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1 SNapp OPENEN 
De StaalName-applicatie SNapp vindt u op het Mestbankloket. Meld u aan bij het Mestbankloket 

(www.mestbankloket.be ) met uw elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme, sms of mobiele app. Kies 

nadien voor de rubriek ‘Start SNapp’. 

 

 

2 STARTSCHERM SNapp 
Bij het openen van SNapp, komt u automatisch op het startscherm terecht. Via de blauwe balk bovenaan kunt 

u wisselen tussen de verschillende tabbladen van SNapp: 

• Start aanvraag 
• Aanvragen doorsturen → bestaande aanvraag doorsturen naar het labo 
• Beheer → Status van uw aanvraag bekijken (aanvaard, geweigerd, teruggeroepen) 
• Overzicht resultaten 

U kunt ook teruggaan naar de andere rubrieken van het Mestbankloket via ‘Toon rubrieken’. 

http://www.mestbankloket.be/
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 Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’ om een nieuwe aanvraag te starten voor het nitraatresidu. 

 Als u de vorige sessie op SNapp afgesloten hebt, terwijl er nog een onafgewerkte aanvraag open 

stond,  kunt u die later raadplegen en afwerken. Klik op ‘Openstaande aanvraag’ als u een 

onafgewerkte aanvraag wilt afwerken. Een aanvraag is onafgewerkt als er nog geen bemonsteringen 

waren toegevoegd aan de aanvraag of als er nog geen labo was aangeduid. 

 Een openstaande aanvraag die niet werd ingediend,  wordt tien dagen na de laatste wijziging 

verwijderd.  

! Als u kiest voor ‘Nieuwe aanvraag’ zal een eerder onafgewerkte aanvraag op dat moment worden 

verwijderd. 

3 NAGAAN OF EEN NITRAATRESIDUBEMONSTERING NODIG IS 
Door een nieuwe aanvraag te starten, kunt u nagaan of u een nitraatresidubemonstering moet uitvoeren. Dat 
proces bestaat uit twee stappen:  

 Stap 1: Selecteer het type bemonstering. 

 Stap 2: Ga na of een nitraatresidubemonstering nodig is. 
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3.1 STAP 1: SELECTEER HET TYPE BEMONSTERING 

Kies voor onderstaande type bemonsteringen: 

 Nitraatresidu 
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Vink ‘Nitraatresidu’ aan om na te gaan of:  

• op uw bedrijf een controlebemonstering door de Mestbank zal uitgevoerd worden;  

• u verplichte bemonsteringen in eigen opdracht en op eigen kosten moet laten uitvoeren.  

3.2 STAP 2: GA NA OF EEN NITRAATRESIDUBEMONSTERING NODIG IS 

U wordt jaarlijks, in september, via e-mail of brief op de hoogte gebracht als uw bedrijf geselecteerd is voor de 
nitraatresiducampagne van de Mestbank. Ofwel neemt de Mestbank dan een controlestaal. Ofwel moet u zelf 
in eigen opdracht en op eigen kosten een of meerdere percelen laten bemonsteren.  

De percelen die de Mestbank op uw bedrijf heeft geselecteerd, vindt u terug op het Mestbankloket, in de 
rubriek: staalnames > bodem > nitraatresidu > geselecteerde percelen. U kunt dat ook nakijken in SNapp.  

Als u bij type bemonstering ‘Nitraatresidu’ selecteert,  verschijnt een extra tekstvlak. U ziet dan of het gaat 
over een controlestaal dat de Mestbank zal uitvoeren of over een verplichte bemonstering die u in eigen 
opdracht en op eigen kosten moet laten uitvoeren. Als er geen extra tekstvlak verschijnt, zijn er geen percelen 
aangeduid voor de bepaling van het nitraatresidu.  

