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INLEIDING 

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. 

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

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

chauffeur, koppeling VKI, … )



INLEIDING 

Praktische informatie voor commercieel transport 

• Belpork voorzien een portaal zowel voor de transportfirma als voor de chauffeur. 

In deze presentatie wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van het portaal van de transportfirma, nadien van het portaal van de 

chauffeur. 

• Zowel een chauffeur als een transportfirma kan een verplaatsingsdocument gaan registreren. Doel is echter om de verplaatsingen zoveel 

mogelijk te laten registreren door de chauffeur zelf onmiddellijk tijdens transport. 

• Portaal is eenvoudig te bedienen vanop smartphone of tablet. 

Praktische informatie voor eigen vervoer door producent 

Voor de producent die eigen vervoer doet van varkens,  zal het transporteurportaal ter beschikking gesteld worden. Een producent die zelf varkens 

vervoert zal dus ook een verplaatsing kunnen gaan registreren op identieke wijze als een chauffeur. 



AANMELDPAGINA TRACY

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

• 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 verantwoordelijke van het transportbedrijf. 

U hoeft hiervoor zelf geen stappen te 

ondernemen.

✓ Instellen wachtwoord.

✓ Nazicht en aanvullen bedrijfsgegevens (tab mijn 

gegevens, chauffeurs, vrachtwagens)

• Na aanmelden komt u terecht op het dashboard van 

uw transportfirma.



Na aanmelden in Tracy komt u terecht op het dashboard van 
uw transportfirma. Het dashboard omvat:

Links:
• Een navigatiebalk met verschillende menu-items 

relevant voor uw bedrijf.

Midden
• Recente verplaatsingen = overzicht van 

uitgevoerde verplaatsingen door de chauffeurs 
geregistreerd bij uw transportfirma. 

• Knop ‘verplaatsing registreren’ = start invullen 
digitaal verplaatsingsdocument 

• Lastenboeken met bijhorende erkenningsdata 
waaraan uw transportfirma voldoet.

• Chauffeurs waar getuigschrift binnenkort gaat 
vervallen (enkel van toepassing voor 
Nederlandse chauffeurs) 

Rechts:
• Mijn gegevens: profiel (logingegevens) + 

overzicht van uw de bedrijfsgegevens van uw 
transportfirma 

DASHBOARD PORTAAL TRANSPORTFIRMA

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA



De verantwoordelijke van het transportbedrijf is 
verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de 
bedrijfsgegevens ( = tab mijn gegevens, tab chauffeurs 
en tab vrachtwagens). 

Onder de tab ‘mijn gegevens’ kan u uw profiel en uw 
bedrijfsgegevens beheren: 

• Profiel: uw persoonsgegevens en logingegevens. Deze 
kunnen gewijzigd worden door op de knop ‘wijzigen’ 
te drukken.  

• Bedrijfsgegevens: hier vindt u het 
ondernemingsadres, vestigingsadres en het 
facturatieadres zoals geregistreerd voor uw firma. 
Deze kunnen eveneens gewijzigd worden door op de 
knop ‘wijzigen’ te drukken. (voorlopig nog geen 
printscreen beschikbaar)

Na de eerste aanmelding in TRACY dienen deze gegevens door 
de verantwoordelijke geverifieerd  en gecorrigeerd (waar nodig) 
te worden. 

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

INSTELLEN BEDRIJFSGEGEVENS – TAB MIJN GEGEVENS



Onder de tab ‘chauffeurs’ kan u de chauffeurs beheren voor 
uw transportfirma. Hiernaast krijgt u een overzicht van alle 
chauffeurs die bevoegd zijn voor transport van BePork-
varkens binnen uw transportfirma. 

• Via de knop ‘chauffeur toevoegen’ kan u een 
nieuwe chauffeur toevoegen. 
Let op: elke chauffeur dient te beschikken over een 
e-mailadres en een geldig getuigschrift van 
vakbekwaamheid,

• U kan ook een chauffeur uit dienst stellen indien 
deze niet meer werkzaam is voor uw transportfirma. 
Dit is mogelijk door op de drie puntjes achteraan de 
lijn te drukken. 

Na de eerste aanmelding in TRACY dient het overzicht van 
de chauffeurs door de verantwoordelijke geverifieerd  en 
gecorrigeerd (waar nodig) te worden. 

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

INSTELLEN BEDRIJFSGEGEVENS – TAB CHAUFFEURS



Onder de tab ‘vrachtwagen’ kan u de vrachtwagens 
beheren voor uw transportfirma. Hiernaast krijgt u een 
overzicht van alle vrachtwagens die goedgekeurd zijn 
voor transport van BePork-varkens binnen uw 
transportfirma. 

