
HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) 
Uitgave van 26 februari 2016 
 

26/02/2016  VLM – Mestbank – Dienst Productie en Afzet 

1 

 
 

Handleiding  
MTIL 

MestTransportInternetLoket 
 

 
 
 

 
 

Internetadres : http://mtil.vlm.be 
 

Helpdesk Cegeka : 016/393900 
 
 

Opgelet. 
Deze handleiding beschrijft enkel het praktische gebruik van MTIL. 

Voor de correcte opmaak van een mestafzetdocument 
in toepassing van instructies en wetgeving 

dient u zich te richten tot de website van de VLM. 
 

http://mtil.vlm.be/
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0. INLEIDING 

 

 
 
 

0.1 MTIL : het systeem voor de erkende mestvervoerder voor het aanmaken en 

beheer van mestafzetdocumenten  
 

 

MTIL is de internetapplicatie die toelaat het transport te melden via een connectie met de 

databank van de Mestbank. 

 

Werken met het Mesttransport Internetloket “MTIL” is gebruik maken van moderne 

toekomstgerichte technologie.  

 

In vergelijking met het “oude” meldingssysteem met gefaxte voormeldingen heeft het MTIL-

systeem enorme voordelen.  
 
De voordelen voor de mestvoerder : 
 
• Aanmelden = rijden. Het MTIL-systeem laat een snelle aanmelding, goedkeuring en 
aanmaak van de begeleidende transportdocumenten toe. In slechts een paar minuten is een 
volledige aanmeldingscyclus in MTIL doorlopen.  
•  Automatische controle. Enkele seconden na het elektronisch indienen wordt het 
betreffende transport goedgekeurd of worden tekortkomingen gesignaleerd . Bij goedkeuring 
genereert MTIL ogenblikkelijk de nodige transportdocumenten.  
• Vlotte integratie met bestaande databestanden. De “Download module” laat een 
snelle en automatiseerbare integratie van MTIL-data naar uw bestaande databestanden toe. 
Hierdoor is een enorme werkbesparing realiseerbaar.  
•  Werkbesparend. 
 

De voordelen voor de aanbieders/afnemers :  
 
• Snellere levering van de mest. De  24 uur regel is niet van toepassing. Het is dus 
mogelijk dat uw bestelling aan de erkende mestvoerder nog dezelfde dag kan geleverd 
worden.  
 
De voordelen voor de Mestbank : 
 
• Eénduidige en snelle datastromen.  
• Snelle statistische- en balansverwerking.  
 

Zoals u merkt plaatst MTIL zowel de aanbieder, de afnemer, de mestvoerder als voor de 

Mestbank in een win-win positie.  
 

Het gebruik van de MTIL-applicatie is gratis.  
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0.2 Benodigde hardware en software combinatie :  
 
 

0.2.1 Aan te raden configuratie  
 
Hardware: 
Een PC (= Personal Computer) met Windows 95 besturingssysteem of hoger. 
Een Macintosh computer besturingssysteem 8.0 
 
Software: 
Browser (=navigatiesysteem voor het internet) MS Internet Explorer 5.5 of hoger 

 

 
0.2.2 Javascript 
 

Het is belangrijk dat uw browser zo wordt ingesteld dat JavaScript wordt geaccepteerd. 

Normaal gezien staan de browsers in hun standaardinstelling klaar om JavaScript te kunnen 

accepteren. Indien dit niet het geval zou zijn kunt u dit instellen in het menu “extra” – 

“internetopties” – “geavanceerd” zoals u op de volgende schermafdruk kunt zien:  

 

 

 

Na het aankruisen van het vakje “Java JIT-compiler ingeschakeld” en nadat u uw computer 

opnieuw hebt opgestart zult u Java-applets kunnen lezen.  
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0.3 MTIL: partners  
 

 
0.3.1 Cegeka  

 

Cegeka 

Interleuvenlaan 16  

3001 Leuven  
 

Tel. 0032(0)16393900 Fax : 0032(0)16393800  

e-mail : servicedesk.leuven@cegeka.be 

Website : http://www.cegeka.be/  
 
 
Om u als gebruiker sneller te kunnen helpen bij problemen van vooral technische aard werd 
er een servicedesk opgericht. Na registratie van uw probleem zal de servicedesk in eerst 
instantie zelf trachten een oplossing te vinden. Indien dit niet lukt zal de servicedesk de 
vereiste hulpdiensten contacteren die dan verder uw probleem zullen behandelen.  
 
U kunt beroep doen op de assistentie servicedesk. De servicedesk is bereikbaar op het 
telefoonnummer 016/393900 tussen: 

 8u tot 23u op werkdagen; tussen 17u30 en 23u is er slechts een beperkte assistentie 

 8u tot 17u op zaterdag; er is slechts een beperkte assistentie 

 8u tot 12u op zondag; er is slechts een beperkte assistentie 
 

 
0.3.2 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
 

 
 
Centrale Directie  
VLM Mestbank – Dienst Productie en Afzet 
Gulden-Vlieslaan 72 
1060 Brussel  
Tel : 0032(0)25437200  
Fax : 0032(0)25437398  
Website : http://www.vlm.be  
 
 

0.3.4.1 Centrale Directie Brussel, Gulden-Vlieslaan 72 te 1060 Brussel.  

 

Contactpersonen :  
 

Johan Standaert  

Telefoonnummer : 02/5437357 Faxnummer : 02/5437398  

E-mail : johan.standaert@vlm.be  
 

mailto:servicedesk.leuven@cegeka.be
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Ellen Verbruggen 

Telefoonnummer : 02/5436985 Faxnummer : 02/5437398  

E-mail : ellen.verbruggen@vlm.be  
 
 
0.3.4.2 VLM Regio West, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge 
 
Nancy Mosbeux 
Telefoonnummer : 050/459022 Faxnummer : 050/458198 
E-mail: nancy.mosbeux@vlm.be 
 
 
0.3.4.3 VLM Regio West, Ganzendries 149 te 9000 Gent 
 
Lies Debruyne 
Telefoonnummer : 09/2448521 Faxnummer : 09/2448598 
E-mail: lies.debruyne@vlm.be 
 
 
0.3.4.4 VLM Regio Oost 
Cardijnlaan 1, 2200 Herentals 
Koninging Astridlaan 50, 3500 Hasselt 
Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven 
 
John Houben  
Telefoonnummer : 011/298826 Faxnummer : 011/298798  
E-mail: john.houben@vlm.be 
 
Marie Van De Craen  
Telefoonnummer : 011/298827 Faxnummer : 011/298798  

E-mail: marie.vandecraen@vlm.be 

 
Koen Arnols 
Telefoonnummer : 011/298793 Faxnummer : 011/298798  
E-mail: koen.arnols@vlm.be 
 
 
 

0.3.4 De erkende mestvoerders en aanbieders/afnemers 
 

Het MTIL-systeem is beschikbaar voor alle bij de Mestbank erkende mestvoerders.  
 

U dient dus over een actief uitbatingsnummer als erkend mestvoeder bij de Mestbank te 

beschikken, zoniet kan het MTIL-systeem u niet herkennen. Indien u een aanvraag tot 

erkenning als mestvoerder wenst te doen moet u contact op te nemen met de Mestbank 

in uw provincie. 
 
 
 
 
 
 

1. OPENINGSSCHERM 

mailto:john.houben@vlm.be
mailto:marie.vandecraen@vlm.be


HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) 
Uitgave van 26 februari 2016 
 

26/02/2016  VLM – Mestbank – Dienst Productie en Afzet 

7 

 
 

1.1 Toegang tot het internet  
 

Nadat u uw computer hebt opgestart in een “Windows” omgeving komt u op het bureaublad 

terecht. In de hierna volgende schermafdruk kunt u zien hoe een dergelijk bureaublad er kan 

uitzien. Afhankelijk van de reeds geïnstalleerde programma’s kan uw persoonlijk bureaublad 

er enigszins anders uitzien.  
 
Indien u een ander besturingssysteem dan “Windows” zou gebruiken dient u uw leverancier 
te raadplegen voor verdere inlichtingen.  

 

 
 
      
 
Opgelet. MTIL is ontwikkeld en getest in Windows Explorer. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1 Indien u problemen heeft om de website van het MTIL te bereiken.  
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Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom u geen toegang heeft tot het MTIL, 

niettegenstaande het internet beschikbaar is: 

 

 Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het MTIL. In dit geval zult u op 

het MTIL een tekstbericht zien verschijnen op het scherm. U kunt zich voor meer 

informatie richten tot de website van de VLM (www.vlm.be) of de Mestbank in uw regio. 

Dit type van onderbreking wordt afhankelijk van de geschatte tijdsduur van de 

onderbreking enkele werkdagen op voorhand gemeld door middel van een tekstbericht 

dat op het scherm verschijnt nadat u zich heeft aangemeld met uw toegangscodes: 
 
 

 
 

 

 Er doet zich een technische storing voor waardoor het MTIL onverwacht niet beschikbaar 

is. In dit geval kunt u zich voor dringende transporten richten tot de Mestbank in uw regio 

om een faxtoestemming te bekomen. Zie ook http://www.vlm.be > intermediairs > 

Erkende Mestvoerders > Uitzonderlijke situaties > onvoorziene omstandigheden. 
 

 Het MTIL functioneert normaal maar de problemen zijn te wijten aan de instellingen op 

uw eigen PC. Enkele mogelijkheden: 
 

 U krijgt de melding dat MTIL tijdelijk niet beschikbaar is: 
 
 

  
 
 
Bij intern nazicht blijkt MTIL op dat moment evenwel niet tijdelijk buiten gebruik te 
zijn. De reden waarom u dit scherm te zien krijgt kan te maken hebben met ‘caching’. 
Caching is een methode waarbij veel geraadpleegde pagina`s op zo`n manier 
worden opgeslagen dat zij voor bezoekers sneller op te vragen zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk krijgt u bij het openen van MTIL nog de pagina te zien van toen 
MTIL effectief tijdelijk niet beschikbaar was op een  moment dat u trachtte in te 
loggen.  
Hoe u dit kunt oplossen vindt u in hoofdstuk 9 Diversen. 

 

  De site MTIL wordt via een strikte security policy beveiligd tegen spyware en externe 

virussen omdat Cegeka en de Mestbank zo ook onze online-klanten optimaal willen 

beschermen. Het is mogelijk dat de firewall een veiligheidsprobleem vastgesteld 

heeft, waardoor u geen toegang krijgt. Aan onze interne veiligheidsinstellingen 
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kunnen wij helaas geen wijzigingen aanbrengen omdat het vereiste security-niveau 

dan niet langer gewaarborgd is. Enkele tips die wij u kunnen meegeven vindt u in het 

hoofdstuk 9 Diversen.  
 
