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Berichtenbox
Nieuw volmachtensysteem

13 januari 2022



Praktische afspraken

De toelichting bestaat uit twee delen:
Deel 1: berichtenbox
Deel 2: nieuw volmachtensysteem

Typ uw naam in als u een vraag wilt stellen. 

Na de presentatie is er 15 minuten pauze.

De vragen worden na de presentatie mondeling beantwoord. 

De presentatie en opname vindt u nadien op www.vlm.be > 
Thema's > Waterkwaliteit > Mestbank > Achtergrond > 
Brochures, infofiches en presentaties Mestbank.

https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/Achtergrond/Brochures-Mestbank/Paginas/default.aspx
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De berichtenbox



Inhoud

Berichtenbox situering

Berichtenbox op het Mestbankloket
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De berichtenbox : situering

Wat voorafging aan de berichtenbox
Waarom een berichtenbox
Wat is een berichtenbox
Wat is het voordeel van een berichtenbox
Wie krijgt een berichtenbox
Schema van de berichtenbox
De tweeledigheid van de digitale communicatie
Mogelijke berichttypes
Inhoud bericht
Inhoud notificatie
Huidige stand van zaken
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Wat voorafging aan de berichtenbox

Visienota e-communicatie  14 februari 2017

Gezamenlijk project met Departement Landbouw en Visserij 
met als doel om efficiënt, uniform en maximaal digitaal te 
communiceren met onze klanten. 

Klant krijgt de boodschap op een gebruiksvriendelijke, 
eigentijdse manier en beslist zelf wanneer hij zich naar het 
digitaal loket begeeft voor zijn dossiers 
Klant krijgt een notificatie in zijn persoonlijke mailbox. Dat is 
de kernboodschap.
Scope van het project was de dossiergebonden communicatie
De volmachthouder krijgt de nodige informatie aangereikt om 
zijn ondersteunende rol snel en correct te kunnen vervullen, 
hoewel de eindverantwoordelijkheid voor dossiers steeds bij 
de klant blijft.
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Waarom een berichtenbox?
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Digitaal werken wordt de norm 
Doel van Vlaamse overheid (en administraties)

Communicatie naar klanten verder digitaliseren

Niet elke landbouwer beschikt over de mogelijkheden om digitaal te 
werken

Volmachthouders meer en nauwer betrekken bij de digitale 
communicatie
Mestbank blijft inzetten op niet digitale communicatie maar zal dit 
in de toekomst verminderen. Het is in het belang van de 
landbouwer om de digitale stap te zetten of daar iemand voor in te 
schakelen. 



Wat is een berichtenbox? 
Een generieke communicatiemodule op het Mestbankloket

Knooppunt van de digitale communicatie.
Biedt een overzicht van al de dossiergebonden communicatie die 
verstuurd wordt

! Het is geen mailbox maar bevat gelijkaardige functionaliteiten
Het is niet de bedoeling om conversaties te voeren

Het is een tweewegscommunicatie
Communicatie van Mestbank naar klant/volmachthouder

Mestbank plaatst een bericht
De ontvanger kan zelf geen berichten initiëren

Communicatie van klant/volmachthouder naar Mestbank
Kan enkel indien Mestbank dit instelt
Klant/volmachthouder kan bijlagen opladen in berichtenbox
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Wat is het voordeel van de berichtenbox?

Digitaal archief, centraal digitaal communicatieplatform
Alle dossiergebonden informatie staat centraal op één locatie op het 
Mestbankloket en is gemakkelijk raadpleegbaar via zoek- of filterfunctie
Archivering gebeurt op basis van de instelling door de gebruiker
Informatie staat in een veilige omgeving

Volmachthouders informeren
Bericht in de berichtenbox

Volmachthouder kan in 2 berichtenboxen:
Volmachthouder: bericht gebundeld voor de verschillende klanten
Klant: zelfde bericht als klant

Toegankelijk voor alle werknemers van de organisatie

Notificatie
Enkel per e-mail: gebundeld voor verschillende klanten, geen e-mail 
per klant
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Wie krijgt een berichtenbox ? 

