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1 BERICHTENBOX OPENEN 
U vindt de berichtenbox op het Mestbankloket.  
 
Meld u aan bij het Mestbankloket (www.mestbankloket.be ) met uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme 
of een van de andere aanmeldmogelijkheden.  

U kunt de berichtenbox openen op 2 manieren: 

- In de blauwe balk naast ‘Toon rubrieken’, klikt u op de bel.  
Het cijfer op de bel geeft aan hoeveel niet-gelezen berichten u hebt in de berichtenbox.  

- Onder ‘Toon rubrieken’, klikt u bij ‘Berichtenbox’ op ‘Raadplegen’.  
 

-  

- 

 

2 STARTSCHERM EN SCHERM ALLE BERICHTEN 
Bij het openen van de berichtenbox, komt u automatisch op het startscherm van de berichten terecht. Via de 
blauwe balk bovenaan kunt u wisselen tussen het ’Startscherm’ en het scherm ‘Alle berichten’. 
 

http://www.mestbankloket.be/
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2.1 HET STARTSCHERM VAN DE BERICHTENBOX 

In het ‘Startscherm’ zijn de berichten opgedeeld in actieberichten (actie vereist), meldingsberichten en overige 
berichten. 
 
Actieberichten maken u duidelijk dat u gegevens moet aanleveren.   
Voorbeeld: uitnodiging om de Mestbankaangifte in te dienen 

Belangrijke meldingen zijn niet-actieberichten met bedrijfsimpact.   
Voorbeeld: melding van een rapport op het Mestbankloket met een overzicht van fosfaatstalen voor de bepaling 
van de fosfaatklasse 

Overige berichten omvatten informatieve berichten en ontvangstmeldingen.   
Voorbeeld informatief bericht: informatie over de wetgeving 
Voorbeeld ontvangstmelding: bevestiging van een ingediende derogatieaanvraag 
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In de inbox van de berichtenbox op het startscherm ziet u van links naar rechts: 

 een enveloppe die open is (gelezen bericht) of dicht (ongelezen bericht) 

 de ontvangstdatum van het bericht 

 het onderwerp van het bericht 

 bij actieberichten de uiterste actiedatum en hoeveel dagen resteren voor de actiedatum verstrijkt. 

Afgehandelde berichten ziet u niet in het startscherm van de berichtenbox. U vindt die berichten terug in het 
scherm ‘alle berichten’. 

2.2 HET SCHERM ‘ALLE BERICHTEN’ VAN DE BERICHTENBOX 

In ‘Alle berichten’ ziet u alle ontvangen berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als u een of meerdere berichten selecteert, kunt u berichten markeren als gelezen, archiveren en afhandelen 
via het lint dat verschijnt onder de titel ‘Berichten’. Die acties kunt u ook ongedaan maken. 
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In de inbox van de berichtenbox ziet u per bericht:  

 een hokje dat u kunt aanvinken. Als u een of meerdere hokjes aanvinkt, verschijnen bovenaan de volgende 
acties:  

-  markeren als gelezen/ongelezen 

-  archiveren/archiveren ongedaan maken  

-  als afgehandeld instellen/afhandelen ongedaan maken 

 een enveloppe die open is (gelezen bericht) of dicht (ongelezen bericht) 

 de ontvangstdatum van het bericht 

 het onderwerp van het bericht 

 aanduiding of het bericht al dan niet is afgehandeld 

 het type van het bericht 

 de rubriek 

 de uiterste reactiedatum bij actieberichten 

 of het bericht al dan niet is beantwoord 

 
Door te klikken op het onderwerp van het bericht, kunt u het  lezen. 

3 FILTEREN EN ZOEKEN IN SCHERM ‘ALLE BERICHTEN’ 
In de inbox ‘alle berichten’ kunt u filteren. 

Dat kunt u doen door rechts op ‘Filteren’ te klikken. 
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Dan komt u in het volgende scherm terecht: 

 

 
U beschikt over de mogelijkheid om te filteren, onder meer door zoektermen in te vullen. Uw favoriete 
filterinstelling kunt u opslaan, zodat u niet telkens opnieuw de verschillende parameters moet invullen. Stel 
hiervoor de parameters in, geef de filterfunctie een naam (bv. aangifte) en druk op ‘Filter opslaan’. 
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De filter ‘aangifte’ verschijnt bovenaan. U kunt die gemakkelijk verwijderen door rechts te klikken op de knop ‘filter 
ongedaan maken’. 

