatisch opgeslagen
in het systeem en kan een volgende keer opgezocht worden.
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Samenstelling: u krijgt de keuze tussen karkassen en bijproducten.

o Karkassen: er kunnen 60 klopcodes op een certificaat geplaatst worden. Per
klopcode dient u het aantal karkassen aan te geven die geleverd werden aan de
begunstigde

o Bijproducten: Daarnaast kunnen bijproducten ook op het certificaat worden
geplaatst. Dit kan door “bijproducten” te selecteren. Hierbij dient u volgende extra
criteria verder aan te vullen:
▪ Aanduiding van het type bijproduct
▪ Hoeveelheid (uitgedrukt in kilogram)
▪ Klopcodes waarvan de bijproducten afkomstig zijn. Hier ziet u het overzicht
van de klopcodes van de bedrijven die leverden op dezelfde datum als de
slachtdatum, de dagloten. U kan een selectie maken van deze klopcodes of
gemakkelijk alle klopcodes selecteren door “selecteer alles” aan te vinken.
Bv. Een certificaat met slachtdatum 2 juli 2021 zal in de lijst enkel de
klopcodes tonen van de varkens die effectief geleverd zijn op 2 juli via de
vertrekfiches.
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Wanneer het certificaat opgeslagen wordt, gebeurt er een controle op samenstelling. U kan
uiteraard niet meer varkens op het certificaat noteren dan u binnengekregen heeft per beslag
op vertrekfiches.
Nadat u op “opslaan” heeft geklikt, zal u gevraagd worden het certificaat te valideren

-

Wanneer u op “ja” klikt, wordt een validatiedocument aangemaakt.
Wanneer u op “neen” klikt, wordt het certificaat opgeslagen en kan u het later nog
bewerken via “overzicht”. U kan volgende zaken nog aanpassen:
o Het lotnummer
o De begunstigde
o De samenstelling

Opgelet! Een certificaat moet worden gevalideerd zodat er een leveringsbon kan worden
opgemaakt.
Wanneer u op “Ja” heeft geklikt, zal het certificaat geopend worden in
een scherm van uw internetbrowser. U dient vervolgens de taal te kiezen
van het certificaat.
U ontvangt een kopie van het certificaat dat u kan uitprinten of
opslaan.
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2.5.3 Soorten certificaten
U ziet een duidelijk verschil tussen de verschillende statussen van een certificaat.
-

Wit voor een origineel certificaat
Lichtblauw in geval van een specimen certificaat
Lichtrood bij een nood certificaat
Lichtgrijs voor een nood specimen certificaat

1 Originele certificaten

Een certificaat is pas geldig wanneer zowel de varkenshouder(s), het slachthuis als de
uitsnijderij een BePork-erkenning bezitten.
2 Specimen

Een certificaat is “Specimen” als ofwel de uitsnijderij ofwel het slachthuis ofwel één van de
varkenshouders bij de samenstelling de status “in toetreding” heeft.
In de hoofding ziet u aan de rechterkant een duidelijke vermelding “SPECIMEN”. Als het
slachthuis en/of de begunstigde de status “in toetreding” hebben dan ziet u dit ook bij hun
gegevens. Ook voor de varkenshouder wordt rekening gehouden met zijn status.
3 Noodcertificaten

Mocht de webtoepassing niet bereikbaar zijn, om wat voor reden dan ook, vragen wij dat u
Belpork zo snel mogelijk hiervan verwittigt. Wij trachten dan zo snel mogelijk het probleem te
verhelpen. Indien het probleem niet binnen de 24u verholpen is, mag u gebruik maken van
een noodcertificaat.
U schrijft een certificaat met de hand. Hiervoor gebruikt u de voorgedrukte
noodcertificaten die u kan aanvragen bij Belpork.
Als het systeem terug bereikbaar is, dan kan u het geschreven noodcertificaat inbrengen.
Klik op “creatie”
Duid de groepering aan onder dewelke de varkens worden verwerkt en vul de
slachtdatum in. Klik op “volgende”
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U selecteert, zoals getoond in de afbeelding hierboven, “nummer nood certificaat”. U
dient hier het nummer in de geven gekoppeld aan het nummer van het papieren
noodcertificaat.
Indien u geen nummer ingeeft, verschijnt volgend scherm.

