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Omdat Vlaanderen er nog steeds niet in slaagt om de mestproblematiek volledig onder controle te krijgen, wordt de regelgeving almaar
strenger. Zo worden mesttransporten steeds beter gecontroleerd
omdat men vermoedt dat bij het transport soms zaken gebeuren die
niet helemaal volgens het boekje verlopen. Daarom moeten sinds
vorig jaar ook transporten in het kader van de burenregeling een
systeem hebben waardoor ze via gps kunnen worden gevolgd. In dit
dossier vergelijken we de drie toepassingen voor mobiele telefoons
die momenteel beschikbaar zijn. We geven ook wat toelichting over
de toepassing van deze apps.
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Dossier Gps en
mesttransporten
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Dossier
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Apps voor mesttransporten
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AGR-gps-apps
doorgelicht
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De regelgeving rond het transporteren van mest wordt voortdurend
strenger en de Mestbank voorziet steeds meer maatregelen om dit alles
te controleren. Bij de invoering van MAP 6 is beslist dat iedereen die
vloeibare dierlijke mest met een burenregeling vervoert, naar een
afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of
gebiedstype 3, gebruik moet maken van AGR-gps. Dit betekent dat niet
alleen erkende vervoerders maar ook gewone landbouwers nu onder
deze regeling vallen.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie en Bodembeheer
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ij de uitwerking van deze
beslissing werd als alternatief
het gebruik van een vereenvoudigd systeem, de AGR-gps-app op de
smartphone toegelaten. De aanbieders
van deze apps moeten erkend worden
door de Mestbank. Momenteel zijn er
in Vlaanderen drie gps-dienstverleners
met een goedgekeurde app. In dit
artikel bekijken we ze in detail.

© TOM GOVAERTS
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Algemeen principe overal
hetzelfde
Voordat je een AGR-gps-app kan
gebruiken, moet je via het Mestbankloket een AGR-nummer aanvragen.
Dat nummer heeft de dienstverlener
nodig om de AGR-gps-app te kunnen
programmeren. Je kan een AGR-nummer aanvragen via het Mestbankloket,
van zodra je een dienstverlener hebt
gekozen.
Om een mesttransport te beginnen,
open je de gekozen app op je smart-

phone. Een transportcyclus wordt
gestart met ‘het laden van mest’.
Geef daarvoor het nummer van de
burenregeling in. Het laadbericht geef
je in op de exacte plaats waar de mest
geladen wordt. Als het laadbericht
werd doorgegeven is de cyclus officieel
gestart. Tijdens het vervoer van de
mest stuurt de app om de 5 minuten
een signaal naar de Mestbank. Als je
aankomt op het perceel, moet je een
‘losbericht’ versturen en kan je de mest
uitrijden. Als je meerdere percelen wil
bemesten, kan dat door gewoon naar
het volgende perceel te rijden en
opnieuw een losbericht te versturen.
Als je klaar bent met het uitrijden,
moet je een ‘definitief losbericht’ versturen om de cyclus te beëindigen.
Als je lost in een opslag, moet je een
losbericht versturen op de exacte losplaats, voor het lossen van de meststoffen. Na het lossen geef je een
definitief losbericht. Een mesttrans- ->
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Dossier

Voor de meeste bedrijven zijn de abonnementsformules interessanter. Daar is
het aantal transporten onbeperkt. Met
de Mono-user betaal je 50 euro per jaar
en kan je met één smartphone tegelijk
aan het werk. Wil je toch met meerdere
smartphones tegelijk rijden, dan kies je
best het Multi-User-abonnement. Dit
kost 55 euro per jaar.
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Burenregeling AGR-gpsapp (Multi-track)

nd

Welke apps zijn er
momenteel beschikbaar op
de Vlaamse markt?
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Multi-track werd ontwikkeld door
M.B.S.S. nv, een firma actief in de markt
van voertuiglokalisatie. Multi-track
beweert dat het de enige is waarbij de
registratie, bestellingen en betalingen
zowel vanop de beveiligde website als
vanuit de app zelf kunnen gedaan worden. Ook alle aanpassingen kunnen vanuit de app zelf. Er is dus geen vaste computer nodig om deze tool te gebruiken.
De app houdt een overzicht bij van de
uitgevoerde transporten zodat je kan
opvolgen wat al gedaan werd. Daarnaast
kunnen we ook meegeven dat de app de
coördinaten van de locaties bijhoudt in
combinatie met een satellietfoto.
Multi-track beweert de enige te zijn met
een duidelijk overzicht van alle gegevens
op één scherm: burenregelingnummer,
laadruimte, sterkte gps-signaal en de
fase in de cyclus.
Ook na de kantooruren of in het weekend kan je met een ‘fysiek persoon’ contact opnemen om geholpen te worden.
Bovendien voorziet deze app zelf een
basismonitoring om bijvoorbeeld te
melden dat een cyclus niet correct werd
afgesloten.
Na bestelling van de app worden alle
klanten opgebeld om te kijken of alles
goed geïnstalleerd werd.
Multi-Track heeft drie tariefformules.
Met de prepaidformule betaal je 45 euro
voor 30 credits. Eén transport ‘kost’ één
credit. Het voordeel is dat de resterende
credits niet vervallen. Deze formule is
interessant voor gebruikers die heel weinig transporten doen.
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www.burenregeling.be of
www.facebook.com/burenregeling