3.2.1 Controlebemonstering 

Als in het extra tekstvlak ‘Nitraatresiducontrole’ verschijnt, wordt op een van uw percelen een 
controlebemonstering uitgevoerd. Welk perceel hiervoor werd geselecteerd vindt u terug onder ‘Percelen – 
Campagnejaar 202x’ en op het kaartje rechts. Die bemonstering wordt uitgevoerd in opdracht van en op 
kosten van de Mestbank. De Mestbank duidt het erkende labo aan dat de bemonstering zal uitvoeren. Indien 
gewenst kunt u altijd een bijkomende bemonstering aanvragen op eigen kosten (zie hoofdstuk 4). 

 
 

Gedetailleerde informatie over welke situaties of omstandigheden u vooraf moet melden, tegen wanneer u 
die uiterlijk moet melden en welke bewijsstukken u eventueel bij uw melding moet voegen, vindt u in de 
toelichting bij de geselecteerde percelen op het Mestbankloket. Neem die toelichting dus zeker door!  
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3.2.2 Voor alle meldingen kunt u terecht op het Nitraatmeldpunt. Hou er rekening mee dat 
sommige meldingen ten laatste op 30 september moeten ingediend zijn. Het 
Nitraatmeldpunt is terug te vinden op www.vlm.be onder Waterkwaliteit > Mestbank > 
Algemene info Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > Nitraatresiducampagne 
202x > NitraatmeldpuntVerplichte bemonstering 

Als in het extra tekstvlak ‘Verplichte bemonsteringen’ verschijnt, moet u op eigen kosten op een of meerdere 
percelen een nitraatresidubemonstering laten uitvoeren. U moet zelf een erkend labo selecteren uit de lijst. 
Die verplichting tot bemonstering kan het gevolg zijn van een:  

• aanvraag voor vrijstelling; 
• evaluatie van een eerder toegekende vrijstelling; 
• derogatieaanvraag; 
• maatregel in het kader van bedrijfsdoorlichting; 
• opvolgstaal, ten gevolge van een negatieve perceels- of bedrijfsevaluatie bij de vorige campagne; 
• beheerovereenkomst waterkwaliteit. 

De reden wordt altijd meegedeeld. Daarnaast vindt u in het extra tekstvlak terug welke percelen bemonsterd 
moeten worden en hoeveel stalen per perceel moeten genomen worden. 

 
Gedetailleerde informatie over welke situaties of omstandigheden u vooraf moet melden, tegen wanneer u 
die uiterlijk moet melden en welke bewijsstukken u eventueel bij uw melding moet voegen, vindt u in de 
toelichting bij de geselecteerde percelen op het Mestbankloket. Neem deze toelichting dus zeker door!  

http://www.vlm.be/
https://eloket.vlm.be/SMIL/Meldpunt/MeldpuntCampagne
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Voor alle meldingen kunt u terecht op het Nitraatmeldpunt. Hou er rekening mee dat sommige meldingen ten 
laatste op 30 september moeten ingediend zijn. Het Nitraatmeldpunt is terug te vinden op www.vlm.be onder 
Waterkwaliteit > Mestbank > Algemene info Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > 
Nitraatresiducampagne 202x > Nitraatmeldpunt. 

 

4 SELECTIE VAN PERCELEN VOOR BEMONSTERING 
U bent nu aangekomen bij stap 3 en 4 om de aanvraag in te dienen: 

 Stap 3: selecteer de percelen. 

 Stap 4: voeg de bemonsteringen toe (alle percelen nitraatresidu selecteren). 

 

4.1 STAP 3: SELECTEER DE PERCELEN 

Nadat u het correcte type bodemstaal hebt geselecteerd, kunt u verder gaan naar stap 2 en 3 om de aanvraag 
te vervolledigen: 

U kunt percelen selecteren via de lijst met percelen aan de linkerkant van het scherm of via de percelenkaart 
aan de rechterkant van het scherm. 

  

http://www.vlm.be/
https://eloket.vlm.be/SMIL/Meldpunt/MeldpuntCampagne
https://eloket.vlm.be/SMIL/Meldpunt/MeldpuntCampagne
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4.1.1 Percelen selecteren via de lijst met percelen 

Standaard staat de meest recente percelenlijst klaar in SNapp waarover de VLM beschikt. Die bevat de 
percelen die u via de verzamelaanvraag van het huidige jaar indiende bij het Departement Landbouw en 
Visserij. 

