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HANDLEIDING VOOR DE VOOR- EN NAMELDING VAN VERVOER IN 
HET KADER VAN EEN BURENREGELING 

 
TRANSPORTEN VOORMELDEN 

Nadat u bent aangemeld in het Mestbankloket (mestbankloket.be), ziet u een overzichtsscherm.  
Onder de rubriek ‘Aanvoer en afvoer mest’, staat ‘Voormelden burenregeling’. 
 

Als u kiest voor ‘Voormelden burenregeling’ krijgt u een overzicht van alle geregistreerde burenregelingen, 
waarbij u betrokken bent als aanbieder of afnemer. 

Overzicht Burenregelingen 

Alle burenregelingen die op het moment van inloggen actief zijn en waarbij ruimte beschikbaar is om 
transporten te doen, worden automatisch getoond.  
 
Als u bijkomende burenregelingen wilt zien, kunt u op basis van een aantal criteria een filter toepassen. 
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– Als u ‘Met ruimte voor transport’ afvinkt, ziet u ook de burenregelingen waarbij de volledige hoeveelheid 
werd vervoerd. 

– Als u ‘Met niet nagemelde transporten’ aanvinkt, ziet u ook de burenregelingen waarvoor u nog 
openstaande meldingen hebt. 

– Als u ‘Enkel actieve’ afvinkt, ziet u ook de burenregelingen die niet actief zijn (en waarvoor u dus op dat 
moment geen transport kunt melden). 

   
 
U mag niet meer mest transporteren dan de hoeveelheid die wordt vermeld op het registratiebewijs van de 
burenregeling. Daarom wordt de hoeveelheid van de gemelde transporten bijgehouden.  
 
In het overzicht van de geregistreerde burenregelingen, kunt u nagaan voor welke hoeveelheid u nog 
transporten kunt uitvoeren, dit is de beschikbare hoeveelheid (ton). Als u bij de filter “Met ruimte voor 
transporten” aanvinkt, worden enkel die burenregelingen getoond waarvoor u nog nieuwe transporten kunt 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
Als u doorklikt op een lijn van een burenregeling, kunt u de details van die burenregeling raadplegen. Ook kunt 
u het registratiebewijs opnieuw printen.  

Nieuw transport 

U moet elk transport in het kader van een burenregeling ten laatste de dag vóór het transport melden. Om 
een transport te melden, moet u bij het betreffende burenregelingnummer en de betreffende losplaats en 
mestsoort de knop “Nieuw Transport” aanklikken. 
 
U krijgt een nieuw scherm waar u de volgende zaken moet opgeven: 
1 de datum waarop het transport gebeurt. Die datum moet binnen de periode van de geregistreerde 

burenregeling vallen; 
2 het aantal vrachten van de betreffende mestsoort, dat u op die dag wilt uitvoeren naar de betreffende 

losplaats; 
3 de tonnage per vracht; 

de mestinhoud. Die wordt automatisch getoond. Hierbij wordt rekening gehouden met de keuze tussen 
forfait of analyse die gemaakt werd door de aanbieder van de mest (Keuze mest). De analyseresultaten 
stromen automatisch door vanuit het Staalname Melding Internet Loket (SMIL). Als er geen geldige 
analyseresultaten zijn, kunt u alleen voor mestinhoud 0 kiezen. Zodra er geldige analysewaarden 
beschikbaar zijn, worden deze automatisch ingevuld.  
Het is belangrijk dat er tijdig een geldige analyse beschikbaar is. Voor burenregelingen zonder geldige 
mestsamenstelling, wordt een administratieve geldboete opgelegd aan de aanbieder. 
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De overige gegevens worden automatisch berekend. Het commentaarveld is vrij invulbaar, u bent dus niet 
verplicht om in dat vak iets in te vullen. Het commentaarveld wordt niet systematisch gelezen door de 
Mestbank, het kan dus niet gebruikt worden om een boodschap over te brengen.  

 
 
Als u alle gegevens hebt opgegeven, drukt u op ‘Voormelden’.  

Overschrijden van hoeveelheden 

U kunt de totaal geregistreerde hoeveelheid van de burenregeling niet overschrijden bij het voor- of 
namelden. Als u meer transporten wilt uitvoeren dan de hoeveelheid van de afgesloten burenregeling moet u 
een nieuwe burenregeling afsluiten.  
 
Als u probeert een hogere hoeveelheid dan de beschikbare hoeveelheid te melden, zult u een foutmelding 
krijgen. 
 

Wijzigen of annuleren van voormelding 

Ten laatste de dag voordat het gemelde transport zou plaatsvinden, kunt u de voormelding nog wijzigen. U 
kunt de melding raadplegen en wijzigen via de rubriek ‘Raadplegen transporten’. 
 
