ondernemen met

cumela

Klaar voor de start?
Onafhankelijk monsternemer gaat per 1 oktober aan de slag
Met ingang van 1 oktober 2017 moet vaste mest waarin de mestcode 13 en/of 43 zit bij vervoer worden bemonsterd door een
onafhankelijk monsternemer. Hierdoor wordt de kwaliteit van de bemonstering aanzienlijk verhoogd, zodat de afnemer veel
beter weet wat de kwaliteit van deze mest is. De bemonstering door de onafhankelijk monsternemer vergt van de intermediair
een betere en vroegtijdiger planning.
Op dit moment bereiden drie organisaties zich voor op het nemen van de monsters, de zogenaamde monsternemende organisaties. Het zijn Certicon in combinatie met Eurofins Agro,
Roba Laboratorium in combinatie met Van de Meerakker Service en Dumea Laboratorium. Alle drie organisaties hebben
een aanvraag voor accreditatie ingediend bij de Raad voor Accreditatie en zullen op korte termijn ook een aanvraag voor
erkenning indienen bij de minister van Economische Zaken.

De basis voor de onafhankelijk monsternemer is dat de monsters per vracht worden genomen. Dit mag bij het laden of bij
het lossen. Verantwoordelijk voor het aanvragen van de bemonstering is de leverancier van de mest. In de praktijk wordt
echter verwacht dat veel mestleveranciers (boeren) hun mestintermediair hiervoor zullen machtigen, omdat dit sterk samenhangt met de planning van het uitvoeren van het vervoer
van de mest. Het verstrekken van de machtiging vindt plaats
via het machtigingenregister van RVO.nl.
Alleen onder strikte voorwaarden is het mogelijk om een partij vaste mest te laten bemonsteren. Na bemonstering kunnen
de vrachten uit deze partij op basis van dat ene monster worden afgevoerd.

Vrachtbemonstering
De leverancier van de vracht vaste mest (dikke fractie of een
mengsel hiermee) meldt aan de monsternemende organisatie dat hij een vracht mest wil afvoeren. De leverancier geeft
hierbij door op welke datum en in welk tijdvak het laden of
lossen zal plaatsvinden. Voor het tijdvak geldt dat dit gaat om
een verwachte tijd voor het begin van laden of lossen en een
uur ervoor en erna. Ook geeft de leverancier door op welke
locatie er zal worden geladen of gelost en om welke mestcodes het gaat. De monsternemende organisatie plant de bemonstering in en wijst een monsternemer toe. De planning
hiervan moet uiterlijk de dag voor bemonstering om 13.00 uur
bij de NVWA worden ingediend.
Het laden of lossen mag pas aanvangen als de onafhankelijk monsternemer aanwezig is. Voor laden of lossen laat de
monsternemer de barcodes van het monster scannen door
de vervoerder. De monsternemer neemt daarna volgens
een vastgestelde werkwijze een monster. Zo nodig meldt hij
eventuele bijzonderheden of afwijkingen aan de NVWA. De
onafhankelijk monsternemer verstuurt het monster naar het
laboratorium.
Na analyse stuurt het laboratorium de analyse-uitslag naar de
leverancier. Die uitslag wordt ook verstuurd naar de vervoerder en de afnemer, als deze bij hat laboratorium bekend zijn.
De leverancier is verplicht de analysegegevens ook naar de
vervoerder te sturen.