Elke gebruiker op het Mestbankloket zal een berichtenbox hebben

Landbouwers
Uitbaters
Volmachthouders

Ongeacht of hij/zij gekend is met een e-mailadres.
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Schema van de berichtenbox
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Maak 
notificatie

Maak 
template

Maak bericht



Digitale communicatie is 2 ledig

Een bericht in de berichtenbox op het Mestbankloket
Duidelijke en gepersonaliseerde boodschap
Opdeling berichten in 

Actieberichten, Meldingsberichten of Overige berichten

Zowel bij klant als bij eventuele volmachthouder

Een notificatie
Sneller communicatiekanaal
Gelijkaardige duidelijke en gepersonaliseerde boodschap of 
kernboodschap
Volgt 2 pistes:

Naar e-mail van klant en eventuele volmachthouder als het
e-mailadres gekend is
Per brief het bericht naar klant als geen e-mailadres gekend is

Niet per brief naar volmachthouder, volmachthouder krijgt uitsluitend 
e-mail
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Mogelijke berichttypes

Actiebericht
Bericht als de klant gegevens moet aanleveren
Actiedatum moet ingesteld worden
Voorbeeld: Bericht voor Indienen aangifte

Meldingsbericht
Niet-actie berichten met bedrijfsimpact
Voorbeeld: Melding van rapport op het Mestbankloket met overzicht 
fosfaatstalen voor bepaling fosfaatklasse

Overige berichten
Informatieve berichten

Informatie over wetgeving,..

Ontvangstmeldingen
Bevestiging van indiening: aanvraag derogatie, aangifte, …
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Inhoud bericht

Bevat essentiële info (gepersonaliseerd + algemeen) met pad + link 
naar rubriek op Mestbankloket/portaalsite

Achterliggende gegevens blijven op het Mestbankloket staan zoals 
nu het geval is

Bericht kan uitzonderlijk bijlagen bevatten maar meestal wordt 
verwezen naar het  Mestbankloket 
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Inhoud notificatie

= een e-mail (indien gekend) vanuit de berichtenbox aan betrokken 
klanten

Een kernboodschap als trigger : eenvoudige en snelle vorm van 
dossiergebonden communicatie die de klant in staat stelt in te 
schatten hoe snel hij naar het digitaal loket moet gaan

Laagdrempeliger dan berichtenbox (raadpleegbaar via smartphone)

Een gebruiker kan ervoor kiezen om geen notificaties te ontvangen, 
uitgezonderd indien het een actiebericht en meldingsbericht is
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Stand van zaken 

Ontwikkeling en testen zijn bezig

Berichtenbox beschikbaar in productie op het Mestbankloket op
1 juni 2022

Eerste applicatie burenregelingen

Nadien zullen de verschillende applicaties aan de berichtenbox
gealignieerd worden
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De berichtenbox op het Mestbankloket

Waar is de berichtenbox te vinden op het Mestbankloket ?
Startscherm
Detail van het bericht
Scherm alle berichten
Filteren en zoeken op berichten
Scherm volmachten
Notificaties
Antwoorden op een bericht
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Berichtenbox : waar te vinden ?
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Berichtenbox : startscherm
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Berichtenbox : detail van een bericht
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Onderwerp bericht
Rubriek
Tag
Bericht
Mogelijkheid om bericht op afgehandeld te zetten
(wordt niet automatisch door Mestbank beheerd)



Berichtenbox : scherm alle berichten
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Alle afgehandelde berichten verdwijnen uit het startscherm en komen
terecht in het scherm alle berichten



Berichtenbox : filteren en zoeken
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Filteren op berichten kan gebeuren 
op 

rubrieknaam

berichttags

type bericht 

ontvangstdatum(s)

berichtstatus (gelezen/ongelezen)

beantwoord (ja/nee)

gearchiveerd of niet gearchiveerd

afgehandeld of niet afgehandeld

Zoeken naar berichten kan 
gebeuren op 

zoekterm in het onderwerp

landbouwnummer



Berichtenbox : filteren en zoeken
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Uw favoriete zoek- of 

filterinstelling kunt u ook opslaan 

zodat u niet telkens opnieuw de 

verschillende parameters moet 

invullen.

