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1. Inleiding 

HUIDIG TRACY-PLATFORM (TRACY 1.0): ontwikkeld 2006 (enkel CERTUS)

• Sterk verouderd

• Voldoet niet aan werkwijze BePork-kwaliteitslabel (markttoegang)

• Voldoet niet aan marktvereisten

NIEUW TRACY-PLATFORM (TRACY 2.0): RVB besliste in 2020 om TRACY opnieuw op te bouwen. 

4 doelstellingen werden aanvankelijk bepaald:

1. Leden- en certificatiebeheer

2. Tracering van BePork doorheen de keten (varkens, karkassen, vlees, vleeswaren, bijproducten)

3. Dienstverlening op maat aan professionele derden

4. Maximaal efficiënt gebruik van bestaande datastromen 

5. Universeel gebruik binnen sector mogelijk (los van BePork) 



2. TIMING

1. Analysefase (2021-voorjaar 2022)

• Werkgroep: krijtlijnen vastleggen (sector)

• Focusgroepen per schakel: technische uitwerking (werkveld)

2. Ontwikkelingsfase i.s.m. Imengine (2022 -2023)

3. Release: begin 2023: MVP 

Verdere uitbreidingen: doorheen 2023



3. NIEUWE 
traceringstroom 





3.1    E-VKI

Ontwikkeling van het elektronische VKI in TRACY 2.0
▪ Initiatief van Belpork vzw in samenwerking met FEBEV vzw 

▪ In overleg met FAVV 

▪ Sectorinitiatief (niet beperkend tot BePork-leden): beschikbaar voor alle Belgische varkenshouders en slachthuizen (op vraag)

▪ Data-uitwisseling binnen de sector met alle betrokken partijen (producent, slachthuis, overheid (BMO))

▪ Data: 
➢ wettelijke info VKI 

• Bedrijfsinfo (P, DA, SH) 

• Info over lot varkens 

• Info over diergezondheidstatus

➢ bijkomende BePork-info (handelaar, veevoederfirma, kwaliteitslabel, …) 

➢ exportmodule o.b.v. bedrijfsgezondheidsprofiel: automatische berekening exportlanden 

Richtlijnen: volgens wettelijk kader 
▪ Door wie? verplicht in te vullen door Sanitair verantwoordelijke 

➢ BePork-varkenshouders: verplichting via BePork-kwaliteitshandboek

➢ Niet-BePork varkenshouders: verplichting via SH (BE en niet-BE mogelijk) 

▪ Wanneer? Voor elk varken of lot varkens dat naar een Belgisch slachthuis wordt gestuurd. 
Verplicht 24u op voorhand. 
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Voorbeeld



3.2    VERPLAATSINGSDOCUMENT

Ontwikkeling van het elektronische verplaatsingsdocument in TRACY 2.0
▪ Ter vervanging van BePork-vertrekfiche, niet ter vervanging van het wettelijke verplaatsingsdocument 

(laad- en losbon)  

▪ Initiatief van Belpork vzw

▪ BePork-initiatief: beschikbaar voor alle BePork varkenshouders, transporteur en slachthuizen 
Uitbreiding naar niet-Bepork deelnemers is mogelijk. 
Data-uitwisseling binnen de sector met alle betrokken partijen (laadplaats, losplaats, transporteur) 
Data-uitwisseling met DGZ/ARSIA wordt bekeken (2023)

▪ Data: wettelijke info  + bijkomende info BePork (kwaliteitslabels, naam chauffeur, koppeling VKI, … )



3.2    VERPLAATSINGSDOCUMENT

Richtlijnen: volgens wettelijk kader 
- Door wie?

▪ Binnenlandse vervoer tussen twee (BePork-)beslagen (incl. slachthuis): (BePork-)vervoerder is 
verantwoordelijk voor opmaak en registratie verplaatsingsdocument. 
Vervoeder kan zowel commerciële transportfirma als producent (eigen vervoer) zijn. 

▪ Import/export op of vanaf een (BePork-)beslag: (BePork-)producent is verantwoordelijk voor 
opmaak en registratie verplaatsingsdocument. 
Niet in MVP. 

Registratie binnen 7dagen na verplaatsing in Sanitel is eveneens verplicht (tijdelijk dubbele ingave)

- Wanneer?
Bij elke beweging en diercategorie (biggen, zeugen en vleesvarkens) wordt een 
verplaatsingsdocument opgemaakt. 
M.aw. als er meerdere laad- of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, moeten meerdere 
verplaatsingsdocumenten opgemaakt worden. 



