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Inleiding 
 
Deze handleiding beschrijft de User Interface van de Groothandelstoepassing. De interface biedt 
verschillende methodes aan om loten en leveringsbonnen aan te maken. Aan de hand van loten kan 
men leveringsbonnen aanmaken. 
Door middel van een leveringsbon kunnen er loten afgeleverd worden bij een groothandel, 
grootdistributeur of verkooppunt.  
 
 

Concept Groothandelstoepassing 
 
Via de User Interface kan er gewerkt worden met de beschikbare data van het groothandel platform 
van Belbeef.  

De logische workflow bestaat uit volgende stappen: 

● een slachthuis wijst een dier toe aan uw groothandel 
● de dieren die toegewezen zijn aan uw groothandel worden getoond in de inbox 
● een of meerdere dieren worden vanuit de inbox gebundeld in een primair lot 
● primaire loten kunnen eventueel samengevoegd worden in een secundair lot 
● een lot wordt gebruikt in een leveringsbon 
● deze leveringsbon wordt afgeleverd aan een andere groothandel, een grootdistributeur of 

een verkooppunt 

 
Inbox overzicht 

 
De inbox is het vertrekpunt om met dieren te werken. Dit zijn alle dieren die door het slachthuis of 
groothandel aan uw groothandel zijn toegewezen. Wanneer dieren zouden ontbreken, gelieve dan bij 
uw leverancier te informeren of alle u toebehorende dieren en leveringen al aan u werden 
toegewezen in het Belbeefportaal.  
U kan ervoor opteren om enkel de dieren die Belbeefwaardig zijn te tonen, door “Toon enkel dieren 
die voldoen aan het label Belbeef” aan te vinken.  
U kan ook aangeven of u 50 of 100 lijnen per pagina wenst te zien. Dat kan belangrijk zijn bij het 
selecteren van runderen om toe te wijzen aan een lot.  
Op elke rij in het overzicht wordt het oornummer, het warm geslacht gewicht, het aantal aan u 
toegewezen voor- en achterkwartieren, de leveringsdatum en de oorsprong (slachthuis of 
groothandel) getoond.  

Wanneer volledige karkassen geleverd zijn, is dit zichtbaar het volgend symbool:  
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Wanneer onvolledige karkassen geleverd zijn, zijn die door uw leverancier al ingedeeld in loten. Dit is 
zichtbaar door het symbool met 2 koppen: 

 
 
In dit bovenstaand voorbeeld betreft het een lot van 16 en 19 dieren.  
 
De labelwaardigheid van het dier of het lot dieren wordt getoond aan de hand van een groen vinkje 

of een rode bol .  
 
Het dier of lot in onderstaand voorbeeld is waardig voor de labels: BELBEEF, BBQS, DELHAIZE, 
COLRUYT, LIDL, SPAR en ALDI.  
Daarentegen is het niet waardig voor ARDEN’BEEF (AB). 
 

 
 

De reden waarom een dier of lot niet label-waardig is, kan geraadpleegd worden op het dier- of lot 
detail door op een groen vinkje of rode bol te klikken. De redenen worden getoond aan de hand van 
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codes. Hieronder een lijst van mogelijk redenen:  
 

- weight : Gewicht buiten toegelaten waardes 

- phMax : pH-waarde hoger dan 6 

- category : Ongeldige categorie voor mannelijk/vrouwelijk dier 

- classification : Ongeldige bevleesdheid voor mannelijk/vrouwelijk dier 

- fat : Ongeldige vetheid, Ongeldige vetheid voor mannelijk/vrouwelijk dier 

- facility : Beslag niet erkend 

- facilityUnknown : Beslag niet gekend in Belbeef-database 

- invalidBeslag : Beslagnummer niet erkend 

- breedUnknown : Ras onbekend 

- breed : Niet toegelaten ras 

- monitoringperiod : Opvolgingsperiode niet gerespecteerd 

- age : Geboortedatum/leeftijd niet gekend 

- ageMinimum : Leeftijd dier jonger dan 12 maanden 

- ageMaximum : Leeftijd mannelijk/vrouwelijk dier ouder dan 26/78 maanden 

- slaughtermethod: Niet toegestane verdovingstechniek (slachtgegevens) 

 

Het is ook mogelijk een export te maken naar Excel van alle dieren en loten in de inbox. Ook de 
labelwaardigheid wordt in deze export opgenomen. Gebruik daartoe de knop “Exporteer dit 

resultaat” helemaal onderaan de pagina:  

 
Dieren toewijzen aan een lot vanuit het Inbox overzicht 
 

In het inbox overzicht is het mogelijk om dieren te selecteren en deze toe te voegen aan een nieuw 
lot of aan een bestaand lot.  

Selecteer de dieren die je aan een lot wil toewijzen, en klik vervolgens op het lot bovenaan de pagina 
waaraan je de dieren wil toewijzen. Deze handeling kan ook gebeuren via de rechtermuis klik.  