Stel hiervoor de parameters in, 

geef de zoek of filterfunctie een 

naam (bv. aangifte) en druk op 

filter opslaan.

Filter kan ook gewist worden



Berichtenbox : scherm volmachten
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3 schermen : alle berichten, berichten per partij (landbouwer of 
uitbater) en berichten per rubriek



Berichtenbox : scherm volmachten
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Alle berichten



Berichtenbox : scherm volmachten
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Naam landbouwer 1                                                                                    landbouwernummer 1

Naam landbouwer 1                                                                                 landbouwernummer 1
Naam landbouwer 2                                                                                 landbouwernummer 2   
Naam landbouwer 3                                                                                 landbouwernummer 3
Naam landbouwer 4                                                                                 landbouwernummer 4
…                                                                                                                   …

Partij



Berichtenbox : scherm volmachten
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Rubriek



Berichtenbox : scherm volmachten
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Rubriek



Berichtenbox : notificaties
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Notificaties kunnen uitgeschakeld worden door de landbouwer, 
uitbater of VH voor de infoberichten en ontvangstberichten
Notificaties kunnen niet uitgeschakeld worden voor de 
actieberichten en belangrijke meldingen.
Notificaties worden niet verstuurd indien het bericht ondertussen
al is geopend.



Berichtenbox : notificaties
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Notificaties voor landbouwers/uitbaters bevatten de 
kernboodschap van het bericht
Notificaties voor volmachthouders zijn gebundeld



Berichtenbox : antwoorden op een 
bericht

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 28/01/2022 │31

Enkel mogelijk indien de Mestbank dit zo heeft ingesteld
Er ontstaat een leeg vak onderaan het bericht

Mogelijkheid tot opladen van bijlagen met een maximale grootte
van 50 MB van volgende types PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, IPG, 
JPEG, PNG of GIF

Wijzigen van het antwoord op het bericht door landbouwer, 
uitbater of volmachthouder, alsook bijkomende bijlagen opladen is 
mogelijk tot de uiterste actiedatum is verstreken.

In specifieke gevallen is het mogelijk dat de landbouwer, 
uitbater of volmachthouder antwoordt op een bericht

Bv. opvragen van documenten



Berichtenbox: antwoorden op een bericht
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Nieuw volmachtensysteem 



Nieuw volmachtensysteem
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Waarom?
Implementatie berichtenbox in Mestbankloket

Communicatie zal nog toenemen
Communicatie zal ook steeds worden gestuurd naar 

volmachthouders

Communicatie zo transparant en eenvoudig mogelijk 
houden

Maximaal mogelijkheden bieden aan landbouwer en/of 
volmachthouder

Verantwoordelijkheid ligt bij de landbouwer of 
uitbater



Huidige werking volmachten
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Bestaande volmachtensysteem: 8 rechten

Mestbankgegevens: raadplegen van de gegevens van mijn bedrijf 
van het Mestbankloket
Mestbankaangifte: indienen van de Mestbankaangifte van mijn 
bedrijf en raadplegen meststaalnames (incl. aanvaarden van BSM)
Mestverwerkingscertificaten: verhandelen van 
mestverwerkingscertificaten die aan mijn bedrijf zijn toegekend
Nitraatmeldpunt: melding van aanwezigheid bij staalname, melding 
band-of rijenbemesting of melding van onregelmatigheden bij 
staalname
Aanvragen: aanvragen indienen (o.a. derogatie, vrijstelling van 
gebiedsgerichte maatregelen,…
Aan-en afvoer van mest: aanmelden van een overeenkomst voor 
BR, inscharing, melding van vervoer ikv BR, alle handelingen op 
MTIL
SNapp: StaalnameApplicatie, beheren van bodemanalyses in het 
kader van het Mestdecreet bv voor wijziging fosfaatklasse
Kunstmest: beheer van verkoopsregister, gebruiksregister en  
verhandelingsregister