 

1.2 Het openingsscherm  
 
Wanneer u surft naar http://mtil.vlm.be ziet u centraal op het scherm het logo van de 
mestinjecteur met daaronder de knop ‘INLOGGEN’.  
Door op het logo te klikken komt u in het scherm terecht dat bestemd is voor de niet 
geregistreerde MTIL-gebruikers. In dit scherm vindt u doorklikmogelijkheden naar de 
toelichting rond de vervoerreglementering op de website van de VLM. U bent een nog niet 
geregistreerde MTIL-gebruiker als u niet beschikt over de nodige toegangscodes. 
  
De knop ‘INLOGGEN’ is bestemd voor de MTIL-gebruikers die beschikken over de nodige 
toegangscodes. In principe beschikt elke erkende mestvoerder reeds over die nodige 
toegangscodes. Mestvoerders die een aanvraag tot eerste erkenning hebben ingediend, 
ontvangen de toegangscodes automatisch samen met de beslissing tot erkenning als 

mestvoerder en moeten de toegangscodes niet zelf aanvragen. 
 
 

 
 
 
1.2.1 U bent geen geregistreerde MTIL-gebruiker.  
 

 

Indien u als erkende mestvoerder toch nog niet over de vereiste toegangscodes zou 

beschikken, moet u contact opnemen met de Mestbank in uw regio.  
 
 

1.2.2 U beschikt over de nodige toegangscodes voor het MTIL.  
 
U klikt in het openingsscherm op de knop “inloggen” onderaan op het scherm. 
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Vervolgens komt u in het registratiescherm terecht. Daar dient u uw gebruikerscode en 
paswoord in te vullen.  Zie 2. REGISTRATIESCHERM: inloggen. 
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2. REGISTRATIESCHERM: inloggen 

 
 
2.1 Inloggen: toegang voor de MTIL-gebruiker 
 

Nadat u in het openingsscherm op de knop ‘inloggen’ hebt geklikt (zie 1.2.2), komt u in het 

registratiescherm terecht : 
 
 

 
 
 

U moet hier uw toegangscodes, bestaande uit een gebruikerscode en een paswoord, 

invullen.  

 

MTIL zal u nu kunnen identificeren. Uw uitbatingsnummer als erkend mestvoerder en een 

lijst van door u eerder reeds gebruikte aanbieders en afnemers met een landbouwer- en 

exploitant- en exploitatienummer of met een uitbatingsnummer (dit is het zogenaamde 

klantenbestand) en indien van toepassing een lijst met uw goedgekeurde aanvragen tot 

invoer van dierlijke mest of andere meststoffen en/of tot uitvoer van dierlijke mest zullen 

reeds klaar gezet worden. Voor particulieren en buitenlandse aanbieders of afnemers moet u 

de naam en adres nog steeds manueel invullen uitgezonderd indien het 

aanbieders/afnemers betreft in het kader van een aanvraag tot invoer van dierlijke mest of 

andere meststoffen en/of tot uitvoer van dierlijke mest (‘vervoerscontract’). 
 

Met behulp van het klantenbestand kunt u eenvoudig kiezen uit uw eerder gebruikte 

landbouwer- en exploitant- en exploitatienummers en uitbatingsnummers. 

Indien u een transport van of naar een nieuwe aanbieder/afnemer wenst uit te voeren moet u 

het landbouwer- en exploitant- en exploitatienummer of het uitbatingsnummer van deze 

nieuwe aanbieder/afnemer slechts éénmaal invoeren. MTIL zal bij een volgende aanmelding 

deze nieuwe aanbieder/afnemer aan uw bestaande lijst van aanbieder/afnemers hebben 

toegevoegd zodat u deze nieuwe aanbieder/afnemer gewoon uit het klantenbestand kunt 

selecteren. 

Indien de naam van de klant niet gevolgd wordt door een exploitant- en exploitatienummer of 

een uitbatingsnummer dan betekent dit doorgaans dat deze ondertussen gestopt is. U kunt 

dan best contact opnemen met de exploitant/uitbater. Eenmaal per jaar worden deze 

gestopte exploitaties/uitbatingen automatisch uit het klantenbestand verwijderd.  
 
 

2.2 Wijzigen van uw paswoord. 
 

Indien in het bezit bent van een gebruikerscode en paswoord kunt u ten allen tijde uw 

paswoord aan uw eigen wensen aanpassen.  
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Nadat u bent aangemeld met de toegekende gebruikerscode en paswoord komt u in de 

startpagina van MTIL terecht, zoals op de volgende schermafdruk is weergegeven. 
 
 

 
 
 
U kiest onderaan het scherm voor de knop “paswoord wijzigen”. 

 
 

 
 
 
De wijzigingsprocedure van uw paswoord gaat als volgt :  
 

1. In het vakje “oud paswoord” vult u uw huidige, te wijzigen paswoord in. 
2. In het vakje “nieuw paswoord” vult u het gewenste paswoord in. 
3. In het vakje “bevestig nieuw paswoord” vult u hetzelfde paswoord opnieuw in. 
4. Door de navigatieknop “OK” te activeren zal het MTIL-systeem uw nieuw paswoord 

onthouden. 
 

Bij een volgende aanmelding dient u uw nieuwe paswoord in te geven, MTIL zal u van dan af 

enkel nog herkennen onder uw nieuw paswoord.  

Het is zeer belangrijk dat u uw nieuwe paswoord niet vergeet! 

 Enkel u kent uw nieuwe paswoord!  
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Indien u uw nieuwe paswoord toch zou vergeten zijn kan de Mestbank zelf het u niet 

opzoeken. Ook een nieuwe logincode aanvragen (zie punt 1.2.1) is niet mogelijk. 

Er rest u dan enkel contact op te nemen met de helpdesk van Cegeka waarna men u de 

gebruikerscode en bijhorend paswoord opnieuw zal overmaken. 
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3. STARTPAGINA 
 

 
 
Indien u één van de twee volgende afbeeldingen op uw computerscherm ziet verschijnen, 
betekent dit dat u correct ingelogd bent in MTIL: 

 

 Als u beschikt over lopende goedgekeurde aanvragen tot invoer of uitvoer van 
dierlijke mest of andere meststoffen ziet u volgend scherm: 

 

 

 
 
 

 Als u niet beschikt over goedgekeurde aanvragen tot invoer of uitvoer van dierlijke 
mest of andere meststoffen ziet u volgend scherm: 

 

 
 

Indien u beschikt over 
goedgekeurde aanvragen tot 
invoer of uitvoer 
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Dit is de startpagina van MTIL van waaruit u steeds moet vertrekken om met MTIL te 
werken. 
 
Dit is tevens de pagina van MTIL van waaruit u vertrekt om nieuwe transporten aan te 
melden. In punt 4 ‘navigatie door MTIL’ vindt u meer details over dit scherm. 
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4. NAVIGATIE DOOR MTIL 
 

 
4.1 Navigatiescherm: snel uw weg vinden in MTIL 
 

U bent nu, na het inloggen, terecht gekomen op de startpagina. De startpagina is naast het 

navigatiescherm van MTIL tevens het eerste scherm van het menu ‘invullen document’ van 

waaruit u start om nieuwe transporten aan te melden. Vanuit het navigatiescherm kunt u met 

de verschillende knoppen langs de linkerzijde navigeren tussen de verschillende menu’s 

waarover het MTIL-systeem beschikt. 
 
 

 
 
 
U heeft volgende menu’s/knoppen ter beschikking: 

 

invullen document: langs deze weg kunt u nieuwe transporten aanmelden (zie ‘punt 5 

opmaken van een mestafzetdocument’).  

uw archief: raadplegen van uw recent aangemelde transporten, alsook namelden 

(bevestigen) en afmelden (afgelasten) van transporten (zie ‘punt 6 historiek’).  

afladen documenten: afladen van reeds aangemelde transporten voor een externe 

databank. Er wordt een tekstfile gegenereerd die leesbaar is voor de meeste 

computerprogramma’s. U kunt eventueel een geautomatiseerde koppeling naar uw facturatie 

of boekhouding maken (zie ‘punt 7 afladen documenten’). De koppeling tussen de download 

file en uw eigen bestanden is niet voorzien in de MTIL - applicatie.  

paswoord wijzigen: u kunt via deze knop uw paswoord wijzigen. 

aanmelden: aanvragen van gebruikerscode en paswoord.  
info: meer uitleg bij procedures en wetgeving. U komt via een link terecht op de infopagina’s 
voor de erkende mestvoerder op de website van de VLM (www.vlm.be) 
handleiding: hulp bij het praktisch gebruik van MTIL (= deze toelichtingsbrochure). 
uitloggen: zich afmelden bij het MTIL 
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5. OPMAKEN VAN EEN MESTAFZETDOCUMENT 

 
 
Het menu ‘invullen document’ dient voor het opmaken van een mestafzetdocument. Dit 
menu bestaat uit de volgende vijf submenu’s:  
 
• 5.1 Invullen van het mestafzetdocument: identificatie van de partijen: mestaanbieder, 
mestafnemer en erkende mestvoerder 
• 5.2 Invullen van het mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument 
• 5.3 Invullen van het mestafzetdocument: indienen van de gegevens /controle 
• 5.4 Bevestigen (= namelden) van het mestafzetdocument 
• 5.5 Afgelasten (= afmelden) van het mestafzetdocument 
 

In de volgende pagina’s worden de verschillende submenu’s verder in detail besproken.  
 
 

5.1 Invullen van het mestafzetdocument: identificatie van de partijen: 
mestaanbieder, mestafnemer en erkende mestvoerder. 
 

Nadat u ingelogd bent, komt u terecht op de startpagina / het navigatiescherm waarin ook al 

het eerste scherm van het menu ‘invullen document’ namelijk ‘Invullen van het 

mestafzetdocument: identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende 

mestvoerder’ is geactiveerd. Als alles correct verloopt zult u het volgende scherm zien: 
 
 

 
 
 

Het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: identificatie van de partijen: 

mestaanbieder, mestafnemer en erkende mestvoerder’ is gemaakt om de drie betrokken 

partijen bij het vervoer nl de aanbieder, afnemer en mestvoerder eenduidig te selecteren. De 

identificatiegegevens (naam, exploitatieadres en identificatienummers) van de drie partijen 

zullen hierdoor ingevuld worden op het eigenlijke mestafzetdocument (zie verder : ‘Invullen 

Enkel te zien indien u beschikt over  
goedgekeurde aanvragen tot invoer 
en/of uitvoer 
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van het mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument’). 
 
Ook moet in dit scherm aangeduid worden of het een transport met overnachting en/of in het 
kader van een goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren 
of in het kader van een goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren betreft. 
 

Enkel in dit scherm hebt u toegang tot het invullen van de drie partijen die bij het 

mesttransport betrokken zijn. Met andere woorden, indien u nog één van de betrokken 

partijen wenst te wijzigen wanneer u zich reeds in ‘Invullen van het mestafzetdocument: 

vervolledig het mestafzetdocument’ bevindt, moet u terugkeren naar ‘Invullen van het 

mestafzetdocument: identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende 

mestvoerder’ om daar de gewenste wijzigingen aan te brengen.  
 

