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E-VKI - INLEIDING

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 



AANMELDPAGINA TRACY 

‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Aanmelden in Tracy o.b.v. e-mailadres & wachtwoord

• 1ste aanmelding

✓ Bij lancering van Tracy wordt automatisch een

activatiemail gestuurd naar het e-mailadres van 

de sanitair verantwoordelijke van het bedrijf. u 

hoeft hiervoor zelf geen stappen te

ondernemen.

✓ Instellen wachtwoord.

✓ Nazicht en aanvulling bedrijfsgegevens. 



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Na aanmelden in Tracy komt u terecht op het 

dashboard van uw bedrijf. Het dashboard omvat:

Links:

• Een navigatiebalk met verschillende 

menu-items relevant voor uw bedrijf.

Midden

• Overzicht geplande e-VKI’s = reeds 

opgemaakte VKI’s voor uw bedrijf

• Knop ‘e-VKI aanmaken’ = start invullen 

elektronisch VKI 

• Lastenboeken met bijhorende 

erkenningsdata waaraan uw bedrijf 

voldoet.

Rechts:

• Overzicht van uw bedrijfsgegevens

DASHBOARD PRODUCENTENPORTAAL  



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Na het drukken op de knop ‘e-VKI aanmaken’ op het 
dashboard, krijgt u een scherm te zien waarop u al 
de gegevens van het VKI kan aanvullen. Hieronder 
en in de volgende slides volgt meer uitleg over het 
invullen van het e-VKI. 

• Uw bedrijfsgegevens en uw bedrijfsdierenarts 
worden automatisch ingevuld. 

• Het slachthuis kan aangeklikt worden via een 
keuzelijstje. 

• De info over de handelaar is BePork specifieke 
info, deze dient enkel ingevuld te worden door 
BePork-erkende producenten. 
Toevoegen van de handelaar gebeurt op basis 
van het BTW-nr. van de handelaar. 

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Info over het lot varkens ➔ identiek aan 
huidig VKI.
Eenvoudig in te vullen via aanvink- of 
invulvelden. 

• De veevoederfirma is BePork specifieke 
info, deze is enkel in te vullen door 
BePork-erkende producenten. De 
veevoederfirma kan aangeklikt worden 
vanuit een keuzelijst. 

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Informatie over de toegediende geneesmiddelen 

of gemedicineerde diervoeders. 

✓ Zelfde info als huidig VKI

✓ Eenvoudiger in te vullen door toegevoegde  

medicijnlijst. U hoeft het juiste medicijn 

enkel aan te klikken. De andere informatie 

(reden behandeling, start en einde 

behandeling, wachttijd en sterfte) dient u 

zelf in te vullen. 

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Onderzoeken voedselveiligheid

Indien ja, type onderzoek aangeven. Eenvoudig in 

te vullen door enkel het monster en ziektekiem 

aan te klikken uit een keuzelijst. 

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Veterinaire status

✓ H-, M-, N-, R-Statuten: aanklikken wat van toepassing 
is, ook optie ‘geen statuut’ is mogelijk.

✓ Gezondheidsprofiel: bevestigen of dit up-to-date is. 
De samenvatting wordt weergegeven in de oranje 
tekstbalk. Via de blauwe knop kan naar 
gezondheidsprofiel gegaan worden om het aan te 
passen indien niet up-to-date. 
De informatie van het gezondheidsprofiel en de 
informatie in de oranje balk zijn enkel zichtbaar voor 
de producent. Het slachthuis en Belpork vzw hebben 
geen inzage in deze gegevens. Deze gegevens worden 
gebruikt voor de  automatische berekening van de 
exportlanden naar waar het varkensvlees mag 
geëxporteerd worden. Zo hoeft u als producent niet 
steeds alle exportvoorwaarden op de website van het 
FAVV te consulteren. 
In de volgende slides volgt kort een woordje uitleg 
rond het gezondheidsprofiel.