Wanneer u het correcte noodnummer heeft ingegeven en op “volgende” klikt, zal
onderstaand scherm verschijnen waar u uw toestemming moet geven.

Wanneer u “ja” selecteert, gaat u verder met het
aanmaken van het noodcertificaat. De procedure verloopt
vanaf dit punt conform aan de aanmaak van een
certificaat.
Opgelet! Het verschil met een gewoon certificaat wordt
duidelijk gemaakt door de rode achtergrond van het
certificaat en het woord “NOOD” dat duidelijk vermeld
staat rechtsboven.
Indien u op “neen” klikt, keert u terug naar het
aanmaakscherm voor certificaten waar u de groepering en
slachtdatum kan invullen.
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2.5.4 Beheer van certificaten
Wijzigen van een certificaat
Van zodra een certificaat gevalideerd werd, is het voor u niet meer mogelijk om deze aan te
passen. Wanneer een certificaat aangepast dient te worden, dient u contact op te nemen met
Belpork vzw zodoende zij dit certificaat opnieuw kunnen openen. Certificaten kunnen enkel
opnieuw geopend worden onder voorwaarde dat deze nog niet werden gebruikt voor
leveringsbonnen.
Wanneer het certificaat opnieuw geopend is en het gevalideerde document werd verwijderd,
kan u de nodige aanpassingen doen. Het is echter niet meer mogelijk om volgende zaken aan
te passen:
-

Groepering
Slachtdatum
Slachthuis

Als één van deze gegevens gewijzigd dient te worden, dan moet het certificaat verwijderd
worden.
Indien het document nog niet gevalideerd werd, dan kan u het certificaat opzoeken en zelf de
nodige wijzigingen doorvoeren.
Verwijderen van een certificaat
Indien het document nog niet gevalideerd werd, dan kan u het certificaat opzoeken en
vervolgens verwijderen.
Van zodra het certificaat werd gevalideerd, dient u contact op te nemen met Belpork vzw om
het certificaat te laten verwijderen. Certificaten kunnen enkel verwijderd worden onder
voorwaarde dat deze nog niet werden gebruikt voor leveringsbonnen. Indien dit wel het geval
is, dienen beide verwijderd en opnieuw opgemaakt te worden.
Gelieve er rekening mee te houden dat, wanneer dit wordt verwijderd, dit onherroepelijk is
en u opnieuw het certificaat dient aan te maken.
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Administratie

2.6.1 Overzicht participanten

Via “overzicht participanten” kan u alle varkenshouders opvragen die een lopende erkenning
hebben of in behandeling zijn voor het BePork-kwaliteitslabel.
U kan zoeken op basis van volgende criteria:
-

Status: erkend of in behandeling
Groepering
ID
Klopcode
Beslagnummer

Wanneer u alle criteria heeft ingevuld, klikt u op “zoeken”. Alle klopcodes die aan uw
criteria voldoen, zullen getoond worden.

Let op: omwille van de complexiteit van Tracy kon de naamswijziging van Certus naar BePork
bij opstart van BePork niet doorgevoerd worden. In het overzicht wordt daarom nog steeds
melding gemaakt van de Certus-einddatum in plaats van de BePork-einddatum. Beiden
betekenen in dit geval hetzelfde.
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Omwille van de privacywetgeving, ziet u via deze tool uitsluitend per varkensbedrijf de
klopcode, de BePork-erkenningsstatus en de einddatum van de BePork-erkenning. U kan de
individuele klopcodes vervolgens opzoeken via “bevragen database”.
U kan alle resultaten exporteren naar een Excel-werkblad door op de knop “Excel” te klikken.
Wanneer u op “wis filters” drukt, zullen alle zoekcriteria gewist worden.

2.6.2 QS-Erkende begunstigden

Hier krijgt u een overzicht van alle QS-begunstigden.