 

4 ARCHIVEREN VAN BERICHTEN, MARKEREN ALS GELEZEN/NIET 
GELEZEN EN MARKEREN ALS AFGEHANDELD/NIET 
AFGEHANDELD 

U kunt manueel berichten archiveren door berichten te selecteren in het scherm ‘Alle berichten’ en op de knop 
‘Archiveren van berichten’ te drukken. Zie hiervoor punt 3. 

Als u berichten archiveert, verdwijnen de berichten uit het startscherm en het scherm ‘Alle berichten’.  U kunt via 
de filter die berichten altijd opnieuw oproepen. De archivering kunt u toepassen voor berichten die u niet meer 
nodig hebt. 

U kunt ook berichten markeren als gelezen/niet gelezen en markeren als afgehandeld en als niet afgehandeld. 

Als u berichten markeert als afgehandeld, verdwijnen de berichten uit het startscherm maar zijn ze wel nog 
raadpleegbaar in het scherm ‘alle berichten’.  

5 DETAIL VAN HET BERICHT 
Door op het onderwerp van het bericht te klikken, kunt u het lezen. 
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Bovenaan in het groen, ziet u het onderwerp van het bericht. In het zwarte vak daaronder, ziet u de rubriek 
waarover het bericht gaat. De rubrieken komen overeen met de rubrieken in het Mestbankloket. De tag is een term 
die de verzender van het bericht heeft ingesteld, zodat u snel kunt zien waarover het bericht gaat. Soms zijn dat 
dezelfde woorden, zoals in het bovenstaande voorbeeld. 

Onderaan staat ‘bericht gelezen’ omdat u het hebt geopend. U kunt het bericht opnieuw markeren als ongelezen, 
door de knop naar links te verschuiven.  

De knop afgehandeld wordt niet automatisch ingesteld door de Mestbank op basis van bijvoorbeeld ingediende 
aanvragen of aangiften.    
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6 ANTWOORDEN OP EEN BERICHT 
De Mestbank kan instellen of u rechtstreeks via de berichtenbox kunt antwoorden op een actiebericht. Als 
dat het geval is, ziet u dit scherm: 
 

 
U kunt bijlagen opladen in de vermelde formaten, met een maximale grootte van 50 MB. Na de actiedatum 
kunt u niet meer antwoorden op het bericht en kunt u een bestaand antwoord niet meer wijzigen. 

7 NOTIFICATIES LANDBOUWERS EN UITBATERS 

7.1 WAT IS EEN NOTIFICATIE? 

Voor elk bericht dat voor u klaarstaat in de berichtenbox, krijgt u als landbouwer of uitbater een melding in uw 
mailbox. Ook volmachthouders ontvangen een mail. 
 
Voor infoberichten en ontvangstberichten kunt u in het scherm ‘instellingen’ aangeven, dat u die berichten 
niet wilt ontvangen. Zie 7.3. 

7.2 WELK E-MAILADRES WORDT GEBRUIKT EN HOE KUNT U  DAT WIJZIGEN 
OF TOEVOEGEN? 

Voor de landbouwers is dit het e-mailadres dat gekend is bij het Departement Landbouw en Visserij en 
uitgewisseld wordt met de Mestbank.  U kunt dat e-mailadres alleen wijzigen of toevoegen op het e-loket van 
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het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be > eLoket > Help > Klantgegevens en 
volmachten > Klantgegevens > Hoe kan ik mijn klantgegevens wijzigen). 

Voor de uitbaters en volmachthouders is dit het e-mailadres dat opgevraagd werd op het moment dat u zich 
voor het eerst identificeerde via het Mestbankloket. Voor wijzigen of toevoegen van het e-mailadres, kunt u 
contact opnemen met de Mestbank in uw regio. 

Het e-mailadres kunt u raadplegen in de rubriek ‘Identificatie’ op het Mestbankloket. 