• Via de knop ‘vrachtwagen toevoegen’ kan u een 
nieuwe vrachtwagen toevoegen waarbij u alle 
informatie over de vrachtwagen dient te 
registreren. 

• U kan ook een vrachtwagen uit dienst stellen 
indien deze niet meer operationeel is binnen uw 
transportfirma. Dit is mogelijk door op de drie 
puntjes achteraan de lijn te drukken. 

Na de eerste aanmelding in TRACY dient het overzicht 
van de vrachtwagens door de verantwoordelijke 
geverifieerd  en gecorrigeerd (waar nodig) te worden. 

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

INSTELLEN BEDRIJFSGEGEVENS – TAB VRACHTWAGEN



Onder de tab ‘verplaatsingen’ kan u alle verplaatsingen 
raadplegen uitgevoerd door uw transportfirma. U krijgt 
een overzicht van alle verplaatsingen uitgevoerd door 
alle chauffeurs geregistreerd binnen uw firma. 

U krijgt tevens informatie over het BePork-waardig zijn 
van het transport. 

• Dit betekent dat het transport BePork-waardig is. 

• Dit betekent dat het transport niet BePork-waardig is. 
De reden ‘waarom niet’ wordt weergegeven wanneer u 
met uw cursor over het kruisje gaat. 

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

OVERZICHT VERPLAATSINGSEN

Via de knop ‘verplaatsing toevoegen’ kan u als verantwoordelijke van het transportbedrijf een nieuwe verplaatsing toevoegen, indien nodig. 
Doel is echter dat een chauffeur zelf zijn verplaatsingen gaat registreren op het moment van transport via zijn eigen login in het Tracy 
chauffeurs-portaal. Na registratie worden de verplaatsingen ook zichtbaar in het portaal van de transportfirma waarvoor de chauffeur 
werkzaam is. 
Als transportfirma heeft u op die manier een koepelvisie over alle verplaatsingen van uw chauffeurs binnen uw firma. 



VERPLAATSING REGISTREREN 

TRACY-PORTAAL TRANSPORTFIRMA

Na drukken op de knop ‘verplaatsing registeren’  krijgt u het 
scherm hiernaast te zien. 

In de slides die volgen wordt weergegeven hoe een verplaatsing 
dient geregistreerd te worden vanuit het oogpunt van de 
chauffeur. De registratie vanuit het portaal van de transportfirma 
is gelijkaardig. 



AANMELDPAGINA TRACY 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

• 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 

chauffeur. U hoeft hiervoor zelf geen stappen te 

ondernemen.

✓ Instellen wachtwoord.

• Portaal werd zo opgebouwd dat het eenvoudig gebruikt kan 

worden op smartphone en tablet zonder installatie van een 

APP 



AANMELDPAGINA TRACY 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Indien u als chauffeur voor meerdere firma’s transporten 
uitvoert dient u na aanmelden nog een keuze te maken voor 
welke firma u zich wenst in te loggen (zie screenshot). 
Indien u slecht werkzaam bent voor één transportfirma, dient u 
uiteraard geen keuze te maken en krijgt u het scherm hiernaast 
niet te zien. 

Na aanmelden of nadat u een transportfirma gekozen heeft, 
komt u terecht op uw dashboard.



DASHBOARD CHAUFFEURSPORTAAL

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Na aanmelden in Tracy komt u terecht op uw dashboard. 

Op computer en tablet ziet het dashboard eruit zoals weergegeven op onderstaande screenshot. 



DASHBOARD CHAUFFEURSPORTAAL 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Op smartphone ziet het dashboard eruit zoals hiernaast 

weergegeven op de screenshot. 



DASHBOARD CHAUFFEURSPORTAAL 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Vanop het dasbboard kan u navigeren naar

• Verplaatsingen: algemeen overzicht van alle 
transporten van levende varkens die door u als 
chauffeur zijn uitgevoerd (uitleg zie volgende slide). 

• Mijn gegevens: overzicht uw persoonsgegevens en 
logingegevens. Deze kan uzelf wijzigen indien nodig. 

Een icoon rechtsboven toont voor welke transportfirma u bent 
ingelogd. M.a.w. voor welke transportfirma u transporten kan 
registreren. 



OVERZICHT VERPLAATSINGEN

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Onder de tab ‘verplaatsingen’ krijgt u volgende items te zien

• Een overzicht van alle verplaatsingen van levende varkens 
die door u als chauffeur zijn uitgevoerd. 
Afhankelijk van de status van het verplaatsingsdocument 
werd het transport reeds afgerond of niet. 

✓ Ingediend: verplaatsingsdocument is volledig ingevuld en 
zichtbaar voor de laad- en losplaats. 

