
Online Wijzigen transportdocumenten 
via Mestbankloket



Algemeen

enkel mogelijk voor MAD, VD en GBD die nagemeld of afgemeld 
zijn
NIET: documenten die voorlopig bevestigd zijn
Mestbank kan documenten blokkeren voor wijziging

Aandachtspunt:
Erkende verzender ziet overzicht niet als hij inlogt als EV, enkel als 
aanbieder (PA, BV of VP)
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WTD algemeen

Elke betrokken partij of volmachthouder kan wijziging indienen
Andere betrokken partijen moeten handtekenen

Indienen van wijziging kan tot en met 1 maart van het jaar 
volgend op het vervoerjaar
Handtekenen door andere partijen is mogelijk tot en met 15 
maart
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Voorbeeld wijziging
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aanmaken wijziging
handtekenen wijziging

https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/instructiefilm%20aanmaken%20wijziging.webm
https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/instructiefilm%20handtekenen%20wijziging.webm


Selectie wijzigingen
Eén of meerdere vinkjes mogelijk

Bij overnachting: extra vinkje
mogelijkheid om datum overnachting te wijzigen
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Welke handtekeningen nodig?
MAD
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Soort wijziging MAD
Handtekening

Erkende 
mestvoerder Aanbieder Afnemer

wijziging status 
(afmelden/verkeerdelijk afgemeld) x x x

wijziging aantal vrachten x x x

wijziging mestsoort- of vorm x x x

wijziging datum transport x x x

wijziging tonnage x x x

wijziging mestinhoud x x x

wijziging aanbieder x oude + nieuwe

wijziging afnemer x oude + nieuwe

wijziging laadplaats x x

wijziging losplaats x x

wijziging hoedanigheid aanbieder x x

wijziging hoedanigheid afnemer x x

wijziging nummerplaat x



Welke handtekeningen nodig?
VD (verzender = aanbieder)
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Soort wijziging VD
Handtekening

Aanbieder Afnemer

wijziging status (afmelding/verkeerdelijk 
afgemeld) x x

wijziging aantal vrachten x x

wijziging mestsoort- of vorm x x

wijziging datum transport x x

wijziging tonnage x x

wijziging mestinhoud x x

wijziging afnemer x oude + nieuwe

wijziging losplaats x x

wijziging hoedanigheid afnemer x x

wijziging nummerplaat x



Buitenlandse partij of particulier

Vb. afnemer bij uitvoer, aanbieder bij invoer of particuliere 
afnemer
Hebben geen identificatienummer en kunnen niet inloggen op 
het Mestbankloket => kunnen niet online ondertekenen
Wijziging wordt doorgevoerd zonder handtekening van die partij
WEL: document met handtekening of bevestiging per mail moet 
voorhanden zijn
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Volmachten

Wie volmacht heeft voor rubriek ‘Aan- en afvoer van mest’ heeft 
ook volmacht voor het wijzigen van documenten
Als volmachthouder een volmacht heeft voor meerdere partijen, 
moet die volmachthouder niet apart per partij ondertekenen

Vb. erkende mestvoerder heeft volmacht voor de aanbieder, 
dan moet er niet apart ondertekend worden voor de aanbieder
Vb. volmachthouder heeft volmacht voor aanbieder en 
afnemer, dan moet hij als één van de 2 partijen inloggen en 
ondertekenen

Idem voor zelfde partij met meerdere uitbatersnummer
Vb. erkende mestvoerder = verzamelpunt
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Voorbeelden

Verkeerdelijk afgemeld of nagemeld document afmelden

Wijziging aantal vrachten
Niet mogelijk als wettelijk maar 1 vracht per document 
toegelaten
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https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/Verkeerdelijk%20afgemeld.mp4
https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/nagemeld%20document%20afmelden.webm


Voorbeelden

Wijziging mestsoort- of mestvorm
Ook wijziging van mestinhoud
Voorbeeld wijziging document met aanbieder EM
Aanbieder landbouwer beperkt tot ‘Keuze mest’
Voorbeeld wijziging naar mestcode niet in ‘Keuze mest’

Melding ‘Deze mestcode kan niet gekozen worden’
Invoer/uitvoer: enkel mestcodes uit contract
Verzender: enkel mestcodes uit erkenning
Grensboer: enkel mestcodes uit registratie grensboer
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https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/Voorbeeld%20wijziging%20document%20met%20aanbieder%20EM.webm
https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/Voorbeeld%20wijziging%20naar%20mestcode%20niet%20in%20Keuze%20mest.webm


Voorbeelden
Wijziging mestinhoud

Aanbieder landbouwer beperkt tot ‘Keuze mest’ en geldige 
mestinhoud. Bv. wijziging van stalopsplitsing

Aanbieder EM, VP of invoer: vrije invoervelden
Mest ontvangen in opslag
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Voorbeelden

Wijziging aanbieder of afnemer
Bij aanbieder vaak ook wijziging mestinhoud
Verzender kan aanbieder niet wijzigen
In geval van invoer- of uitvoercontract: keuzelijst
Voorbeeld wijzigen aanbieder

Wijziging laad- of losplaats

Wijziging nummerplaat
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https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/wijzigen%20aanbieder.webm
https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/wijzigen%20losplaats.webm
https://vlmpoc-my.sharepoint.com/personal/evbb_vlm_be/Documents/communicatie%20WTD/WEBINAR/Wijziging%20nummerplaat.webm


VRAGEN?



www.vlm.be
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