Door de naam of het referentienummer van een QS-geregistreerd bedrijf in te geven, kan u
meer informatie over het bedrijf terugvinden.
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Door op de naam te klikken van het QS-erkende bedrijf, kan u wijzigingen aan de gegevens
doorvoeren. U kan volgende zaken wijzigen:
-

Naam (verplicht veld)
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Land
Referentienummer

-

Om snel terug te kunnen keren naar de overzichtspagina, klikt u op “overzicht”
Wanneer u de nodige aanpassingen heeft gedaan, dient u op “opslaan” te klikken.

2.7

Overzichten

2.7.1 Professionele transportfirma’s

Via de zoekfunctie kan u de BePork- of QS-erkenningsstatus met begin- en einddatum van de
transportfirma raadplegen die instaat voor het transport.
Om een transporteur op te zoeken, zijn er vier criteria die u kan ingeven:
-

Firmanaam
Nummerplaat
Voornaam Chauffeur

Pagina 33 van 61

Handleiding webtoepassing voor slachthuizen
-

Belpork vzw

Achternaam Chauffeur

Druk op “zoeken” om de resultaten die voldoen aan uw zoekcriteria weer te geven. U
krijgt nu de transportfirma en de status 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 huidige status die het bedrijf heeft in onze webtoepassing
Bestuurders: alle chauffeurs die tot op heden erkend zijn binnen BePork
Vrachtwagens: alle vrachtwagens die tot op heden erkend zijn binnen BePork

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 de dieren verzorgen. Hou er
tevens ook rekening mee dat enkel de chauffeurs en vrachtwagens die bevoegd zijn op het
moment van laden/lossen de varkens mogen transporteren.
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2.7.2 Bevragen database

Via “bevragen database” kan u individuele klopcodes opzoeken om meer informatie over de
varkensbedrijven te verkrijgen. De BePork-certificatiestatus van het individueel bevraagde
bedrijf wordt weergegeven met begin- en einddatum.

U dient minimaal te beschikken over één van onderstaande criteria:
-

Klopcode
Beslagnummer
VEN-nummer
Ondernemingsnummer

Enkel wanneer de producent gekend (erkend of in toetreding voor BePork) is in het systeem,
zal u onderstaand scherm te zien krijgen. U heeft dus zicht op de huidige status van de
producent.

Let op: omwille van de complexiteit van Tracy kon de naamswijziging van Certus naar BePork
bij opstart van BePork niet doorgevoerd worden. In het overzicht wordt daarom nog steeds
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melding gemaakt van de Certus-einddatum in plaats van de BePork-einddatum. Beiden
betekenen in dit geval hetzelfde.

2.8

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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Hoofdmenu uitsnijderijen

1

Standaardfuncties hoofdmenu

Na aanmelden krijgt u toegang tot de webapplicatie Tracy en krijgt u, als uitsnijderij,
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
Vleeswaren
Controleorganen
Belpork (Beheerder)
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Werking hoofdmenu

Als u ingelogd bent, ziet u onderstaand scherm

De verschillende onderdelen van het hoofdmenu zijn:
-

-

Wachtwoord wijzigen
Mijn ledenfiche
Certificaten
o Overzicht
Leveringsbonnen
o Overzicht
o Creatie
Administratie
o QS-Erkende begunstigden
Overzicht
o Bevragen database
Informatie

De verschillende onderdelen worden hieronder verder toegelicht.
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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.
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.
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Mijn ledenfiche

2.2.1 Algemeen

Wanneer u op de knop “mijn ledenfiche” klikt, kan u steeds de gegevens raadplegen die
Belpork vzw over u heeft in het eerste tabblad.

1 Basisgegevens: De bedrijfsgegevens van de uitsnijderij.
2 Correspondentiegegevens: het adres waarnaar alle communicatie mag worden
verzonden.
3 Facturatiegegevens: het adres waarnaar mag worden gefactureerd.
4 Crisiscontactgegevens: ICE-contactgegevens in geval van crisissituaties binnen de
varkenssector.
5 Momentele statussen: Uw lopende erkenningen met de begin- en einddatum.
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6 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.

