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Toelichting melding vervoer in kader 
van burenregeling 

 
Elk vervoer in kader een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie 
naar een verwerkingseenheid en van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid naar 
een exploitatie moet een dag voorafgaand aan het vervoer gemeld worden aan de Mestbank 
door aanbieder of afnemer van de mest. 
 
Deze melding moet gebeuren via het door de Mestbank ter beschikking gestelde 
internetloket. Dit loket zal vanaf 1 januari 2013 beschikbaar zijn. 
 

Inloggen op het e-loket 
 
Via http://mestbanking.vlm.be komt u op de startpagina van Mestbanking, het online loket 
van de Mestbank. 
 

 
 
Vervolgens kunt u inloggen via uw elektronische identiteitskaart. 
 
Wie kan inloggen? 

- eenmanszaken: de natuurlijke persoon op wiens naam het bedrijf staat 
- rechtspersonen: de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur (volgens de 

statuten) 
- wilt u iemand anders laten werken met Mestbanking in uw plaats? Bezorg 

dan het formulier Toekenning van een volmacht voor Mestbanking aan de Mestbank 
in uw provincie. Dit formulier vindt u op www.vlm.be als u doorklikt naar Land- & 
tuinbouwers > E-loket Mestbank > Mestbanking 
 

  

http://mestbanking.vlm.be/
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Mestbanking/Toekenning_van_een_volmacht_voor_Mestbanking.doc
http://www.vlm.be/
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Voormelden transport 
 
In de rubriek “Voormelden transport” krijgt u een overzicht van alle geregistreerde 
burenregelingen, waarbij u betrokken bent als aanbieder of afnemer. Als u doorklikt op een 
burenregelingnummer, kan u de details van deze burenregeling raadplegen. Ook kan u het 
registratiebewijs opnieuw afprinten. 
 
U mag niet meer mest transporteren dan de hoeveelheid vermeld op het registratiebewijs 
van de burenregeling. Daarom wordt de hoeveelheid van de gemelde transporten in kader 
van die burenregeling bijgehouden.  
In het overzicht van de geregistreerde burenregelingen, kan u onder het puntje 
“Beschikbaar” nagaan voor welke hoeveelheid u nog transporten kan uitvoeren. Als u 
“Ruimte voor transporten” aanvinkt, worden enkel die burenregelingen getoond waarvoor u 
nog transporten kan melden. 
 
U moet elk transport in kader van een burenregeling vóór transport melden. Om een 
transport te melden, moet u bij het betreffende burenregelingnummer, losplaats en mestsoort 
de knop “Nieuw transport” aanklikken. U krijgt een nieuw scherm waar u moet opgeven:  

- De datum dat het transport uitgevoerd zal worden. Deze datum moet binnen de 
periode van de geregistreerde burenregeling vallen.  

- De hoeveelheid meststoffen die vervoerd zullen worden, uitgedrukt in ton, in kg P2O5 
en in kg N, met vermelding van het aantal geplande vrachten en het aantal ton dat 
per vracht vervoerd zal worden. 

 
Als u door overmacht geen toegang heeft tot het loket, kan de melding gebeuren via fax. U 
moet dan het formulier Verzoek om vervoer in kader van een burenregeling te melden via fax 
invullen en bezorgen aan de Mestbank in uw provincie. Dit formulier en meer informatie vindt 
u op www.vlm.be als u doorklikt naar Land- & tuinbouwers > Mestbank > Aan- en afvoer van 
mest > Burenregeling 
 

Annuleren transport 
 
Als een gemeld transport niet doorgaat, moet de u de melding op zo snel mogelijk 
annuleren. Als het transport op een andere datum doorgaat, moet u een nieuwe melding 
indienen op de nieuwe datum. 
 

Namelden transport 
 
Na afloop van het transport en uiterlijk de 7de dag na transport geeft u in de rubriek 
“Namelden transport” op hoeveel meststoffen vervoerd zijn, zoals vastgesteld door de 
weging of debietmeting, en wat de samenstelling van de vervoerde meststoffen is.  
 

Raadplegen transport 
 
In de rubriek “Raadplegen transport” kan u de meldingen van vervoer in kader van de 
geregistreerde burenregelingen raadplegen. Het gaat zowel om de meldingen die u zelf 
gedaan heeft, als de meldingen door andere betrokken partijen. Op die manier kan u zelf 
controleren of die meldingen correct gebeurd zijn. 
 

  

  

http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Verzoek%20gebruik%20fax.doc
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Verzoek%20gebruik%20fax.doc
http://www.vlm.be/
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Aandachtspunten tijdens transport 
 
Bij elk transport in kader van de burenregeling moet het registratiebewijs aanwezig zijn, 
bovendien moet het transport:  
 

- uitgevoerd worden door aanbieder of afnemer van de mest met een trekkend 
voertuig waarvan hij eigenaar is. De vervoerder mag niet betrokken zijn bij een 
erkenning als mestvoerder. De volgende personen worden geacht betrokken te zijn 
bij een erkenning als mestvoerder: 

o De erkende mestvoerder zelf; 
o Als de erkende mestvoerder een rechtspersoon is, één ieder die juridisch 

aansprakelijk is voor de rechtspersoon of die een leidinggevende functie in de 
rechtspersoon bekleedt.  

 
- bij aankomst of vertrek op de verwerkingseenheid gewogen worden (weegbrug  

of debietmeting). 
 

Alle aanvoer en afvoer van en naar een verwerkingseenheid moet gebeuren met een 
analyse die maximaal 3 maand oud is. De staalname en analyse moet gebeuren door een 
daartoe erkende laboratoria en conform het compendium, de staalname moet uitgevoerd 
worden door een staalnemer die verbonden is aan een erkend laboratorium. Een 
uitzondering wordt toegestaan voor stalen van de mest die toekomen op een 
verwerkingseenheid. Die mogen genomen worden door de mestverwerker of zijn personeel 
(via geregistreerde ‘verwerker-staalnemers’). Staalname van opslagen (bv. bij de 
landbouwer) of van eindproducten moet steeds gebeuren door een staalnemer verbonden 
aan een erkend laboratorium.  

 

Sancties  

 
Het Mestdecreet voorziet een administratieve geldboete van 200 euro als het vervoer in 
kader van de burenregeling niet gebeurt door aanbieder of afnemer met een trekkend 
voertuig waarvan hij eigenaar is en een administratieve geldboete van 50 euro als het 
vervoer in kader van de burenregeling niet tijdig wordt gemeld aan de Mestbank. Bij 
herhaling van een overtreding binnen de 5 jaar na het opleggen, wordt het bedrag van de 
boete verdubbeld. 
 
Bovendien kan de Mestbank een aanbieder of afnemer die mest vervoert in kader van een 
burenregeling en aan wie één of meerder administratieve geldboetes of strafrechtelijke 
veroordelingen werden opgelegd wegens overtreding van het Mestdecreet, voor het vervoer 
van mest de verplichting opleggen het vervoer te laten uitvoeren door een erkende 
mestvoerder. 