Indien u voor één van de betrokken partijen een landbouwer- en exploitant- en 

exploitatienummer of een uitbatingsnummer invult dat niet bij de Mestbank gekend is of niet 

meer actief is, zult u de melding “ongeldig identificatienummer” of “aanbieder/afnemer is niet 

meer actief of kan niet worden gevonden in de databank” zien verschijnen.  

 
 

 
 
 

5.1.1. Het eerste vakje: het nummer van het vervoercontract  
 
Indien u voor het uit te voeren transport beschikt (en wettelijk moét beschikken) over een 
goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren of een 
goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren dan moet u in dit scherm in het vak 
‘vervoercontracten’ het nummer van de betreffende aanvraag kiezen. De nummers van de 
aanvragen worden getoond aan de hand van een keuzelijst. U ziet enkel de nummers van de 
aanvragen waarvoor de einddatum van de aanvraag nog niet overschreden is.  
De goedkeuringstermijn van de aanvragen is niet meer beperkt tot één kalenderjaar. U kunt 
met andere woorden een aanvraag indienen bij de Mestbank die een kalenderjaar 
overschrijdt, evenwel beperkt tot een goedkeuringstermijn van maximaal 12 maanden. 
 



HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) 
Uitgave van 26 februari 2016 
 

26/02/2016  VLM – Mestbank – Dienst Productie en Afzet 

19 

 
 
 
U selecteert het nummer van de aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen in te 
voeren of van de aanvraag om dierlijke mest uit te voeren waarvoor u een 
mestafzetdocument wil opmaken.  
Automatisch worden de lijsten van aanbieders en afnemers opgeladen die bij de betreffende 
aanvraag horen: 
 
 

 
 
 
Op het scherm ‘vervolledig het mestafzetdocument’ wordt het nummer van de betreffende 
aanvraag automatisch en onwijzigbaar getoond. U moet enkel nog de overige 
transportgegevens waaronder de mestcode waarvoor u de aanvraag tot invoer van dierlijke 
mest en/of andere meststoffen of de aanvraag tot uitvoer van dierlijke mest indient, invullen. 

 
 

5.1.2. Het tweede vakje: identificatie van de mestaanbieder  

 

Indien de aanbieder een nieuwe klant betreft moet u het exploitant- en exploitatienummer of 

het uitbatingsnummer van die aanbieder eenmalig handmatig ingeven in het MTIL-systeem.  
Een landbouwer wordt naast zijn exploitant- en exploitatienummer ook gekenmerkt door zijn 
landbouwernummer. Het MTIL vult het landbouwernummer zelf aan voor zover er een unieke 
combinatie van landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer van de 
aanbieder gekend is in de identificatiedatabank van de Mestbank. Indien voor het ingegeven 
exploitant- en exploitatienummer van de aanbieder meerdere landbouwernummers bestaan 
zal het MTIL via een keuzelijst u de keuze laten uit de verschillende landbouwernummers. 

 

Wanneer u het mestafzetdocument indient en het wordt goedgekeurd zal het landbouwer- en  

invoer 

uitvoer 

Nummer van de aanvraag 

Aanbieder volgens lijst 

Afnemer volgens lijst 
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exploitant- en exploitatienummer of uitbatingsnummer, gevolgd door de naam van de 

aanbieder en het adres van de exploitatiezetel opgenomen worden in het MTIL en in uw 

persoonlijk klantenbestand verschijnen via een keuzelijst. Een volgende keer dat u deze 

aanbieder wenst in te vullen moet u hem enkel nog zoeken in het klantenbestand en 

aanklikken om toe te voegen. 
 
U ziet in het klantenbestand naast de naam van de aanbieder ook het adres van de 
exploitatie en het landbouwer- en exploitant- en exploitatienummer of het uitbatingsnummer. 
 
Gebruik van een nieuwe aanbieder: 

 

 U duidt eerst aan om welke ‘soort partij’ het gaat.  
 
 

 
 
 

 U vult vervolgens afhankelijk van de soort partij het exploitantnummer en het 
exploitatienummer of het uitbatingsnummer of een landcode in.  Hierna vindt u een 
voorbeeld voor een aanbieder met als soort partij ‘landbouwer’: 

 
 

 
 
 
Het ingeven van exploitant- en exploitatienummers en uitbatingsnummers is vereenvoudigd. 
De nummers kunnen op verschillende manieren ingegeven worden: streepjes en puntjes 
kunnen ingegeven worden, maar zijn niet noodzakelijk. Ook de voorloopnullen bij exploitant-  
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en exploitatienummers moeten niet meer verplicht ingegeven worden. Na verificatie van de 
nummers door het programma zullen de nummers automatisch omgezet worden in het juiste 
formaat. 
Indien voor het ingegeven exploitant- en exploitatienummer van de aanbieder meerdere 
landbouwernummers bestaan zal het MTIL via een keuzelijst u de keuze laten uit de 
verschillende landbouwernummers. 
 
Een landbouwer wordt naast zijn exploitant- en exploitatienummer ook gekenmerkt door zijn 
landbouwernummer. Het MTIL vult het landbouwernummer zelf aan voor zover er een unieke 
combinatie van landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer van de 
aanbieder gekend is in de identificatiedatabank van de Mestbank.  
 
 

 
 
 
5.1.3. Het derde vakje: identificatie van de mestafnemer 
 

Indien de afnemer een nieuwe klant betreft moet u het exploitant- en exploitatienummer of 

het uitbatingsnummer van de afnemer eenmalig handmatig ingeven in het MTIL-systeem.  
Een landbouwer wordt naast zijn exploitant- en exploitatienummer ook gekenmerkt door zijn 
landbouwernummer. Het MTIL vult het landbouwernummer zelf aan voor zover er een unieke 
combinatie van landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer van de 
aanbieder gekend is in de identificatiedatabank van de Mestbank. Indien voor het ingegeven 
exploitant- en exploitatienummer van de aanbieder meerdere landbouwernummers bestaan 
zal het MTIL via een keuzelijst u de keuze laten uit de verschillende landbouwernummers. 
 

Wanneer u  het mestafzetdocument indient zal het landbouwer- en exploitant- en 

exploitatienummer of het uitbatingsnummer, gevolgd door de naam van de betreffende 

afnemer en het adres van de exploitatiezetel opgenomen worden in het MTIL en in uw 

persoonlijk klantenbestand verschijnen via een keuzemenu. Een volgende keer dat u deze 

afnemer wenst in te vullen moet u hem enkel nog zoeken in het klantenbestand en 

aanklikken om toe te voegen. 

 
U ziet in het klantenbestand naast de naam van de afnemer ook het adres van de exploitatie 
en het exploitant- en exploitatienummer of uitbatingsnummer . 
 
 
Gebruik van een nieuwe afnemer: 

 

Keuzelijst met mogelijke landbouwernummers 
voor het gekozen exploitant- en 
exploitatienummer van de aanbieder 
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 U duidt eerst aan om welke soort partij het gaat.  
 

 

 
 
 

 U vult vervolgens afhankelijk van de soort partij het exploitantnummer en het 
exploitatienummer of het uitbatingsnummer of een landcode in.  Hierna vindt u een 
voorbeeld voor een aanbieder met als soort partij ‘landbouwer’: 

 
 

 
 
 
Het ingeven van exploitant- en exploitatienummers en uitbatingsnummers is vereenvoudigd. 
De nummers kunnen op verschillende manieren ingegeven worden: streepjes en puntjes 
kunnen ingegeven worden, maar zijn niet noodzakelijk; ook de voorloopnullen bij exploitant-  
en exploitatienummers moeten niet meer verplicht ingegeven worden. Na verificatie van de 
nummers door het programma zullen de nummers automatisch omgezet worden in het juiste 
formaat. 
 
Een landbouwer wordt naast zijn exploitant- en exploitatienummer ook gekenmerkt door zijn 
landbouwernummer. Het MTIL vult het landbouwernummer zelf aan voor zover er een unieke 
combinatie van landbouwernummer, exploitantnummer en exploitatienummer van de 
afnemer gekend is in de identificatiedatabank van de Mestbank.  
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Indien voor het ingegeven exploitant- en exploitatienummer van de afnemer meerdere 
landbouwernummers bestaan zal het MTIL via een keuzelijst u de keuze laten uit de 
verschillende landbouwernummers. 
 
 

 
 
 

5.1.4. Het vierde vakje: identificatie van de mestvoerder  
 
Door in te loggen met uw gebruikerscode en paswoord genereert MTIL onmiddellijk uw 
uitbatingsnummer als mestvoerder waarmee u bij de Mestbank gekend bent.  
 

Bij de allereerste aanmelding nadat u uw toegangscodes heeft ontvangen, of bij de eerste 

aanmelding na een periode waarin uw erkenning verlopen was, moet u uw uitbatingsnummer 

eenmalig ingeven. 
Het ingeven van het uitbatingsnummer is vereenvoudigd. Het nummers kan op verschillende 
manieren ingegeven worden: streepjes en puntjes kunnen ingegeven worden, maar zijn niet 
noodzakelijk. Na verificatie van de nummers door het programma zullen de nummers 
automatisch omgezet worden in het juiste formaat. 
 
 

 
 
 

Nadat u alle partijen heeft geselecteerd en ingevuld komt u door op de knop ‘OK‘ te klikken 

terecht in het tweede scherm van het menu ‘invullen document’ namelijk : ‘invullen van het 

Keuzelijst met mogelijke landbouwernummers 
voor het gekozen exploitant- en 

exploitatienummer van de afnemer 
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mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument’ (zie verder). 

 

 
5.1.5. Het vijfde vakje: transport met overnachting 
 
Wanneer een transport aanvat op een bepaalde dag en na een onderbreking  van één of 
meerdere dagen (bvb weekend, rustpauze rij- en rusttijden) verder gezet wordt  dan moet u 
toch voor elk van beide dagen beschikken over een mestafzetdocument. Het geladen 
transportmiddel overnacht in dit geval op een bepaalde plaats in Vlaanderen. U moet om 
van dit systeem gebruik te kunnen maken, bij het invullen van het scherm ‘Identificatie van 
de partijen: mestaanbieder, mestafnemer, mestvoerder’ het vak ‘Transport met overnachting’ 
aanvinken. MTIL zal dan zelf voor beide dagen een mestafzetdocument creëren. 

 

 

 
 

 
In het menu ‘Invullen van het mestafzetdocument – input: vervolledig het 
mestafzetdocument’ moet u ook nog de datum waarop het transport verder gezet wordt 
invullen. De plaats (in Vlaanderen) waar het transportmiddel overnacht moet niet verplicht 
ingevuld worden tenzij u het transport uitvoert mits een toestemming om tijdelijk zonder 

AGR-GPS-opvolging te rijden. 
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5.2 Invullen van het mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument 

 

U kunt slechts het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: vervolledig het 

mestafzetdocument’ bereiken nadat u het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: 

identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende mestvoerder’ correct 

heeft ingevuld.  
 