2.2.2 Groeperingen

Op 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 ‘BePork’ genaamd
aangemaakt waar alle erkende leden aan werden toegevoegd. Dit betekent dat u als slachthuis
varkens kan commercialiseren van alle leden die over een actieve BePork-erkenning
beschikken.
Het is eveneens mogelijk dat u als slachthuis 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. Het principe van voorheen blijft hiervoor wel gelden. Enkel de
schakels die aangesloten zijn bij het bovenwettelijke lastenboek zullen kunnen leveren elkaar.

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.

2.3

Terugkeren naar hoofdmenu

Pagina 41 van 61

Handleiding webtoepassing voor uitsnijderijen

Belpork vzw

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

2.4

Certificaten

Hier kan u het overzicht van certificaten raadplegen.

2.4.1 Overzicht
Wanneer u op “overzicht” klikt, zal u een lijst terugvinden met alle certificaten die werden
aangemaakt en waar uw bedrijf als begunstigde werd aangeduid.

2.4.1.1 Certificaten bekijken
U kan het detail van deze certificaten openen door op het certificaatnummer dat u in het
blauw kan waarnemen te klikken. U kan op deze manier het detail van het certificaat
raadplegen alsook het certificaat afdrukken.
Opgelet! U kan het certificaat niet wijzigen of verwijderen. Indien het certificaat niet correct
is, dient u contact op te nemen met het slachthuis dat dit heeft aangemaakt.
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U opent hiermee het detail van het certificaat waar u volgende zaken kan zien:
-

Algemene informatie: hier vindt u terug onder welke groepering het certificaat werd
aangemaakt, wat het certificaatnummer is, de slachtdatum en het lotnummer.
Slachthuis: de naam, adresgegevens en EG-nummer van het slachthuis
Begunstigde: dit zal in uw geval steeds uw uitsnijderij zijn
Samenstelling: karkassen of bijproducten
o
Karkassen: hier worden de klopcode(s) en de aantallen weergegeven waarvan
de karkassen afkomstig zijn
o
Bijproducten: hierbij wordt aangegeven over welk type bijproduct het gaat en
van welke klopcodes deze afkomstig zijn. Deze zijn maximaal afkomstig van de
dagproductie

2.4.1.2 Weergave certificaten aanpassen
U kan de weergave van het overzicht zelf aanpassen.

Onderaan de tabel ziet u het totaal aantal certificaten waarin u vermeld staat als begunstigde.
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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

2.4.1.3 Certificaten opzoeken

Wanneer u op “zoeken” klikt, zal het systeem alle certificaten die voldoen aan uw criteria
opzoeken. U heeft enkele opties:

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.

2.4.2 Soorten certificaten
U ziet een duidelijk verschil tussen de verschillende statussen van een certificaat.
-

Wit voor een origineel certificaat
Lichtblauw in geval van een specimen certificaat
Lichtrood bij een nood certificaat
Lichtgrijs voor een nood specimen certificaat
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1 Originele certificaten

Een certificaat is pas geldig wanneer zowel de varkenshouder(s), het slachthuis als de
uitsnijderij een Certus-erkenning bezitten.
2 Specimen

Een certificaat is “Specimen” als ofwel de uitsnijderij ofwel het slachthuis ofwel een van de
varkenshouders bij de samenstelling de status “in toetreding” heeft.
In de hoofding ziet u aan de rechterkant een duidelijke vermelding “SPECIMEN”. Als het
slachthuis en/of de begunstigde de status “in toetreding” hebben dan ziet u dit ook bij hun
gegevens. Ook voor de varkenshouder wordt rekening gehouden met zijn status.
3 Noodcertificaten

Mocht de webtoepassing niet bereikbaar zijn, om wat voor reden dan ook, tracht Belpork zo
snel mogelijk het probleem te verhelpen. Indien het probleem niet binnen de 24u verholpen
is, mag het slachthuis gebruikt maken van een papieren noodcertificaat. Op het moment dat
de toepassing terug beschikbaar is, zal het noodcertificaat ingegeven worden door het
slachthuis in Tracy. Een noodcertificaat is een officieel certificaat dat nog steeds de Beporktracering blijft garanderen. De deelnemers op het certificaat zijn ook erkend bij BePork. Indien
één van de deelnemers in toetreding zou zijn, dan krijgt het document de melding ‘Nood
Specimen’.