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Het gezondheidsprofiel is terug te vinden onder ‘mijn gegevens’ op het dashbord in het Tracy-portaal of via het e-VKI door te klikken op de knop 

‘gezondheidsprofiel aanpassen’. 

DEFINITIE: Het gezondheidsprofiel beschrijft de status van het bedrijf voor verschillende dierziekten. Het gaat daarbij 

over zowel wettelijk gereglementeerde als niet-gereglementeerde dierziekten en zowel om ziekten veroorzaakt door 

bacteriën, virussen als parasieten. Het gaat concreet om de dierziekten die een impact kunnen hebben op de 

internationale handel van het varkensvlees, zowel binnen de EU als naar derde landen. 

Deze informatie is strikt persoonlijk voor elk varkensbedrijf en is niet zichtbaar voor en wordt noch gedeeld met 

Belpork vzw noch met derden (vb. het slachthuis). De informatie wordt gebruikt om automatisch te bepalen voor 

welke exportlanden het vlees van de varkens in aanmerking komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

beperkingen die landen zelf opleggen bij het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde dierziekten op een bedrijf, in een 

bepaalde regio of land. Deze criteria worden door elk land van ontvangst zelf bepaald. 

Het actueel houden van deze criteria per exportland gebeurt door Febev vzw.

GEZONDHEIDSPROFIEL



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

• Belangrijk dat dit up-to-date blijft

• Gezondheidsprofiel is afgeschermd voor derden, 

enkel de producent kan dit zien voor zijn bedrijf. 

• Wijzigingen doorvoeren in het 

gezondheidsprofiel kan via knop ‘wijzigen’

GEZONDHEIDSPROFIEL



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Na het eventueel aanpassen en goedkeuren van het 

gezondheidsprofiel op het e-VKI wordt het besluit van het VKI 

getoond. 

• De kwaliteitslabels en lastenboeken waaraan uw lot 

varkens voldoet, worden automatisch weergegeven. 

• De derde landen waar u wel en niet naar mag exporteren

worden automatisch weergegeven, berekend o.b.v. het 

gezondheidsprofiel. 

• Bijzondere vermeldingen: vrij in te vullen veld, indien van 

toepassing. 

• Akkoordverklaring aan te vinken.

• Ondertekenen en verzenden: na drukken op deze knop is 

het VKI compleet en wordt het naar het slachthuis 

verzonden. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor 

de sanitair verantwoordelijke. 

• Tussentijds bewaren: VKI is nog niet compleet, u kan dit 

tijdelijk bewaren en later verder aanvullen. Slachthuis 

ontvangt dit nog niet. 

E-VKI AANMAKEN



‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Na afronding VKI (ondertekenen en verzenden) krijgt u een overzicht van het ingevulde VKI zoals op de 

volgende slide afgebeeld. Dit overzicht kan ook geprint worden. 

Het ingevulde VKI is terug te vinden op het dashboard van uw bedrijf onder geplande E-VKI’s of via de 

navigatieknop ‘e-VKI’ op het dasboard.

E-VKI AANMAKEN





‘E-VKI’ MODULE IN TRACY

Onderaan overzicht VKI vindt u de status van 

ondertekening (‘handtekeningen).

Dit VKI werd ondertekend door u (= afgerond en 

verzonden naar het slachthuis), maar nog niet 

ondertekend door het slachthuis. Dit betekent dat de 

varkens nog niet aanvaard zijn voor slacht. 

Het VKI werd ondertekend door het slachthuis. Dit 

betekent dat het slachthuis de varkens heeft aanvaard 

voor slacht. Indien het slachthuis het VKI niet aanvaardt, 

wordt u automatisch via Tracy op de hoogte gesteld. 

E-VKI AANMAKEN



Vragen?

Contacteer onze helpdesk via:

info@belpork.be
T 02 486 64 96 

Wij helpen u graag verder!