Indien u de volgende afbeelding ziet verschijnen, bent u in het scherm ‘Invullen van het 
mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument’ terecht gekomen: 

 

 

 
 
 

In het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument’ 

moet u de resterende gegevens van het transport verder specifiëren.  
 

De identificatiegegevens (landbouwer- en exploitant- en exploitatienummer of 

uitbatingsnummer; naam; adres) van de drie betrokken partijen, aanbieder, afnemer en 

mestvoerder, en in voorkomend geval het nummer van de goedgekeurde aanvraag om 

dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren of de goedgekeurde aanvraag om dierlijke 

mest uit te voeren en de aanduiding of het een transport met overnachting betreft worden  

getoond op basis van de in het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: identificatie van 

de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende mestvoerder’ ingevulde gegevens.  
 

Deze gegevens zijn in dit scherm niet meer overschrijfbaar. Enkel door terug keren met de 

navigatiekop ‘Terug’ komt u terug in het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: 

identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende mestvoerder’ waar u 

de gewenste wijzigingen met betrekking tot de identificatiegegevens of de overnachting of 

het vervoercontract kunt doorvoeren:  
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Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht klikt u op de knop ‘OK’ in het scherm ‘Invullen van 
het mestafzetdocument: identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en 
erkende mestvoerder’ zodat u weer in het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: 
vervolledig het mestafzetdocument’ terecht komt en waar u de aangebrachte wijzigingen nu 
zult zien. 
 
 
5.2.1 Gegevens die door MTIL standaard voorgesteld/ingevuld worden  
 
In het scherm ‘Invullen van het mestafzetdocument: vervolledig het mestafzetdocument’ 
worden reeds een aantal gegevens van het transport standaard door het programma 
voorgesteld, wat het gebruiksgemak verhoogt en wat het invullen vlotter laat verlopen. Een 
voorbeeld is: als datum van vervoer standaard wordt de datum waarop het 
mestafzetdocument wordt opgemaakt, voorgesteld. 

 
Uiteraard kunt/moet u deze standaard voorgestelde/ingevulde gegevens nog wijzigen. Het is 
immers de bedoeling dat u de door het MTIL voorgestelde gegevens kunt vervangen door de 
effectieve gegevens van het betreffende transport.  
 

Hierna worden de verschillende gegevens die MTIL reeds standaard voor u heeft 

ingevuld/voorgesteld, afzonderlijk besproken.  
 
 
5.2.1.1 Datum vervoer  
 
Standaard wordt als datum van vervoer de datum waarop het mestafzetdocument wordt 
ingevuld, voorgesteld.  
 
 

 
 
 
U hebt hier ook nog de keuzemogelijkheden tussen ‘morgen’, ’overmorgen’ of ‘anders’.  
 
Indien u kiest voor de knop ‘Anders’ moet u zelf handmatig een datum intypen. Deze datum 
in de toekomst is evenwel gelimiteerd (tot maximaal 2 maand).  
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5.2.1.2 Transport in het kader van een door de Mestbank afgeleverde goedkeuring  
 
Standaard staat dit vak op ‘Neen’: 

 

 

 
 
 

Indien u kiest voor ’Ja’ moet u het type van goedkeuring selecteren in het keuzemenu  en 

moet u eventueel het goedkeuringsnummer dat voor het aangevraagde transport werd 

toegekend, invullen: 
 
 

 
 
 

5.2.1.2.1 Grensboerregeling 
 
Indien u een transport uitvoert in kader van de grensboerregeling met Nederland voor een 
landbouwer die geregistreerd is als grensboer moet u het type goedkeuring 
‘Grensboerregeling’ kiezen. U moet geen nummer van grensboerregeling invullen. U vult 
verder alle gegevens in van het transport overeenkomstig de voorwaarden opgelegd in de 
grensboerregeling en overeenkomstig de registratie van de grensboer waarvoor u het 
mestafzetdocument opmaakt. 
 
 

5.2.1.2.2 NFU 
 
Indien u een transport uitvoert van verwerkte mest naar Frankrijk moet u het type 
goedkeuring ‘NFU’ kiezen. U vult verder het nummer van de norm in waaraan de te 
vervoeren meststof voldoet. Enkele mogelijke normen zijn 42001, 44051, …. Het nummer 
moet ingegeven worden zonder spaties of streepjes. 
 
5.2.1.3 Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan de resultaten al 
gekend zijn? 
 
Standaard staat dit vak op ‘Ja’. Dit betekent dat u akkoord gaat met de door de Mestbank 
voorgestelde richtwaarden of dat u beschikt over gekende analyseresultaten. Meer 
informatie over de functies van deze keuzeknop vindt u in 5.2.1.5 en 5.2.1.6. 
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5.2.1.4 Mestinhoud 

 

Nadat u de mestcode hebt ingevuld genereert MTIL de door de Mestbank gehanteerde 

richtwaarden aan kg N en P2O5 per ton.  

 

 

 
 

 

Opgelet. Er zijn niet voor alle mestcodes richtwaarden bekend (of er moet wettelijk een 

mestanalyse gebeuren zoals bvb voor derogatiemest). In dat geval moet de inhoud bepaald 

worden aan de hand van een mestanalyse (zie 5.2.1.5 en 5.2.1.6). Zonder de waarden van 

de mestanalyseresultaten in te vullen kan het transport niet aanvaard worden. 
 
 

 
 
 

5.2.1.5  Mestinhoud wijkt af van de richtwaarden: de waarden zijn REEDS GEKEND bij 
het opmaken van het mestafzetdocument 
 

Indien de reële samenstelling vóór het transport bepaald werd via een mestanalyse (en de 

waarden op het moment van opmaak van het mestafzetdocument reeds gekend zijn), dan 

moet u deze reële mestinhoud in de betreffende vakjes ‘N’ en ‘P2O5’ in Kg/ton invullen.  
 
Bovendien moet u bij vraag ‘Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan de 
resultaten al gekend zijn?’ de keuzemogelijkheid ‘Ja’ aanduiden (standaard staat deze 
keuzemogelijkheid reeds op ‘Ja’). 
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5.2.1.6 Mestinhoud wijkt af van de richtwaarden: de waarden zijn NOG NIET GEKEND 
bij het opmaken van het mestafzetdocument 

 

Indien de reële samenstelling bepaald werd/wordt via een mestanalyse (en de waarden op 

het moment van opmaak van het mestafzetdocument nog niet gekend zijn), dan moet u bij 

de opmaak van het mestafzetdocument geen mestinhoud in kg/ton meer  invullen in de 

betreffende vakjes ‘N’ en ‘P2O5’. U moet de effectieve mestinhouden pas invullen bij de 

definitieve bevestiging van het transport (zie verder). 
 
Bovendien moet u bij de vraag ‘Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan 
de resultaten al gekend zijn?’ de keuzemogelijkheid ‘Neen’ aanduiden (standaard staat deze 
keuzemogelijkheid steeds op ‘Ja’).  
Door het aanduiden van de keuzemogelijkheid ‘Neen’ kunt u het transport wettelijk 
bevestigen binnen de voorziene termijn en kunt/moet u vervolgens bij ontvangst van het 
analyseresultaat de effectieve de mestinhouden invullen via definitieve bevestiging van het 
transport (zie verder). 

 
 

 
 
 

5.2.1.7 Aanbieder – laadplaats  

 
Standaard wordt als laadplaats de landcode en de postcode en de gemeente genomen waar 
de exploitatie of uitbating van de aanbieder gelegen is. 

 
 

 
 
 
Indien de laadplaats in een ander land/gewest of in een andere gemeente gelegen is, kunt u 
voor zover de aanbieder een landbouwer is, de reële landcode en postcode en gemeente in 
het betreffende vak ‘Landcode’, ‘Postcode’ en ‘Gemeente’ invullen. 
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5.2.1.8 Aanbieder – hoedanigheid  

 
Standaard staat de hoedanigheid van de aanbieder ingeval van een landbouwer op 
’producent van de dierlijke mest’: 
 
 

 
 
 
U kunt via de keuzelijst ook kiezen voor een andere hoedanigheid: 
 
 

 
 
 
Indien de aanbieder een erkende mestvoerder is kan u via de keuzelijst ook kiezen voor 
volgende hoedanigheden: 
 
 

 
 
 

5.2.1.9 Afnemer – losplaats  
 

Standaard wordt als losplaats de landcode en de postcode en gemeente genomen waar de 

exploitatie of uitbating van de afnemer gelegen is.  
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Indien de losplaats in een ander land/gewest of in een andere gemeente gelegen is, kunt u 
voor zover de afnemer een landbouwer is, de reële landcode en postcode en gemeente in 
het betreffende vak ‘Landcode’, ‘Postcode’ en ‘Gemeente’ invullen. 
 
 

5.2.1.10 Afnemer – hoedanigheid  
 

Standaard staat de hoedanigheid van de afnemer ingeval van een landbouwer op 
’onmiddellijk uitrijden’: 
 
 

 
 
 
U kunt via de keuzelijst ook kiezen voor een andere hoedanigheid: 
 
 

 
 
 
Indien de afnemer een erkende mestvoerder is kan u via de keuzelijst ook kiezen voor  
volgende hoedanigheden: 
 
 

 
 
 
 
5.2.2 Gegevens die niet door MTIL standaard worden voorgesteld/ingevuld.  
 

Hierna worden de verschillende velden, die niet standaard door MTIL worden 

voorgesteld/ingevuld, en die door u eveneens nog verder moeten ingevuld worden, 

afzonderlijk en meer in detail besproken.  
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5.2.2.1 Transport met overnachting: datum vervolg reisweg en overnachtingsplaats 
 
Wanneer een transport aanvat op een bepaalde dag en na een onderbreking van één of 
meerdere dagen later verder gezet wordt (het geladen transportmiddel overnacht op een 
bepaalde plaats in Vlaanderen) dan moet u voor elk van beide dagen beschikken over een 
mestafzetdocument. U moest hiervoor bij het invullen van het scherm ‘Identificatie van de 
partijen: mestaanbieder, mestafnemer, mestvoerder’ het vak ‘Transport met overnachting’ 
hebben aangevinkt. 
 
 

 
 
 
Als dit vak is aangevinkt moet u in het scherm ‘vervolledig het mestafzetdocument’  de datum 
waarop het transport wordt verdergezet, verder invullen. 
De plaats (in Vlaanderen) waar het transportmiddel overnacht moet niet (meer) verplicht 
ingevuld worden tenzij u het transport uitvoert mits een toestemming  om tijdelijk zonder 
AGR-GPS-opvolging te rijden. 
 
Indien u toch een overnachtingsplaats (in Vlaanderen) heeft ingevuld en de uiteindelijke 
overnachtingsplaats afwijkt van de op het mestafzetdocument ingevulde overnachtingsplaats 
dan kunt u bij het bevestigen van het transport de exacte overnachtingsplaats nog 
aanpassen. 
 
 

 
 
 

5.2.2.2 Mestsoort - code van de te vervoeren mest  
 

Indien u de code van de te vervoeren mest kent, kunt u deze direct invullen.  
 