Nieuw volmachtensysteem

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 28/01/2022 │36

Van 8 naar 2 types volmachten:
1 Beheer(schrijf- en lees) recht
1 Raadpleeg (lees) recht

Beheer (schrijf) recht
= volledig leesrecht
= volledig beheer uitgezonderd :

x  identificatiegegevens
x  toekennen/stopzetten van volmachten en 
x  indienen aanvragen NER

→ volmachthouder kan zien wat volmachtgever ziet
Raadpleeg (lees) recht = INZAGERECHT

=  leesrecht gegevens Mestbankloket
→ volmachthouder ziet wat volmachtgever ziet maar 

kan geen aangiften indienen, bodemstalen 
aanvragen, aanvragen doen,…



Nieuw volmachtensysteem
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Generiek voor het hele Mestbankloket (zowel 
voor landbouwers als uitbater)
Enkel  de landbouwer/uitbater kan volmachten 
activeren of stopzetten op het Mestbankloket
Meerdere volmachthouders zijn mogelijk
Elke volmachthouder krijgt dezelfde 
communicatie, geen differentiëring naar 
onderwerp
Huidig leesrecht zal worden uitgebreid.

De regel moet zijn dat het leesrecht volledige lees-toegang 
geeft op het Mestbankloket

Huidige beheerrechten worden stopgezet.



Aanpak nieuw volmachtensysteem
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De nieuwe volmachtrechten dienen door de 
volmachtgever opnieuw toegewezen te worden 
aan volmachthouder(s)

Timing: 1 januari 2022 – 31 mei 2022.
Alle bestaande volmachten worden stopgezet op 
1 juni 2022

1 uitzondering
Wie beheerrecht heeft voor de huidige 8 rechten, 

krijgt automatisch het beheerrecht (en leesrecht).
Automatische toekenning op 1 juni 2022



Voorbeeld : 3 volmachthouders

volmachthouder Toegekende volmachten Volmachten na omzetting

A 8 rechten Beheerrecht en leesrecht 
(automatische 
heractivatie)

B
3 rechten 

aangifte Input, 
SNapp input en
Leesrecht

Geen > landbouwer of 
uitbater moet nieuw 
toewijzen

C 1 recht 

leesrecht

Geen > landbouwer of 
uitbater moet nieuw 
toewijzen
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Nieuw volmachtensysteem
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21 december 2021: 
Individuele communicatie naar 

landbouwers/uitbaters met gepersonaliseerde 
gegevens (zijn volmachthouders, aantal rechten 
en al of niet automatische heractivatie van 
volmacht op 1 juni 2022)
Communicatie naar volmachthouders



Nieuw volmachtensysteem

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 28/01/2022 │41

Vanaf 1 januari 2022 tot 31 mei 2022 
blijft het oud volmachtensysteem van 
toepassing, er kunnen ook nog “oude” 
rechten gegeven worden.

Vanaf 1 juni 2022 geldt het nieuw 
volmachtensysteem en wordt het oud 
volmachtensysteem stopgezet



Nieuw volmachtensysteem
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Sinds 3 januari 2022 : aangepast scherm (beheren 
volmachten) in productie bij rubriek volmachten op 
het Mestbankloket

Scherm enkel toegankelijk door 
landbouwer/uitbater; niet door volmachthouder



Nieuw volmachtensysteem
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Volmachthouders toevoegen en rechten aanpassen

Naam volmachthouder 2

Naam volmachthouder 1



Situatie 1:
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Volmachthouder heeft 8 huidige rechten op 31 mei 
2022 

Landbouwer/uitbater wenst dat de volmachthouder na 31 
mei 2022 het volledig beheer- en raadpleegrecht behoudt 
→ niets doen.  
De volmachthouder krijgt op 1 juni automatisch de 
nieuwe beheer- en raadpleeg-volmacht.



