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-1& Vlaanderen D61AJ:IT04ENT LANO&OVW EN VISSEll:U 

E·LOKET 
DEPARTEMENT 
LANDBOUW & VISSERIJ 

Aanmelden 

p ~ lil, Ó \ Alnmtlden • E·lokct Landb., . X 

Il■ 
? 

Help 

Landbouwvlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid 
uitgeaevendoor PffiitOerotntli!OdbollWfOYl'il:ffii 

Nieuws 

Betalingsaldovandepremievoorde 

product~vaovlee;k<!lveren-ulmpagfle 

2018 

Pa5poortplichtige planten. tabel en k<lart 

gemtegreerd . ... watumoetweteoover 
verzamelaanvraag2019 

Bijkomende uItbetallngeo van 

basisbetaling premie voor jonge 

landbouwers. premie voor vergroening 

en de premie voor ha behoud van de 

gespecialiseerde zoogkoeienhouderiJ 

campagne2018 

lmpactgemeentelijkefusiesbijhet 

Departeml'flt LandbouwenVlsserlJ 

Onderhoudsmomenten e--lOf:;.et van 
Januaritotjuni2019 

ll1fff rieuws ) 

tstbijgewerktop S/03/201910'i0u 

1 AANMELDEN 

1.1 INLOGGEN E-LOKET 

Meld u aan via via het e-loket. 

Volgend scherm verschijnt. Kies de digitale sleutel waarmee u wil aanmelden. 
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csAM Aanmelden bij de online overheid 

Kies uw digitale sleutel om aan te melden Hulp nodig? 

Digitale sleutel{s) met elD of digitale idenfüeit 

AANMELDEN 
met elO kaartlezer 

Oigitale sleutel{s) met beveiligingseode en gebruikersnaam+ wachtwoord 

~ 
~ 

AANMELDEN 
met beveiligingscode via mobiele app 

AANMELDEN 
met beveiligingscode via tok.en 

European authentication 

••• AANMELDEN 
met Cross Border Authentication 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1/04/2019 Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw : handleiding voor adviseurs pagina 3 van 14 



 

 

      

  

  
 

 
 

    
 

 
   

 

 
 

     
  

 
 

Meer aanvragen.. a M1Jn dossiers 01 M1Jn volmachten en rechten Geoloket Landt>ouw 

U hebt nog geen e-mailadres opgegeven. Graag hieronder uw e-mailadres invullen en op ·opslaan· klikken. Heeft u geen e-mailadres of geeft u er liever geen op. vink dan l k beschik 

niet over een e-mailadres" aan. 

uw e-mailadres 

Bevestig uw e-mailadres 

Q Ik beschik niet over een e-mailadres. 

4%h- ( Ongedaan maken ) 

1.2 AANMELDEN 

Dubbelklik op het pictogram “Meer aanvragen”. 

Opdat u als adviseur in de mogelijkheid zou zijn om een email te ontvangen wanneer bv. een 
landbouwer een aanvraag gedaan heeft is het nodig om indien u het volgende scherm krijgt uw email 
adres in te vullen. 
Indien uw emailadres reeds in het systeem zit, zal dit scherm niet getoond worden. 

Op de volgende afbeelding wordt gevraagd om het gebruikersreglement goed te keuren. Door op de 
link te klikken kan u het gebruikersreglement openen. Om verder te kunnen gaan moet u klikken op 
“Accepteer”. 
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LOKff 
JEPAR- EMENT 
.ANDBOUW & VISSERIJ 

Verzamelaanvraag 

Agrom1l1eumaatr~gelen en 
boslandbouwsystemen 
cagroforesuy) 1-proces 

Gebruikersreglement 
Om verder te gaan moet u akkoord gaan met het gebruikersreglement. 

Extra info: 

Aanpas~ng gebruikersreglement 

Klik op de link hiernaast om het gebruikersreglement te openen: Gebruikersreglement 

Vlaams Landtouw1nvester1ng<tonds 
(VLIJ: 

N1uchoohc Vorming 

Agrom1l1e umaatreçelen en 
boslandbouwsystemen 
(agroforestry) 

Premie vo:>r de pr:>duct1e ,an 
vl~eskalve·en 

Betalingsrechten 

Vcrm 1rdc r 1ng mc:lkprocuct1c 

Bedr1Jtsadv1sering m de b1olog1sche 
lan::lbouw 

Zoogkoc1cn 

Voor het raadplegen van de contracten die landbouwers met u als adviseur willen sluiten: klik op het 
pictogram “Meer aanvragen”. 

Als adviseur en om de aanvragen van de landbouwers te kunnen raadplegen dient u op het pictogram 
“Kratos” te klikken. Niet het pictogram “Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw”. 
Indien u op het pictogram “Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw” klikt is dit bedoeld om als 
landbouwer zelf een aanvraag tot advies aan te vragen. 
Vergis u dus niet. 

Vervolgens komt u op een scherm met pictogrammen of lijst, met “Voor wie?”. 
Hier moet u uw hoedanigheid kiezen. 
Bv. ik ben zelfstandig adviseur, maar ik ben ook erkend als adviseur als zijnde werknemer bij een 
erkende adviesdienst. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1/04/2019 Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw : handleiding voor adviseurs pagina 5 van 14 



 

 

      

   
 

 

 
 
 

   

   
 

   

  
  

     
   

  
 

 
 

ienst 
waar adviseur 
tewerkgesteld 

Er zal moeten gekozen worden of u het advies geeft als “zelfstandige” of als “zijnde werknemer bij 
erkende adviesdienst”. 