Indien u de code echter niet kent kunt u deze opvragen door op de knop ‘Dierlijke mest’ of 
‘Andere mest’ te klikken: 
 
 

 
 

MTIL genereert de bovenvermelde lijst van codes van dierlijke mest en andere meststoffen. 
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In de getoonde tabel kunt u de juiste mestcode (gesorteerd op naam) zoeken. U kunt 

vervolgens een keuze maken door met de cursor op de mestcode te gaan staan. MTIL zal 

vervolgens deze mestsoort automatisch invullen op uw MTIL-meldingsformulier. 
 
 

 
 
 

Voor andere meststoffen worden enkel die meststoffen getoond waarvan bij de Mestbank 

een geldig gebruikscertificaat van Ovam of Vlaco-attest en een toelating of ontheffing van 

FOD Volksgezondheid bekend is (indien deze reglementering van toepassing is op de 

betreffende mestcode). 
 
 

5.2.2.3 Hoeveelheid - geplande hoeveelheid  
 

In het vakje ‘aantal vrachten’ moet u het aantal vrachten/ritten invullen dat u met het 

mestafzetdocument op de betreffende transportdatum (zie datum vervoer) zult uitvoeren. Er 

kunnen maximaal 50 vrachten worden ingevuld. 
 
In het vakje ‘aantal ton per vracht’ moet u het aantal ton invullen dat u per vracht zult 
transporteren. Er kan maximaal 38 ton per vracht worden ingevuld. 
 
 

 
 
 
Er mag maximaal 1 vracht afgeweken worden bij bevestiging (4 indien agr-gps gebruikt 
wordt). 
 
 
5.2.2.4 Mestvoerder – nummerplaat motorvoertuig en aanhangwagen 
 
Hier moet u de nummerplaat van het trekkend motorvoertuig en van de aanhangwagen 
verplicht invullen.  

Indien voor het transport geen aanhangwagen zal ingezet worden kunt u vakje van de 
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nummerplaat van de aanhangwagen leeg laten staan. Dit is ook het geval als de 

aanhangwagen geen eigen nummerplaat heeft (zoals bij sommige 

landbouwaanhangwagens). 

 

MTIL zal de nummerplaten van uw motorvoertuigen en aanhangwagens die bij de Mestbank 

erkend zijn automatisch klaar zetten. U dient enkel een keuze te maken uit de lijst.  
 
 

 
 
 

Indien u een aanhangwagen van een andere erkende mestvoerder wil inzetten, kunt u in de 
keuzelijst ‘andere’ aankruisen en dan kunt u de nummerplaat manueel invullen in het rechter 
invulvak.  
 
 

 
 
 
Voor motorvoertuigen die u gebruikt van een andere erkende mestvoerder moet de erkende 
mestvoerder die erkend is voor het motorvoertuig het mestafzetdocument opmaken! 
 

Opgelet wat betreft de AGR/GPS-plicht. Wanneer u een aanhangwagen of oplegger van een 
andere erkende mestvoerder gebruikt moet het trekkend voertuig uitgerust zijn om de sensor 
die aanwezig is op deze aanhangwagen of oplegger te registreren. 
 
 
 

5.3 Invullen van het mestafzetdocument – indienen/controle van de gegevens  
 

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld zijn de volgende mogelijkheden ter beschikking :  
 
1. Het mestafzetdocument indienen: knop Indienen  
2. De ingevulde data herstellen: knop Herstellen 
3. Terugkeren naar het beginscherm om aanpassingen te doen aan de gekozen aanbieder of 
afnemer (of ook om een volgend transport aan te melden): knop Terug onderaan het scherm 
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5.3.1 Indienen van het mestafzetdocument.  
 

Nadat u alle noodzakelijke transportgegevens in het MTIL hebt ingevuld zijn er twee 

mogelijkheden: het mestafzetdocument is onvolledig of niet correct ingevuld en er worden 

foutmeldingen gegenereerd, of het mestafzetdocument is volledig ingevuld. 
 
 
5.3.1.1 Het mestafzetdocument is onvolledig of niet correct ingevuld 
 
Het MTIL heeft fouten of onvolledig ingevulde gegevens vastgesteld. Bvb u heeft het aantal 
ton per vracht niet ingevuld. De foutboodschap zal in rode tekst verschijnen bij het 
betreffende invulvak of bovenaan de pagina.  
 
 

 
 
 
U moet de foutmeldingen eerst verhelpen om nadien het mestafzetdocument opnieuw in te 
dienen.  
 
 
5.3.1.2 Het mestafzetdocument is volledig ingevuld 
 
Wanneer het mestafzetdocument volledig is ingevuld vindt u links bovenaan op het scherm 
het mestafzetdocumentnummer en rechts bovenaan de status van het document. 

In een aantal gevallen zal het MTIL ook een informatieve melding tonen. U vindt deze 
bovenaan het scherm in een blauw tekstkader. 
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Opgelet: het feit dat een mestafzetdocumentnummer wordt gegenereerd en de 
documentstatus op ‘goedgekeurd’ staat, betekent niet automatisch dat het een transport in 
overeenstemming met alle bepalingen van het Mestdecreet is. 
 

Om het mestafzetdocument af te drukken kiest u voor de knop ‘Afdrukken’ bovenaan het 

scherm waardoor het mestafzetdocument op uw lokale printer zal worden afgedrukt.  
 
 

 
 
 
In een aantal gevallen kunnen zich problemen voordoen bij het afdrukken. Dit komt 
waarschijnlijk doordat er een pop-up blocker actief is op uw pc. Op het einde van de 
handleiding vindt u de gebruiksaanwijzing om deze uit te schakelen. Indien u deze instructies 
gevolgd hebt en er nog niet in slaagt om het document af te printen wil dit zeggen dat u een 
ander pc-probleem hebt en dient u contact op te nemen met uw pc-installateur. 
 
In geen geval mag u zich beperken tot het nemen van een print-screen indien het afdrukken 
op een normale manier niet zou lukken. Met de knop ‘Afdrukken’ activeert u immers 
bijkomende controlemechanismen in het MTIL. Zo zal u nooit een mestafzetdocument 
kunnen bevestigen dat niet is afgedrukt geweest (zie ook 5.4.). 

 
Ingeval van export waarvoor overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 1069/2009 een 
handelsdocument moet opgemaakt worden, zal in het MTIL een knop ‘Handelsdoc.’ te zien 
zijn. De mestvoerder kan hier een handelsdocument genereren en afdrukken. Het 
handelsdocument is te gebruiken mits enkele bijkomende aanvullingen. 

Informatief 
tekstbericht
- 
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5.3.2 Herstellen van de ingevulde gegevens 
 
Hiermee kunt u gegevens op het ingevulde (maar nog niet ingediende) document in de 
oorspronkelijke staat herstellen: u zet met andere woorden de gegevens terug naar de 
oorspronkelijk ingevulde toestand terug, mocht u bij het invullen ongewilde wijzigingen 
hebben aangebracht. 

 

 

 
 
 

5.3.3 Melding van een nieuw mestafzetdocument  
 

Met de knop ‘Terug’ bovenaan het scherm komt u weer in het scherm ‘Invullen van het 

mestafzetdocument: identificatie van de partijen: mestaanbieder, mestafnemer en erkende 

mestvoerder’ terecht. Vanuit dit scherm kunt u een nieuw mestafzetdocument aanmelden 

zoals eerder reeds uitgelegd. 

 
 

 
 
 

De knop ‘Terug’ heeft geen invloed op het goedkeuren of afkeuren van een transport zelf: 

een transport kan enkel goedgekeurd of afgekeurd worden wanneer u klikt op de knop 

‘Indienen’.  
 

Opgelet. 
Door de knop ‘indienen’ te activeren wordt een nieuw transport aangemeld. 

U dient er bijgevolg op toe te zien niet onnodig of onbewust de knop ‘indienen’ te 
activeren. 
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5.4 Bevestigen van een mestafzetdocument  
 

 
Een transport dat uitgevoerd is, moet in het MTIL bevestigd worden uiterlijk de zevende 
kalenderdag volgend op de datum van transport.  
 

Het zijn enkel de mestafzetdocumenten met de documentstatus ‘goedgekeurd’ of ‘voorlopig 

bevestigd’ die bevestigd kunnen worden.  

Bovendien:  

 mag de transportdatum niet later vallen dan de datum van het bevestigen; 

 moet het document in MTIL op een correcte manier afgedrukt zijn geweest via de 

knop ‘Afdrukken’; 

 is de knop voor het bevestigen pas beschikbaar vanaf 2u na het afdrukken van het 

document. 
 
Om een mestafzetdocument te bevestigen moet u in het navigatiescherm kiezen voor ‘uw 
archief’. U zoekt het betreffende mestafzetdocument op (zie ook verder menu historiek): 

 

 

  
 

 

U kiest het betreffende mestafzetdocument uit door in de kolom ‘Doc.nr.’ op het betreffende 

documentnummer (in donkerrode kleur) te klikken. Wanneer u vervolgens in het geopende 

document op de knop ‘Bevestigen’ klikt, komt u terecht op het eigenlijke scherm voor de 

bevestiging van het mestafzetdocument:  

 

 

 
 

 
of voor het definitief bevestigen van een voorlopig bevestigd mestafzetdocument: 
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5.4.1 Bevestiging (definitief).  
 
U heeft bij het bevestigen van het aangemelde transport de mogelijkheid om enkele 
gegevens aan het transport te wijzigen: 

1. De reëel vervoerde hoeveelheid per vracht; 
2. Het reëel aantal uitgevoerde vrachten; 
3. De overnachtingsplaats (enkel indien het vak ‘overnachting’ werd aangevinkt).  

 
 

 
 
 

U moet deze reëel vervoerde hoeveelheid bij het bevestigen van het mestafzetdocument 

invullen. Vervolgens moet u de melding indienen om het transport definitief bevestigd te zien. 

 
Om te verhinderen dat u ongewenst een mestafzetdocument zou bevestigen, vraagt het 
MTIL nadat u op de knop ‘Indienen’ hebt gedrukt via een popup om een bevestiging dat u 
wenst door te gaan met deze actie. Door op de knop ‘Ja’ te drukken wordt het transport 
effectief en onomkeerbaar bevestigd. Door op de knop ‘Nee’ te drukken, keert u terug naar 
de toestand van het mestafzetdocument van vóór dat u op de knop ‘Indienen’ hebt gedrukt. 
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Indien u deze vraag tot bevestiging van de bevestiging niet steeds wenst te zien kunt u dit 
scherm uitschakelen met de knop ‘Dit scherm niet meer tonen’. Reactivatie van dit scherm 
kan door onder ‘extra’ / ‘internetopties’ te kiezen voor ‘cookies verwijderen’. 
 
 

Indien het transport bevestigd is later dan uiterlijk de zevende dag volgend op de 

transportdatum laat het programma u praktisch toe nog te bevestigen doch kunt u 

hiervoor toch nog worden beboet wegens laattijdig bevestigen van het transport.  