 Selecteer de gewenste percelen door ze aan te vinken. U kunt meerdere percelen tegelijkertijd 
selecteren. 

 Verwijder percelen uit de selectie door het vinkje uit te zetten. 

 Als de percelen geselecteerd zijn, zoomt de percelenkaart in op de geselecteerde percelen. 
Geselecteerde percelen worden aangeduid door een lichtblauwe omlijning. 

 Als u een bemonstering voor het nitraatresidu aanvraagt kunt u alleen de percelen selecteren die op 
voorhand door de Mestbank werden uitgekozen. Door op de nitraatresidufilter te klikken krijgt u alleen 
die percelen te zien. 
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4.1.2 Percelen selecteren via de percelenkaart 

Uw eigen percelen zijn ingekleurd. 

 
 Klik op een perceel om de perceelsinformatie van dat perceel te zien.  

 Selecteer een perceel door bij perceelsinfo, op de blauwe knop ‘Selecteer’ te klikken. Pas op! Voor 
het nitraatresidu kunt u alleen de percelen selecteren die werden aangeduid door de Mestbank. 
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 U kunt meerdere percelen tegelijkertijd selecteren. 

 Verwijder, indien nodig, percelen terug uit de selectie door op het perceel te klikken en onderaan 
bij de perceelsinformatie op de knop ‘Verwijder uit selectie’ te klikken. 

4.1.3 Welke informatie vindt u terug op de percelenkaart? 

U kunt een perceel opzoeken door in de zoekbalk bovenaan een adres, perceelsnaam of perceelsnummer in 
te geven. Als u de coördinaten kent van het perceel, kunt u het perceel ook opzoeken via de coördinaten 
(onderaan op de percelenkaart). 
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De beschikbare kaartlagen vindt u onder  
 

- Uw huidige percelen: uw huidige percelen worden rood ingekleurd met groene omkadering 
- Gebiedstype 
- Nitraatresidu controle: de controlebemonsteringen 
- Nitraatresidu Beheerovereenkomst water 
- Nitraatresidu evaluatie: al de verplichte bemonsteringen 
- Luchtfoto: de luchtfoto staat standaard op 
- Basislaag 
- GRB 
- Topokaart 
- Wegenkaart 
- Percelen voorgaande jaren 
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4.2 STAP 4: VOEG DE BEMONSTERING TOE AAN DE AANVRAAG 

 Klik, na selectie van de percelen, op de knop ‘bemonsteringen toevoegen’ om de bemonsteringen toe 
te voegen aan de aanvraag. U kunt ofwel eerst alle percelen selecteren en dan op de knop 
‘bemonsteringen toevoegen’ klikken, zodat alle geselecteerde percelen in één keer toegevoegd worden aan 
de aanvraag. Ofwel kunt u in verschillende stappen percelen selecteren en de bemonsteringen toevoegen 
aan de aanvraag. 

 Als u meteen voor alle verplichte percelen een bemonstering wilt laten uitvoeren, kunt u klikken op 
‘alle percelen nitraatresidu’. Daardoor worden al die percelen automatisch geselecteerd voor 
bemonstering. U hoeft dan zelf de percelen niet een voor een aan te vinken. 

 
  

 Bemonsteringen die in het lijstje ‘Bemonsteringen’ staan, kunt u eventueel nog verwijderen door 
op het vuilbakje te klikken. 

 Klik op de knop volgende als de lijst met bemonsteringen volledig is.  
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5 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET UITVOEREN VAN DE 
BEMONSTERING (STAP 5 EN 6) 

Om de aanvraag te vervolledigen is extra info nodig voor de uitvoering van de bemonstering. 

 Selecteer een erkend labo uit de lijst, waarvan u wilt dat het de bemonsteringen uitvoert. Dat is stap 
5. Zodra u een keuze hebt gemaakt, verschijnt een link naar de website van het labo waar u meer 
specifieke informatie vindt.  

