
Een volmacht geven als rundveehouder in AB Register 

Via het producentenportaal hebt u de mogelijkheid om uw volmachten te beheren. De personen die 
over een volmacht beschikken voor uw bedrijf, krijgen toegang tot alle geregistreerde gegevens voor 
uw bedrijf, alsook tot de bedrijfsrapporten. Deze informatie kan ondersteunend zijn voor de verdere 
bedrijfsbegeleiding. 

Volg de stappen hieronder om de nodige volmachten te geven aan uw dierenarts en/of 
zuivelfabrikant. 

1. Klik op de knop ‘rundvee’: 

2. Klik op het tabblad volmachten. 

  



3. Beheer de volmachten als volgt; 

- Zuivelfabrikant (enkel beschikbaar voor melkvee) 

Het is mogelijk om uw zuivelfabrikant inzage te geven in uw volledige dossier. U kan dit reeds 
doen tijdens de opstartprocedure. Daarnaast is het ook mogelijk om onder de tab ‘Volmachten’, 
volmachten toe te kennen of in te trekken. U kan deze volmacht ter hoogte van de titel 
‘Zuivelfabrikant’ steeds aanpassen via de knop ‘Wijzig’. 

Bij de uitwisseling van de bedrijfsgegevens met het MCC portaal, wordt de zuivelfabrikant die 
daar gekend is doorgegeven. Het is voor deze zuivelfabrikant dat u kan bepalen om al dan niet 
een volmacht te geven. Dit is enkel van toepassing voor melkveeproducenten die erkend zijn 
door IKM Vlaanderen. 

- Verstrekte volmachten 

U kan zelf ook een volmacht verstrekken aan bepaalde verschaffers van antibiotica (bv. aan een 
plaatsvervangende dierenarts). Deze informatie kan ondersteunend zijn voor de verdere 
bedrijfsbegeleiding.  

Onder de tab ‘Volmachten’ kan u volmachten toevoegen door op de knop ‘Voeg volmacht toe’ te 
klikken. Op basis van de naam of het identificatienummer van de dierenartsenpraktijk of firma of 
op basis van het ordenummer van de dierenarts, kunt u een verschaffer aanduiden in het 
systeem. 

- Automatische volmacht 

Ten slotte is er de automatische volmacht die de dierenartsenpraktijk van uw bedrijfsdierenarts 
steeds krijgt. Hier vindt u de naam van de dierenarts waarmee u een contract voor 
bedrijfsbegeleiding heeft afgesloten. Deze gegevens worden opgevraagd tijdens de 
opstartprocedure. Aan deze dierenarts en de dierenartsenpraktijk waar hij werkt dient u een 
automatische volmacht voor uw bedrijf te geven.  

Op het moment dat er een andere bedrijfsdierenarts wordt aangesteld, moet u hier de wijziging 
opnemen door op de knop ‘Wijzig’ te drukken. Hier kunt u een nieuwe dierenarts selecteren 
o.b.v. naam of ordenummer. Zo krijgen uw nieuwe bedrijfsdierenarts en zijn dierenartsenpraktijk 
automatisch een volmacht en wordt de volmacht van uw vorige bedrijfsdierenarts ingetrokken. 

 

Vragen? 

Contacteer de helpdesk van AB Register via helpdesk@abregister.be of 02 808 50 93. 

 


