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Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest 
 

 
 
Elke economische operator, waaronder u als mestvoerder, die gebruik wil maken van 
TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd zijn. Dit wil zeggen dat u 
moet beschikken over een logincode om toegang te krijgen tot het operationele gedeelte van 
TRACES. De logincode kan u aanvragen op de website: 
 

 https://sanco.ec.europa.eu/traces/  
 
onder de rubriek Registreer een nieuwe gebruikersaccount. 
 
Nadat u een logincode heeft aangevraagd, wordt de aanvraag door de bevoegde autoriteit, 
het FAVV, gevalideerd en ontvangt u per mail uw logincode. 
 
De verzender (aanbieder), de geadresseerde (afnemer) en de vervoerder worden 
‘organisaties’ of ‘operatoren’ genoemd. Deze moeten in TRACES worden toegevoegd en 
gevalideerd. 
 
Als u de betrokken partij niet terugvindt bij het invullen van een document, moet u die partij 
nog aanmaken. Klik hiervoor op de knop Nieuw en vul de gegevens van de organisatie in. 
In de rubriek ‘Erkenningsnummers’ duidt u het soort bedrijf aan en moet u een 
‘erkenningsnummer’ invullen. Dit erkenningsnummer is het exploitantnummer of het 
uitbatingsnummer waaronder de organisatie bij de Mestbank gekend is. 
De rubrieken ‘vervoersvergunning’ en ‘grensinspectiepost’ zijn meestal niet van toepassing 
als het over mest gaat. 
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Nadat de nieuwe ‘organisatie’ is toegevoegd, moet ze nog door de bevoegde autoriteit 
worden gevalideerd. Na validatie verandert de status van ‘nieuw’ of ‘pre-geldig’ naar ‘geldig’. 

 

-  
 
Zolang de organisatie en meer bepaald de aanbieder niet het statuut ‘geldig’ heeft, kunt u 
een handelsdocument niet zelf volledig in TRACES aanmelden. U zal maw het document 
enkel maar de status ‘nieuw’ kunnen toekennen. U kan het document pas op ‘geldig’ zetten 
nadat de voor de aanbieder bevoegde overheid de aanbieder gevalideerd heeft ttz het 
statuur ‘geldig’ toegekend. 
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Aanmelden van het transport in Traces: 
 

1. Om een transport aan te melden in TRACES, kiest u in het Menu ‘Veterinaire 
documenten’ het submenu ‘Gezondheidscertificaat voor de intracommunautaire 
handel’. Ingeval van paardenmest kiest u voor ‘Handelsdocument’: 

 

 
 

2. Vanuit dit submenu kunt u een nieuw document aanmaken of een bestaand 
document opzoeken. Om een nieuw document aan te maken, klikt u op de knop 
Nieuw. Hierna wordt de uitleg gegeven voor een gezondheidscertificaat. 

 

 
 
 

3. Nadat u de knop Nieuw heeft aangeklikt, moeten u eerst de referenties invullen. 
Hiervoor selecteert u de juiste productcode. Voor mest is dit de code 3101: 
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4. U legt de code vast d.m.v. de knop Toekennen, waarna u de details van de meststof 
nog moet aanvullen: 

 

 
 

TYPE: keuze uit ‘verwerkte’ en ‘onverwerkte’ mest. 
FAMILIE: keuze uit  * Aves : pluimvee 

* Bovidae : runderen 
* Equidae : paarden 
* Suidae : varkens 
* Otra : andere 

 
De details van de meststof legt u vast d.m.v. de knop Toekennen. 

 
5. Om de referenties te vervolledigen, kunt u best in het menu ‘Informatie betr. de 

aangeboden zending: Referenties’ in vak I.2.a. locaal referentienummer het nummer 
van het mestafzetdocument invullen. Indien met één mestafzetdocument meerdere 
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vrachten worden vervoerd dan moet u het locaal referentienummer als volgt invullen: 
mestafzetdocumentnummer/vrachtnummer. 

   

 
 

6. Nadat u het menu Referenties heeft ingevuld, kiest u het menu Handelaren en vult u 
Verzender, vak I.1 en Geadresseerde, vak I.5, in. Opzoeken van de betrokken 
‘organisaties’ kan onder andere op naam of adres via de knop Selecteren: 
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7. Nadat u de naam of het adres heeft ingevuld, zoekt u de organisatie via de knop 

Zoeken: 

 
 

8. Uit de lijst met organisaties die voldoen aan de selectie kan u via de knop Selecteren 
de juiste organisatie vastleggen. Dit herhaalt u voor de Verzender, vak I.1 en de 
Geadresseerde, vak I.5. 

 

 



 7 

 
9. Nadat u het menu Handelaren heeft ingevuld, kiest u het menu Verzending: 

 
 

Vak I.18 en I.19: de gegevens van de meststof zoals ingevuld in menu Referenties. 
Vak I.22: Aantal verpakkingen = het aantal aparte laadruimtes (containers) 
Vak I.20: Aantal/hoeveelheid = de tonnage in kg  
Vak I.21: Temperatuur producten = meestal omgevingstemperatuur 
Vak I.25: Dieren/… = aanvinken van ‘technisch gebruik’ : 

 Vak I.31: Identificatie van de dieren: vul al deze vakken in 
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10. Nadat u het menu Verzending heeft ingevuld, kiest u het menu Transport: 

 
 

Vak I.17: Vervoerder. Werkwijze identiek als opzoeken van verzender en 
geadresseerde. 
Vak I. 16: Vervoermiddelen: 

   Soort = wegvervoer 
Identificatie = nummerplaat motorvoertuig 

 
 

11. Nadat u de transportmelding heeft ingevuld, kiest u Inleveren voor certificatie. 
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Indien er vakken onvolledig zijn ingevuld, krijgt u hiervan een waarschuwing in rode 
tekstkleur. 
 

 
Indien de melding volledig en zonder foutmeldingen ingevuld is, moet u de melding 
handtekenen: zie Ondertekening voor indienen: 
 

 
 
U moet uw paswoord ingegeven. Indien meerdere documenten worden aangemaakt, kan u 
aanvinken dat voor de rest van de sessie hetzelfde paswoord wordt gebruikt.  
 
 

12. Certificaat aangemaakt. 
 

 
 
De melding is aangemaakt in TRACES. Er verschijnt een referentienummer. 
De melding heeft nu de status ‘NIEUW’. Ingeval van handelsdocumenten kunt u in principe 
de stap om het document op ‘nieuw’ te zetten overslaan. 
 