2.5

Leveringsbonnen

Hier kan u het overzicht van leveringsbonnen raadplegen en nieuwe leveringsbonnen ingeven.
Op basis van de aan u uitgereikte certificaten of leveringsbonnen, kan u als uitsnijderij
leveringsbonnen aanmaken. De uitsnijderij moet uiteraard de begunstigde zijn van het
certificaat of de leveringsbon waarvan men vertrekt.
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2.5.1 Overzicht

U ziet alle leveringsbonnen die ingegeven zijn door u als uitsnijderij.

U ziet volgende velden in de lijst:
-

Gevalideerd document – u herkent dit aan het PDF-logo
Leveringsbonnummer
Naam van het slachthuis
Naam van de uitsnijderij
Naam van de begunstigde
De leveringsdatum

2.5.1.1 Leveringsbonnen bekijken

U kan het detail van deze leveringsbonnen openen door op het nummer dat u in het blauw
kan waarnemen te klikken. U kan op deze manier het detail van de leveringsbon raadplegen
alsook de leveringsbon afdrukken.
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Opgelet! U kan de leveringsbon niet wijzigen of verwijderen wanneer dit reeds gevalideerd is.
Er zijn twee types leveringsbonnen: leveringsbon op basis van een certificaat of leveringsbon
op basis van een andere leveringsbon. De opmaak van beide documenten verschilt.
Leveringsbon o.b.v. certificaat
-

Algemene informatie: hier vindt u het nummer van de leveringsbon terug alsook de
leveringsdatum
Certificaat: hier wordt de groepering, het certificaatnummer waarop de leveringsbon
wordt opgemaakt en het lotnummer vermeld
Slachthuis: de naam, adresgegevens en EG-nummer van het slachthuis
Uitsnijderij: de naam, adresgegevens en F-nummer van de uitsnijderij
Begunstigde: dit kan een binnenlandse of buitenlandse begunstigde zijn
Samenstelling: het aantal deelstukken op de leveringsbon. Dit kan worden uitgedrukt
in aantal kg of aantal stuks.
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Leveringsbon o.b.v. leveringsbon
-

Algemene informatie: hier vindt u het nummer van de leveringsbon terug alsook de
leveringsdatum
Leveringsbon: het leveringsbonnummer waarop de huidige leveringsbon werd
aangemaakt
Slachthuis: de naam, adresgegevens en EG-nummer van het slachthuis
Uitsnijderij: de naam, adresgegevens en F-nummer van de uitsnijderij
Begunstigde: dit kan een binnenlandse of buitenlandse begunstigde zijn
Samenstelling: het aantal deelstukken op de leveringsbon. Dit kan worden uitgedrukt in
aantal kg of aantal stuks.
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Om de leveringsbon af te drukken, klikt u bovenaan op het PDF-logo.
De webtoepassing zal een nieuw scherm openen waar u gevraagd
wordt in welke taal u de leveringsbon wenst te openen.
De leveringsbon zal als document gedownload worden waarna u het
kan afdrukken of opslaan.
2.5.1.2 Weergave leveringsbonnen aanpassen
U kan de weergave van het overzicht zelf aanpassen.

Onderaan de tabel ziet u het totaal aantal leveringsbonnen waarin u vermeld staat als
begunstigde.
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
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2.5.1.3 Opzoeken van leveringsbonnen
Om een specifieke leveringsbon op te zoeken, klikt u op “zoekcriteria”.

Wanneer u op “zoeken” klikt, zal het systeem alle leveringsbonnen die voldoen aan uw criteria
opzoeken.
U heeft enkele opties:

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.
Creatie: ingave van een nieuwe leveringsbon
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2.5.2 Creatie

Door op de knop “Creatie” te duwen, kan u een leveringsbon ingeven in het systeem.
2.5.2.1 Op basis van een certificaat
U dient eerst een keuze te maken hoe u deze leveringsbon wenst aan te maken.
U heeft de keuze uit:
-