 Voor nitraatresidustalen kunt u een beroep doen op de labo’s die u terugvindt in de keuzelijst van 
SNapp. 

 Geef uw voorkeuren op voor de bemonstering (stap 6): 
o de gewenste periode van staalname (steeds tussen 1/10 – 15/11) -> dit is GEEN bindende 

periode, het labo kan hiervan afwijken 
o of u aanwezig wilt zijn bij de staalname 

 U kunt ook een specifieke opmerking in verband met de bemonsteringen doorgeven aan het labo. 
Hier kunt u bijvoorbeeld opgeven welke bijkomende parameters u wilt laten analyseren op het 
bodemstaal en welke staalnemer u wenst. 

! Hier mag u niet melden dat een perceel niet bereikbaar of onbemonsterbaar is. Dat moet u 
doen via het Nitraatmeldpunt.  

In de tabel ‘Bemonsteringen’ onderaan het scherm, ziet u de detailinformatie per bemonstering. De gewenste 
periode en andere informatie wordt voor alle bemonsteringen overgenomen van de voorkeuren die u in het 
bovenste deel van het scherm invulde. U kunt die gegevens nog aanpassen op bemonsteringsniveau. 

 
 

https://eloket.vlm.be/SMIL/Meldpunt/MeldpuntCampagne
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Klik nadien op ‘Bewaar’. Als de aanvraag bewaard is, kunt u naar de ‘Volgende stap’ gaan. Mogelijk krijgt u 
een foutmelding en moet u die eerst oplossen. 

Mogelijke fouten: 

• Geen labo geselecteerd 

 

• Er werd een incorrecte staalnameperiode opgegeven. De nitraatresiducampagne loopt jaarlijks vanaf 1 
oktober tot uiterlijk 15 november. 

 

6 AANVRAAG DOORSTUREN (STAP 7) 
Als laatste stap moet u de aanvraag doorsturen naar het gekozen labo. U krijgt een overzicht van de 
aanvraag, zodat u kunt controleren of alles correct is. 

 Stap 7: klik op de knop ‘Aanvraag doorsturen’ als u de aanvraag wilt doorsturen naar het 
labo. 

 
 Er wordt nog een bijkomende bevestiging gevraagd, voordat de aanvraag effectief wordt 

doorgestuurd naar het labo. 

 Druk op de knop ‘ik wil de aanvraag plaatsen’. 
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Als u meerdere aanvragen hebt klaarstaan op het scherm ‘Aanvragen doorsturen’, staan de aanvragen 
gegroepeerd per labo. Zolang een aanvraag niet is doorgestuurd naar een labo, blijft de aanvraag op het 
scherm ‘Aanvragen doorsturen’ staan. Zodra de aanvraag doorgestuurd is naar het labo, verdwijnt de aanvraag 
van het scherm ‘Aanvragen doorsturen’. U vindt de aanvraag dan terug op het Beheerscherm. 

7 AANVRAGEN BEHEREN 
U kunt uw doorgestuurde aanvragen bekijken en beheren via het tabblad ‘Beheer’. U kunt zoeken in uw 
aanvraag op aanvraagnummer, het jaar waarin u de aanvraag uitvoerde, de status van de aanvraag, het labo 
dat u selecteerde of het bemonsteringstype (Nitraatresidu). 

 

7.1 STATUS VAN DE AANVRAAG 

! Als u een aanvraag doorgestuurd hebt naar een labo, is het van groot belang dat u de status van de 
aanvraag opvolgt om er zeker van te zijn dat het labo uw aanvraag aanvaardt en zal uitvoeren. 

 
Elke aanvraag heeft een welbepaalde status. Er kunnen 6 statussen voorkomen bij een aanvraag: 
 

• Status ‘In aanvraag’: de aanvraag werd doorgestuurd naar het labo, maar het labo heeft nog geen 
beslissing genomen (d.w.z. de aanvraag is nog niet aanvaard of geweigerd). 

