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Inleiding

Nederland is een land met zeer hoge productie van dierlijke producten zoals vlees en melk.
Hiervoor is veevoer nodig dat in Nederland zelf wordt geteeld (gras, granen, mais),
daarnaast worden grondstoffen voor veevoer geïmporteerd. Met deze grondstoffen worden
ook mineralen als stikstof (N) en fosfaat (P) aangevoerd.
Het voer levert naast vlees en/of melk ook mest op. Deze mest bevat naast de mineralen
ook droge stof. Dierlijke mest wordt gebruikt als voeding voor de plantaardige productie.
De aanwending van mest is gebonden aan Europese normen. Nederland heeft vanwege de
bijzonder hoge plantaardige productie en gedetailleerde registraties een
uitzonderingspositie op deze normen (derogatie).
Uitgaande van de voor Nederland geldende normen is er over heel Nederland gezien sprake
van een overschot aan mest. De schatting is dat ongeveer 25% van de in Nederland
geproduceerde mestoverschot is. Dit overschot moet worden weggewerkt door middel van
verwerking, uitvoer naar lidstaten of export naar landen buiten de EU.
Nederland is op dit moment een netto exporteur van mineralen (in de vorm van mest) maar
heeft ook import van mineralen in de vorm van kunstmest en veevoer. Daarnaast wordt ook
dierlijke mest uit lidstaten ingevoerd.
De productie en afzet van mest staan onder toezicht van de NVWA en basisregistraties
vinden vooral plaats bij RVO. Bij het vervoer, de uitvoer, export en verwerking van mest zijn
diverse administratieve verplichtingen opgenomen. Op basis van deze administratie houdt
de overheid toezicht.
Vanuit verschillende onderdelen van het ministerie van Economische Zaken
(Kerndepartement, NVWA en RVO) is er behoefte aan een deze business analyse naar de
huidige stand van zaken rondom het gebruik van IT en technologie in de hele mestketen.
Vanuit het ministerie van EZ (nu LNV) is de opdracht gegeven voor het uitvoeren van de
businessanalyse met de volgende onderzoeksvragen:
Onderzoeksopdracht:
1. Breng de huidige data door agrariërs, intermediairs en anderen in relatie tot mest
zoals deze bij RVO.nl en de NVWA ingediend moeten worden in beeld.
2. Breng in beeld welke data er nodig of gewenst zijn met het oog op:
(1) eenvoudiger uitvoeren van regelgeving door de ondernemers en
(2) verbetering van de handhaafbaarheid.
3. Onderzoek welke van onder 2 genoemde data nog niet bij RVO.nl en/of NVWA
geregistreerd worden en welke daarvan bij de sector beschikbaar zijn.
4. Bepaal van de beschikbare data(bronnen) uit stap 2 de eventuele integriteitsrisico’s
en de mate van bereidheid van de sector deze data te delen.
5. Bepaal van de benodigde of gewenste maar nog niet beschikbare data op welke wijze
deze ingewonnen kunnen worden.

De business analyse richt zich op de inventarisatie van de huidige stand van zaken op het
gebied van IT en technologie in de mestketen en de mogelijkheden voor het inzetten van
nieuwe technieken en andere IT-bronnen.
Deze businessanalyse heeft als doel een beeld van de huidige stand van zaken rondom IT en
technologie in de mestketen te geven. Dit beeld dient als input om in volgende stappen te
gaan kijken naar meer digitale registratie en de mogelijke belemmeringen in nationale en
internationale wet- en regelgeving.
Op basis van de uitkomsten van deze business analyse worden aanbevelingen gedaan door
de interviewden en de onderzoekers. Daarna kunnen er vervolgstappen worden
gedefinieerd richting het verbeteren van keten.
De business analyse is door Monster Management uitgevoerd door Jack Dekker en Aart
Monster in de periode augustus tot en met oktober 2017.
De business analyse is vastgelegd in de vorm van een globale beschrijving van de actoren en
de markt in de keten. Per keten is de automatisering en gebruik van IT uitgewerkt. Als
laatste zijn er conclusies en aanbevelingen opgesteld en daar worden vervolgstappen
voorgesteld.
De eerste deelresultaten uit dit onderzoek, in de vorm van data en data donoren, zijn
ingebracht in de Hackaton van 12 en 13 oktober in Leeuwarden.

Managementsamenvatting
Rondom de productie en afzet van dierlijke mest staat er voor Nederland veel op het spel.
Nederland kan de hoge vlees- en melkproductie alleen realiseren wanneer zij de derogatie
regeling binnen de EU kan behouden. Daarnaast heeft Nederland de andere lidstaten nodig
om het structurele overschot aan dierlijke mest af te kunnen zetten.
De wet- en regelgeving rondom mest is complex. Behalve de afvalstoffenwet zijn ook de
mestwetgeving en de diergezondheidswetgeving relevant.
Om de mest goed af te kunnen zetten en te verwerken is er in de afgelopen decennia een
complexe logistiek ontstaan waarbij de vele handelingen, zoals verwerken, mengen,
verplaatsen en scheiden de traceerbaarheid van de mest zeer ingewikkeld maken.
Binnen dit rapport wordt met de mestsector de volgende actoren bedoeld: producenten,
verwerker, transporteurs, exporteurs, intermediairs, vergisters en mestkorrelaars. De hele
sector is inmiddels redelijk tot goed gedigitaliseerd binnen elke processtap maar tussen
processtappen ontbreekt de digitalisering deels.
Met de inzet van IT en technologie zijn er vele verbeteringen te behalen in de keten. Deze
businessanalyse toont aan dat er met de inzet van IT en technologie verbeteringen te
behalen zijn op het vlak van handhaving en vermindering van administratieve lasten.
In totaal zijn er 14 verbetertrajecten gedefinieerd die de keten kunnen helpen bij het
verbeteren van de handhaafbaarheid en het verminderen van administratieve lasten.
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Aanleiding

