
STAPPENPLAN: AANMELDEN AB REGISTER 

Dit is een kort stappenplan dat waarmee u als Belplume deelnemer eenvoudig kan aanmelden & controleren of dat u in orde bent met het antibiotica-monitorprogramma.  

 Voor een visuele uitleg: zie “Demo eenvoudig het AB Register controleren” op https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

 Voor uitgebreide informatie: zie “Reglement AB Register pluimvee” op https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

 Voor informatie over het antibiotica rapport: zie “Handleiding antibiotica rapport pluimvee” op https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

STAP 1: AB Register website 

 Surf naar https://producent.abregister.be/login 

 Klik op “Wachtwoord aanvragen” 

 

 

STAP 2: Wachtwoord aanvragen 

 Voer uw inrichtingsnummer in  

= 8-cijferige code  

! Zonder BE of FR 

! Zonder -0301 

 

 

 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
https://producent.abregister.be/login


STAP 3: Bevestiging via e-mail 

 U heeft een e-mail ontvangen van 

helpdesk@abregister.be 

 Indien u geen mail heeft ontvangen, controleer uw 

SPAM-folder. 

 Indien u geen mail heeft ontvangen in de SPAM-

folder, neem contact op met de AB Register helpdesk 

0032 2 552 81 19 

helpdesk@abregister.be 

 Bevestig uw inschrijving door op de link in de e-mail te 

klikken. 

 
 
  

STAP 4: Controleer en vervolledig uw gegevens  

 Het wachtwoord naar uw keuze heeft minstens; 

- 1 hoofdletter 

- 1 kleine letter  

- 1 cijfer  

- En is in totaal minimum 8 karakters lang  

(Bijv. Lastenboek12) 

  

 

mailto:helpdesk@abregister.be


 

STAP 5: Startpagina 

 Klik op de “Pluimvee” knop 

 

 

 

STAP 6: Controleer en vervolledig uw gegevens  

 

 



STAP 7: Klik op “Registraties” 

 Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle antibiotica-

registraties die uw dierenarts heeft ingegeven. 

 Zijn alle antibiotica-registraties aanwezig? 

 Ontbreekt een antibiotica-registratie? 

Neem contact op met uw dierenarts 

 

 

STAP 8: Klik op het detail  

 Klik op de blauwe tekst in de kolom “Ref.” 

 

STAP 9: Controleer de antibiotica-registratie 

 Fout gevonden?  

Klik onderaan de pagina op “Meld het ons”  

 



STAP 10: Klik op “Opgezette loten”  

 Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle opgezette 

loten die uw broeierij heeft ingegeven. 

 Zijn alle opgezette loten geregistreerd? 

 Ontbreekt een opgezet lot? 

Contacteer uw broeierij 

 Ontbrekend lot afkomstig van buitenlandse broeierij? 

Registreer het zélf via het formulier op 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

 

 

STAP 11: Klik op het detail 

 Klik op de blauwe tekst in de kolom “Uniek lotnummer” 

  

STAP 12: Controleer het opgezette lot 

 Fout gevonden?  

Klik onderaan de pagina op “Meld het ons” 

 

 

 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php


STAP 13: Klik op “Bedrijfsrapporten” 

 Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle antibiotica 

rapporten voor uw bedrijf. 

 Bespreek deze telkens met uw bedrijfsdierenarts. 

 Neem de nodige maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 14: Klik op “Volmachten” 

 Heeft uw bedrijfsdierenarts een volmacht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STAP 15: Klik op “Bedrijfsgegevens” 
 

 

STAP 16: Controleer bedrijfsgegevens 

 Zijn deze gegevens foutief?  

Contacteer info@belplume.be 

 

 

 
Proficiat, u heeft alles gecontroleerd! 

 
 

 

 

mailto:info@belplume.be