Voorbeeld



Voorbeeld



3.3    Slachtloten

Opzet 

▪ Wijziging t.o.v. Tracy 1.0 

▪ Definitie slachtlot: lot varkens van één en dezelfde klopcode, afkomstig van één vrachtwagen die gelijktijdig geslacht worden. 

▪ Een slachtlot wordt bij aanmaak gekoppeld aan een verplaatsingsdocument (1-op-1 relatie) ➔ weergave labelgegevens (rekening 
houdend met transportgegevens) 

▪ Data: 
➢ Verplaatsingsdocumentnummer (koppeling naar producent en transporteur) 

➢ Slachtdatum

➢ Aantal goedgekeurde en afgekeurde varkens

➢ Bestemmeling (naam, leveringsdatum en aantal): enkel van toepassing indien uitlevering gebeurd door US i.p.v.  door SH

➢ Kwaliteitslabel: automatisch door systeem toegekend

▪ Door wie? slachthuis 

▪ Wanneer? Ten laatste vóór uitlevering van karkassen en bijproducten aan begunstigde 

▪ Mogelijkheden voor aanmaak: manueel, CSV, webservice
Opstart 2023: manueel – ASAP CSV en webservice (na testfase) 
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3.4    uitgaande Leveringsbon slachthuis

Opzet

▪ Ter vervanging van het certificaat in Tracy 1.0

▪ Uitgaande leveringsbon slachthuis = inkomende leveringsbon begunstigde slachthuis (uitsnijderij) 

▪ Opmaak leveringsbon o.b.v. slachtloten (combinatie van meerdere slachtloten van één slachtdag is mogelijk) 
Let op: combinatie van slachtloten met verschillende labels =  laagste label wordt behouden 

▪ Data: 
➢ Leveringsdatum 

➢ Nummer leveringsbon (automatisch gegenereerd door systeem) 

➢ Type product: karkassen of bijproducten (combinatie op één leveringsbon is niet mogelijk)

➢ Slachtdatum 

➢ Bestemmeling 

➢ Slachtloten 

➢ Kwaliteitslabel: automatisch door systeem toegekend

▪ Door wie? slachthuis 

▪ Wanneer? Ten laatste vóór uitlevering van karkassen en bijproducten aan begunstigde 

▪ Mogelijkheden voor aanmaak: manueel en webservice
Opstart 2023: manueel – ASAP webservice (na testfase) 
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3.5    uitgaande leveringsbon Uitsnijderij

Opzet
▪ Ter vervanging van de leveringsbon in Tracy 1.0

▪ Uitgaande leveringsbon uitsnijderij = inkomende leveringsbon begunstigde van de uitsnijderij (uitsnijderij, slager, vleesverwerker, …)

▪ Opmaak uitgaande leveringsbon o.b.v. inkomende leveringsbonnen (combinatie van meerdere inkomende leveringsbonnen op de uitgaande is mogelijk) 
Let op: combinatie van inkomende leveringsbonnen met verschillende labels =  laagste label wordt behouden 

▪ Data: 

➢ Leveringsdatum

➢ Nummer leveringsbon (automatisch gegenereerd door systeem)

➢ Externe referentie (optioneel – verwijzing naar interne LB)  

➢ Bestemmeling

➢ Tussentijdse opslag (enkel indien met koel- en vrieshuis wordt gewerkt) 

➢ Lotsamenstelling o.b.v. inkomende leveringen 

➢ Uit te leveren Product + hoeveelheid: karkassen, bijproducten, deelstukken of verdere versnijdingen van vers vlees
Let op: Op leveringsbon is dus de mogelijkheid om karkassen, deelstukken en bijproducten uit te leveren aan begunstigde. Een combinatie is niet mogelijk op één leveringsbon. 
Het systeem houdt rekening met  het type product dat aangeleverd werd via de inkomende leveringen om te bepalen welke uitgaande type producten mogelijk zijn. 

➢ Kwaliteitslabel: automatisch door systeem toegekend

➢ Klopcodes: automatische weergave van de klopcode van het herkomstbedrijven waarvan het lot afkomstig is.

▪ Door wie? Uitsnijderij

▪ Wanneer? Ten laatste vóór uitlevering van karkassen, deelstukken, versneden vlees en bijproducten aan begunstigde 

▪ Mogelijkheden voor aanmaak: manueel en webservice
Opstart 2023: manueel – ASAP webservice (na testfase) 
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3.5    Vragen 

- Testpanel – manuele ingave traceringsdocumenten

- Koppelingen webservice – ASAP na lancering

- Verplaatsingsdocument: vrachtwagen + remorque =>  één of twee slachtloten? 

- Lijst vlees en vleesproducten 



VRAGEN?