In Nederland is er (gemiddeld) een overschot aan mest, uitgaande van het areaal
landbouwgrond waarop mest uitgereden kan worden. Per regio kan de balans tussen
mestproductie en mestplaatsing sterk verschillen. Daardoor is er sprake van intensief
transport van mest uit regio’s met een overschot naar regio’s met vraag. De regelgeving
schrijft voor dat meststromen, uitgedrukt in hoeveelheden fosfaat (afgekort met P) en voor
de producenten ook in hoeveelheden stikstof (afgekort met N), verantwoord moeten
worden van productie tot aanwending en bij af- en aanvoer van mest. De administratieve
lasten zijn hierdoor aanzienlijk.
De voorschriften voor het verantwoorden van mest zijn vooral gebaseerd op de meest
gebruikte methodes van administratie, zoals het VDM, Laboratoriumuitslagen van de
monsters, AGR/GPS, gezondheidscertificaten en handelsdocumenten. Anno 2017 zijn er
aanzienlijk meer digitale mogelijkheden om betrouwbare data te verzamelen en real time te
delen. Ook op landbouwbedrijven werken ondernemers, ook in het technische
management, steeds meer met digitale data.
Deze businessanalyse heeft als doel een beeld van de huidige stand van zaken rondom IT en
technologie in de mestketen te geven. Dit beeld dient als input om in volgende stappen te
gaan kijken naar meer digitale registratie en de mogelijke belemmeringen in nationale en
internationale wet- en regelgeving.
De achterliggende doelen voor het uitvoeren van het onderzoek naar IT en technologie bij
mestregelgeving zijn:
a.
Regelgeving verbeteren zodat naleven vanzelfsprekender wordt en een betere
handhaving mogelijk is.
b.
Slimmer gebruik maken van (bestaande en nieuwe) data en IT.
c.
Slimmer gebruik maken van de beschikbare informatie, binnen en buiten overheid.
d.
Kostenreductie voor boer (administratie) en overheid (IT-uitvoeringskosten).
e.
Naleving van de regels verhogen.
f.
Het mogelijk te maken meer verantwoordelijkheid bij de sector te leggen
Het beheersen van de meststromen is een intensieve administratieve klus, die zowel voor de
marktpartijen als voor de overheid die moet handhaven, veel werk kost.
De wens van de overheid is dan ook de administratieve lasten te verminderen, de fraude
terug te dringen en de voorschriften te vereenvoudigen, zoveel mogelijk door de inzet van IT
en nieuwe technologieën.
Voor het verkrijgen van inzicht in deze complexe materie is een onderzoek gedaan naar de
IT-status van de mest markt, door interviews bij de diverse partijen. De resultaten van dit
onderzoek staan in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden. van dit rapport vermeld.
Met deze business analyse dragen we bij aan het vinden van antwoorden op de volgende
onderzoeksvragen:

Onderzoek hoe IT en technologie in de mestketen kunnen bijdragen aan het verminderen
van administratieve lasten, fraude terug te dringen, handhaving te verbeteren en
voorschriften te vereenvoudigen.
Scope van de business analyse
Het onderzoek richt zicht op de volgende processen, in Nederland:
• Mestproductie (koe, kip, varken)
• Mestaanwending op het land in Nederland
• Mesttransport
• Mestverwerking (vergisten, mestscheiding en pelletiseren)
• Mest uitvoer en export
• NVWA-processen rondom mest export, uitvoer en toezicht
• RVO-processen rondom registratie primaire productie, transport en uitvoer en export
De volgende processen zijn buiten de reikwijdte van dit onderzoek geplaatst:
• De invoer van mineralen via veevoer.
• De ontvangst, verwerking en aanwending van mest in het buitenland.
Dit rapport bestaat uit een analyse van de keten en de daarbinnen opererende organisaties.
Deze analyse bevat een overzicht van de IT en technologie die anno 2017/2018 gebruikt
worden binnen de mestketen met de daarbij behorende gegevensbronnen. Vervolgens is er
per bron en systeem gekeken naar de mogelijkheid en de bereidheid om deze data te delen
met de overheid zodat er een beter inzicht in de keten kan ontstaan.
Als laatste zijn er conclusies en aanbevelingen opgesteld voor het vervolg van deze
businessanalyse.
Werkwijze
Als voorbereiding op deze business analyse is een bureaustudie gedaan naar de
verschillende onderdelen van de mestmarkt. Het gaat daarbij om de spelers, hun
hulpmiddelen voor de bedrijfsvoering en dan vooral de IT-hulpmiddelen die op de markt zijn
om vervoersprocessen te beheersen.
De data die bij de overheid bekend zijn, zijn ook verwerkt. Deze data komen van het
Ministerie van Economische Zaken (MinEZ), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
Op voordracht van Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en
infra, zijn de ondernemingen uit de keten aangeschreven voor interviews.
De geïnterviewden zijn: veehouders, akkerbouwers, laboratorium, mestvervoerders,
intermediairs, loonwerkers, mestverwerkers, waterschap en een afvalverwerker. Hiermee is
een representatief beeld van de huidige praktijk ontstaan.
De businessanalyse is tot stand gekomen door de bureaustudie, intensieve gebruikerssessies
en interviews met betrokkenen in de Nederlandse keten en een afvalverwerker buiten deze
keten.
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Het proces in de mestketen

Mest is een van de producten die de veehouderij produceert. De toepassing van mest is
divers en afhankelijk van de wijze waarop de dieren worden gehouden. Bij weidegang of
vrije uitloop komt de mest direct op het land, in andere gevallen wordt de mest opgevangen
in de stallen en gierputten.
Kijkend naar het volume produceren de varkenshouderij, de melkveehouderij en de
pluimveehouderij de meeste mest
De overige mest komt van: eenden, ganzen, nertsen, konijnen en paarden.
In dit rapport worden komen voornamelijk de varkenshouderij, de melkveehouderij en de
pluimveehouderij aan bod.

Derde Landen

EU
Import voer

Export Mest

Import voer
Import Mest

Uitvoer Mest

De keten van veevoer tot mest is geen gesloten keten. Er wordt alleen al 1,8 miljoen ton aan
grondstoffen voor veevoer in Nederland geïmporteerd, met daarin ook fosfaat en stikstof.
De mestwetgeving geeft aan dat de mest die wordt geproduceerd, binnen wettelijke kaders,
of op eigen land moet worden uitgereden en/of datgene dat niet op het eigen land kan
worden uitgereden is, op basis van contracten moet worden afgevoerd. Voor het afvoeren
moet de producent betalen, de afnemer krijgt de mest geleverd voor een gering bedrag of
gratis.

De wet schrijft ook voor dat de totale hoeveelheid aan mest die in Nederland wordt
geproduceerd en/of verwerkt is meer dan dat geproduceerd mag worden binnen de
Europese richtlijnen. Het gaat dan voornamelijk om de hoeveelheden fosfaat en stikstof.
Deze overschotten moeten worden verwerkt of
buiten Nederland worden afgezet.
I&R Dier

Naast de aanwending op het eigen bedrijf kan de
afvoer van het productiebedrijf op de volgende
manier worden gerealiseerd:
• Afzet rechtstreeks naar
akkerbouwers/collega boeren
• Afzet naar intermediairs
• Via intermediairs naar verwerkers of
vergisters
• Mestscheiding, op het eigen bedrijf of via
intermediairs naar scheiders
• Via intermediairs uitvoeren of exporteren
naar vergisters/scheiders of aanwending op
land

VoerJaar
Overzicht

Perceel

Eigen bedrijf

Primaire productie

Transport

AGR/GPS

VDM
&
LAB

Eigen bedrijf

Intermediair

Opslag

Vergisting

Verwerking

Transport/Export

Export

Export

Bij alle transport vanaf het eigen bedrijf moet een Vervoersdocument Dierlijk Meststoffen
(VDM) worden opgemaakt en bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) worden
ingediend. Alleen bij de aanwending op het eigen bedrijf en afzet naar collega-boeren (boerboer) kan mest forfaitair worden afgevoerd. Dat betekent dat er geen laboratoriumanalyse
van de vervoerde mest hoeft te worden uitgevoerd omdat de vastgestelde (forfaitaire)
gehaltes worden aangehouden.
Bij alle andere transporten vanaf het primaire productiebedrijf zijn een VDM en een
laboratoriumanalyse verplicht. De laboratoriumanalyse mag alleen uitgevoerd worden door
geaccrediteerde laboratoria.
De financiële drijvers in de keten zijn weinig inzichtelijk. Er is geen landelijk marktoverzicht
van de mestprijs. Veel van de handelingen worden uitgevoerd door intermediairs en
transporteurs.
Over het algemeen kan worden gesteld dat het afzetten en opslaan van mest geld kost en
dat afnemers van mest worden betaald voor het ontvangen van mest. De kostenverdeling is
tijdens deze analyse niet onderzocht.

