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BBuurreennrreeggeelliinngg  nnaaaarr  mmeessttvveerrwweerrkkiinngg  
Stappenplan… 

  
 
 
 
1. Opmaken van een burenregeling met een mestverwer ker 
De burenregeling maakt men op met het gewone standaardformulier ‘Melding van een overeenkomst 
burenregeling’.  

2. Vooraf melden van een transport in kader van de burenregeling 
Elk vervoer dat uitgevoerd wordt in kader van een burenregeling moet men aan de Mestbank melden. 

• Wie doet de melding? 
de aanbieder (landbouwer) of afnemer van de mest (de verwerker) 

• Wanneer doet men de melding? 
uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het vervoer  

• Hoe gebeurt de melding? 
via Mestbanking (http://eloket.vlm.be/mestbank) 
 

Voormelden transporten 
Alle burenregelingen die op het moment van inloggen actief zijn en waarbij ruimte beschikbaar 
is om transporten te doen, worden automatisch getoond. 
 

Men mag niet meer mest transporteren dan de hoeveelheid vermeld op het registratiebewijs 
van de burenregeling. In het overzicht van de geregistreerde burenregelingen ziet men hoeveel 
men nog kan vervoeren (= de beschikbare hoeveelheid). Als men bij de filter “Met ruimte voor 
transporten”  aanvinkt, ziet men enkel de burenregelingen waarvoor nog transporten kunnen 
worden gemeld. 
 

Nieuw transport  
Om een transport te melden, klikt men bij het betreffende burenregelingnummer en de 
betreffende losplaats en mestsoort de knop “Nieuw Transport” aan. 

 
3. Namelden van de vervoerde hoeveelheid  
Na het transport moet men de vervoerde hoeveelheid namelden. De vervoerde hoeveelheid wordt 
gemeten door weging of debietmeting.  

• Wie doet de namelding? 
de aanbieder (landbouwer) of afnemer van de mest (de verwerker) 

• Wanneer doet men de namelding? 
uiterlijk de zevende dag na het transport 

• Hoe gebeurt de namelding? 
via Mestbanking (http://eloket.vlm.be/mestbank) 
 

Elk transport kan maar één keer nagemeld worden op het e-loket. Daarom meldt men bij voorkeur de 
vervoerde hoeveelheid én de mestanalyse (zie verder bij punt 4) gelijktijdig na. Men zal in dit geval 
soms de termijn van 7 dagen die geldt voor het namelden van de vervoerde hoeveelheid 
overschrijden, maar de mestbank laat dit voorlopig nog toe. 

 

Namelden transporten  
Hier krijgt men een overzicht van alle gemelde transporten die nog niet nagemeld zijn. De status 
van die transporten staat op ‘Voorgemeld’. 
Om een transport na te melden, klikt men in de lijn van dat specifieke transport op ‘Details’. In 
het detailscherm krijgt men een overzicht van de gemelde gegevens. Onderaan de pagina ziet 
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men de gegevens per vracht.  
Bij de namelding geeft men de tonnage per vracht op. Klik hiervoor op ‘Bewerk’. Op het nieuwe 
scherm geeft men de reële hoeveelheid van de vracht op. Daarna drukt men op ‘Vrachten 
namelden’.  

 

4. Wijzigen van mestsamenstelling 
De juiste mestsamenstelling moet nagemeld worden.  

• Wie wijzigt de mestsamenstelling? 
de aanbieder (landbouwer) of afnemer van de mest (de verwerker) 

• Wanneer doet men de wijziging? 
binnen de 40 dagen na het transport 

• Hoe gebeurt de wijziging? 
via Mestbanking (http://eloket.vlm.be/mestbank) 
 

Bij voorkeur gebeurt het namelden van de analyse gelijktijdig met het namelden van de vervoerde 
hoeveelheid. Indien dit niet mogelijk is, kan men de analyse niet meer namelden via het e-loket maar 
moet dit gebeuren via het standaardformulier ‘Wijziging van een melding van vervoer in het kader van 
een burenregeling’. Vul alle gegevens in en vink bij ‘Gegevens die u wilt wijzigen’ het vakje aan naast 
‘De vrachten werden foutief nagemeld. Vink in de tabel….’. In de tabel vult men het volgnummer van 
de vracht in en vinkt men de vakjes naast kg N/ton en kg P2O5/ton aan. Voeg de analyse bij het 
formulier. 

 

De analyse mag maximaal 3 maanden oud zijn gerekend vanaf datum staalname. Van zodra het 
speciaal e-loket voor de staalnames klaar is, zal men de analyse niet meer moeten namelden (gebeurt 
dan automatisch, enkel de meest recente analyse zal tellen!). 
 

5. Afmelden van gemeld transport 
Als een gemeld transport niet doorgaat, moet men de melding annuleren.  
• Wie doet de annulatie? 

de aanbieder (landbouwer) of afnemer van de mest (de verwerker) 
• Wanneer doet men de annulatie? 

zo snel mogelijk annuleren 

• Hoe gebeurt de annulatie? 
via Mestbanking (http://eloket.vlm.be/mestbank) 
 

Het annuleren van een melding doet men door het vakje ‘Annuleren’ aan te vinken en opnieuw 
op ‘Voormelden’ te drukken 

6. Overschrijden van hoeveelheden  
Men kan de totaal geregistreerde hoeveelheid van de burenregeling niet overschrijden bij het voor- of 
namelden. Als men meer transporten wilt uitvoeren dan de geregistreerde hoeveelheid moet men een 
nieuwe burenregeling afsluiten.  
 

7. Minder uitvoeren dan voorzien 
Men moet geen annulering van een overeenkomst burenregeling opmaken. De Mestbank beperkt de 
burenregeling ambtshalve tot het deel van de burenregeling waarvoor er nameldingen zijn gedaan op 
het e-loket. 


