
 

 Register voor kleine mesttransporten met 
een transportmiddel met een klein 
laadvermogen 

MB 06-02-2014 

 

  
VLM Regio West 

- Velodroomstraat 28 - 8200 Brugge,  
tel. 050 45 90 24 

- Ganzendries 149 - 9000 Gent, tel. 09 244 85 21 

 
VLM Regio Oost 

- Cardijnlaan 1 - 2200 Herentals, tel. 014 25 83 44 

- Koningin Astridlaan 10 - 3500 Hasselt, Tel. 011 29 88 26 

- Diestsepoort 6 bus 74 - 3000 Leuven, Tel. 016 66 52 71 

 Bezoekuren: vanaf 15 februari 2014 volgens afspraak. T.e.m. 14 februari 2014: vanaf 9 tot 11.30 uur  na de 
middag volgens afspraak 

 Wie moet dit register invullen? 

Elke aanbieder van meststoffen die een transport van dierlijke en andere meststoffen uitvoert of laat uitvoeren zonder 

mesttansportdocumenten, met een transportmiddel met een klein laadvermogen of een transport van goederen 
die maximaal per 50 kg verpakt zijn, moet dit register bijhouden.  

De aanbieder van de meststoffen kan een landbouwer zijn, een producent van andere meststoffen, een uitbater van een 
mestverzamelpunt of een uitbater van een bewerkings- of verwerkingsinstallatie. 

Wat houdt de registerplicht in? 

Het register of een kopie ervan moet gedurende vijf jaar bewaard worden op de exploitatie of uitbating. De uitbater van 
een bewerkings- of verwerkingsinstallatie voegt dit register of een kopie ervan bij de aangifte. 

Welke dierlijke en andere meststoffen kunnen zonder mesttransportdocumenten worden vervoerd? 

De volgende transporten kunnen uitgevoerd worden door een niet-erkende mestvoerder zonder mesttransport-
documenten als het gaat om transport binnen Vlaanderen: 

- een transport met een nuttig laadvermogen van minder dan 500 kg: de af- en aanvoer op die manier is beperkt tot 
160 kg P2O5 per jaar.  

Uitzondering: een producent van andere meststoffen of een uitbater van een verwerkingseenheid mag meer dan 
160 kg P2O5 per jaar afvoeren als het gaat om groencompost, gft-compost of bewerkte dierlijke producten die 
voldoen aan de microbiologische vereisten van verordening 1069/2009.  
Voor landbouwers geldt deze uitzondering niet en is de af- en aanvoer altijd beperkt tot 160 kg P2O5 per jaar. 

- een transport met een nuttig laadvermogen vanaf 500 kg tot 3500 kg of een transport van goederen die maximaal 
per 50 kg verpakt zijn: dat is alleen van toepassing voor afzet in tuinen, parken en plantsoenen van de volgende 
producten: 

- groencompost 

- gft-compost 

- bewerkte dierlijke producten die voldoen aan de microbiologische vereisten van verordening 1069/2009. 

 
 Gegevens van de aanbieder 

 
 naam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

 

 Gegevens van het vervoer en de afnemer 

 
 Lijst van de meest voorkomende meststoffen 

 
 code soort vorm  

3 runderen V vaste mest 

13 mestvarkens V vaste mest 

10 zeugen en biggen V vaste mest 

26 paarden V vaste mest 

690 slachtkuikens vanaf 2011 V  vaste mest  

691 leghen kooi – rechtstreekse mestafvoer VV vochtige vaste mest  

692 leghen kooi – mestopslag in loods VV vochtige vaste mest  

693 leghen kooi – mestopslag in loods + droging VD vaste gedroogde mest 

694 leghen scharrel of volière V vaste mest 
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 Gegevens per vervoer 

 
 datum 

vervoer 
meststof hoeveelheid afnemer 

      code             ton naam       

soort             kg N adres       

vorm             kg P2O5       

      handtekening 
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