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Datum: 22 maart 2019

Geachte heer/mevrouw, 

In 2019 geeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra aandacht aan de 
mestdistributie op het juiste gebruik van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM).

Weet u wat u vervoert? Om het u makkelijk te maken hieronder enkele aandachtspunten voor het 
gebruik van het VDM:

1. Vermeld de juiste mestcode(s) en opmerkingscode(s)
2. Gebruik de juiste relatienummers
3. Noteer het juiste registratienummer van de mestopslag (indien van toepassing)
4. Zorg ervoor dat het document volledig is ingevuld en ondertekend
5. Let op: de weegeisen wijzigen per 1 april 2019. Zo moet, onder meer, het gewicht van de 

vracht direct na het laden worden bepaald en dient de weging in Nederland plaats te vinden 
wanneer het om export gaat. Vanaf 1 oktober 2019 moet de weegbon altijd in het voertuig 
aanwezig zijn gedurende het vervoer van de vracht.

De mestdistributeurs die onjuist gebruik maken van het VDM zorgen ervoor dat de 
mineralenstromen niet inzichtelijk zijn en creëren zo een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte 
van de vele anderen. Met de inspecties beogen we onder meer de eerlijke concurrentie voor alle 
mestdistributeurs te behouden en zorgen we samen voor een correct beeld van de meststromen. 
Want het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu.

De mestdistributeur is verantwoordelijk voor het volledige proces van laden, wegen, bemonsteren 
tot en met het lossen, alsmede het volledig opmaken en registreren van de VDM gegevens. 
Mestdistributeurs die niet of onjuist gebruik maken van het VDM zijn strafbaar. De NVWA maakt 
dan een rapport op waarna RVO.nl een boete oplegt. Op www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/mestbeleid/mest/mest-vervoeren-en-opslaan/dierlijke-mest/vervoersbewijs vindt u 
informatie over de wettelijke voorschriften rondom het VDM.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Mijn collega’s van het RVO klantcontactcentrum 
zijn u graag van dienst via telefoonnummer 088 042 42 42. 

Met vriendelijke groet,

drs. N.G. Maij 
divisiehoofd Inspectie
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