Als een gemeld transport niet doorgaat, moet de u de melding zo snel mogelijk annuleren.  
 
Het annuleren van een melding doet u door op ‘Annuleren’ te drukken en daarna opnieuw op ‘Voorgemelde 
gegevens wijzigen’ te drukken. 
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TRANSPORTEN NAMELDEN 

Na afloop van het transport en uiterlijk de zevende dag na het transport moet u opgeven hoeveel meststoffen 
vervoerd zijn en wat de samenstelling van de vervoerde meststoffen is.  
 
In de rubriek ‘Namelden transporten’ krijgt u een overzicht van alle gemelde transporten die nog niet 
nagemeld werden in het kader van een burenregeling. De status van die transporten staat op ‘Voorgemeld’.  
 
Ook krijgt u telkens een boodschap over het aantal openstaande meldingen.  
 

Namelden 

Om een transport na te melden, klikt u in de lijn van dat specifieke transport op ‘Details’. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het detailscherm dat wordt geopend, krijgt u een overzicht van de gemelde gegevens. Onderaan de pagina 
ziet u de gegevens per vracht. 
 

 
Bij de namelding moet u de tonnage per vracht opgeven. U kunt elke vracht namelden door op ‘Bewerk’ te 
klikken. 
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U krijgt een nieuw scherm, waar u de reële tonnage van de betreffende vracht invult. Daarna drukt u op 
‘Vracht namelden’. 

 
In dit scherm kunt  u de vracht ook annuleren door ‘Geannuleerd’ aan te vinken. 
 
Na het opslaan komt u opnieuw terecht op het aanvankelijke detailscherm. Hier krijgt u een overzicht van alle 
gewijzigde vrachten. U kunt aanduiden dat u een nieuwe vracht wilt toevoegen. Dat is van toepassing als u 
meer vrachten hebt uitgevoerd dan aanvankelijk opgegeven in de melding.  
 
Nadat u alle vrachten bevestigd hebt, drukt u op ‘Namelden’ om alle gegevens op te slaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als geen enkele vracht werd uitgevoerd, kunt u alle vrachten gelijktijdig annuleren door op de knop 
‘Annuleren’ te klikken.  
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Nagemelde hoeveelheden 

U kunt de totale hoeveelheid van de burenregeling niet overschrijden bij het voor- of namelden. Als u meer 
transporten wilt uitvoeren dan de hoeveelheid van de afgesloten burenregeling, moet u een nieuwe 
burenregeling afsluiten.  
 
Als u probeert een hogere hoeveelheid dan de beschikbare hoeveelheid na te melden, zult u een foutmelding 
krijgen zodra u op ‘Opslaan’ klikt. 

TRANSPORTEN BEKIJKEN 

In de rubriek “Raadplegen transport” kunt u alle meldingen van vervoer in het kader van de burenregelingen 
waarbij u betrokken bent als aanbieder of afnemer, raadplegen. Het gaat zowel om de meldingen die u zelf 
gedaan hebt, als de meldingen door andere betrokken partijen. Op die manier kunt u zelf controleren of die 
meldingen correct gebeurd zijn. 

Filter transporten 

U kunt op basis van een aantal criteria filteren om bepaalde meldingen te tonen. 
 

U kunt filteren op de volgende mogelijkheden (of een combinatie ervan): 
– meldingen van een bepaalde periode tonen 
– enkel de voorgemelde, nagemelde of geannuleerde meldingen tonen 
– enkel de meldingen van één specifieke burenregeling tonen 
 
Als u ‘Overzicht’ aanklikt, worden de gegevens op basis van de opgegeven criteria getoond. 
 
Als u de tabel naar rechts scrolt, ziet u welke hoeveelheden werden nagemeld.  
 
Als u op ‘Details’ klikt, kunt  u de detailgegevens van een melding raadplegen.  
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PROBLEMEN MET HET LOKET 

Als u door overmacht geen toegang hebt tot het Mestbankloket, mag u de melding doen via e-mail. U moet 
dan het formulier Verzoek om vervoer in het kader van een burenregeling voor te melden via e-mail invullen en 
bezorgen aan de Mestbank in uw regio. Dat formulier en meer informatie vindt u op www.vlm.be als u 
doorklikt naar Thema’s > Mestbank > Bemesting > Transport > Burenregeling. Neem voor een vlot verloop het 
best ook telefonisch contact op met de Mestbank in uw regio. 
 
 

http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Verzoek%20gebruik%20fax.doc
http://www.vlm.be/
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/transport/burenregeling/Paginas/default.aspx
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