• Status ‘Aanvaard’: het labo heeft de aanvraag aanvaard en zal de bemonstering uitvoeren. 
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• Status ‘Geweigerd’: het labo heeft de aanvraag geweigerd en kan de bemonstering niet uitvoeren. 
• Status ‘Teruggeroepen’: een aanvraag die de status ‘In aanvraag’ heeft en waarover het labo 

nog geen beslissing genomen heeft, kan teruggeroepen worden door de landbouwer. Het labo 
ziet de status van de aanvraag ook wijzigen naar ‘Teruggeroepen’ en zal die aanvraag niet meer 
kunnen aanvaarden of weigeren. Teruggeroepen aanvragen die 10 dagen na de laatste 
bewerking niet worden doorgestuurd naar een labo, worden verwijderd. 

• Status ‘Volledig’: de aanvraag is volledig (d.w.z. de aanvraag bevat bemonsteringen en er werd een 
labo aangeduid), maar de aanvraag werd nog niet doorgestuurd naar het gekozen labo. Opgelet: een 
volledige aanvraag die 10 dagen na de laatste bewerking nog niet werd doorgestuurd naar een labo, 
wordt verwijderd. 

• Status ‘Onvolledig’: de aanvraag is nog niet volledig. Er werden geen bemonsteringen toegevoegd 
aan de aanvraag of er werd geen labo gekozen. Er wordt altijd maar 1 onvolledige aanvraag 
opgeslagen in het programma. Als u op het startscherm komt en er staat nog een onvolledige 
aanvraag open, dan wordt u gevraagd of u die openstaande aanvraag wilt afwerken. Als u kiest om 
een nieuwe aanvraag op te starten, wordt de openstaande onvolledige aanvraag verwijderd. 
Opgelet: een onvolledige aanvraag die 10 dagen na de laatste bewerking niet wordt doorgestuurd 
naar een labo, wordt verwijderd. 

 

 
 

Afhankelijk van de status van de aanvraag, kunnen er nog bepaalde acties genomen worden voor een 

aanvraag.  

Detail van de aanvraag  

Wijzigen van de aanvraag. Dat kan alleen bij volledige en teruggeroepen aanvragen. 

Verwijderen van de aanvraag. Dat kan alleen bij volledige en onvolledige aanvragen. 
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Terugroepen van de aanvraag. Dat kan alleen voor aanvragen met de status ‘In aanvraag’. 

Kopiëren van de aanvraag. Dat kan alleen voor geweigerde aanvragen. Als u klikt op dit icoontje,                

wordt uw oorspronkelijke aanvraag gekopieerd. Die kunt u aanpassen en opnieuw versturen. 

 

De status van uw aanvraag kunt u ook bekijken door in SNapp een nieuwe aanvraag te starten. Vink hier 
‘Nitraatresidu’ aan bij type bemonstering. Dan kunt u bij het perceel klikken op ‘Status aanvragen’. 

 

8 OVERZICHT RESULTATEN 
De resultaten van de bemonsteringen kunt u raadplegen via het tabblad ‘Overzicht resultaten’.  

Via het scherm “Zoeken” kunt u voor alle bemonsteringen het resultaat opzoeken. U kunt verschillende filters 
instellen om specifieke bemonsteringen uit een bepaalde periode of voor een bepaald bemonsteringspakket 
op te zoeken.  

Als u de filters leeglaat en op “Zoek” klikt, krijgt u een overzichtstabel van al uw bemonsteringen. Als in die 
tabel in de kolom ‘Resultaat’ ‘ja’ staat, kunt u doorklikken op ‘ja’ om het analyseresultaat te bekijken.  
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Zodra de resultaten ingeladen zijn door het labo, kunt u in het tabblad Nitraatresidu, bij de Rapporten, de 
(voorlopige) verwerking van de analyseresultaten (VAR) raadplegen. Klik hiervoor op de datum in de kolom 
‘publicatiedatum’ van het rapport dat u wilt raadplegen. 

 

 

De maatregelen en gevolgen die gekoppeld zijn aan de gemeten resultaten, vindt u terug op het 
Mestbankloket onder Status bedrijf > Status. 
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