
Vernieuwing 
traceersysteem ‘TRACY’

Toelichting TRACY SLACHTHUIZEN



1. Inleiding 

HUIDIG TRACY-PLATFORM: ontwikkeld in 2006 (Tracering CERTUS)

• Sterk verouderd

• Niet afgestemd op werkwijze BePork-kwaliteitslabel (markttoegang)

NIEUW TRACY-PLATFORM: 4 doelstellingen:

1. Tracering van BePork en bijkomende labels doorheen de keten (varkens, karkassen, vlees, vleeswaren, bijproducten)

2. Leden- en certificatiebeheer

3. Maximaal efficiënt gebruik van bestaande datastromen 

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





LANCERING  

• Opstart portaal verwerking voorzien 
in de loop van maart.  

• Aankondigingsmail + 
activatiemail

➔ Gericht aan verantwoordelijke 
(emailadres zoals geregistreerd bij 
Belpork vzw) ter activatie van het 
portaal van het SH



LANCERING  

➔ Instellen profielgegevens 
(voornaam, naam, telefoonnummer, taal, 
wachtwoord) 

Na activatie van uw account komt u onmiddellijk op 
het dashboard van uw bedrijf. 



DEMO 
SLACHTHUIS



E-VKI - Algemeen

Elektronische VKI (= e-VKI) via Tracy

• Ter vervanging van de papieren versie van het VKI

• Initiatief van Belpork vzw i.s.m. FEBEV vzw 

• Geïntegreerd in Tracy 

• In overleg met FAVV➔ conform de wettelijke verplichtingen opgelegd 
vanuit FAVV

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

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

Richtlijnen: volgens wettelijk kader 

• Door wie? Verplicht in te vullen door Sanitair verantwoordelijke

• Wanneer? Voor elk varken of lot varkens dat naar een Belgisch slachthuis 

wordt gestuurd. 

Verplicht min.  24u op voorhand. 

• Manier? Digitaal via de ‘e-VKI’ module in TRACY (online webtoepassing) 

✓ BePork-varkenshouders: verplichting via BePork-kwaliteitshandboek

✓ Niet-BePork varkenshouders (BE en niet-BE): verplichting via 

slachthuis kan opgelegd worden. 

• Info: cfr. huidig VKI

✓ Bedrijfsinfo (producent, slachthuis)

✓ Info over lot varkens

✓ Info over diergezondheidstatus en toegediende medicatie

✓ Bijkomende BePork-info (dierenarts, handelaar, veevoederfirma, 

kwaliteitslabel, …)

✓ Exportmodule o.b.v. Gezondheidsprofiel: automatische berekening 

exportlanden 



Verplaatsingsdocument - Algemeen 

Ontwikkeling van het digitaal verplaatsingsdocument in TRACY

• Ter vervanging van BePork-vertrekfiche, niet ter vervanging van het 

wettelijke verplaatsingsdocument (registratie binnen 7 dagen na 

verplaatsing in Sanitel blijft een wettelijke verplichting). 

• Initiatief van Belpork vzw:

✓ Beschikbaar voor alle BePork varkenshouders en transporteurs

✓ Uitbreiding naar niet-BePork deelnemers is mogelijk

• Geïntegreerd in Tracy 

• Data-uitwisseling binnen de sector met alle betrokken partijen (laadplaats, 

losplaats, transporteur)

• Data-uitwisseling met DGZ/ARSIA wordt bekeken (2023) om dubbel ingave

op termijn te vermijden. 

Richtlijnen voor opmaak verplaatsingsdocument door de vervoeder 
van levende varkens 

• Door wie?

✓ Binnenlands vervoer tussen twee (BePork-)beslagen (incl. slachthuis): (BePork- ) 

vervoerder is verantwoordelijk voor registratie verplaatsingsdocument in Tracy. 

Vervoeder kan zowel de commerciële transportfirma als de producent (eigen vervoer) 

zijn.

✓ Import/export naar of vanaf een (BePork-)beslag: 

✓ Door een Belgische transporteur: (BePork- )vervoerder is verantwoordelijk. Kan 

zowel de commerciële transportfirma als de producent (eigen vervoer) zijn.

✓ Door een buitenlandse transporteur: (BePork-)producent is verantwoordelijk.

Registratie in TRACY i.g.v. import of export is niet opgenomen bij de eerste release 

maar wordt voorzien in een latere fase in 2023. 

• Wanneer?

✓ Bij elke beweging van een diercategorie (biggen, (op)fokvarkens en vleesvarkens)

wordt een verplaatsingsdocument opgemaakt.

M.aw. als er meerdere laad- of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, moeten 

meerdere verplaatsingsdocumenten opgemaakt worden.

✓ Ingave in Tracy verplicht uiterlijk bij lossen van de dieren i.g.v. levering aan slachthuis. 

Binnen de7 dagen bij transport tussen varkensbedrijven. 

• Hoe? Digitaal via de module ‘verplaatsingsdocument’ in TRACY (online webtoepassing) 

• Data: cfr. wettelijke verplaatsingsdocument  + bijkomende info BePork (kwaliteitslabels, naam 

chauffeur, koppeling VKI, … )



Slachtlot

• Definitie:  een lot varkens afkomstig van éénzelfde klopcode, getransporteerd door éénzelfde 

chauffeur/transportmiddel, die op éénzelfde moment geslacht worden. 