3.1

Producenten

De algemene wettelijke regel is dat minimaal 75% van de geproduceerde mest uitgereden
moet worden op land dat door de ondernemer in gebruik is. Indien er geen land is of minder
dan de 75% kan worden uitgereden op eigen land volgens de e-GDI, moet de producent
vooraf een contract met een afnemer of verwerker sluiten om de overschotten af te voeren.

3.1.1

Melkveehouderij

Voor melkveehouderij is in Nederland afgesproken
dat deze grondgebonden is. Het wordt wettelijk
gestimuleerd voldoende grond te bewerken om de
geproduceerde mest van de gehouden dieren te
gebruiken voor het bemesten van dat land.
Overschotten, maximaal 25% van de totaal
geproduceerde hoeveelheid P, moeten in de vorm
van contracten met intermediairs of verwerkers
verantwoord zijn. Afvoer vindt plaats indien nodig
naar een opslag van de intermediair, een
verwerker of direct op het land. Afvoer naar het land is weersafhankelijk.
Bij afvoer kan er ook mestscheiding plaatsvinden, voorafgaand aan de export, lange
transporten of compostering.
De melkveehouderij sector kent een paar grote dominante zuivelorganisaties die in staat
blijken gerichte afspraken met de keten te maken. Hierdoor heeft deze sector via ZuivelNL,
de ketenorganisatie van de zuivelsector deelname aan de ‘KringloopWijzer’ verplicht gesteld.
De KringloopWijzer is een product van de Universiteit van Wageningen. Het is bedoeld om
per bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer
kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat,
mineralenbenuttingen en ammoniakemissie.
De KringloopWijzer geeft een sluitend overzicht van N en P op het bedrijf door de
administratie van de volgende onderdelen:
- aantal dieren
- aankoop van voer en kunstmest
- afvoer van melk en dieren
bodemgehaltes N en P
- gehaltes in eigen verbouwd voer van N en P.
Met behulp van de KringloopWijzer kunnen onder andere de BEX (Bedrijfsspecifieke

excretie), de BEA (Bedrijfsspecifieke emissie van ammoniak), de BEN (Bedrijfsspecifieke
emissie van nitraat en lachgas), de BEP (Bedrijfsspecifieke fosfaatstromen) en de BEC
(Bedrijfsspecifieke koolstofstromen) bepaalde worden

De gegevens per bedrijf zijn grotendeels digitaal beschikbaar voor de ondernemer en geven
een goed beeld van de mineralenbalans op een bedrijf. De Kringloopwijzer wordt
aangeprezen om het primaire bedrijf mineraal efficiënt te maken, wat de totale efficiëntie
van een bedrijf ten goede komt.
De zuivelafnemers in de keten stimuleren het gebruik van de KringloopWijzer actief.

3.1.2

Varkenshouderij

Voor de meeste varkenshouders geldt dat ze te weinig
grond in gebruik hebben om de geproduceerde mest op
uit te kunnen rijden. De geproduceerde mest wordt in
eerste instantie op het beschikbare land uitgereden. Als
de productie hoger is dan de wettelijke normen toestaan,
dient de rest van de mest te worden afgevoerd.
Het overschot aan mest wordt per jaar berekend. Voor
het afvoeren van het overschot worden afspraken en
contracten met intermediairs of transporteurs gemaakt.
Het afvoeren van mest wordt grotendeels gepland door de intermediair. In enkele gevallen
zal de varkenshouder de intermediair vragen mest af te voeren. De intermediair houdt als
extra dienst bij, hoeveel mineralen er zijn afgevoerd. Deze berekening wordt gemaakt aan
de hand van de afgevoerde hoeveelheid mest conform het gewogen gewicht op de VDM’s
en de laboratoriumanalyse van de specifieke vrachten.
In bepaalde gevallen wordt de mest gescheiden voordat het wordt afgevoerd. Vaak betreft
dit scheiding voor export naar lidstaten. De dikke fractie wordt dan uitgevoerd en de dunne
fractie voornamelijk uitgereden op de kleigronden in Groningen en Flevoland
In een beperkt aantal gevallen vindt vergisting plaats op het bedrijf.
Binnen de varkenshouderij sector zijn nog geen verplichte instrumenten zoals de
KringloopWijzer in gebruik genomen. Binnen de sector wordt er wel aan gewerkt om vormen
van registratie in gebruik te nemen.
3.1.3

Pluimveehouderij

Voor de meeste kippenhouders geldt ook dat er te weinig
grond is om de geproduceerde mest op uit te kunnen
rijden. Een voordeel van kippenmest is dat daar op de
markt meer vraag is dan naar varkensmest. Vleeskippen
hebben een cyclus van 6 weken (of tot 8 weken bij “Beter
leven dieren”). Legkippen hebben een cyclus van 10,2
maanden.
Omdat de afvoer van mest goed kan worden gepland, is
het inplannen van de afvoer relatief efficiënt te organiseren.
Vooral vleeskippenhouders willen snel na het afleveren van de kippen de stal leegruimen,
ontsmetten en opnieuw inrichten voor de volgende cyclus. Deze stallen worden in een keer
leeggehaald. Deze mest bevat strooisel en is daarom gewild bij akerbouwbedrijven in
verband met het hoge gehalte droge stof. Vleeskippenmest laat zich ook goed drogen op het
bedrijf waarna de mest kan worden verbrand.
Kippenmest wordt vaak gebruikt als bijmenging voor andere mest om de compostering op
gang te krijgen. Kippenmest wordt ook gebruikt voor verwerking tot korrels. Deze korrels
worden veelal geëxporteerd naar landen buiten de EU.
De afzet van het overschot wordt ook hier vooraf door middel van contracten met
verwerkers, verbrander of intermediairs vastgelegd. Een groot deel van de mest wordt
verbrand.