7.3 NOTIFICATIES UITZETTEN 

Voor infoberichten en ontvangstberichten kunt u in het scherm ‘instellingen’ aangeven, dat u die berichten 
niet wilt ontvangen. Voor de actieberichten en de belangrijke meldingen kunt u de notificaties niet uitzetten. 

Klik op het blauwe vakje, totdat het vinkje verdwijnt, als u geen mails voor actieberichten of belangrijke 
meldingen wilt krijgen. Klik nadien op opslaan. 

 

8 SCHERMEN VOLMACHTHOUDERS 
De keuzemoglijkheid ‘Berichten volmachthouder’, ziet u alleen als u als volmachthouder gekend bent.Zodra u 
aangelogd bent als volmachthouder in de berichtenbox, kunt u kiezen tussen 3 schermen: 

 Alle berichten volmachthouder 

 Volmachten per landbouwer/uitbater 

 Volmachten per rubriek 

U kunt in de berichtenbox de berichten raadplegen voor alle landbouwers en uitbaters voor wie u een beheer- 
of raadpleegrecht hebt.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.landbouwvlaanderen.be%2F&data=04%7C01%7Ckimmy.janssens%40vlm.be%7Cbc03d1c1ab094e55885d08d97c3d0c88%7C4145cbfcb2884b48861e26b6d4ea7735%7C0%7C0%7C637677423904381335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VKgUzTUJvgs%2BXDeIIcOsGaJLzpJLXpnFaVID5%2Bm1CNM%3D&reserved=0
https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Contact/Paginas/Kantoren.aspx
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8.1 SCHERM ALLE BERICHTEN VOLMACHTHOUDER 

In het scherm ‘Alle berichten volmachthouder’ ziet u alle berichten naar de landbouwers of uitbaters voor wie 
u een volmacht hebt. U ziet in dat scherm van links naar rechts:  
 
 een enveloppe die open is (gelezen bericht) of dicht (ongelezen bericht) 
 de ontvangstdatum van het bericht 
 de naam van de ontvanger van het bericht 
 het landbouwernummer of uitbaternummer van de landbouwer of uitbater naar wie het bericht werd 

gestuurd 
 het onderwerp van het bericht 
 aanduiding of het bericht al dan niet is afgehandeld 
 het type van het bericht  
 de rubriek 
 een enveloppe die open is (gelezen bericht) of dicht (ongelezen bericht) 
 de ontvangstdatum van het bericht 
 de naam van de ontvanger van het bericht 
 het landbouwernummer of uitbaternummer van de landbouwer of uitbater naar wie het bericht werd 

gestuurd 
 het onderwerp van het bericht 
 aanduiding of het bericht al dan niet is afgehandeld 
 het type van het bericht  
 de rubriek 
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8.2 SCHERM VOLMACHTEN PER LANDBOUWER/UITBATER 

In het scherm volmachten per landbouwer/uitbater ziet u de naam van alle landbouwers of uitbaters voor wie 
u een volmacht hebt, met daarnaast het landbouwernummer of uitbaternummer. 
 

 

Als u klikt op de naam van een landbouwer of uitbater voor wie u een volmacht hebt, verschijnen de berichten 
die de landbouwer of uitbater heeft ontvangen.  
 
In het overzicht kunt u zien of de berichten gelezen, afgehandeld of beantwoord werden. Als u een bericht 
opent, zal de landbouwer het ook zien als geopend. 

Naam landbouwer 1                                                                                 landbouwernummer 1 

Naam landbouwer 2                                                                                 landbouwernummer 2    

Naam landbouwer 3                                                                                 landbouwernummer 3 

Naam landbouwer 4                                                                                 landbouwernummer 4 
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Door op het vergrootglas te drukken, kunt u het bericht lezen.  
 

 

8.3 SCHERM VOLMACHTEN PER RUBRIEK 

In het scherm ‘volmachten per rubriek’ ziet u alle berichten van landbouwers of uitbaters voor wie de 
volmachthouder een volmacht heeft, gesorteerd volgens een bepaalde rubriek. 
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Als u klikt op ’17 berichten’ onder Bodemstalen, ziet u waarover de berichten gaan: 

 

9 NOTIFICATIES VOLMACHTHOUDERS 
Notificaties voor volmachthouders zijn gebundeld en worden gestuurd naar het hoofdmailadres van de 
volmachthouder. 
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