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1. Algemeen  
 
Er kunnen met betrekking tot vervoermiddelen verschillende gegevens 
worden ingevoerd : diersoorten die vervoerd kunnen worden, 
betrokken operatoren (vervoerders), laadruimte, data erkenning,…  
 

2. Opzoeken vervoermiddel  
 
Dit is een standaardscherm om vervoermiddelen op te zoeken. 
Vervoermiddelen kunnen aan de hand van verschillende criteria 
worden opgezocht.  
 

 
 
Het belangrijkste criterium is de nummerplaat. Ook bij 
bewegingsmeldingen worden vervoerders opgezocht op basis van de 
nummerplaat van het vervoermiddel.  
 
Vervoermiddelen kunnen ook via de eigenaars (vervoerders) worden 
opgezocht.  
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3. Beheer vervoermiddel  
 
3.1. Hoofdscherm  
 

 
 
• ID vervoermiddel 

- Een unieke ID 
 
• Nummerplaat 

- Een unieke nummerplaat, dubbels zijn niet toegestaan  
 
• Type vervoermiddel  

- Keuze via combobox mogelijk  
 
• Chassisnummer  

- het chassisnummer  
 
• Soort vervoermiddel 

- Keuze via combobox mogelijk  
 
• Landcode  

- standaard : België  
 
• Status vervoermiddel  

- er zijn verschillende statussen mogelijk  
 -beveiligd veld en bijgewerkt op basis van data  
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3.2. Tabblad Vervoermiddel en Globale status  
 
• Data erkenning en schorsing kunnen worden ingegeven met 

datum/tijd-kiezers.  
 
• De globale status geeft een overzicht van de diersoorten die met 

dat vervoermiddel vervoerd kunnen worden. Er kunnen diersoorten 
worden toegevoegd met de knop 'Toevoegen' waarbij de diersoort 
kan worden gekozen in een combobox.  

 
3.3. Tabblad Laadruimte  
 

 
 
• Lengte en breedte 

- verplichte velden  
 
• Totale oppervlakte 

- wordt automatisch berekend als lengte, breedte en aantal niveaus 
zijn ingevuld 

 
• Aantal niveaus 

- verplicht veld  
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3.4. Tabblad Operatoren  
 

 
 
• Mogelijkheid om een operator op de standaardwijze toe te voegen 

aan een vervoermiddel  
- operator kiezen  
- een rol toevoegen door operator te koppelen aan het 
vervoermiddel  

 
• Aan één vervoermiddel kan meer dan één vervoerder worden 

gekoppeld  
 
• Zodra een vervoermiddel aan een operator gekoppeld is, wordt dat 

vervoermiddel ook getoond via het tabblad  'vervoermiddel' bij het 
beslag. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk over 
“beslag”.  
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