3.2

Afzet en verwerking

3.2.1

Akkerbouw, mais en grasland

Mest wordt voor de teelt van
akkerbouwproducten en veevoer gezien als
duurzame investering in de bodem.
Het gaat daarbij vooral om de mineralen en
organische stof die nodig is voor het op peil
houden van de voeding voor de planten en
de structuur in de grond.
De akkerbouwer zoekt naar een balans
tussen het aanwenden van mest en de
opbrengst van de producten. Dierlijke mest
heeft geen constante gehaltes aan droge
stof, N en P. Daarnaast zijn de minderalen in
dierlijke mest pas beschikbaar na omzetting
door het bodemleven. Hierdoor is het sturen op deze gehaltes voor een akkerbouwer veel
moeilijke is dan met kunstmest.
Indien de mest via een intermediair wordt geleverd is het vaak onduidelijk wat de herkomst
en soms ook de samenstelling van de mest is. Kunstmest heeft een constante (vooraf vast
gedefinieerde) samenstelling en de beschikbaarheid voor de plant is direct.
Voorbeeld van aanwending versus uitgereden gehaltes: Links laat zien dat de M3 verdeling
over het land redelijk egaal is. Rechts toont echter aan dat de verdeling van gehaltes aan
mineralen een enorme variëteit vertonen. Dit kan vaak worden toegeschreven aan
uitzakking van fosfaat en variërende gehaltes mineralen in de aangevoerde mest.

Bron: Yannick Smedts

3.2.2

Mestscheiding

Mestscheiding wordt vooral toegepast bij
varkens- en koeiendrijfmest. Doel van
mestscheiding is het verlagen van het
vochtgehalte zodat transport goedkoper
wordt. Mestscheiding kan op vier manieren
plaatsvinden:
1. Eenvoudige mestscheider met zeven
en drukrollen
2. Vijzelpersen of schroefpersfilter
3. Zeefbandpers
4. Centrifuges (Decanters)
De keuze voor het type scheider wordt
bepaald door de capaciteit, kosten en
resultaat van de scheiding.
Meer informatie over mestscheiders is onder andere te vinden in het onderzoek van WUR
“Mestscheiding: relaties tussen techniek, kosten, milieu en landbouwkundige waarde” van
Jaap Schröder1, Fridtjof de Buisonjé2, Gerrit Kasper2, Nico Verdoes2 & Koos Verloop1 2009.
Mestscheiding wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven op vaste locaties, door
loonwerkers die op het veehouderijbedrijf langskomen en productiebedrijven die eigen
scheidingsinstallaties hebben.
3.2.3

Pelletiseren

Pelletiseren is het verder indrogen en
hygiëniseren van mest tot het niveau dat het tot
pellets kan worden geperst. Deze pellets
bevatten voor een belangrijk deel wel de
mineralen en droge stof. Doordat deze pellets
erg droog zijn (15% vocht) is het rendabel deze
producten ook buiten Europa af te zetten.
Pelletiseren is gespecialiseerd werk. Slechts
enkele bedrijven hebben de vergunning voor
het pelletiseren.
3.2.4

Uitvoer en export

De meeste overtollige mest wordt door
intermediairs, vervoerders of exporteurs naar
lidstaten van de EU vervoerd. Belangrijkste
afzetlanden zijn Duitsland (deelstaten NederSaksen en Noordrijn-Westfalen), België, Frankrijk
Luxemburg en Polen.
De Nederlandse export naar Duitsland zorgt voor
een verdringing. In de deelstaten waar
Nederland nu de mest afzet is een overschot
waardoor de daar geproduceerde mest ook
weer moet worden afgevoerd.

De uitvoer en export moet aangevraagd worden in de eCertNL Mestexport-applicatie.
(https://e-cert.nl/)
ECertNL is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (elektronische)
exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Het
betreft exportcertificaten voor producten die Nederland verlaten en geëxporteerd worden
naar landen buiten Europa, ook wel ‘derde landen’ genoemd. Daarnaast ondersteunt CLIENT
de nationale- en intracommunautaire handel van mest.
Regels bij uitvoer en export:
• Alle uitvoer naar lidstaten moet door de Nederlandse overheid worden gemeld in het
systeem TRACES van de EU. Dit vindt op dit moment handmatig plaats.
• Exporteurs, leveranciers van mest, laadlocaties en vervoerders moeten allen
geregistreerd zijn bij RVO en erkenningen hebben van de NVWA.
• Verwerkers van mest moeten een RVO-relatie zijn en over een NVWA erkenning voor
het verwerken en opslaan van verwerkte mest.
• Voor de export naar derde landen komen alleen verwerkte en gehygiëniseerde mest
in aanmerking.
• Voordat uitvoer of export kan plaatsvinden, moet met de lidstaten en de derde
landen afstemming zijn geweest. Het gaat daarbij om verzoeken en toestemmingen
Deze toestemmingen worden digitaal opgenomen in de Mest exportapplicatie van de
NVWA. De data uit deze applicatie worden real time uitgewisseld met RVO.
De data van de uitvoer worden eenmaal per kwartaal uitgewisseld met de twee deelstaten
in Duitsland, Frankrijk en België.
3.2.5

Loonwerkers

Loonwerkers worden ingezet bij het
scheiden van mest en de verspreiden van
mest op het land. Loonwerkers hebben
baat bij een zo hoog mogelijke inzet van
hun machines. Zij vormen binnen de
gehele keten een belangrijke schakel.
In het proces van mestaanwending zijn er
veel nieuwe ontwikkelingen. De laatste
ontwikkelingen zijn de toediening van “water over mest”, sleepslangbemesting en het
inzetten van continue (niet geaccrediteerde) analyse met behulp van Near Infra Red
techniek (NIR).
Omdat de technische ontwikkelingen snel gaan en de investeringen hoog zijn, wordt de
investering in de machines voor aanwending steeds vaker door loonwerkers gedaan in plaats
van door individuele veehouders.

3.2.6

Vergisters

In de vergister moeten andere plantaardige- of
dierlijke producten worden toegevoegd om de
vergister te laten werken. Met mest alleen doet
de vergister het niet. Voor mest (in ieder geval
voor fosfaat en stikstof) geldt dat wat erin gaat
er ook weer uitkomt. Het product van een
vergister is gas en een digestaat en restwarmte.
Het gas kan gebruikt worden voor de
verwarming van de stallen, het restant wordt
commercieel afgezet.
Het digestaat kan worden gescheiden met
behulp van centrifuges of decanteer-installaties. Het proces levert een dikke en een dunne
fractie op.
Bij het vergisten gaat geen N en P verloren. Dit geldt voor alle producten die in de vergister
worden gestopt.
De dikke fractie wordt veelal geëxporteerd en de dunne wordt voornamelijk aan boeren op
kleigronden in Nederland geleverd en uitgereden.
Vergisters leveren digestaat, gas en restwarmte op. In het verleden draaiden de meeste
vergisters op subsidiegeld. Het restproduct uit een vergister is “gehygiëniseerd”.
3.2.7

Handel en transport

Intermediairs hebben een significante rol in de
handel, opslag en transport van mest in
Nederland en voor de export. Bij deze
bedrijven wordt veel mest tijdelijk opgeslagen
of wel direct naar afnemers gebracht.
Vaak is er een combinatie van handel, vervoer
en opslag. Intermediairs leveren aanvullende
administratieve diensten aan de primaire
producerende bedrijven. Zo houden de
intermediairs bij hoeveel mineralen er van het
minerale bedrijf met worden afgevoerd. Intermediairs worden vaak gezien als logistieke
knooppunten van de mestketen. Veel van de knelpunten in de logistieke keten van
mesttransport worden door de intermediair opgelost.