Klik op het betreffende pictogram: bv. “Naam Erkende adviesdienst” (in geval van werknemer). 

2 VALIDEREN ADVIESAANVRAGEN EN DOSSIER 
AFHANDELEN 

2.1 GOEDKEUREN OF AFKEUREN 

Volgend schermoverzicht: Dit is de aanvraag die de landbouwer heeft gedaan. 
Hier kan u de aanvraag van de landbouwer nakijken en akkoord gaan of niet akkoord gaan. Indien niet 
akkoord, dan komt de aanvraag te vervallen. Bewerken is niet mogelijk. Bij weigering moet u de 
checkbox “Bevestigen ontvangst adviesaanvraag” uitklikken (en een motivering ingeven) en dan 
“Indienen” klikken. 

Indien u reeds afspraken gemaakt hebt in die zin dat een of meerdere bezoeken reeds gekend zijn, dan 
kan u deze al invullen. 
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IES.AANVRAAG 

DOCUMENTEN 

GA NAAR 

OVBUJCHT 

-- l"'"·~-
St4rtersac!vies 

Ooroei,SioBM 

Oorotl)SioBM 

25/03/ 2019 

25/ 03/ 2019 
l~igodoor dead·lie§C.en~ 

~igodoor deaa·,ieK!enst 

2.2 PLAATSBEZOEKEN INVULLEN 

U kan via adviesaanvragen nieuwe bezoeken doorgeven. 
Hiervoor klikt u op het pijltje dat u rechts ziet bij een reeds goedgekeurde aanvraag 

Daarna klikt u op in de linkse kolom op “Plaatsbezoeken” 

Op het volgend scherm kan u dan een nieuw plaatsbezoek toevoegen door op het plusteken te klikken. 
U kan dan een tijdstip en een plaats toevoegen. 
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DOCUMENTEN 

Pl.AATSBEZOEKEN 

GA NAAR 

OVIRZICHT 

Plaatsbezoeken 
(±) Nieuw plaatsbezoek toevoegen 

27/ 04/ 2019 14:00 

Te kermen geven 

1 @ Nieuw olaatsbezoektoevoegen 

06/0d/ 2079 00:00 

Plaats 

Te kennen geven 

y @@ 

@0 
®0 

♦H:HH:9 

Daarna klikt u op “opslaan” 

Dan klikt u op “te kennen geven”. 
Daarna wordt een mail verstuurd naar de controledienst van het departement Landbouw en Visserij. 

2.3 INDIENEN VAN DE UITBETALINGSAANVRAAG 

Klik op “Uitbetalingsaanvragen”. 
Voor nieuwe uitbetalingsaanvraag klikt u op “Nieuwe uitbetalingsaanvraag”. 
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-------------------------------------------------------------

In dit scherm wordt het contractbedrag al ingevuld volgens de aanvraag. Dit bedrag kan echter nog 
aangepast worden, enkel in lagere zin. 

Indien in dit geval het contractbedrag geen 600 euro was, maar bv. 500 euro, dan kan dit nog in die zin 
aangepast worden. 
Indien het contractbedrag gewijzigd wordt, dan dient u bij “Opmerkingen” de reden in te voeren. U 
dient bij “Opmerkingen” dan iets in te vullen. Zo niet, zal u foutmelding krijgen. 

2.4 DOCUMENTEN UPLOADEN 

Vervolgens dient u op de knop “Selecteer bestanden” te klikken. 

Er dienen minstens twee documenten opgeladen te worden, zijnde de factuur, en het advies. U dient 
hierbij het documenttype aan te duiden. “Factuur” of “Advies rapport”. 
Beide documenten zijn nodig om verder te kunnen gaan. Er kunnen meerdere adviesrapporten 
opgeladen worden (het advies per bedrijfsbezoek). 
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Toegelaten bestandstypes: pdf / .xls / .xlsx / .tiff / .bmp / .jpg / .png / .gif / .msg 

0 Selecteer bestanden 

Documenttype 

Naam 

Omschrijving: 

V 

Oplaaddatum: 18/03/2019 

Grootte: 137162 bytes 

Type: pdf 
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Document(en) 
Toegelaten bestandstypes: .pdf / .xls / .xlsx / .tiff / .bmp / .jpg / .png / .gif / .msg 

0 Selecteer bestanden 

Documenttype 

Faauur 

Advies rapport 

Oplaaddatum: 18/03/ 2019 

Grootte: 13n62 bytes 

Type:pdf 

U dient dus minstens 2 documenten op te laden: de factuur onder documenttype factuur, en de gegeven 
adviezen onder “Advies rapport”. 
Toegelaten bestandstypes: .pdf / .xls / .xlsx / .tiff / .bmp / .jpg / .png / .gif / .msg 

Vervolgens klikt u op het teken “Opslaan”. 
En vervolgens “Indienen”. 
Opgelet: per document dient u te klikken op “Opslaan” en “Indienen”! 

Op het volgende scherm ziet u het statuut “Ingediend door de adviseur”. 
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U kan afmelden door te klikken naast uw naam rechts bovenaan. 
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