Wanneer je toewijst aan een nieuw lot, moet je ook een lotnummer ingeven. Dit invoerveld is vrij, 
maar kies een lotnummer dat makkelijk herkenbaar is of gelinkt is aan bestaande lotnummers uit uw 
eigen traceerbaarheidssysteem.  
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Het is hierbij mogelijk om niet het volledige dier, maar per kwartier toe te wijzen aan een lot: 

  

Het systeem houdt rekening met een verhouding 40-60 tussen voor- en achterkwartieren. 
Als bvb enkel de voorkwartieren toegewezen worden aan lot, zal het systeem 40% van het 
warm geslacht gewicht toewijzen aan dat lot. Als van een dier met een warm geslacht 
gewicht van 500 kg enkel de voorkwartieren aan een lot toegevoegd worden, zal hiervoor 
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200 kg (=40%) toegevoegd worden aan dat lot. Wordt van datzelfde dier bvb 1 
achterkwartier toegewezen aan een lot, dan zal hierbij 150 kg aan dat lot toegevoegd 
worden.  

Dieren waarvan alle kwartieren toegewezen zijn aan een lot, verdwijnen definitief uit de 
inbox. Men kan deze dieren en de indeling ervan in loten en leveringsbonnen echter ten 
allen tijde terugvinden door het oornummer in te geven in het zoekveld in de zwarte balk 
bovenaan:  

 

 

Een dier toevoegen aan een bestaand lot kan ook aan de hand van het oornummer. Bij het selecteren 
van het correcte oornummer kan het dier toegevoegd worden aan het lot in kwestie.  

 

 

 

Loten overzicht 

In het overzicht van de loten, worden alle loten getoond waar de groothandel toegang toe heeft.  

Primaire loten worden aangeduid met een blauw symbool :  

Secundaire loten worden aangeduid met een rood symbool :   
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Primaire loten bestaan enkel uit dieren, secundaire loten zijn samengesteld uit loten (of een bepaald 
gewicht van een lot).  

Een primair lot kan samen met andere primaire loten gebundeld worden in een ander lot. Hierdoor 
ontstaat er een zogenaamd “secundair lot”  dat andere primaire loten bevat.  Een secundair lot erft in 
dat geval de labelwaardigheid van de primaire loten die erin vervat zitten.  

Bij het toewijzen van een lot aan een secundair lot, is het niet noodzakelijk het totale gewicht van dit 
lot te gebruiken. Dit kan manueel naar beneden bijgesteld worden.  

 

Hierdoor kunnen delen van een lot aan meerdere secundaire loten toegevoegd worden. Wanneer het 
resterende gewicht van een lot “0” is, kan dit uiteraard niet meer gebruikt worden in een secundair 
lot of op een leveringsbon.  

 
Open of gesloten loten  
Rechts in het overzicht wordt de status van het lot getoond met een vuilbakje ( ) of een hangslotje 

( ). Een lot heeft de status  “open” wanneer het nog niet gebruikt is op een leveringsbon.  Dit lot 
kan nog verwijderd of gewijzigd worden. Wanneer een primair  lot verwijderd wordt, komen de 
dieren die er deel van uitmaakten weer beschikbaar in de inbox.  

Wanneer een secundair lot verwijderd wordt, komen de primaire loten waaruit het samengesteld 
was, weer als primair lot beschikbaar in de tab “loten”. Indien een primaire lot deelmaakt van nog 
andere secundaire loten, dan komt het niet meer beschikbaar in de tab “loten”.  

Wanneer het lot wel op een afgesloten leveringsbon te vinden is, wordt het verzegeld. Dit wil zeggen 
dat het niet meer gewijzigd kan worden, maar zolang het gewicht van dit lot niet “0” is, blijft het nog 
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steeds bruikbaar in het formulier van een leveringsbon, .  

In het overzicht met de loten, worden default zowel de “open” als de “afgesloten” loten getoond. De 
status is dan “open + afgesloten”. Wil je enkel de “open” loten te zien krijgen, dan volstaat het de 
status aan te passen naar “open”.  

Standaard worden enkel de loten getoond die nog niet volledig opgebruikt zijn. Zodra het volledige 
gewicht van de karkassen in het lot op nul gevallen is, wordt het lot niet meer getoond. Je kan die 
nog wel te zien krijgen door “toon opgebruikte loten” aan te vinken.  
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Leveringsbonnen 

Een lot of een bepaald gewicht ervan kan eenvoudig toegevoegd worden aan een leveringsbon in het 
overzicht van de loten. Dit kan door een lot te selecteren en dit toe te voegen aan een bestaande of 
een nieuwe leveringsbon. Loten die afgesloten zijn, kunnen niet meer gewijzigd worden, maar 
kunnen wel nog gebruikt worden om op een leveringsbon te plaatsen.  

 

Het toewijzen aan een leveringsbon gebeurt door het (de) betreffend(e) lot(en) aan te vinken, en 
vervolgens op “nieuwe leveringsbon” te klikken. Dit kan zowel bovenaan de pagina, als via een 
rechtermuisklik.  

De leveringsbon is de laatste stap in het proces van de toepassing. Op een leveringsbon worden de 
loten geplaatst die af te leveren zijn aan de gewenste begunstigde.  