 

 Het mestafzetdocument is bevestigd  
 
Wanneer het mestafzetdocument correct bevestigd is, ziet u volgend scherm: 
 
 

 
 
 

Nadat u de bevestiging voor een  transport hebt ingediend krijgt het de documentstatus 

‘bevestigd’ en zijn de gewijzigde gegevens aangepast.  
 

In het stadium van definitieve bevestiging dient u niets meer af te printen. MTIL is zodanig 

geprogrammeerd dat de gewijzigde gegevens op de juiste plaats terechtkomen.  

U dient enkel de wijzigingen op de oorspronkelijk afgedrukte mestafzetdocument 

(=voormelding) in onuitwisbare inkt aan te brengen. Deze documenten moeten door de drie 

partijen zijn ondertekend en aan hen zijn overgemaakt binnen de zestig kalenderdagen. 

 

BELANGRIJKE OPMERKING :  

EEN BEVESTIGD TRANSPORT KAN DOOR DE MTIL-GEBRUIKER NIET MEER 

GEWIJZIGD WORDEN. Bij vergissingen is enkel een wijziging mogelijk mits een door 

alle partijen ondertekend wijzigingsdocument. 
 
 
 

5.4.2 Voorlopige bevestiging (= bevestiging van het aantal vrachten en het aantal ton 

per vracht).  
 

Indien u gebruikt maakt van een mestanalyse en u zal de resultaten ervan pas na de datum 

van opmaak van het mestafzetdocument ter beschikking hebben, moet u de bevestiging van 

het transport in twee stappen uitvoeren. U moest in dit geval bij het opmaken van het 
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mestafzetdocument  aangeven dat de analyseresultaten niet gekend zijn en u koos dus voor 

‘Neen’ bij de vraag ‘Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan de resultaten 

al gekend zijn?’: 
 
 

 
 
 
U haalt het document dat u wil bevestigen voor het aantal vrachten en het aantal ton per 
vracht op zoals beschreven in 5.4.1 bevestiging (definitief). U kiest voor ‘bevestigen’ waarna 
u het volgende scherm te zien krijgt: 
 
 

 
 
 
U ziet dat er aangeduid staat dat de hoeveelheid N en P2O5 bepaald wordt op basis van een 
analyse waarvan de resultaten nog niet gekend zijn.  
 
U kan nu de reëel vervoerde hoeveelheid voor het aantal vrachten en het aantal ton per 
vracht wijzigen. 
  
Bijkomend moet u aanduiden of u de bevestiging definitief wil indienen. Dit doet u door bij de 
vraag ‘Definitieve bevestiging van de analyseresultaten?’ te kiezen voor ‘Ja’ of ‘Neen’. 
Standaard staat de keuze op ‘Neen’ wat betekent dat u voor het mestafzetdocument op dat 
moment nog geen analyseresultaten van de inhoudswaarden kent. Bij het indienen krijgt het 
document de status ‘voorlopig bevestigd’ met status code 35. U kunt/moet bijgevolg het 
document later nog definitief bevestigen voor wat betreft de inhoudswaarden aan N en 
P2O5.  
Kiest u voor ‘Ja’ dan kunt u gelijktijdig de inhoudswaarden aan N en P2O5 invullen en wordt 
het mestafzetdocument onmiddellijk definitief bevestigd. Het document krijgt dan de status 
‘bevestigd’ met status code 40. Meer hierover vindt u ook in 5.4.3. 
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5.4.3 Definitieve bevestiging van de voorlopige bevestiging.  
 
Om het document definitief te bevestigen voor wat betreft de inhoudswaarden aan N en 
P2O5 (nadat u in het bezit bent gekomen van de analyseresultaten) zoekt u het voorlopig 
bevestigde mestafzetdocument op via het archief. U kiest het betreffende 
mestafzetdocument uit door in de kolom ‘Doc.nr.’ op het betreffende 
mestafzetdocumentnummer (in donkerrode kleur) te klikken.  
 
Wanneer u vervolgens in het geopende document op de knop ‘Bevestigen’ klikt, komt u 
terecht op het eigenlijke scherm voor de definitieve bevestiging van het voorlopig bevestigde 
mestafzetdocument. 

 

 

 
 
 
U kunt nu enkel nog de inhoudswaarden aan N en P2O5 invullen.  
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Om het document definitief te bevestigen klikt u op ‘indienen’. U ziet dan volgend scherm: 

 
 

 
 
 

Nadat u de bevestiging van het transport hebt ingediend wordt de status ‘voorlopig 

bevestigd’ gewijzigd naar ‘bevestigd’. 
 
Nadat het transport bevestigd is kunt u niets meer wijzigen.  
 

In het stadium van definitieve bevestiging moet u niets meer afprinten en aan de Mestbank 

over te maken. U moet enkel de wijzigingen op de oorspronkelijk afgedrukte 

mestafzetdocumenten (=voormelding) in onuitwisbaar inkt aanbrengen. Deze documenten 

moeten door de drie partijen zijn ondertekend en aan hen zijn overgemaakt binnen de zestig 

kalenderdagen volgend op de datum van vervoer. 

 

 

5.4.4 Bevestiging van het transport ingeval van import van onverwerkte dierlijke mest 

uit andere landen.  

 
Bij invoer van onverwerkte dierlijke mest uit andere landen moet bij het bevestigen van de 
reëel vervoerde hoeveelheid ook de certificaatreferentie van de melding in TRACES ingevuld 
worden. Dit is het nummer van hetzij het gezondheidscertificaat, hetzij van het 
handelsdocument dat bij iedere individuele vracht aanwezig moet zijn. 
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U vult in het hierboven getoonde invulvak (zie rode pijl) per vracht de certificaatreferentie van 
de melding in TRACES in naast het sterretje (*). Om een volgende certificaatreferentie in te 
geven moet u de cursor met de pijltjes of muis verplaatsen naar het volgende sterretje. Dit 
kan niet via de return-toets. 
 
Schermafdruk na het bevestigen van het transport: 
 

 
 
U ziet op bovenstaand scherm de nummers van de certificaatreferenties zoals u ze heeft 
ingegeven. Meerdere nummers worden gescheiden door een hekje (#). 

 

 

BELANGRIJKE OPMERKING : 

EEN BEVESTIGD TRANSPORT KAN DOOR DE MTIL-GEBRUIKER NIET MEER 

GEWIJZIGD WORDEN. Bij vergissingen is enkel een wijziging mogelijk mits een door 

alle partijen ondertekend wijzigingsdocument. 
 
 
 

5.5 Afgelasten van een mestafzetdocument 
 

Indien een transport niet kan/kon doorgaan of u moet aan een reeds ingediend 

mestafzetdocument in laatste instantie (en vóór het transport effectief plaatsvindt) nog iets 

wijzigen, dan moet u het mestafzetdocument afgelasten. Hiervoor moet u op de knop 

’Afgelasten‘ klikken. 

 
Het transport dat niet kan doorgaan moet afgelast worden uiterlijk op de dag van het 
oorspronkelijk voorziene transport of indien u gebruik maakt van AGR-GPS uiterlijk de 
werkdag volgend op de dag van het oorspronkelijk voorziene transport. 
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Om te verhinderen dat u ongewenst een mestafzetdocument zou afgelasten wordt er om een 
bevestiging gevraagd nadat u op de knop ‘Afgelasten’ hebt gedrukt. Door op de knop ‘Ja’ te 
drukken wordt het transport effectief en onomkeerbaar afgelast. Door op de knop ‘Nee’ te 
drukken, keert u terug naar de toestand van het mestafzetdocument van vóór dat u op de 
knop ‘Afgelasten’ hebt gedrukt. 
 
 

 
 
 
Indien u deze vraag tot bevestiging van de afgelasting niet steeds wenst te zien kunt u dit 
scherm uitschakelen met de knop ‘Dit scherm niet meer tonen’. Reactivatie kan door onder 
‘extra’ / ‘internetopties’ te kiezen voor ‘cookies verwijderen’. 
 

Indien het transport niet is gereden en de datum van transport is verstreken zonder 

dat er een afgelasting is gebeurd laat het programma u praktisch toe nog af te 

gelasten doch kunt u hiervoor toch nog worden beboet wegens laattijdig afgelasten 

van het transport. Een transport moet worden afgelast de dag van het 

oorspronkelijk voorziene transport of indien gebruik wordt gemaakt van AGR-GPS 

de werkdag volgend op de dag van het oorspronkelijk voorziene transport. 
 
 
 

5.6 Afdrukken van een mestafzetdocument  
 
Tijdens het transport moet het afgedrukte mestafzetdocument in het transportmiddel 
aanwezig zijn. Om het mestafzetdocument af te drukken  moet u  op de knop ‘Afdrukken’ 
klikken. 
 
 

 
 
 
U zal nu het mestafzetdocument in een popup-scherm te zien krijgen. 
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Vanaf nu moet u een aantal Windowscommando’s volgen om het document effectief af 
te drukken. 
U kiest voor ‘bestand’ in de grijze werkbalk. 
 

 

 
 
 
 
In het dropdown-menu dat zich nu heeft geopend kiest u voor ‘afdrukken’: 
 

 

 
 
 
U selecteert indien nodig de juiste printer die u wil gebruiken en kiest vervolgens voor 
‘afdrukken’: 
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Het document wordt afgedrukt. 
 
Ingeval van overnachting moet u elk van beide mestafzetdocumenten op dezelfde wijze 
afdrukken. 
 
In een aantal gevallen kunnen zich problemen voordoen bij het afdrukken van het 
mestafzetdocument. Zo kan het gebeuren dat na het kiezen voor de knop ‘afdrukken’ in 
het MTIL zelf (zie 1e scherm onder titel 5.6) het mestafzetdocument niet te zien is. Hoe u 
dit moet oplossen vindt u onder punt 8.1 Problemen bij het afdrukken van documenten.  
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6. Historiek 
 

 

6.1 Uw archief: overzicht van de aangemelde, afgemelde (= afgelaste) en 
nagemelde (= bevestigde) transporten 
 

U kunt een lijst opvragen van de door u gemelde transporten. Om een werkbare snelheid 

van MTIL-systeem te waarborgen kunt u de transporten best maximaal wekelijks of 

maandelijks opvragen, afhankelijk of u veel of weinig transporten aanmeldt. 

 

 

 
 
 
In dit menu kunt u volgende informatie opvragen betreffende :  
 
• één mestafzetdocument  
• een reeks van mestafzetdocumenten 

• de status van de mestafzetdocumenten 
 
 

6.1.1 Eén mestafzetdocument opvragen  
 
In het menu ‘uw archief’ vult u in het vakje “documentnummer” het nummer van het 
mestafzetdocument (zie rechter bovenhoek van het mestafzetdocument) in. 

