
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondent : Lode Maes 
Toestelnummer : 02/211 86 41 
E-mail : Lode.Maes@favv.be 
Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum 
 
 

 PCCB/S6/LM/394779  11/01/2010 

Betreft : Aanpassingen Beltrace 
 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Vanaf 13 januari 2010 zullen een aantal aanpassingen in Beltrace geactiveerd 
worden. Hieronder worden diegene die van belang zijn voor de slachthuisexploitanten 
kort vermeld. Meer gedetailleerde uitleg over de werking van de aangepaste 
schermen vindt u op de website van het FAVV (zie verder). 
 
Wat is er nieuw? 

o Bij aangifte van ingevoerde dieren: 

 Bijkomende waarschuwing indien bij ingevoerde runderen het 
oormerknummer begint met “BE”. Dit is aangepast om het 
aantal vergissingen te verminderen. 

 Er kunnen meerdere gezondheidscertificaten geregistreerd 
worden bij één aangifte. Dit is vooral ten behoeve van de 
pluimveeslachthuizen. 

o Raadpleegscherm voor keuringsbeslissingen betreffende dieren 
afkomstig van een beslag (zie uitleg dia 2). Dit is nodig in het kader 
van de informatie i.v.m. de voedselketen die moet verstrekt worden 
aan de exploitanten van de slachthuizen en de keurders.  

o Vereenvoudiging van de registratie van dood aangevoerde dieren bij 
pluimveeslachtingen. (zie uitleg dia 7)  

o Vereenvoudiging voor de on line registratie van slachtdatum en 
slachtgewicht. (zie uitleg dia 8)  

o Een aantal andere aanpassingen zijn vooral van belang voor de 
registratie van de keuringsbeslissingen door de keurders.  

Deze veranderingen kunnen voorafgaand getest worden in de testomgeving van 
Beltrace (URL: qas.sanitrace.be). 
 
 
 
 

 
 
 

Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van  
mens, dier en plant. 
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De verwijzing naar de handleiding op de website (FAVV.be): 
http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/sanitel/_documents/2010-01-
07_release06012009_Rob_2_NL.pdf 
 
Deze brief en de bijlage staan onder de rubriek “omzendbrieven”. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Jean-Marie Robijns (get.) 
Directeur Databanken en traceerbaarheid 