co

py

rig

ht

portcyclus bestaat dus minstens uit
een laadbericht, een losbericht en
een definitief losbericht. De app moet
uiteraard ook weten met welke capaciteit het transport wordt uitgevoerd. Je
moet dus je transportmiddel registreren op de app. Indien je meerdere combinaties hebt, kunnen deze geregistreerd worden en kies je de juiste
combinatie bij het starten van de
cyclus. Alle apps moeten voorzien dat
de gebruikers altijd een testsignaal
kunnen sturen naar de Mestbank. Ze
moeten ook steeds een 24/7 service
aanbieden. Als een mestcyclus afgesloten wordt, kan de VLM je verplaatsingen niet meer volgen.
De app zelf is altijd gratis. Het abonnement om de app te gebruiken is echter
nooit gratis. Laat je dus niet misleiden
door de boodschap ‘gratis app’.
De aanbieders zijn vertrouwd met de
Mestbank en het MAP omdat ze allemaal de klassieke AGR-gps-toepassingen leveren voor erkende mestvervoerders.

All-Connects koos er bewust voor
om de app zo eenvoudig mogelijk te
houden voor de chauffeurs. De
geavanceerde instellingen kunnen
via het onlineplatform gebeuren.
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Multi-track beweert de enige te zijn met
een duidelijk overzicht van alle gegevens
op één scherm: burenregelingnummer,
laadruimte, sterkte gps-signaal en de
fase in de cyclus.
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VehicleViewer
van Qeos
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Bij Qeos betaal je enkel voor de kalendermaanden dat de app gebruikt werd.
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De VehicleViewer is een product van Qeos,
een bekende leverancier in de landbouwsector. Qeos heeft een systeem ontwikkeld
waarbij eenvoud voorop staat. De gegevens
van je bedrijf (AGR-nummer, transportcombinaties, gebruikers …) moet je
e-mailen naar Qeos en die stuurt dan één
identificatienummer terug. De verschillende gebruikers in het bedrijf kunnen de
VehicleViewer-app downloaden en inloggen met het identificatienummer. Het
maakt voor deze dienstverlener dus niet
uit hoeveel personen, tractoren, laadruimtes of smartphones er gebruikt worden.
Zelfs de andere partij uit de burenregeling
kan met het identificatienummer het
transport uitvoeren!
Het gebruik van de VehicleViewer-app
kost 5 euro per maand ongeacht het
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All-connects is een familiebedrijf dat
telematica-oplossingen levert voor het
monitoren van voertuigen, medewerkers
en materialen. Belangrijke doelgroepen
zijn de bouw- en de landbouwsector.
Centraal staan twee gebruikerstoepassingen: het onlineplatform en de smartphone-app. Op het onlineplatform kan
de klant (beheerder) trekkers en trailers
identificeren, contracten aanmaken, en
logins voor chauffeurs genereren.
De beheerder kan altijd in realtime de
historiek van gereden ritten raadplegen.
De AGR-gps-app voor de smartphone
wordt door de chauffeurs gebruikt om de
mestritten te registreren. Het voordeel
van de smartphone-app is dat deze heel
gebruiksvriendelijk is en zorgt voor een
vlotte registratie van de gereden ritten.
Dit kan een oplossing zijn voor chauffeurs die een toepassing willen die duidelijk en simpel te gebruiken is. Op het
onlineplatform kan de beheerder steeds
de gereden ritten raadplegen, in een lijst
met alle details over de mesttransporten,
en de doorgestuurde locaties.
Voor 60 euro per jaar krijg je bij AllConnects drie logins die gebruikt kunnen worden door een onbeperkt aantal
chauffeurs. Een 24/7 helpdesk tijdens
het mestseizoen is inbegrepen in het
abonnement. De AGR-gps-app is verkrijgbaar bij All-Connects en bij de
lokale partner in West-Vlaanderen,
IDE-Service in Pittem.