 

 

 

Dit is de snelst mogelijke methode om de data van een reeds aangemeld 
mestafzetdocument op te vragen. U dient er wel rekening mee te houden dat u bij het 
opvragen via het mestafzetdocument ook het zoekcriterium ‘vervoerdatum’ waarbinnen de 
zoekopdracht wordt uitgevoerd, aanpast.  
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6.1.2 Een reeks van mestafzetdocumenten opvragen  

 
Dit kan gebeuren door een keuze te maken uit de keuzelijst die zich achter het “zoekveld” 
bevindt. U hebt de volgende keuzemogelijkheden :  
• alle mestafzetdocumenten  
• alle goedgekeurde = alle openstaande 
• alle afgekeurde 
• alle openstaande dwz alle voorlopig bevestigde en alle niet-bevestigde of niet-

afgelaste documenten 
• alle voorlopig bevestigde 
• alle bevestigde 
• alle afgelaste 
 

U kunt deze informatie telkens opvragen voor een door uzelf gespecificeerd tijdsinterval. Als 

resultaat bekomt u een lijst van door u gereden transporten gedurende de gekozen periode. 

Nadat u de specificaties van uw zoekopdracht hebt ingevuld in de daarvoor voorziene 

invulvelden kunt u de zoekactie starten door de knop ‘Zoeken’ te activeren. Op de volgende 

schermafdruk kunt u een voorbeeld vinden van een dergelijke bevraging van het MTIL-

systeem. 

 

Door de juiste selecties te maken in de Historiek module kunt u het gereden transport terug 

oproepen om het vervolgens te bevestigen. Door alle openstaande transportdocumenten in 

de selectie op te nemen kunt u snel en doelgericht een lijst bekomen. 
 

 
 

De lijst is een beknopte weergave van uw opgevraagde transporten. Het nummer van het 

mestafzetdocument, de datum van vervoer, het tijdstip van indienen, de status van het 

document (goedgekeurd, afgekeurd, afgelast, bevestigd,….), de naam en 

identificatienummer van de mestvoerder kunt u in de lijst vinden.  
 

Indien u in het vakje “MAD nr.” (rood gekleurd en onderlijnd) een nummer activeert wordt het 

betreffende mestafzetdocument opgeroepen zoals u het indertijd hebt aangemaakt.  
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7. Afladen van gegevens 
 

 
 

7.1 afladen van gegevens 
 

Deze module heeft als bedoeling u in de mogelijkheid te stellen om MTIL-data op een 

gemakkelijke manier over te zetten naar uw persoonlijke bestanden.  

 

Er wordt een “tekstfile” gegenereerd die leesbaar is door de meest courante 

computerprogramma’s zodat u een bewerkbaar bestand op de harde schijf van uw eigen 

computer bekomt.  

 

U kunt een koppeling naar uw facturatie, boekhouding e.a. realiseren. Deze koppeling dient 

u wel zelf voor eigen rekening te (laten) programmeren.  
 

 

 
 
 
7.1.1 De gewenste selecties maken.  
 
In deze module dient u vooraf twee selecties te maken:  
 
Omdat u met uw logincodes onder slechts één identificatienummer bij de Mestbank gekend 
bent dient hier niets geselecteerd te worden aangezien uw enig identificatienummer als 
erkend mestvoerder standaard zal ingevuld staan.  
1. Begindatum. Hier duidt u de begindatum van uw selectie aan. 
2. Einddatum. Hier duidt u de einddatum van uw selectie aan. 

 
 

 

Indien u een zeer ruime selectie tussen begin- en einddatum neemt, kan het downloaden 
enige tijd in beslag nemen en is het mogelijk dat een werkbare snelheid van het MTIL-
systeem niet meer gewaarborgd is.  Daarom is het aan te raden wekelijks deze download – 
procedure te doorlopen.  
 

Aangezien het MTIL-systeem als dusdanig niet geconcipieerd is om databestanden blijvend 
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op te slaan (nodeloze belasting) zijn uw transportgegevens bijgevolg ook maar beperkt 
raadpleegbaar in het MTIL-systeem.  
 
 
7.1.2 Het afladen zelf  
 
Nadat de door u gewenst periode is geselecteerd klikt u op de knop ‘Downloaden’.  
 
 

 

MTIL zal alle door u aangemelde transportgegevens voor de betrokken periode voor u 

selecteren in een “tekstfile” .  

 

De hiernavolgende schermafdruk geeft een voorbeeld hoe zo een bestand er kan uitzien.  

Dergelijke bestanden zijn zeer vlot converteerbaar naar de meest gangbare programma’s 

voor verdere verwerking naar uw eigen bestanden.  
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7.1.3 Importeren in Excell 

Te doorlopen stappen: 
1. Download maken in MTIL; bestand opslaan op een geschikte plaats; 
2. Het verticale streepje dat de records scheidt, kopiëren in het tekstbestand via ‘CTRL 

C’ (kan ook via de Alt Gr 1 – toets); 
3. Excell openen; 
4. Vanuit Excell kiezen voor bestand ‘bestand openen’; ‘Wizard tekst importeren’ 

doorlopen; bij ‘scheidingstekens’ kiezen voor ‘overige’ en daar het gekopieerde 
streepje plaatsen (zie hierna); 

5. Het kan nodig zijn om mestbanknummers om te zetten naar ‘getal’.  
 
Toelichting Window Microsoft -procedure bij stap 4: 
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7.1.4 toelichting: de status van een document 
 
 
Bij het maken van een download vindt u ook gegevens terug mbt de status van het 
mestafzetdocument (zie derde kolom in de download: ‘status aanvraag’). De status van een 
document geeft weer welke stappen het document binnen het proces van aanmelden, 
namelden of afgelasten heeft doorlopen en waar het zich bevindt op een bepaald ogenblik. 
 

 30 = het document is ingediend en goedgekeurd 

 31 = het document is ingediend en goedgekeurd en afgedrukt 

 35 = het document is voorlopig bevestigd dwz wel (definitief) bevestigd voor het 
aantal vrachten en het aantal ton per vracht maar nog niet (definitief) bevestigd voor 
de inhoud aan N en P2O5 

 40 = het document is (definitief) bevestigd; dit kan de bevestiging zijn van een 
document met status 31 of met status 35 

 71 = het document is afgelast 
 
De status van een document wordt eveneens getoond wanneer een document vanuit het 
menu ‘uw archief’ wordt opgevraagd. Naast de status van het document wordt ook de datum 
en het uur waarop de wijziging van de status is aangebracht, getoond. U vindt een voorbeeld 
in volgend scherm. 
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8. HANDLEIDING 

 
  

8.1 Handleiding: online helpfunctie 
 

De handleiding voor gebruik van het MTIL is te vinden op www.vlm.be. U komt hier via een 

link automatisch op terecht na het klikken op het menu ‘handleiding’. 
 
 

 
 
 
 

Opgelet. 
Deze handleiding beschrijft enkel het praktische gebruik van MTIL. 

Voor de correcte opmaak van een mestafzetdocument 
in toepassing van instructies en wetgeving 

dient u zich eveneens te richten tot de website van de VLM. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlm.be/
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9. Diversen  
 

 
 
9.1 Problemen bij het afdrukken van documenten 
 
Soms wordt bij het afdrukken van het mestafzetdocument (na het kiezen voor de afdrukken-
knop bovenaan het scherm) geen mestafzetdocument zoals hieronder ten zien, getoond: 
 

 
 
Dit scherm wordt dan tegengehouden door pop-up blocker. Een pop-up-venster is een 
webpagina die verschijnt in een apart, klein venstertje (meestal zonder adres- en menubalk), 
waarin een reclameboodschap te zien staat. 
Deze pop-up vensters worden door de moderne browsers echter hardhandig aangepakt met 
een pop-up-blocker. 

Internetbrowsers : 

1. Internet Explorer 

Sinds Service Pack 2 van Windows XP heeft Internet Explorer een pop-up-blocker aan 
boord.  
Deze manifesteert zich voor het eerst wanneer je een site bezoekt die een pop-up probeert 
te openen. 

 

Klik op de informatiebalk voor meer opties  
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Hier dien je te kiezen voor de tweede optie :  “pop-ups van deze website altijd toestaan” 
 
 
Nadien krijg u volgende melding : 

  
Antwoord “opnieuw” 

2. Firefox 

Firefox blokkeert pop-ups op een gelijkaardige manier als Internet Explorer. Wanneer je een 
site bezoekt met een pop-up, krijg je een informatiebalk. 

 

 

Klik op opties (rechts op de informatiebalk) en kies “pop-upvenster van mtil.vlm.be toestaan” 

  

Toolbars (werkbalken) : 

1. Google Toolbar 
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Wanneer u een site met een pop-up-venster bezoekt, zult u een klikkend geluidje horen, en 
zal uw cursor even de vorm van een ster aannemen. De popup is geblockt. Het aantal 
geblockte popups wordt bijgehouden in de werkbalk. Voor VLM sites dient u de pop-up-
blocker uit te schakelen. 

 
Dit doet u door op het pop-up-blocker-icoontje in de werkbalk te klikken. Vanaf nu staat hier 
de melding “Pop-up’s OK. De toolbar houdt per site bij of pop-ups toegelaten zijn of niet. 
Surft u dus naar een andere site, dan zal de pop-up-blocker weer in werking zijn. Surft u 
terug naar vlm.mtil.be, dan zullen de pop-up’s uitgeschakeld zijn. 

2. Windows Live Toolbar 

Windows Live Toolbar geeft een melding indien een pop-up geblokkeerd wordt. Klik met uw 
rechtermuisknop op deze balk en selecteer “pop-ups toestaan voor deze site” 

 

Nadien krijg je volgende melding die je mag bevestigen 

 

Ga nadien opnieuw naar archief. Vraag uw document op en probeer opnieuw af te drukken. 

3. Yahoo 

De Yahoo Toolbar geeft een geen melding indien een pop-up geblokkeerd wordt. Je zal het 
enkel merken aan het icoontje in de tab “pop-up blocker”. Er komt dan een roodgele ster 
voor te staan.  



HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) 
Uitgave van 26 februari 2016 
 

26/02/2016  VLM – Mestbank – Dienst Productie en Afzet 

59 

 

Klik op deze tab en selecteer “Always Allow Pop-Ups from...” 

 

Op deze tab en selecteer “Always Allow Pop-Ups from 

 

Nadien dien je dit nog te bevestigen. 

 

Vanaf nu zullen pop-up’s van vlm.mtil.be niet meer tegengehouden worden door Yahoo. 

Anti-virus programma’s : 

Eén van de meest voorkomende pop-up blockers tegenwoordig zit verwerkt in Norton's 
Internet Security suite. Hieronder staat beschreven hoe u de pop-up blockering uitschakelt in 
Norton Internet Security.  

1. Norton Internet Security 2006 
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Kies in uw Norton Internet Security voor 'Privacy Control' en klik daar op de knop 'Configure'. 
 

 
 

Hier kiest u voor 'Advanced'. 
 