Op basis van een certificaat
Op basis van een leveringsbon
Noodleveringsbon
Indien de leveringsbon op basis van een certificaat opgemaakt dient te worden,
selecteer de eerste optie. Gebruik de verrekijker om het certificaatnummer te selecteren.
Geef eveneens de leveringsdatum in. Druk op “volgende”
Vul de ontbrekende gegevens verder aan.
-

Groepering: wanneer een certificaat opgemaakt is onder de groepering van een
bovenwettelijk lastenboek (bv. HFA), dan is het mogelijk om varkensvlees toch te
commercialiseren onder BePork, bv. wanneer bepaalde stukken niet verhandeld
worden onder het bovenwettelijk lastenboek. Dit kan u gemakkelijk doen door op het
drop-down menu te klikken en BePork vervolgens te selecteren. Opgelet, dit is niet
mogelijk om BePork te wijzigen naar een bovenwettelijk lastenboek.

-

Begunstigde:
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o Binnenlandse begunstigde: hier kan u de keuze maken tussen BePork-erkende
(uitsnijderij) of geregistreerde begunstigden (vb. vleeswarenfirma’s,
verkooppunten, …). Indien u de begunstigde niet terugvindt, dan dient een
aansluitingsformulier van de begunstigde bezorgd te worden aan de helpdesk
van Belpork ter registratie
o
o Buitenlandse begunstigde: Een buitenlandse begunstigde kan u makkelijk
opzoeken door op de verrekijker te klikken. Indien u een begunstigde niet
terugvindt, kan u de gegevens makkelijk zelf intypen bij “buitenlandse
begunstigde” zoals hieronder getoond. Het bedrijf wordt automatisch
opgeslagen in het systeem en kan een volgende keer opgezocht worden.

-

-

Totaal aantal kg:
o Automatisch berekenen: het systeem berekent het gewicht op basis van uw
input
o … kg: u geeft zelf het correcte aantal in
Samenstelling: u dient per deelstuk het aantal/ het gewicht in te geven

Wanneer u op “opslaan” heeft geklikt, zal onderstaand scherm verschijnen

Wanneer u op “ja” klikt, wordt een validatiedocument aangemaakt.
Wanneer u op “neen” klikt, wordt de leveringsbon opgeslagen en kan u het later nog
bewerken via “overzicht”.
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Wanneer u op “Ja” heeft geklikt, zal de leveringsbon geopend worden
in een scherm van uw internetbrowser. U dient vervolgens de taal te
kiezen van het document
U ontvangt een kopie van de leveringsbon.
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2.5.2.2 Op basis van een leveringsbon
U dient eerst een keuze te maken hoe u deze leveringsbon wenst aan te maken.
U heeft de keuze uit:
-

Op basis van een certificaat
Op basis van een leveringsbon
Noodleveringsbon
Indien de leveringsbon op basis van een leveringsbon opgemaakt dient te worden,
selecteer de tweede optie. Gebruik de verrekijker om de leveringsbon te selecteren. Geef
eveneens de leveringsdatum inen. Druk op “volgende”.

Opgelet! Aanmaak van een leveringsbon op basis van een andere leveringsbon is enkel
mogelijk wanneer uw uitsnijderij begunstigde is van deze leveringsbon.
Vul de ontbrekende gegevens verder aan.
-

Groepering: wanneer een certificaat opgemaakt is onder de groepering van een
bovenwettelijk lastenboek (bv. HFA), dan is het mogelijk om varkensvlees toch te
commercialiseren onder BePork, bv. wanneer bepaalde stukken niet verhandeld
worden onder het bovenwettelijk lastenboek. Dit kan u gemakkelijk doen door op het
drop-down menu te klikken en BePork vervolgens te selecteren. Opgelet, dit is niet
mogelijk om BePork te wijzigen naar een bovenwettelijk lastenboek.

