
AANVRAAG AGR-NUMMER VOOR AGR-GPS-APP 
Log in op het Mestbankloket en kies onder de rubriek ‘Aanvragen’ voor ‘Overzicht’. 
 

 
 
 Kies ‘Aanvraag AGR-nummer voor AGR-GPS-app voor burenregeling’.   

 
 
 

http://www.mestbankloket.be/
https://acceptatie-intern.vlm.be/Mestbank/Beheer/AanvraagRubriek/Aanvraag/?type=94


Om het AGR-nummer aan te vragen geeft u volgende gegevens op: 
• het aantal toestellen waarop de AGR-GPS-app en de GPS-dienstverlener waarop u hiervoor beroep 

doet; 
• de nummerplaat van elke trekker die u gaat gebruiken voor het vervoer met burenregeling met AGR-

GPS-plicht. Geef per lijn één nummerplaat op. Klik op ‘nieuwe nummerplaat’, als u een volgende 
nummerplaat wilt opgeven. 

 
Vink aan ‘Ik heb de voorwaarden gelezen en goedgekeurd’. 
 
Na het indienen van uw aanvraag, verschijnt het AGR-nummer bovenaan de pagina. Als een e-mailadres 
gekend is, ontvangt u ook een e-mail met het toegekend AGR-nummer. 
 
Het AGR-nummer moet u doorgeven aan de dienstverlener, zodat die het kan programmeren in de AGR-
GPS-app.  

RAADPLEGEN AGR-NUMMER  

Het toegekende AGR-nummer kunt u te allen tijde raadplegen. Ga daarvoor naar het Mestbankloket > rubriek 
'Aanvragen' > 'Overzicht' > 'Aanvraag AGR-nummer voor AGR-GPS-app voor burenregeling'. 
 
Bovenaan vindt u het toegekende AGR-nummer. 

GEREGISTREERDE GEGEVENS WIJZIGEN 
U kunt uw geregistreerde gegevens te allen tijde wijzigen. Ga daarvoor naar het Mestbankloket > rubriek 
'Aanvragen' > 'Overzicht' > 'Aanvraag AGR-nummer voor AGR-GPS-app voor burenregeling'. 
 
Daar kunt u eenvoudig uw dienstverlener(s) wijzigen, bijkomende nummerplaten registreren of eerder 
geregistreerde nummerplaten verwijderen.  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
            pagina 3 van 3 

VOLMACHT VOOR DEZE AANVRAAG  
 
Wilt u dat iemand anders een AGR-nummer voor u aanvraagt? Dan moet u die persoon een volmacht geven 
voor de volmacht 'Aanvragen’ en dus niet voor ‘Aan- en afvoer van mest’. 
 
Het toekennen of stopzetten van volmachten, doet u via het Mestbankloket. Nadat u bent ingelogd, kiest u 
voor de rubriek 'Volmachten'. Meer informatie vindt u in de instructie Volmachtenbeheer op het 
Mestbankloket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Handleidingen%20Mestbankloket/instructie_volmachten_Mestbankloket.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Handleidingen%20Mestbankloket/instructie_volmachten_Mestbankloket.pdf
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