 
 

U klikt op 'Add site' en voegt 'mtil.vlm.be' toe. Daarna selecteert u deze website in de 
linkerkolom en klikt u rechts onder 'pop-up ads' voor 'Permit' het bolletje aan.  
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2. Norton Internet Security 2005 

Norton Internet Security 2005 kan je voorlopig uitschakelen, door met je rechter muisknop te 
klikken op de gele bol rechts onderaan. Kies “uitschakelen” of “disable” 

 

Tweede mogelijkheid : 
1) Ga naar Norton Internet Security in de programma-lijst 
 

 
 
 
2) Selecteer Norton Antispam > Status en instellingen 
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Doe 3a of 3b 
 
3a) Zet Pop-upvensters onderdrukken Uit 
3b) Kies Configureren indien u enkel de website http://mtil.vlm.be/  wil toelaten 
 

 
 
Selecteer Geavanceerd en voeg http://mtil.vlm.be/ toe aan lijst 
 

3. Norton Internet Security 2004 

Norton Internet Security 2004 kan je voorlopig uitschakelen, door met je rechter muisknop te 
klikken op de blauw-gele bol rechts onderaan. Kies “uitschakelen” of “disable” 

 

 

Tweede mogelijkheid : 

http://mtil.vlm.be/
http://mtil.vlm.be/
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1) Ga naar Norton Internet Security in de programma-lijst 
 

 
2) Selecteer  “Status en instellingen” en ga naar “Ad Blocking” – kies rechts “turn off” (of 
“uitschakelen”) 

 

 

4. Andere anti-virus programma’s 

Uiteraard zijn er nog andere programma’s die pop-up’s tegenhouden. Daarvoor raadpleeg je 
best de gebruiksaanwijzing die bij het programma geleverd is, of  zoek je op de website van 
de fabrikant naar een oplossing. 
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9.2 Problemen van software-matige aard bij het werken met MTIL  
 
9.2.1 Controleer uw pc op de aanwezigheid van spyware, zoals hieronder aangegeven  
 
Spyware kunt u opsporen via 4 verschillende tools - deze kan u gratis downloaden:  
- via ad-aware:  
http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Personal-Edition/3000-8022_4-
10399602.html?tag=lst-0-1 
- via spybot search & destroy:  
http://www.download.com/Spybot-Search-Destroy/3000-8022_4-10401314.html?tag=lst-0-1 
- via spysweeper:  
http://www.download.com/Webroot-Spy-Sweeper/3000-8022_4-10405877.html 
(trial-versie) 
- via Windows Defender beta 2: 
http://www.download.com/Microsoft-Windows-Defender/3000-8022_4-
10502712.html?tag=lst-0-1 
(enkel voor Win2000 SP4 of WinXP SP2) 
Nota:  
Spyware-software die tegenwoordig ook geblokkeerd wordt, zijn een aantal toolbars. Het 
gaat om ondermeer de volgende software: MyWeb Search - Atwola - ClickSpring/Purity Scan 
- 18p Solutions - Google Desktop Search – MarketScore - WhenU - Iwon-Fun web Products - 
ISTBar/Aupdate - TopRebates - TopMoxie - TargetSaver - WildTangent - AltNet Peer Point 
Manager - MySearch - Grokster Ads - WeatherBug 
 
9.2.2 Wij raden u ook de volgende instelling van uw browser aan, om de connectie met onze 
site te realiseren:  
 
a. Refresh  
U kiest in de browser het menu Extra/Tools > Internet Opties/Internet Options > 
Bij het tabblad Algemeen/General kies je bij Tijdelijke internet bestanden/Temporary internet 
files > Instellingen/Settings 
Daar vink je bij "Check for newer versons of stored pages:" de optie "[x] Every visit to the 
page" aan  
Bevestig door OK te klikken  
Het kan zijn, dat dit voor uw browser-versie iets anders verloopt. Voor meer info kunt u 
steeds uw computerleverancier contacteren.  
 
b. Cookies  
Ook hier kan het zijn dat dit voor uw browser-versie iets anders verloopt. Voor meer info kunt 
u steeds uw computerleverancier contacteren.  
Extra info vindt u op:  
http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/nl/using/howto/privacy/config.mspx  
 
 

Support Cookies in Internet Explorer 6? 
 
 

 
From the Tools menu, click Internet Options. 
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From the Privacy tab, click Advanced. 

 
 
 

 

From the Advanced Privacy Settings dialog box, click to select the following: 
Override automatic cookie handling, Accept First-party Cookies, Accept Third-
party Cookies, and Always allow session cookies. 
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Click OK. 

 

 

Click to close the Internet Properties window.  
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c. Internet Security Level 
Ook hier kan het zijn dat dit voor uw browser-versie iets anders verloopt. Voor meer info kunt 
u steeds uw computerleverancier contacteren.  
 
SECURITY OPTIONS 
 
Bij Internet-opties – security: voor het internet zou de security level ten hoogste op medium 
mogen staan.  In geval van High kunnen er problemen optreden. 
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d. ZoneAlarm of andere persoonlijke firewall 
Schakel uw persoonlijke firewall even uit bij wijze van test. Indien u hier een verschil mocht 
vaststellen, kan de handleiding of de leverancier van de persoonlijke firewall-software 
wellicht uitkomst bieden.  
 
9.2.3 Algemene tips  
 
- Zorg er steeds voor dat uw pc ’up-to-date’ is, met de laatste versie van de beschikbare 
essentiële updates voor uw besturingssysteem 
(http://update.microsoft.com/microsoftupdate). 
Ook hier kan uw leverancier advies verlenen  
- Zorg dat u uitgerust bent met een goede virusscanner.  
Op de hiernavolgende site kunt u uw pc laten scannen om te verifiëren of dat inderdaad het 
geval is:  
http://housecall.trendmicro.com  
- Ofdat uw virusscanner wel degelijk werkt kan u controleren door te surfen naar 
http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm en vervolgens te klikken op de link eicar.com in 
de Download area. 
Wanneer uw virusscanner het test (nep)virus EICAR detecteert en verwijdert dan werkt uw 
virusscanner naar behoren. 
Indien deze ’tips’ niet het verhoopte resultaat opleveren raden wij U aan om in elk geval 
contact op te nemen met de leverancier van uw pc.  
- Zorg er steeds voor dat, wanneer u beschikt over een popup-blokker, deze zodanig is 
geconfigureerd dat popups zijn toegelaten voor de website  
bijvoorbeeld: http://mtil.vlm.be oftewel het ganse netwerk *.vlm.be 



HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) 
Uitgave van 26 februari 2016 
 

26/02/2016  VLM – Mestbank – Dienst Productie en Afzet 

69 

Zie voor meer informatie over het toestaan van pop-ups de instructies voor de pop-
upblokkeringssoftware of in geval van twijfel, neem contact op met de leverancier van uw pc. 
 
Voor meer info en voorbeelden, zie urls: 
http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/tips_trucs_windows/internetexplorer1.as
px#10 
http://www.google.com/support/toolbar/bin/answer.py?answer=9160&topic=116 
http://www.ru.nl/student/e_mail/overzicht_e-mail/introductie_webmail/pop-ups_toestaan_in/ 
http://www.ru.nl/student/e_mail/overzicht_e-mail/introductie_webmail/pop-
ups_toestaan_in_0/ 
http://www.mozbrowser.nl/wiki/index.php/Firefox_Popups_Blokkeren#Pop-ups_toestaan 
http://www.chatplaza.nl/help.php?help=31 
http://www.seniorweb.nl/50plusnet/dsp_chattenmislukt.asp?MID1=2&show=true&h=d41d8cd
98f00b204e9800998ecf8427e 
  
 
 
 

9.2.4 Caching 
 
Af en toe krijgen gebruikers bij het kiezen van de website van het MTIL de boodschap dat 
MTIL niet beschikbaar is: 
 

  
 
Bij nazicht blijkt MTIL op dat moment helemaal niet tijdelijk buiten gebruik te zijn. De oorzaak 
kan te maken hebben met ‘caching’. Dit is een methode waarbij veel geraadpleegde 
pagina`s op zo`n manier worden opgeslagen dat zij voor bezoekers sneller op te vragen zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk krijgen die gebruikers bij het openen van MTIL nog de pagina te zien 
van toen MTIL effectief tijdelijk niet beschikbaar was en ze op dat moment trachtten in te 
loggen. 
Om het probleem op te lossen kan als advies aan de gebruikers worden gegeven de caching 
leeg te maken. Uiteraard moet je zelfs eerst nagaan of er zich inderdaad geen effectieve 
onbeschikbaarheid van het MTIL voordoet. Bij sommige onverwachte storingen zal de 
pagina met het bericht evenwel niet getoond worden net omdat het probleem zich plots 
voordoet. Bij een aantal andere onderbrekingen zoals de uploads iedere nacht of installatie 
van nieuwe versies wordt het bericht als dusdanig wel getoond.  
Caching leegmaken = browsegeschiedenis verwijderen. Ga naar IE en druk op de toetsen 
[ctrl shift delete]. Je krijgt dan dit scherm: 
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Kies voor ‘verwijderen’. Standaard staan meestal de eerste drie vakjes zoals hierboven 
getoond, aangevinkt. Let wel als ‘cookies’ en de volgende keuzemogelijkheden worden 
aangevinkt dan zullen alle gegevens van paswoorden en bezochte websites ed worden 
verwijderd. Best is om zeker ook cookies uit te vinken en dit duidelijk aan de gebruikers te 
zeggen. 
Mocht de caching niet voldoende zijn dan moet dit gemeld worden want dan zou er een 
ander probleem kunnen zijn uiteraard. 
 
9.2.5 Foutmeldingen als gevolg van Add-on’s 
 
In een aantal gevallen wordt een vorm van foutmelding getoond bij het invullen van 
gegevens maar waarbij die niet  gegenereerd wordt door het MTIL zelf. Deze situatie doet 
zich vooral voor bij het invullen van de postcode en gemeente van aanbieder of afnemer: 
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Waarschijnlijk is een bepaalde Add-On in de browser in gebruik (een of andere toolbar bvb.) 
die deze foutmelding genereert. Vaak betreft het de Google-toolbar. Deze Add-on’s kunnen 
afgezet worden. Hierover is informatie te vinden op internet, bvb 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/manage-addons-internet-explorer-
9#1TC=windows-7. 
 
 
9.3 Omzetten van mestafzetdocumenten naar PDF 
 
Downloaden programma PDFCreator: http://pdfcreator.nl.softonic.com/ (of een ander 
gelijkaardig programma) 
 
Mestafzetdocument afdrukken als pdf: 
 
Kies in het pop-up scherm van het MAD voor Afdrukken via Bestand > Afdrukken of via de 
sneltoets Ctrl+P en kies PDFCreator als printer en druk op Afdrukken 
 

 
 
Geef een titel aan het bestand en kies voor Opslaan 
 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/manage-addons-internet-explorer-9#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/manage-addons-internet-explorer-9#1TC=windows-7
http://pdfcreator.nl.softonic.com/
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Kies een locatie waar je het document wil bewaren en kies voor opnieuw voor Opslaan 
 

 
 
Daarna wordt het document opgeslagen en geopend als pdf. 
 
 


