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1. Inrichting identificeren  
 
1.1. Algemeen  
 
Klassiek identificatiescherm om inrichtingen te zoeken. 
 
1.2. Overzicht scherm 
 

 
 
• Kolom 1 zoekcriteria 

o Belangrijkste velden in verband met inrichting 
o Naam inrichting kan worden gezocht met wildcard (%)  
o Status inrichting is standaard ingesteld als Actief 

 
• Kolom 2 zoekcriteria 

o Vooral zoekcriteria die verband houden met de locatie van de 
inrichting 

o Straat, gemeente, deelgemeente kunnen worden gezocht met 
wildcard (%)  

 
• Kolom 3 zoekcriteria 

o Enkele criteria die verband houden met de operator: 
- Rol operator : de rol van de operator waarop wordt 

gezocht 
Als die combo bijvoorbeeld wordt ingesteld op 
Verantwoordelijke, geeft de opzoeking alleen 
inrichtingen waar de gekozen operator de rol van 
verantwoordelijke heeft. 

- Als wordt gezocht op Contract operator krijgt u alle 
inrichtingen waarvoor de gekozen operator betrokken is 
in een contract. 

 

2. Beheer Inrichting - Creatie 
 
2.1. Algemeen  
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Dit scherm moet worden gebruikt om allerlei inrichtingen te creëren : 
rundveehouderijen, slachthuizen, verzamelcentra, enz... 
 
2.2. Overzicht scherm 
 

 
 
• Verplichte velden:  

o Type inrichting 
o Inrichtingsnaam 
o Taal 
o Begindatum 
o Eén enkele verantwoordelijke 
o Eén enkele bevoegde vereniging 
o Eén enkele inrichtingslocatie 

 
• Standaardinstellingen en bijzondere kenmerken in 

Creatiemodus: 
o Inrichtingsstatus staat op Actief 
o Inrichtingsnummer wordt automatisch gegenereerd 
o Het tabblad Beslag is zichtbaar voor rundveehouderijen en 

anders niet. Beslagen kunnen alleen worden toegevoegd aan 
een rundveebedrijf. 
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3. Beheer Inrichting - Maintenance 
 
3.1. Algemeen  
 
Beheer inrichting, Betrokken operatoren, Inrichtingslocatie, ... 
 
3.2. Tabblad inrichting 
 

 
 
Zodra het Type inrichting is gecreëerd kan het niet meer worden 
bewerkt (als gevolg van onderliggende logica).  
 
Soort inrichting en Industriële activiteit zijn comboboxen die bedoeld 
zijn om in de toekomst een link met BOOD tot stand te brengen. 
 
Taal wordt vaak gebruikt om de standaardtaal te bepalen van een 
afgedrukt document dat voor de Inrichting bedoeld is. 
 
Als alle beslagen van een inrichting zijn stopgezet wordt de 
inrichtingsstatus ingesteld op stopgezet. Als een inrichting wordt 
stopgezet terwijl er nog contracten overblijven, wordt een foutmelding 
gegenereerd omdat het niet mogelijk is een inrichting stop te zetten 
die nog contracten heeft. 
 
De Globale Status wordt alleen getoond voor rundveebedrijven en is 
gelinkt aan het tabblad Beslag. De globale status geeft een overzicht 
van de diertypes van de inrichting die actief en stopgezet zijn. 
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3.3. Tabblad Betrokken operator:  
 
Betrokken operatoren bij een Inrichting worden getoond in een 
overzicht in het tabblad Betrokken operator.  
 

 
 
Naast de verplichte Verantwoordelijke en de Bevoegde vereniging 
kunnen nog andere operatoren in een inrichting worden ingegeven. 
 
Een klik op de knop “toevoegen” doet het identificatiescherm van 
operatoren opengaan. Er kan een operator worden opgezocht en met 
een bepaalde rol aan de betrokken operatoren van de inrichting 
worden toegevoegd. De rol kan worden gekozen in de combobox type 
operator inrichting. 
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Om een operator toe te voegen aan een beslag moet een rol worden 
gekozen (1) en moet een operator worden gekozen (2). Na toevoeging 
wordt de operator getoond in het operatoroverzicht. 
 
In dat tabblad kan een inrichting haar 'favorieten' beheren. Favorieten 
zijn operatoren die vaak worden gebruikt in administratieve processen. 
Door operatoren als favoriet aan te duiden, kunnen die op sommige 
plaatsen in de toepassing makkelijker worden gevonden en 
geselecteerd.  
Dit tabblad is bedoeld om favoriete handelaren, vervoerders, 
aangevers of overnemers toe te voegen om de registratie van 
Meldingen te vergemakkelijken. 
Het toevoegen van een favoriet is precies hetzelfde proces als het 
toevoegen van enige andere betrokken operator. 
 
3.4. Tabblad Verantwoordelijke  
 
Dit is een tabblad voor “alleen tonen”. Wij legden reeds uit dat altijd 
één verantwoordelijke aan een inrichting wordt gelinkt. Dit tabblad laat 
de belangrijkste gegevens van de verantwoordelijke zien. 
 

 
 
3.5. Inrichtingslocatie  
 
Het tabblad Inrichtingslocatie werkt op ongeveer dezelfde wijze als het 
tabblad Verantwoordelijke. Een inrichting kan meerdere locaties 
hebben (de vereniging, een stallencomplex, een weiland, …). In het 
overzicht worden alle locaties getoond die aan de inrichting gelinkt 
zijn. 
 
Er kan maar één enkele vereniging zijn. 
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Er kunnen andere locaties worden toegevoegd door de  knop 
“bijwerken” aan te klikken. 
 

 
 
Het type inrichtingslocatie moet worden gekozen en er kunnen 
meerdere velden worden ingevuld. Aan de hand van een Belgische 
postcode worden  een gemeente en een deelgemeente gegenereerd. 
 
 
3.6. Tabblad Contracten:  
 

 
 
Dit is een “alleen tonen” tabblad. 
 
Er kunnen twee “toon” knoppen worden geactiveerd. Een ervan toont 
alle actieve contracten, de andere toont al de contracten van het 
beslag. 
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Voor meer details over de contracten verwijzen wij naar het hoofdstuk 
over contracten. 
 
3.7. Tabblad Beslag:  
 
Overzicht beslag. 
In dit Tabblad kunnen nieuwe beslagen worden toegevoegd. 
 

 
 
Zie handleiding Beslag voor meer details over het toevoegen van 
beslagen. 
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