4

IT in de mest

Digitalisering is op verschillende manieren en niveaus in de mestketen aanwezig.
Vooral bij de grote(re) bedrijven is de digitalisering van hun proces voor een groot deel- of
voor het totale bedrijfsproces al ingericht.
Bij het volgen van de keten komen we verschillende systemen tegen die hieronder op
hoofdlijnen worden beschreven.
4.1

Mest en IT bij primaire productie

De primaire producenten hebben nagenoeg geen
automatisering op het bedrijf om de productie en
afzet van mest te organiseren of te optimaliseren.
De melkveehouderij is wat betreft digitale
registratie met de KringloopWijzer wel het verste
van de drie groepen mestproducenten.
De KringloopWijzer wordt ook ingezet om de
efficiëntie van het gebruik van mineralen op het bedrijf te vergroten.
Op de meeste primaire productiebedrijven maakt de ondernemer (handmatig) berekeningen
om de af te voeren hoeveelheid mest te bepalen. De meeste bedrijfsmanagement systemen
kunnen deze berekening doorlopend uitvoeren.
Als er eigen land is voor de afzet van de mest worden bemestingsplannen opgesteld en
eventuele overschotten in de productie vastgesteld. Vaak zijn hier de adviseurs van de
voerleverancier bij betrokken of gespecialiseerde adviesbureaus. Online zijn er rekentools te
vinden om het overschot te berekenen: http://rekentools.dca.nl/mestverwerkingsplicht/
Eventueel kunnen de mestproducenten bij RVO een Mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
of een DriePartijenOvereenkomst (3PO of DPO) registreren. Zie
https://mijn.rvo.nl/mestverwerkingsplicht-verwerker-en-bewerker)
Als het overschot is vastgesteld worden er contracten afgesloten met intermediairs,
verwerkers of afnemers. De daadwerkelijke afvoer wordt met name door de intermediair
gepland.
In de akkerbouw zijn het vaak de adviseurs die een bemestingsplan opstellen. Op basis van
dit plan en de forfaitaire waarden worden er (al dan niet mondelinge) leveringsafspraken
gemaakt met de intermediair en of loonwerker over hoeveelheden en tijdstip van afname.
4.2

Mest en IT bij Afzet en verwerking

Zodra een aanvraag voor afvoer of levering van
mest binnenkomt bij de intermediair/vervoerder
wordt deze in het planningssysteem gezet. Op
basis van deze gegevens wordt het transport
geregeld en krijgt de vrachtwagenchauffeur zijn
gegevens elektronisch aangeleverd, via
boordcomputer of smartphone. Dit geldt niet
voor alle mesttransporteurs.
Alle data rondom de vrachtwagen wordt
geregistreerd in de logistieke systemen van de intermediair. Naast de logistiek aansturing

worden de applicaties van de intermediairs gebruikt om de VDM’s en de daarbij behorende
laboratoriumuitslagen geregistreerd. Zo kan er per contract (mestleverancier) inzicht
worden gegeven in de nog af te voeren hoeveelheden mineralen (m3 mest). De
gedigitaliseerde VDM’s en laboratoriumuitslagen worden volledig automatisch met RVO
uitgewisseld.
Sommige applicaties van de intermediairs kunnen ook de digitale aanvraag van
exportdocumenten bij de NVWA aan. Gegevens van het transport, inhoud en benodigde
documenten worden dan digitaal aangevraagd bij de eCertNL van de NVWA.
Vervoersdocument en AGR/GPS
De logistiek van laden, transporteur en loslocatie worden vastgelegd op het (digitale) VDM.
Er zijn vrachtwagens waar de documenten in de vrachtwagen kunnen worden afgedrukt.
De vrachtwagen en oplegger hebben een AGR/GPS-systeem waarmee laad- en loslocatie
worden geregistreerd. Elk laad- en losmoment wordt vastgelegd met behulp van de
AGR/GPS-registratie. Deze registratie wordt door RVO gecombineerd met de VDM’s. De
VDM-gegevens gaan samen met het nummer van het genomen monster bij het laden, de
uitslag en het gewogen gewicht volledig digitaal naar RVO.
Bemonsteren
In het monsternamekabinet op de aanhanger/oplegger wordt automatisch het mestmonster
genomen. Het monster wordt opgeslagen in een pot met deksel die na de monstername
eenmalig gesloten wordt, of in een zak die in het monstername kabinet wordt geseald. Beide
hebben een unieke barcode en kunnen alleen maar destructief worden geopend. Het VDM
wordt door de chauffeur compleet gemaakt door het monsternummer op het VDM te
noteren. Sommige intermediairs hebben ook dat gedeelte geautomatiseerd en kunnen
printen in de vrachtwagen. Het monster wordt genomen tijden het laden va de mest en dit
wordt ook geregistreerd door de AGR/GPS installatie.
De VDM-gegevens gaan na aflevering samen met het monster naar het bedrijf en worden
aan een geaccrediteerd laboratorium voor analyse aangeboden.
Er wordt één monster per vracht voor analyse naar een laboratorium opgestuurd. Soms
worden monsters samengevoegd tot een mengmonster.
De gegevens van het VDM, AGR/GPS en het monster worden digitaal aan elkaar verbonden
binnen de software van de intermediair.
Laboratorium
Het laboratorium ontvangt het VDM en de monsters en voert de analyse uit. De
analysegegevens worden met de VDM-gegevens digitaal aangeboden aan RVO en de
intermediair. RVO slaat de gegevens op in de verschillende bestanden (VDM, Laboratorium,
AGR/GPS).
De kopie van de analyseresultaten gaat naar de afnemer en naar de
intermediair/transporteur. De intermediair houdt per leverancier van mest bij hoeveel deze
(volgens het afgesloten contract) met de gegeven gehaltes nog moet afvoeren.

Aanwending op land
Bij de aanwending van mest op het land
vindt vrijwel geen digitale administratie
plaats. Bij boer-boer transporten worden
veelal achteraf papieren VDM’s ingevuld
en opgestuurd naar RVO.
Bij het uitrijden zijn wel GPS-systemen
aanwezig, maar deze data worden alleen
voor eigen gebruikt vastgelegd en veelal
niet uitgewisseld.
Bij het leveren van mest aan een akkerbouwer wordt de loslocatie vastgelegd door middel
van de AGR/GPS. Vaak is dit het erf van de akkerbouwer of de tijdelijke opslag voor
sleepslangbemesting en niet de exacte locatie van aanwending.
Mestverwerking, pelletiseren en transport.
Bij mestverwerking wordt de ruwe mest gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De
dikke fractie wordt vaak geëxporteerd en de dunne fractie wordt in Nederland aangewend
voor bemestingsdoeleinden.
Sinds 1-10-2017 is bij het scheiden van
mest een onafhankelijke monstername
verplicht. Het monster wordt altijd
genomen door een opgeleide
monsternemer in dienst van een
geaccrediteerd monster nemende
organisatie. Alle overige administratie
blijft ook van kracht.
Bij de aan- en afvoer van mest moet
een VDM en een AGR/GPS-melding
worden vastgelegd.
Mest verwerkers willen voor een goede biologische werking van compostinstallaties de
exacte samenstelling van de mest weten. De afnemers van deze mest willen ook exact
weten wat de uiteindelijke samenstelling van de mest is. De meeste verwerkers nemen
daarom monsters van het inkomende product en van het uitgaande product voor hun eigen
administratie.
4.3