-

Begunstigde:
o Binnenlandse begunstigde: hier kan u de keuze maken tussen BePork-erkende
(uitsnijderij) of geregistreerde begunstigden (vb. vleeswarenfirma’s,
verkooppunten, …). Indien u de begunstigde niet terugvindt, dan dient een
aansluitingsformulier van de begunstigde bezorgd te worden aan de helpdesk
van Belpork ter registratie
o Buitenlandse begunstigde: Een buitenlandse begunstigde kan u makkelijk
opzoeken door op de verrekijker te klikken. Indien u een begunstigde niet
terugvindt, kan u de gegevens makkelijk zelf intypen bij “buitenlandse
begunstigde” zoals hieronder getoond. Het bedrijf wordt automatisch
opgeslagen in het systeem en kan een volgende keer opgezocht worden.
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Totaal aantal kg:
o Automatisch berekenen: het systeem berekent het gewicht op basis van uw
input
o … kg: u geeft zelf het correcte aantal in
Samenstelling: u dient per deelstuk het aantal/ het gewicht in te geven

Wanneer u op “opslaan” heeft geklikt, zal onderstaand scherm verschijnen

Wanneer u op “ja” klikt, wordt een validatiedocument aangemaakt.
Wanneer u op “neen” klikt, wordt de leveringsbon opgeslagen en kan u het later nog
bewerken via “overzicht”.
Wanneer u op “Ja” heeft geklikt, zal de leveringsbon geopend worden
in een scherm van uw internetbrowser. U dient vervolgens de taal te
kiezen van het document
U ontvangt een kopie van de leveringsbon.
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2.5.2.3 Een noodleveringsbon aanmaken
U dient eerst een keuze te maken hoe u deze leveringsbon aan gaat maken.
U heeft de keuze uit:
-

Op basis van een certificaat
Op basis van een leveringsbon
Noodleveringsbon

Om een noodleveringsbon te registreren, vinkt u de optie noodleveringsbon ook aan.
Selecteer op basis van welk certificaat of welke leveringsbon u de noodleveringsbon
wenst aan de maken. Daarna vult u het nummer in
dat op het papieren document voorgedrukt is.
Noodleveringsbonnen worden door Belpork
toegekend, dus wanneer u een nummer invult dat
niet aan u als uitsnijderij toegekend is verschijnt volgende melding.

Druk daarna op “volgende”
Het systeem vraagt u automatisch of u verder wilt gaan bij het aanmaken van de
noodleveringsbon.

Wanneer u “ja” selecteert, gaat u verder met het
aanmaken van het noodleveringsbon.
U dient de gegevens verder aan te vullen conform een
standaard leveringsbon. De procedure verloopt vanaf dit
punt conform aan de aanmaak van een leveringsbon.
Opgelet! Het verschil met een originele leveringsbon
wordt duidelijk gemaakt door de rode achtergrond van de
leveringsbon en het woord “NOOD” dat duidelijk vermeld
staat rechtsboven.
Indien u op “neen” klikt, keert u terug naar het scherm om
leveringsbonnen aan te maken.

Pagina 56 van 61

Handleiding webtoepassing voor uitsnijderijen

Belpork vzw

Noodleveringsbonnen worden toegekend door Belpork vzw. Indien u geen
noodleveringsbonnen meer heeft, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van Belpork
vzw.

2.5.3 Soorten leveringsbonnen
U ziet een duidelijk verschil tussen de verschillende statussen van een leveringsbon.
-

Wit voor een originele leveringsbon
Lichtblauw in geval van een specimen leveringsbon
Lichtrood bij een noodleveringsbon
Lichtgrijs voor een nood specimen leveringsbon

1 Originele leveringsbon

Een leveringsbon is pas geldig wanneer zowel de varkenshouder(s), het slachthuis als de
uitsnijderij over een BePork-erkenning beschikken.
2 Specimen

Een leveringsbon is “Specimen” als ofwel de uitsnijderij ofwel het slachthuis ofwel een van de
varkenshouders bij de samenstelling op certificaat de status “in toetreding” heeft.
In de hoofding ziet u aan de rechterkant een duidelijke vermelding “SPECIMEN”. Als het
slachthuis en/of de begunstigde de status “in toetreding” hebben dan ziet u dit ook bij hun
gegevens. Ook voor de varkenshouder wordt rekening gehouden met zijn status.
3 Noodleveringsbon

