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Betreft: Stuurgroep SANITEL-MED (8 sept 2015) 
 

Aanwezig: 
 

Organisatie Naam 

Arsia  Colaux Jean-Claude 

Arsia (Bigame) Chapon Samuel  

DGZ Ryckaert Veerle 

hp Jean-Marc De Schrijver 

FAVV Herman Vanbeckevoort 

 Jozef Hooyberghs 

 Katie Vermeersch 

 Tom Beerens 

VDV Stefan Van Goethem 

Ugent Jeroen Dewulf 

Belpork Sharon Lagast 

fagg Dries Minne 

 Godefroid Libambu 

Wolaka 

 Bart Hoet 

ABS Peter De Swaef 

FWA Ana Granados 

BB Koen Mintiens 

Amcra Wannes 

Vanderhaeghen 

 

 
Agenda: Voortgang ontwikkeling &  in productie stelling Sanitel-Med   

Er wordt door hp en fagg kort een stand van zaken geschetst van het  technisch 

ontwerp dat zich in de finalisatiefase bevindt alsook van de omkadering van  Sanitel-

Med. De voornaamste overlegdata en resultaten van de voorbije 2 maand worden 

aangehaald (zie presentatie in bijlage).   

Voor wat betreft ontwikkeling is hp volledig on track (time line & budget). Een 

belangrijke volgende ‘milestone’ is de aflevering door hp en start acceptatietesten 

(voorzien voor 10 december 2015).  
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mailto:Bart.Hoet@fagg.be


fagg 2 | 3  

Bespreking – discussie 

- Belvetsac rapporten blijven voorlopig bestaan naast de mogelijke bijkomende 

Sanitel-Med rapporten (sectorniveau). Ook al als interne controle. De 

gelijktijdige publicatie van beide rapporten kunnen mogelijks de 

(verkoop)cijfers vanuit Belvet-Sac mee duiden.  

 

- Er wordt gevraagd naar de algemene dataflow en relatie tussen Sanitel-Med en 

privé initiatieven (cf ook overleg door kabinet Min Borsus). Fagg duidt erop dat 

er haar geen nieuwe elementen in deze discussie bekend zijn. Beide systemen 

zullen naast elkaar fungeren waarbij in Sanitel-Med de nodige inspanningen 

worden gedaan om via xml ook data via derden binnen te halen. Er wordt door 

BB anderzijds bevestigd dat via het Fonds de nodige budgetten werden 

vrijgemaakt om AB-R / Bigame uit te breiden naar alle diersoorten. Het 

systeem staat daarbij open voor alle veehouders.  

 

- Met het voorstel rond gezamenlijke & uniforme analyse van Sanitel-Med data – 

gebaseerd op de capaciteitsdata in Sanitel - wordt gevraagd naar mogelijke 

opvolging van analyses door derde partijen indien gebaseerd op data die niet 

via deze derde partijen in Sanitel-Med werden getransfereerd. Er wordt 

opgemerkt dat het voor de privacy commissie principieel niet kan dat data die 

door de overheid worden verzameld aan privé-initiatieven worden 

overgemaakt, tenzij dit wettelijk wordt geregeld. Daarbij is de betrokken 

overheid ervoor verantwoordelijk dat er protocols opgemaakt worden die de 

bescherming van die gegevens garanderen om oneigenlijk gebruik of misbruik 

te voorkomen.  

Het is anderzijds wel de bedoeling dat DGZ/ARSIA – in het kader van een 

mogelijke helpdeskwerking – individuele rapporten aan veehouders kunnen 

bezorgen of hun data kunnen consulteren, onafhankelijk van het kanaal 

waarlangs de onderliggende data in Sanitel-Med werden getransfereerd.  

 

- Vanuit AB-R is er vraag naar bijkomend overleg inzake aan te leveren data en 

de compatibiliteit van beide systemen. Het technisch overleg van 10 augustus 

ll. met de software leveranciers heeft niet alle vragen in dit verband kunnen 

ondervangen. Opnieuw worden vragen gesteld naar de meerwaarde van 

sommige data als het TVD N°.   

 

- VDV merkt op dat het voor de dierenartsen complex wordt indien zij voor een 

aantal beslagen de data naar privé-initiatieven moet sturen en voor andere 

beslagen de data aan SANITEL-MED.  

 

- Het testen van het systeem kan gelijktijdig voor de web applicatie als voor de 

webservices. Beide mogelijkheden zijn ook voorzien vanaf dag 1 van de go-live. 

Blijkbaar was er een misverstand dat dit in 2 fases zou gereleased worden. 

Aangezien eenzelfde ingave scherm geldt voor alle diersoorten, kan het testen 

van het ingeven via scherm bij voorkeur gevraagd worden aan dierenartsen 

voor de diergroepen pluimvee en kalveren, aangezien die momenteel nog niet 
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kunnen registreren via AB-R. Voor varkens zou de webservice getest kunnen 

worden via AB-R. Er wordt voorgesteld de volgende stuurgroepvergadering net 

voor de testfase te laten plaats vinden.  

 

Acties: 

- Overleg met Belpork / AB-R inzake compatibiliteit data 

- Volgende stuurgroepvergadering op 8/12/2015 (14.00 hr) 