Mest en IT bij NVWA

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de toezichthouder, heeft voor de
aanvraag van mestexport een webapplicatie en webservice ontwikkeld. De verwerking van
deze aanvraag leidt tot papieren documenten die afhankelijk van de mestsoort worden
opgestuurd per post of koerier. Bij sommige meststromen (verwerkt en champost) mogen
documenten door de exporteurs zelf worden uitgedraaid. Het systeem regelt
geautomatiseerd dat aanvragen qua locatie, samenstelling en exportdatum aan de
onderliggende wetgeving voldoen. Tussen het aanvragen en de daadwerkelijke transport zijn
wettelijke aanvraagtermijnen in het systeem opgenomen. De aanvraagtermijnen worden
door de exporteurs als “knellend” ervaren.
Alle aanvragen worden digitaal doorgezet naar het systeem “Digitaal Dossier“ van de NVWA
zodat het toezicht kan worden gepland en uitgevoerd. Het Digitaal Dossier ontvangt real
time data (VDM en AGR/GPS) van RVO.

Toezichthouders kunnen ieder moment van de dag beschikken over alle mestexportdata in
eCertNL.
4.4

Mest en IT bij RVO

RVO biedt voor alle dienstverlening met haar klanten een digitale toegang. Voor deze keten
komt dat neer op het digitaal ontvangen van de VDM-gegevens, de AGR/GPS gegevens en
het digitaal ontvangen van alle laboratoriumuitslagen.
Naast deze gegevens ontvangt RVO jaarlijks digitaal de “voer-jaaroverzichten” van alle
Nederlandse voerleveranciers en de hoeveelheden geleverd producten en dieren.
Alle primaire bedrijven voeren de elektronische Gemeenschappelijk Data Inwinning in (eGDI) over bedrijfsomvang en grondgebruik. De primaire bedrijven leveren ook actueel het
aantal dieren aan via de I&R registratie.
Alle gecombineerde gegevens leveren op hoofdlijnen een totaalbeeld van de
mineralenbalans per bedrijf.
RVO voert op deze ingewonnen data een aantal geautomatiseerde controles uit.
RVO heeft een sterk geautomatiseerde bedrijfsvoering. Daar waar nog papieren
binnenkomen worden deze zo veel mogelijk gedigitaliseerd en verwerkt zodat handmatige
verwerking tot een minimum wordt beperkt.
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Externe bronnen en systemen

Uit de inventarisatie voor de mest Hackaton en de
interviews zijn de onderstaande databronnen
geïnventariseerd.
• Voertuigvolgsystemen van Intermediairs
• Mesttransport en mest exportsoftware
• Bedrijfsmanagement systemen op primaire bedrijven
• Calculatie systemen voor afvoer van mest
• Digitale VDM systemen
• Waterschap data van water bemonsteringsputten
• Bodemanalyse resultaten van erkende laboratoria
• Aanvullende lab analyses van mestverwerkers
• GPS data van aanwending door loonwerker
Het delen van data met de keten wordt door de geïnterviewde bedrijven goed ontvangen.
Men verwacht dat door het delen van data en informatie er meer transparantie ontstaat. Dit
zal leiden tot een eerlijkere sector met minder fraude.
Of databronnen bruikbaar zijn hangt van factoren zoals die in 5.2 worden behandeld. In 5.3
wordt per databron een korte beschrijving gegeven en waar deze databron voor kan worden
ingezet.
5.1

Databronnen in de mestketen

In de mestketen worden vele soorten data door vele partijen verzameld en al of niet
beschikbaar gesteld aan de overheid of handhavende instanties. Hieronder een overzicht.
5.1.1

Voertuigvolgsystemen van Intermediairs

Vrijwel alle middelgrote en grote transporteurs werken met voertuigvolgsystemen. Deze
systemen zijn vaak volledig gekoppeld aan het planningsysteem van de transporteur. De
aanbieders van mesttransport en -exportsoftware hebben meestal een integratie met de
voertuigvolgsystemen, VDM software en de koppelingen met weegbruggen en laboratoria.
Voertuigvolgsystemen omvatten alle geplande en uitgevoerde transporten.
Voertuigvolgsystemen geven volledig inzicht in waar en wanneer een vrachtwagen zich
bevindt.
5.1.2

Mesttransport en mest exportsoftware

Alle middelgrote en grote intermediairs gebruiken softwarepakketten voor het plannen van
(export) vrachten. De software wordt gebruikt voor het (digitaal) aanvragen van
exportcertificaten, handelsdocumenten, VDM en CMR. De data in deze (online) systemen
kunnen worden gebruikt voor verantwoording achteraf.
5.1.3

Bedrijfsmanagement systemen op primaire bedrijven

De software op primaire bedrijven kan worden gebruikt voor het berekenen van de mest- en
kunstmestgift. Daarnaast kan het systeem worden gebruikt voor het vastleggen van alle

mestgiften. Dit wordt weer gebruikt wordt voor de verantwoording richting afnemers en
voedselveiligheidssystemen. Lang niet alle bedrijven gebruiken deze software en slechts een
klein deel van de gebruikers registreert de dierlijke mestgift in deze bedrijfsmanagement
systemen.
5.1.4

Calculatie systemen voor afvoer van mest

Gespecialiseerde adviesbedrijven en online rekentools helpen de mestproducent bij het
berekenen van het mestoverschot op het bedrijf. Op dit moment wordt deze berekening
niet vastgelegd en verdwijnt nadat de overschotten berekend zijn.
5.1.5

Digitale VDM systemen

Private partijen bieden software aan waar transporteurs digitale VDM’s mee kunnen
opmaken. Op dit moment is er een softwareleverancier die deze service online aanbiedt. De
concurrerende systemen weigeren met dit systeem te werken omdat dit de aanbiedende
partij inzicht geeft in wat er landelijk gebeurt op het vlak van mesttransporten.
5.1.6

Waterschapsdata van bemonsteringsputten

Verschillende waterschappen geven de laboratoriumuitslagen van de water
bemonsteringspunten vrij als openbare data. Tijdens de Hackaton is er al gekeken of deze
data ingezet kunnen worden voor een systeem waarbij de telers in het gebied van deze bron
zelf verantwoordelijk worden voor het bewaken van de gehaltes N en P in het water.
5.1.7

Bodemanalyse resultaten van erkende laboratoria

De meeste akkerbouwers laten hun percelen eens per vier jaar volledig bemonsteren op
gehaltes stikstof, kalium en fosfaat. Het fosfaatgehalte van de bodem wordt aangeleverd aan
RVO
5.1.8