• Door wie? Verantwoordelijkheid ligt bij slachthuis

• Hoe? Via Tracy: manuele ingave of webservices (API)

Per slachtlot wordt volgende informatie naar TRACY meegegeven: slachtdatum, verplaatsingsnummer, 

aantal goedgekeurde en aantal afgekeurde varkens.

Realtime labelinformatie per lot (incl. transportvereisten)

• Wanneer? ten laatste bij de  uitlevering van karkassen en bijproducten aan de klant. 

Module voorzien om slachtlot rechtstreeks aan begunstige uit te leveren (interne US/diensten SH) 



Leveringsbon 

• Ter vervanging van het certificaat in TRACY 1.0, maar gelijkaardige werking 

• Door wie? Verantwoordelijkheid ligt bij slachthuis

• Hoe? Via Tracy: manuele ingave of webservices (API)

o Leveringsbon op te maken per labelgroep en per type uitgeleverd product (karkassen of bijproducten) –

idem Tracy 1.0

o Leveringsbon per diercategorie

o Door samenvoegingen van slachtloten (incl. transportvereisten)

o Realtime labelinformatie per levering

o Externe opslagplaatsen kunnen in beeld gebracht worden

• Wanneer? ten laatste bij de  uitlevering van karkassen en bijproducten aan de klant. 

Module voorzien om slachtlot rechtstreeks aan begunstige uit te leveren (interne US/diensten SH) 



Conclusie

• Vernieuwd online TRACY platform

• Streven naar efficiënt gebruik en uitwisseling van bestaande data

• Waar mogelijk automatiseren - koppeling met intern systeem slachthuis

• Vertrekfiches verdwijnen

➢ E-VKI (varkenshouder)

➢ Registratie verplaatsingsgegevens (vervoerder) 

• Start zodra nieuwe TRACY gelanceerd (maart) >> persoonlijke email

Sectorinitiatief -
Open voor alle 

bedrijven

Slachtloten Leveringsbon

Automatisch label info 
BMO portaal
Pdf, export, ZIP

Automatisch label info
Manueel - webservice

Automatisch label info



Vernieuwing 
traceersysteem ‘TRACY’

Toelichting TRACY UITSNIJDERIJEN



1. Inleiding 

HUIDIG TRACY-PLATFORM: ontwikkeld in 2006 (Tracering CERTUS)

• Sterk verouderd

• Niet afgestemd op werkwijze BePork-kwaliteitslabel (markttoegang)

NIEUW TRACY-PLATFORM: 4 doelstellingen:

1. Tracering van BePork en bijkomende labels doorheen de keten (varkens, karkassen, vlees, vleeswaren, bijproducten)

2. Leden- en certificatiebeheer

3. Maximaal efficiënt gebruik van bestaande datastromen 

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





LANCERING  

• Opstart portaal verwerking voorzien 
in de loop van maart .

• Aankondigingsmail + 
activatiemail

➔ Gericht aan verantwoordelijke 
(emailadres zoals geregistreerd bij 
Belpork vzw) ter activatie van het 
portaal van het SH/US



LANCERING  

➔ Instellen profielgegevens 
(voornaam, naam, telefoonnummer, taal, 
wachtwoord) 

Na activatie van uw account komt u onmiddellijk op 
het dashboard van uw bedrijf. 



DEMO 
UITSNIJDERIJ



Inkomende leveringsbon 

• Ter vervanging van het certificaat in TRACY 1.0, maar gelijkaardig opgebouwd

• Opgemaakt door slachthuis en onmiddellijk zichtbaar in portaal van uitsnijderij

= identiek aan uitgaande leveringsbon op niveau van slachthuis 

• Via Tracy te raadplegen (inbox ‘ontvangen leveringen’)

o Leveringsbon per labelgroep, per diercategorie en per type uitgeleverd product (karkassen of 

bijproducten) – idem Tracy 1.0

o Realtime labelinformatie per levering

• Zichtbaar ten laatste bij levering van karkassen, bijproducten, deelstukken. 

o Afkomstig van SH: karkassen of bijproducten

o Afkomstig van US: karkassen, bijproducten of deelstukken



uitgaande leveringsbon 

• Ter vervanging van de leveringsbon in Tracy 1.0

• Opgemaakt door? Uitsnijderij en zichtbaar gesteld in portaal van uitsnijderij

= inkomende leveringsbon voor volgende schakel (begunstigde op leveringsbon) 

• Hoe? Via Tracy te raadplegen

o Leveringsbon 

• per labelgroep  

• per type uitgeleverd product 

• Per diercategorie 

o Realtime labelinformatie per levering

o Mogelijkheid tot samenvoegen van meerdere inkomende leveringen op uitgaande

o Externe opslagplaatsen worden in beeld gebracht. 

• Te ontvangen ten laatste bij levering van karkassen, bijproducten, deelstukken, vers vlees en 

vleesbereidingen



Conclusie

• Vernieuwd online TRACY platform

• Streven naar efficiënt gebruik en uitwisseling van bestaande data

• Waar mogelijk automatiseren - koppeling met intern systeem snijzaal

• Start zodra nieuwe TRACY gelanceerd (maart) >> persoonlijke email

Leveringsbon (UIT)Leveringsbon (IN)

Realtime labelinfo
Samenvoegen mogelijk

Opsplitsen per type
> webservice



Vragen?

Contacteer onze helpdesk via:

info@belpork.be
T 02 486 64 96 

Wij helpen u graag verder!
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