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In de praktijk wordt een schip of trein beschouwd als een drijvende/rijdende, niet geregistreerde, opslag van 
dierlijke mest van een intermediaire onderneming. 
 
Het transport per schip/trein  kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
• In situatie 1 wordt de mest van verschillende leveranciers in het schip geladen en wordt de gehele lading 

van het schip overgepompt / rechtstreeks gelost in een geregistreerde opslag van een intermediair. 
 
• In situatie 2 wordt de mest van verschillende leveranciers in het schip geladen en wordt de mest direct uit 

het schip met vrachtwagens naar één of meerdere afnemers gebracht. 
Hieronder worden voor twee situaties beschreven hoe de administratieve afhandeling plaats dient te vinden. 
 
Situatie 1: 
Intermediair A vervoert dierlijke mest van de leverancier naar het schip of de trein dat is ingehuurd door 
intermediair B. 
Vanuit het schip of de trein wordt de dierlijke mest rechtstreeks in een silo van intermediair B gelost. 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _   = bemonstering 
__  = AGR/GPS 
 
 
Deze situatie wordt beschouwd als 1 transport. 
 
Vul het VDM als volgt in: 
 
Veld In te vullen 
Leverancier Leverancier 
Overige betrokkene Eigenaar van schip of trein 
Vervoerder Intermediair A 
Vervoer Invullen als normaal 
 Losplaats: plaats van schip of trein 
Bemonstering Invullen als normaal 
Opmerkingen Code 45 
Afnemer Intermediair B 
 Registratienummer opslag invullen 
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Situatie 2: 
Intermediair A vervoert dierlijke mest van de leverancier naar het schip of trein dat is ingehuurd door 
intermediair B (in de praktijk kan dit ook intermediair A of C zijn). 
Intermediair C rijdt dierlijke mest vanuit het schip of trein naar de afnemer(s). 
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_ _   = bemonstering 
__  = AGR/GPS 

 
 
Deze situatie wordt beschouwd als 2 transporten. 
 
Vul het VDM als volgt in: 
 
Transport 1, VDM 1: van leverancier naar schip of trein 
VDM Leverancier Leverancier 
 Overige betrokkene Eigenaar van schip of trein 
 Vervoerder Intermediair A 
 Vervoer Invullen als normaal 
  Losplaats: plaats van schip of trein 
 Bemonstering Invullen als normaal 
 Opmerkingen* Vul code 45 in 
 Afnemer Intermediair B 
  Laat het registratienummer opslag leeg 
 
Transport 2, VDM 2: van schip of trein naar afnemer 
VDM Leverancier Intermediair B 
  Laat het registratienummer opslag leeg 
 Overige betrokkene Eigenaar van schip of trein 
 Vervoerder Intermediair C 
 Vervoer Invullen als normaal 
  Laadplaats: plaats van schip of trein 
 Bemonstering Invullen als normaal 
 Opmerkingen* Vul code 45 in 
 Afnemer Afnemer 
 
 
 

Leverancier 

 

Eigenaar schip 
 

 

 

Intermediair  A 
 

 

Intermediair  C 
 

 

Afnemer 

 