Wanneer een leveringsbon verstuurd wordt naar de begunstigde, krijgt deze de status “afgesloten”. 
Net als bij een verzegeld lot zorgt dit ervoor dat de leveringsbon verzonden is naar de afnemer en dus 
niet meer wijzigbaar is. In het overzicht van de leveringsbonnen worden open en afgesloten 
leveringsbonnen opgesplitst aan de hand van de tabs bovenaan de pagina.  
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Leveringsbon aanmaken/wijzigen 
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In het formulier van de leveringsbon wordt er verwacht volgende elementen mee te geven: 

● De begunstigde: een groothandel, grootdistributeur of verkooppunt waartoe deze 
leveringsbon gericht is. Op deze vestiging wordt het vlees geleverd.  

○ Groothandel: aan te duiden als het vlees aan een andere deelnemende groothandel 
geleverd wordt. Alle aan Belbeef  deelnemende groothandels zijn hierin opgenomen.  

○ Grootdistributeur: aan te duiden wanneer het vlees geleverd wordt aan de 
hoofdzetel of de centrale van de grootwarenhuisketen.  

○ verkooppunt: aan te duiden wanneer het vlees rechtstreeks geleverd wordt aan het 
verkooppunt, al dan niet gefactureerd aan de hoofdzetel van de grootdistributeur 
(zie verder onder “verkooppunten”.  

● De referentie: een referentie die de leveringsbon identificeert. Deze naamkeuze staat vrij en 
is enkel zichtbaar bij de eigen groothandel en in de interface van de begunstigde van de 
leveringsbon (groothandel, grootdistributeur of verkooppunt). 

● De datum: Deze staat default op de datum van ingave, maar kan desgevallend aangepast 
worden. Deze datum kan maximaal 1 dag in de toekomst liggen.  

● De loten: loten kunnen steeds verwijderd of toegevoegd worden aan de leveringsbon zolang 
de leveringsbon open staat. 

● Het gewicht per lot: het gewicht (in kilogram) dat er van het desbetreffende lot gebruikt 
wordt en verstuurd wordt naar de begunstigde.  

● Het verpakkingstype: dropdown met keuzemogelijkheid uit ‘karkas’, ‘PAT’ of ‘Consument 
verpakking’. Aan de hand van deze keuze zal de karkasbijdrage automatisch berekend 
worden. 

Detail afgesloten leveringsbon 

In het detail van een afgesloten leveringsbon, is het mogelijk om de gegevens van deze leveringsbon 
te raadplegen. Op dit scherm is rechts bovenaan een knop “Download traceringsdocument” te 
vinden. Bij het klikken op deze knop, wordt er een pdf-document  gegenereerd met daarop al de 
oornummers van de dieren die op deze leveringsbon te vinden zijn.  

Opgelet ! Dit traceringsdocument geeft alle dieren weer die op de leveringsbon voorkomen. Indien 
hier dieren zouden bij zijn die niet labelwaardig zijn voor de betrokken grootdistributeur, is dat niet 
als dusdanig te zien op dit traceringsdocument.  
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Verkooppunten 

Verkooppunten kunnen worden beheerd onder het hoofdmenu “Verkooppunten”. Onder dit 
menu-item kan een verkooppunt aangemaakt worden en eventueel aan een grootdistributeur 
gekoppeld worden (zie verder). Onder het tabblad “Overzicht” worden al de bewaarde 
verkooppunten  getoond. Deze verkooppunten zullen ook beschikbaar zijn in het formulier om een 
leveringsbon aan te maken.  

 

 

Een nieuw verkooppunt kan toegevoegd worden onder het tabblad “Zoek verkooppunt”. Hier kan er 
aan de hand van een BTW-nummer gezocht worden naar de juiste vestiging.  Op het resultaat kan 
eventueel nog gefilterd worden op postcode of gemeente.  

Indien het correct verkooppunt gevonden is, kan  “Voeg verkooppunt toe” gekozen worden.  

 

 

Hierna kan er via een eenvoudig formulier een grootdistributeur gekoppeld worden aan het 
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verkooppunt. Dit is echter niet verplicht.  

 

 

Het koppelen van een verkooppunt aan een grootdistributeur moet enkel gebeuren wanneer het 
vlees rechtstreeks aan het verkooppunt geleverd wordt, maar de facturatie via de hoofdzetel van de 
grootwarenhuisketen gebeurt.  

Controle veebeslag 

Onder het menu-item “Controle veebeslag” wordt een beknopt formulier getoond. Hier kan een 
beslagnummer van een producent ingevoerd worden. Bij het controleren van het ingegeven 
beslagnummer wordt de GLR-waardigheid van dit veebeslagnummer getoond. Hier kan snel en 
eenvoudig de labelwaardigheid van een producent afgetoetst worden.  
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Karkascriteria 

In de tab “Karkascriteria” worden de voorwaarden van de verschillende deelnemende afnemers 

getoond, waarop een karkas wordt afgetoetst om te bepalen of het al dan niet labelwaardig is voor 

de betrokken afnemer.  

 