gebruiksvolume. Bij het opstarten van de
overeenkomst wordt 60 euro aangerekend.
Op het einde van het jaar wordt bekeken in
hoeveel maanden er gereden werd en
wordt het saldo teruggestort of gebruikt
als voorschot voor het volgende jaar. Als je
dus slechts in drie kalendermaanden hebt
gereden, kost deze app dat jaar voor dit
bedrijf 15 euro, ongeacht hoe intensief de
app gebruikt werd.
Als er transporten gerealiseerd werden,
krijgt de landbouwer gedurende de daaropvolgende nacht een overzicht van de uitgevoerde werken in zijn mailbox.
De 24/7 support wordt afgedekt door de
bedrijfsleider van Qeos zelf. Hij vindt het
belangrijk om de problemen met het
gebruik in hoogst eigen persoon te kunnen
bespreken met de klanten.
Voor landbouwers die vertrouwd zijn met
de Apple-software is de app van Qeos
geen optie. Deze app wordt namelijk enkel
ondersteund door Android-gebruikssystemen.

nd

All-Connects

De apps moeten allemaal minstens om de 5 minuten een signaal versturen naar de
Mestbank. Zo kan de route gevolgd worden. Bij All-Connects kunnen de routes via
het onlineplatform bekeken worden.

www.qeos.be

Conclusie
Volgens de algemene richtlijnen van
de Mestbank voldoen de drie apps
aan de basisprincipes. Ze lijken
qua gebruik dan ook erg op elkaar.
Alle aanbieders zijn professionele
bedrijven die van aanpakken weten,
elk met hun eigen invalshoek. De
prijzen liggen zeer dicht bij elkaar
en zijn erg laag gehouden. De
grootste verschillen liggen in het
instellen van de app. Daar waar de
ene firma alles mogelijk maakt via
de smartphone zelf, kiest de andere
firma ervoor om alles centraal te
regelen via een webportaal met uitgebreide mogelijkheden. De derde
houdt alles basic en zo simpel mogelijk. Ook staan alle firma’s garant
voor een goede ondersteuning.
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Enkele termen toegelicht

AGR-gps

Gps-dienstverlener

AGR komt van agrarisch, gps betekent
global positioning system of algemeen
positioneringssysteem. Dit is een toepassing waarbij men met behulp van
een reeks satellieten de positie van een
gps-apparaat kan bepalen. Tegenwoordig hebben de meeste nieuwe auto’s
standaard zo’n gps-systeem aan boord.
De meeste gsm-toestellen hebben ook
een dergelijke toepassing. Tegenwoordig is de plaatsbepaling met gps tot op
enkele meters nauwkeurig!
AGR-gps is dus een toepassing waarbij
van het gps-systeem gebruikgemaakt
wordt om de positie van een tractor of
mesttank te volgen.

Dit zijn bedrijven die zorgen voor de
verbinding tussen de transporteur en
de Mestbank. Erkende mestvervoerders moeten al enkele jaren werken
met een gps-systeem. Dit systeem
wordt aangeboden door een dienstverlener. Sinds vorig jaar zijn er ook enkele
van deze dienstverleners die een gsmapp hebben ontwikkeld waarmee de
burenregelingtransporten kunnen
voldoen aan de verplichtingen van
MAP 6.

ht

rig

py
co

Regeling met de gps-app
Voor burenregeling tot 1 augustus moet
elk transport van vloeibare mest naar
een perceel in gebiedstype 2 en 3
gebeuren met gebruik van een app op
de mobiele telefoon van de vervoerder
zodat het transport steeds kan worden
gevolgd. Let op, elk jaar vanaf 1 augus-

30

Boer&Tuinder • 14 januari 2021

nd

bo

MAP 6 bakende vier gebiedstypes af in
functie van de waterkwaliteit die de
VLM er heeft opgemeten. Gebiedstype
2 en 3 zijn de zones met de slechtste
resultaten. Daarom zijn de uitrijregels
er strenger dan elders.
Op het e-loket van het departement
Landbouw en Visserij kan je nagaan
welk gebiedstype is toegekend aan
een bepaald perceel.
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Jaarlijks moet vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar
een perceel in gebiedstype 2 of
gebiedstype 3 gebeuren door een
erkende mestvoerder, vanaf dan kan
een gewone burenregeling niet! Die
verplichting geldt niet als het gaat om
een perceel grasland of om een blijvende teelt.
Het vervoer van vloeibare dierlijke
mest naar percelen in gebiedstype 2 of
gebiedstype 3 kan dus vanaf 1 augustus
tot de uitrijstop niet met een burenregeling en ook niet volgens de regeling
van eigen mest op eigen grond, zonder
transportdocumenten. Ook het vervoer
in het kader van een grensboerregeling
naar die percelen moet gebeuren door
een erkende mestvoerder.
Je hoeft als landbouwer die maatregel
niet toe te passen als je een geldige
vrijstelling van de gebiedsgerichte
maatregelen hebt, op basis van een
bedrijfsevaluatie.