Situatie 1:

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 28/01/2022 │45

Simulatie van het 
volmacht vanaf 1 
juni 2022 →
beheer- en 
raadpleegrecht



Situatie 2:
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Volmachthouder heeft 8 huidige rechten op 31 mei 
2022

MAAR Landbouwer/uitbater wenst dat de 
volmachthouder na 31 mei 2022 het volledige beheer-en 
raadpleegrecht stopzet → voor minstens 1 van die 8 
rechten de volmacht stopzetten door een einddatum in te 
vullen.  

Kies uiterlijk 31 mei 2022 als einddatum.



Situatie 2:
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Simulatie van het 
volmacht vanaf 1 juni 
2022 → stopzetting 
volmacht

31/05/2022



Situatie 3:
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Volmachthouder heeft 8 huidige rechten op 31 mei 
2022

MAAR Landbouwer/uitbater wenst dat de 
volmachthouder na 31 mei 2022 enkel raadplegen 
volmacht krijgt 

Voor minstens 1 van die 8 rechten de volmacht stopzetten 
door een einddatum in te vullen.  Kies uiterlijk 31 mei 2022 
als einddatum.
Daarna ‘alle rubrieken raadplegen vanaf 01.06.2022’ 

aanvinken.



Situatie 3:
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→ Enkel 
raadpleegrecht vanaf 
1 juni 2022

31/05/2022



Situatie 4:
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Volmachthouder heeft minder dan 8 huidige 
rechten op 31 mei 2022

MAAR Landbouwer/uitbater wenst dat de 
volmachthouder na 31 mei 2022 het volledig beheerrecht 
en raadpleegrecht krijgt → niet geactiveerde rechten 
aanvinken met een startdatum vanaf 31 mei 2022.  



Situatie 4:
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31/05/ 2022

31/05/2022

31/05/ 2022

31/05/ 2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

Simulatie van het volmacht 
vanaf 1 juni 2022 →
beheer- en raadpleegrecht



Situatie 5:
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Volmachthouder heeft minder dan 8 huidige 
rechten op 31 mei 2022

Landbouwer/uitbater wenst dat de volmachthouder voor 
hem na 31 mei 2022 wordt stopgezet



Situatie 5:
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Simulatie van het 
volmacht vanaf 1 juni 
2022 → stopzetting 
volmacht



Situatie 6:
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Volmachthouder heeft minder dan 8 huidige 
rechten op 31 mei 2022

Landbouwer/uitbater wenst dat de volmachthouder enkel 
de raadpleeg-volmacht krijgt   → enkel ‘alle rubrieken 
raadplegen vanaf 01.06.2022’ aanvinken.



Situatie 6:
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→ Enkel raadpleegrecht 
vanaf 1 juni 2022



Nieuw volmachtensysteem

Mogelijkheid bestaat om tijdelijk en uitzonderlijk gebruik te 
maken van het formulier Toekenning van een volmacht voor 
het Mestbankloket

Geef voorkeur aan afhandeling via Mestbankloket
www.vlm.be>Thema’s>Waterkwaliteit> 
Mestbank>Formulieren en registers>Formulieren 
Mestbank>Mestbankloket> formulier Toekenning van een 
volmacht voor het Mestbankloket

Bezorg het formulier uiterlijk op 15 maart 2022 aan de 
Mestbank
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https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Mestbankloket/Toekenning_van_een_volmacht_voor_het_Mestbankloket.doc


www.vlm.be

Vragen?