✓ Gegevens aanvullen: verplaatsingsdocument is nog niet 
volledig ingevuld. De ontbrekende gegevens dienen nog 
aangevuld te worden alvorens het verplaatsingsdocument 
compleet is en ingediend kan worden. Deze versie is nog 
niet zichtbaar voor de laad- en losplaats. 

• Knop ‘verplaatsing registreren’ = start invullen 
verplaatsingsdocument

Status



VERPLAATSING REGISTEREN 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Na klikken op de knop ‘verplaatsing registreren’ kan u een 

verplaatsingsdocument digitaal invullen. 

• Veld ‘Chauffeur’: aangezien u ingelogd bent als chauffeur, 

zal uw naam reeds ingevuld zijn bij het veld ‘chauffeur’ 

• Veld ‘type verplaatsing’:

✓ Binnenlands vervoer

✓ Import/export: pas beschikbaar in een latere fase. Ingave 

van dit type verplaatsing valt onder de 

verantwoordelijkheid van de producent. 

• Veld ‘vrachtwagen’: keuzemenu, juiste nummerplaat 

aanklikken.



VERPLAATSING REGISTEREN 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

• Laden: gegevens laadplaats

✓ Veld ‘plaats van laden’ = plaats waar de varkens worden 
geladen,  meestal een varkensbedrijf. 
De laadplaats kan u eenvoudig toevoegen op basis van 
een klopcode, inrichtingsnummer,  
ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer
(VEN).

Alle BePork-varkensbedrijven zitten reeds opgenomen in 
TRACY en kunnen heel eenvoudig teruggevonden 
worden via klopcode/inrichtingsnummer (info terug te 
vinden op wettelijke verplaatsingsdocument (= laad- en 
losbon)). 
Niet BePork-varkensbedrijven kunnen teruggevonden 
worden via ondernemingsnummer of VEN. 

✓ Veld ‘datum’: datum van laden

✓ Veld ‘uur’: uur van laden



VERPLAATSING REGISTEREN 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

• Lossen: gegevens laadplaats

✓ Veld ‘plaats van lossen’ = plaats waar de varkens worden 

gelost, varkensbedrijf of slachthuis. 

Indien losplaats varkensbedrijf: opzoeken op zelfde manier 

als laadplaats

Indien losplaats slachthuis: 

▪ Alle BePork slachthuizen staan in systeem en kunnen 

aangeduid worden via het uitschuifluikje. 

▪ Indien niet BePork slachthuis: opzoeken op zelfde 

manier als laadplaats. 

✓ Veld ‘datum’: datum van laden

✓ Veld ‘uur’: uur van laden

Indien laad- of losplaats niet teruggevonden in TRACY: manueel 
toevoegen door de informatie van laad- en losplaats in te vullen.



VERPLAATSING REGISTEREN 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

• Veld ‘VKI’: indien losplaats een slachthuis is wordt dit veld 

zichtbaar. Het verplaatsingsdocument moet dan gekoppeld 

worden aan het juiste VKI. 
✓ Toont automatisch de ingevulde VKI’s die in aanmerking komen 

voor deze verplaatsing

✓ Correcte VKI aanklikken

• Veld ‘diercategorie’: aan te klikken of indien VKI gekoppeld 

wordt dit automatisch aangevuld vanuit VKI

• Veld ‘aantal dieren’: zelf invullen

• Veld ‘attentievarkens’: automatisch ingevuld vanuit VKI indien 

gekoppeld. Bijkomende attentiedieren kunnen ook steeds 

door de chauffeur aangegeven worden. 

• Veld ‘opmerkingen’: vrij tekstveld, eventuele bijkomende 

opmerkingen kunnen hier toegevoegd worden (vb. incidenten 

die zich onderweg of bij laden/lossen voordoen). 



VERPLAATSING REGISTEREN 

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

Afronding verplaatsingsdocument

• Ondertekenen en bewaren: alles is correct ingevuld en wordt 

opgeslagen in het systeem. Het verplaatsingsdocument wordt 

zichtbaar voor het slachthuis. 

• Tussentijds bewaren: nog niet alle informatie werd  ingevuld, 

tijdelijk opslaan en op een ander moment verder invullen. Het 

verplaatsingsdocument is nog niet zichtbaar voor het 

slachthuis. 



OVERZICHT VAN EEN GEREGISTREERDE VERPLAATSING

TRACY-PORTAAL CHAUFFEUR

• Volledig ingevuld en ingediend 

verplaatsingsdocument

• Geeft een gestructureerd 

overzicht van alle informatie dat 

op het verplaatsingsdocument 

werd ingevuld.

• Document kan in PDF-vorm 

gedownload worden om op te 

slaan of af te drukken (via knop 

rechtsboven).

• Idem weergave in het portaal van 

de transportfirma. 



Vragen?

Contacteer onze helpdesk via:

info@belpork.be
T 02 486 64 96 

Wij helpen u graag verder!