Aanvullende lab analyses van mestverwerkers

Sommige mestverwerkers en composteerders nemen van alle aangeleverde mest een
aanvullend monster om zodoende hun verwerkingsproces zo optimaal mogelijk te laten
verlopen, en om discussie met klanten te voorkomen. Elk monster wordt op dezelfde manier
genomen.
5.1.9

GPS data van aanwending door loonwerker

De meeste mest wordt uitgereden door loonwerkers en zij vormen daarmee een belangrijke
schakel in het verantwoorden van mest op gewasperceel niveau.
Het grootste deel van de keten is digitaal in beeld te brengen. Een van de grootste gaten in
de verantwoording is de aanwending op het land. De aanwending op het eigen bedrijf is
volledig forfaitair en de aanwending op de andere bedrijven zoals in de akkerbouw gaat niet
verder dan de vestigingsplaats van de hoofd onderneming. Op welk perceel hoeveel m3 mest
is uitgereden is alleen inzichtelijk via de administratie van de loonwerker en eventuele GPS
systemen op de aanwendapparatuur.
5.2

Voorwaarden voor gebruik externe data door de overheid

Bij het delen van data in de keten zijn de volgende punten van belang:
• Interoperabiliteit (uitwisselbaarheid) van gegevens
• Volledigheid van gegevens
• Integriteit/betrouwbaarheid van gegevens
• Administratieve overlast

• Gegevensbeveiliging
• Privacy
• Vertrouwen
Als op bovengenoemde punten aan alle voorwaarden van delen met de overheid kan
worden voldaan kan een externe bron gebruikt worden voor toezicht en verantwoording in
de keten.
5.2.1

Interoperabiliteit van gegevens.

Het uitwisselen van digitale gegevens vraagt om een zeer strikte afstemming van die
gegevens. Standaardisatie van gegevens worden vaak op internationaal niveau vastgesteld.
Voordat gegevens eenvoudig kunnen worden gebruikt bij de handhaving zal de volledige
gegevens set voor de keten gestandaardiseerd moeten worden.
Bij interoperabiliteit is het ook de vraag of gegevens moeten worden uitgewisseld of alleen
status informatie op basis van de gegevens (een gehalte van 5% of “het gehalte valt binnen
de norm”).
Daarnaast is er op dit moment onvoldoende zicht of de vastgelegde gegevens bij het
bedrijfsleven toereikend zijn voor de handhaving. Dit is een mogelijk een vervolgopdracht
waarbij inhoudelijk wordt gekeken hoe AGR/GPS gegevens digitaal kunnen worden
gekoppeld aan de gegevens uit de voertuigvolgsystemen. Een van de onderzoeksvragen is of
de voertuigvolgsystemen als alternatief kunnen dienen op het moment dat het AGR/ GPS
systeem storing heeft c.q. bij AGR/GPS storing het voertuig buiten bedrijf laten zetten voor
elke volgende vracht.
Binnen interoperabiliteit moet er ook een afspraak over tijdigheid komen. Is de informatie
altijd real time uitwisselbaar of gebeurt de uitwisseling via batches. Vaak vraagt de overheid
om real time informatie, maar is dit een behoorlijk verzwaring voor de private systemen.
5.2.2

Volledigheid van gegevens

Het inzetten van externe bronnen voor de controle en handhaving is het meest efficiënt
wanneer er 100% registratie plaatsvindt. In de praktijk blijkt dat er op dit moment bij geen
van de bronnen een 100% dekking haalbaar is. Zonder een 100% dekking is het lastig
naleving op basis van deze bronnen te organiseren. Een volledige dekking is vaak makkelijker
te verkrijgen wanneer de overheid registraties verplicht. Dit staat vaak wel haaks op de het
streven naar vermindering van de administratieve lasten.
5.2.3

Integriteit van gegevens

Private systemen zijn mogelijk te manipuleren. Voordat de overheid de gegevens uit
dergelijke private systemen kan gebruiken moet de integriteit van de data volledig kunnen
worden geborgd. Sommige systemen zijn daarvoor speciaal gecertificeerd. Het is aan de
overheid om de mate van integriteit en de vorm waarbinnen dat geborgd kan worden vast te
stellen voordat de gegevens kunnen worden gekoppeld dan wel uitgewisseld.
5.2.4

Administratieve overlast

Het uitwisselen van bestaande informatie of gegevens kan vaak zonder aanvullende
administratieve last worden gerealiseerd. Zodra aanvullende gegevens moeten worden
vastgelegd zal de private sector een administratieve last ervaren. Indien dit gegeven in de
keten ook een meerwaarde heeft is het makkelijker een dergelijk gegeven toe te voegen.
Het toevoegen van gegevens (voor de Nederlandse situatie) in bestaande (wereldwijde)
systemen is vaak wel een probleem.

5.2.5

Gegevensbeveiliging

Bij het delen van gegevens uit de keten zal de sector zeer strenge eisen stellen aan de
beveiliging en de autorisatie en authenticatie rondom deze gegevens. Dit stelt hoge eisen
aan de overheidssystemen en het verschaffen van inzicht in de beveiliging, de autorisatie en
authenticatie.
5.2.6

Privacy

Het vastleggen van gegevens door de overheid is gebonden aan strikte privacyregels. Het
moet duidelijk zijn hoe lang de overheid gegevens mag bewaren en welke gegevens voor
welk doel mogen worden gebruikt.
5.2.7

Vertrouwen

Kan de overheid garanderen dat ingewonnen informatie alleen gebruikt wordt voor het doel
waarvoor het is ingewonnen? De private leveranciers van data moeten er op kunnen
vertrouwen dat de verstrekte gegevens niet door andere diensten of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
5.3

Inzetbaarheid van externe bronnen

Op basis van de beschikbare databronnen en de bovengenoemde vraagstukken kan in een
vervolgonderzoek worden gekeken of- en zo ja welke data ingezet kunnen worden als
externe databron bij het verder verbeteren van digitaal inzicht in de mestketen. Tijdens de
Hackaton van 12 en 13 oktober 2017 zijn vier trajecten opgezet die met de data in de keten
aan de slag gaan.
• Maximi: Waterschapsdata en eigen data van metingen in grond- en
oppervlaktewater
• Bemestwijs: Data uit de kringloopwijzer (lees de beschikbare data van RVO)
aangevuld met data van het primaire bedrijf over de aanwending op gewaspercelen
en behaalde opbrengst.
• Slimme handhaving: RVO-data gecombineerd met AGR/GPS
• MestNet: RVO en NVWA-bronnen voor erkende transporteurs, verwerkers en
leveranciers van mest
Op dit moment zijn er binnen de overheid en bedrijfsleven geen concrete plannen voor het
inzetten van private data voor het handhaven of verbeteren van de efficiëntie in de
mestketen.
Vanuit Cumela zijn er plannen om binnen de keten een systeem van erkenning en
accreditatie op te zetten. Binnen dit systeem is de uitwisseling van private gegevens
gecombineerd met de gegevens van de overheid waarschijnlijk wel noodzakelijk.