Gebiedstype 2 en 3

en

Vanaf 1 augustus

tus kan mesttransport alleen nog met
een erkende vervoerder! Transporten
naar grasland en blijvende teelten vallen buiten deze AGR-gps-appverplichting.

© TOM GOVAERTS

Wie mag welke mesttransporten uitvoeren en met welke documenten? De
algemene regel is dat elk vervoer van
dierlijke of andere meststoffen moet
gebeuren door een erkende mestvoerder. Op die algemene regel gelden een
aantal uitzonderingen: eigen mest op
eigen grond; burenregeling; transporten met een klein laadvermogen;
grensboerregeling en een erkende verzender.
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Vervoer van mest

AGR-gps-app
App is de afkorting van applicatie of
toepassing. Dit zijn kleine programma’s die geïnstalleerd worden op een
gsm of computer om bepaalde taken
uit te voeren. Iedereen kent allicht de
apps van Facebook of Whatsapp of die
van het KMI om het weer te voorspellen. De AGR-gps-app is een toepassing
om mesttransporten van op afstand te
kunnen volgen.

Login
De login is een code die je nodig hebt
om bepaalde computertoepassingen of
apps te kunnen opstarten. Met een
login kan je vervolgens inloggen.

Realtime
Realtime is het Engels voor ‘nu, op dit
moment’, letterlijk: reële tijd. Het betekent bijvoorbeeld dat je direct en op elk
moment kan zien op het scherm van
computer of gsm waar een bepaald
voertuig zich bevindt.
www.vlm.be
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Ik heb geen mobiel internet. Mobiel internet is een vereiste om de AGR-gps-app te
kunnen gebruiken. Dat wil zeggen dat je
een abonnement voor datatransport moet
hebben op je gsm. Een gsm die alleen via
wifi contact met het internet kan maken,
volstaat niet.
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Je gps-signaal valt weg. Als er geen gpsontvangst is op het moment van het versturen van een bericht vanuit de AGR-gpsapp, dan wordt een storingsindicator
meegestuurd. In het bericht wordt samen
met de storingsindicator de laatst gekende
locatie vastgelegd.

lijk is er geen bepaling die stelt dat de
smartphone tijdens een transportcyclus
uitsluitend voor de AGR-gps-app gebruikt
mag worden. Al is het wel zo dat de app het
best functioneert als dat niet het geval is.
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Als de AGR-gps-app aangeeft dat een
onderdeel van de app niet correct werkt,
mag de vervoerder de geplande mesttransportcyclus niet aanvatten. Als de mesttransportcyclus al is begonnen voordat het
defect optreedt, mag de vervoerder die
mesttransportcyclus nog afwerken.
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Problemen met de app?
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Mijn mobiel internet valt weg. Als er geen
dataconnectie is op het moment van het
versturen van een bericht vanuit de AGRgps-app, zal de app dit bericht bewaren en
opnieuw versturen wanneer er connectie
is. Het bericht wordt dan met vertraging
verstuurd, maar bevat het tijdstip en de
locatie van het moment van de verzending.
De app zal constant proberen om het
bericht te versturen tot er opnieuw een
internetverbinding is.

Ik heb een fout gemaakt. Menselijke fouten kunnen gebeuren, maar moeten tot een
minimum beperkt worden. De Mestbank
beseft dat dergelijke fouten kunnen gebeuren en heeft hier begrip voor, maar dit wil
niet zeggen dat een menselijke fout nooit
beboet zal worden, omdat de overtreding
wel degelijk gemaakt is.
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Kan je intussen je gsm gebruiken? Wette-

De VLM raadt wel aan om problemen te
noteren, bijvoorbeeld op het registratiebewijs van de burenregeling. Als dan door de
Mestbank vragen gesteld worden over deze
vrachten, dan kan hij argumenteren wat er
toen fout liep. n

We hebben in dit dossier geprobeerd om de
nodige informatie te
voorzien voor wie vanaf
februari weer mest wil
vervoeren, vooral dan in
de burenregeling. Daarbij stelden we de drie
mogelijke toepassingen
kort voor. Ze zijn alle
drie evenwaardig zodat
het aan de gebruiker
is om te bepalen welke
toepassing (app) hij zal
gebruiken.
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