68

GRONDIG 7 2017

Partijbemonstering
De leverancier van de mest meldt op de website van RVO.nl
dat hij een partij vaste mest wil afvoeren (zie de schermafbeelding van de meldapplicatie). Hij meldt de geplande datum
van afvoer, de locatie waar de partij ligt, de mestcodes van de
partij en het geschatte volume van de partij. De leverancier
krijgt van RVO.nl een partijmeldingsnummer.
De leverancier van de mest neemt contact op met de monsternemende organisatie om de monstername te plannen.
Deze monstername kan tot maximaal twee dagen voor de
verwachte afvoer worden gepland. De monsternemende organisatie plant de monstername en wijst een onafhankelijk
monsternemer toe. De planning wordt uiterlijk de dag voorafgaand aan de monstering voor 13.00 uur naar de NVWA verzonden.
De onafhankelijk monsternemer controleert op locatie de gemelde gegevens ten aanzien van mestcodes, het geschatte
volume van de partij en of er geen andere partijen aanwezig
zijn. Is alles in orde, dan neemt hij een monster van de partij en
laat hij twee barcodes met het monsternummer achter bij de
leverancier. Zo nodig meldt de monsternemer eventuele bijzonderheden of afwijkingen aan de NVWA. De onafhankelijk
monsternemer verstuurt het monster naar het laboratorium.
De afvoer van de partij vindt plaats op één dag. Dit mag op
de dag van bemonstering (na het nemen van het monster) of
op één van de volgende twee werkdagen. Als na de melding
bij RVO.nl de verwachte dag van afvoer nog verandert, moet
dit uiterlijk voor 12.00 uur van de werkdag voorafgaand aan
de gemelde dag worden doorgegeven via de meldapplicatie
van RVO.nl.
Na analyse stuurt het laboratorium de analyse-uitslag naar
de leverancier. Die wordt ook verstuurd naar de vervoerder(s)
en de afnemer(s), als deze bij het laboratorium bekend zijn.
De leverancier is verplicht de analysegegevens ook naar de
vervoerder(s) te sturen.

verwachting is dat in veel gevallen de leverancier aan de
intermediair vraagt om dit voor zijn rekening te nemen.
Hiervoor moet de leverancier de intermediair machtigen
via het machtigingenregister van RVO.nl. In de software
van zowel RVO.nl als de NVWA worden ook mogelijkheden
ingebouwd om meldingen via een koppelvlak vanuit
bedrijfsmanagementsystemen in te dienen. Het is aan de
leveranciers van de bedrijfsmanagementsystemen van
de intermediairs om hier de aansluiting op te bouwen en
beschikbaar te stellen.

RVO heeft een
meldapplicatie
ontwikkeld voor
het afvoeren van
partijen vaste mest.

Op 1 oktober van start
De regelgeving voor de onafhankelijk monsternemer is al in
2016 gepubliceerd en per 1 januari 2017 in werking getreden.
Per 1 oktober (of mogelijk nog iets eerder) zullen er nog een
aantal kleine wijzigingen en correcties in de regelgeving worden aangebracht. Deze hebben geen invloed op de werking
van de onafhankelijk monsternemer.
De monsternemende organisaties werken zeer hard om op
1 oktober gereed te zijn. Zowel de Raad voor Accreditatie als
het ministerie van Economische Zaken staat klaar om hen tijdig te erkennen. RVO.nl en de NVWA hebben de meldapplicaties tijdig gereed. Waarschijnlijk zijn ook de koppelvlakken
op tijd klaar.
De leveranciers van de bedrijfsmanagementsystemen van
de intermediairs moeten nog een hele slag maken. Het is
twijfelachtig of voor 1 oktober er aansluitingen vanuit de
bedrijfs
managementsystemen zijn gemaakt. Ook zonder
die aansluitingen kan de onafhankelijk monsternemer per
1 oktober van start. De start is in een periode waarin het
aantal transporten van vaste mest (met mestcodes 13 en/of
43) relatief gering is, zodat er bij eventuele problemen zonder
grote druk een oplossing kan worden gezocht.

Rol intermediair
In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor het laten
bemonsteren van vaste mest (vaste mest waarin mestcode
13 en/of 43 voorkomt) bij de leverancier van de mest. De

TEKST: Hans Verkerk, secretaris sectie Meststoffendistributie
BEELD: CUMELA Communicatie

GRONDIG 7 2017

69