Mocht de webtoepassing niet bereikbaar zijn, om wat voor reden dan ook, vragen wij dat u
Belpork zo snel mogelijk hiervan verwittigt. Wij trachten dan zo snel mogelijk het probleem te
verhelpen. Indien het probleem niet binnen de 24 uur verholpen is, mag er gebruikt gemaakt
worden van een noodleveringsbon. Het document krijgt dan de notatie ‘NOOD’. Op het
moment dat de toepassing terug beschikbaar is, zal het noodcertificaat ingegeven worden
door de uitsnijderij in Tracy. Een noodleveringsbon is een officieel leveringsbon die nog steeds
de Bepork-tracering blijft garanderen. De deelnemers op het leveringsbon zijn ook erkend bij
BePork. Indien één van de deelnemers in toetreding zou zijn, dan krijgt het document de
melding ‘Nood Specimen’.
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2.5.4 Beheer van leveringsbonnen
Wijzigen van een leveringsbon
Van zodra een leveringsbon gevalideerd werd, is het voor u niet meer mogelijk om deze aan
te passen. Wanneer een leveringsbon aangepast dient te worden, dient u contact op te nemen
met Belpork vzw zodoende zij dit opnieuw kunnen openen. Leveringsbonnen kunnen enkel
opnieuw geopend worden onder voorwaarde dat deze nog niet werden gebruikt bij de
aanmaak van eventueel andere leveringsbonnen.
Wanneer leveringsbon opnieuw geopend is en het gevalideerde document werd verwijderd,
kan u de nodige aanpassingen doen. Het is echter niet meer mogelijk om volgende zaken aan
te passen:
-

Datum
Uitsnijderij

Als één van deze gegevens gewijzigd dient te worden, dan moet de leveringsbon verwijderd
worden.
Indien het document nog niet gevalideerd werd, dan kan u de leveringsbon opzoeken en zelf
de nodige wijzigingen doorvoeren.
Verwijderen van een leveringsbon
Indien het document nog niet gevalideerd werd, dan kan u de leveringsbon opzoeken en
vervolgens verwijderen.
Van zodra de leveringsbon werd gevalideerd, dient u contact op te nemen met Belpork vzw
om het te laten verwijderen. Leveringsbonnen kunnen enkel verwijderd worden onder
voorwaarde dat deze nog niet werden gebruikt voor andere leveringsbonnen. Indien dit wel
het geval is, dienen beide verwijderd en opnieuw opgemaakt te worden.
Gelieve er rekening mee te houden dat, wanneer dit wordt verwijderd, dit onherroepelijk is
en u opnieuw de leveringsbon dient aan te maken.
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Administratie

2.6.1 QS-Erkende begunstigden
Hier krijgt u een overzicht van alle QS-begunstigden.

Door de naam of het referentienummer van een QS-geregistreerd bedrijf in te geven, kan u
meer informatie over het bedrijf terugvinden.
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Door op de naam te klikken van het QS-erkende bedrijf, kan u wijzigingen aan de gegevens
doorvoeren. U kan volgende zaken wijzigen:
-

Naam (verplicht veld)
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Land
Referentienummer

-

Om snel terug te kunnen keren naar de overzichtspagina, klikt u op “overzicht”
Wanneer u de nodige aanpassingen heeft gedaan, dient u op “opslaan” te klikken.

2.7

Overzichten

2.7.1 Bevragen database
Via “bevragen database” kan u individuele klopcodes opzoeken om meer informatie over de
varkensbedrijven te verkrijgen. De BePork-certificatiestatus van het individueel bevraagde
bedrijf wordt weergegeven met begin- en einddatum.

U dient minimaal te beschikken over één van onderstaande criteria:
-

Klopcode
Beslagnummer
VEN-nummer
Ondernemingsnummer
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Enkel wanneer de producent gekend (erkend of in toetreding voor BePork) is in het
systeem, zal u onderstaand scherm te zien krijgen. U heeft dus zicht op de huidige status
van de producent.

Let op: omwille van de complexiteit van Tracy kon de naamswijziging van Certus naar BePork
bij opstart van BePork niet doorgevoerd worden. In het overzicht wordt daarom nog steeds
melding gemaakt van de Certus-einddatum in plaats van de BePork-einddatum. Beiden
betekenen in dit geval hetzelfde.

2.8

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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