6

De overheid en mest

De overheidsinstanties die zich met mest bezighouden zijn de volgende:
• Het kerndepartement Ministerie van Economische zaken (MinEZ) (nu LNV),
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• De Nederlandse Voedsel – en Waren Autoriteit (NVWA)
6.1

MinEZ (LNV)

EZ (LNV) vormt de belangrijkste beleidsdirectie rondom het hele mestdossier
(Meststoffenwet en Diergezondheid). Dit ministerie houdt zich bezig met het opstellen en
implementeren van wet en regelgeving. Dit gebeurt in overleg met de uitvoerende diensten
en de overige ministeries. Een recent voorbeeld hiervan is het beleid voor de Onafhankelijke
Monstername (OMN). Naast deze wetten valt mestafvoer in ook onder de
transportwetgeving en de afvalstoffenwet die onder het ministerie van Infrastructuur en
waterstaat valt.
6.2

NVWA

De NVWA houdt toezicht op de volledige mestsector als
het gaat om het naleven van de mestwetgeving en de
veterinaire wetgeving dierlijke bijproducten.
Daarnaast is de NVWA systeemeigenaar van het Mest
Exportsysteem en de Registratie Onafhankelijke
Monstername binnen e-CertNL.
Samen met RVO verzorgt de NVWA de
informatievoorziening richting het kerndepartement.
Export
De afspraken over export worden vastgelegd in een verzoek of toestemming.
Export van mest kan alleen plaatsvinden mits Nederland met het betreffende land (lidstaat
of derde land) bilaterale afspraken heeft gemaakt over omvang en soort mest.
De informatie die in het kader van export wordt vastgelegd in e-CertNL, betreft alle uitvoer
naar lidstaten van onverwerkte en verwerkte mest en champost. Van elke export worden de
volgende gegevens geleverd:
• Verzoek of toestemming
• Exporteur
• Verzender
• Transporteur
• Laadlocatie
• Loslocatie
• Afnemer

Omdat er veel mest naar de lidstaten gaat zijn bilaterale afspraken gemaakt over het
aanleveren van overzichten vanuit Nederland. Na de export wordt periodieke (handmatige)
overzichten opgemaakt en gedeeld met lidstaten. Sinds 2015 heeft Nord Rhein Westfalen
toegang tot de actuele vervoersbewegingen richting Duitsland inclusief de AGR/GPSmeldingen.
Met België en Frankrijk zijn ook afspraken gemaakt over bilaterale uitwisseling. Er is op
Europees niveau nog geen afspraak over de structurele uitwisselen van gegevens gemaakt.
Binnen de NVWA is er behoefte om de afzet van mest naar lidstaten verder te optimaliseren
door verder te automatiseren en te digitaliseren.
Op dit vlak zijn er twee voorstellen die verder moeten worden uitgewerkt:
1. Digitaal ontvangen van toestemmingen uit lidstaten
2. Geautomatiseerde koppeling tussen e-CertNL en Traces New Technology (TNT)
Het toezicht op de keten maakt gebruik van het Digitale Dossier. Dit dossier wordt gevuld
met de gegeven uit de RVO- en NVWA systemen via de Centrale Gegevens Ontsluiting (CGO).
CGO is een platform voor het uitwisselen van informatie tussen de NVWA en RVO.
Naast het actieve toezicht in het veld wordt er ook digitaal toezicht toegepast op alle
beschikbare data in het CGO door RVO en NVWA.
Exportproces vanuit de intermediair
De intermediair moet een RVO-relatie zijn. Na de aanvraag vindt er een bij “Certificeren op
Afstand” (CoA) controle van documenten plaats. De eCertNL mest Export applicatie (CME) is
zo opgesteld dat alle benodigde controles volledig geautomatiseerd kunnen worden
uitgevoerd.
Controles:
• Diersoort aanwezig bij leverancier van mest
• Erkenning verwerking mest
• Erkenning opslaglocatie
• Erkenning laadlocatie
• Erkenning vervoerder
De exporteur/intermediair ervaart veel tijdsdruk bij de planning van export. De
exportapplicatie verplicht de exporteur 12 uur voor aanvang van de export de laadtijd
definitief vast te stellen.
6.3

RVO

RVO verzamelt de meeste informatie uit de
agrarische primaire sector. Het gaat om de
volgende gegevens:
I&R; Identificatie en Registratie
Dit systeem zorgt er voor dat er op elk
moment van het jaar een actueel overzicht
van alle dieren op het bedrijf is. Alle data over aanwas, aanvoer en afvoer per dier
(rund) of per koppel (kip en varken) ei, inclusief een totaal aantal dieren gedurende
het jaar op het bedrijf zijn beschikbaar
Percelen;

-

Overzicht van alle door het bedrijf in gebruik zijnde gewaspercelen, inclusief totale
oppervlakte en grondgebruik op gewashoofdgroep. Gebruik op hoofdgroep levert een
forfaitaire opname door gewas op die per bedrijf wordt berekend
Jaaroverzicht voer en kunstmest;
Alle aan het bedrijf geleverde veevoer en kunstmest, inclusief de geleverde gehaltes N
en P
VDM;
Alle vervoerbewegingen van mest inclusief gewogen gewicht (behalve de aanwending
op het land die in eigen gebruik is)
Laboratorium Alle laboratoriumuitslagen bij VDM’s met uitsluiting van Boer-Boer
transport.
AGR/GPS Alle laad- en losmeldingen behorende bij op VDM geregistreerde transporten

RVO kan op basis van deze gegevens een zeer nauwkeurige berekening maken van de N- en
P-balans op het bedrijf.
Met uitzondering van de VDM’s bij boer-boer-transporten, wordt vrijwel alle
bovengenoemde informatie digitaal ingewonnen.
6.4

Uitwisseling RVO en NVWA

De NVWA en RVO wisselen intensief informatie uit. Daarnaast maken de diensten gebruik
van gedeelde bronbestanden zoals KvK-gegevens van ingeschreven bedrijven, erkende
bedrijven en primaire productiebedrijven.
Van alle exporten worden de getransporteerde gewichten op het VDM uitgewisseld met de
NVWA en afgeboekt van de beschikbare hoeveelheid op de toestemmingen en verzoeken.
Alle AGR/GPS-meldingen die aan een export zijn gekoppeld worden dagelijks met de NVWA
uitgewisseld.

7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Conclusies

•

Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de
verschillende partijen in de keten een open en
transparant systeem nastreven.

•

De processen in de mestketen zijn complex. Uit de primaire productie ontstaan vele
half- en eindproducten zoals stromen van gescheiden, verwerkte, onverwerkte- en
vergiste mest. Het complex aan producten uit de primaire productie maakt het met
de huidige wet- en regelgeving en de stand van de IT in de keten onmogelijk een
eenvoudige sluitende tracking en tracing te verkrijgen.

•

De huidige wetgeving, systematiek en naleving zijn ook zeer complex. De sector geeft
aan dat er op onderdelen onduidelijkheden bestaan rondom de interpretatie van
deze wet- en regelgeving.

•

In de sector is een duidelijk mate van automatisering (digitalisering) aanwezig. Over
het algemeen kan gesteld worden dat hoe groter het bedrijf is hoe verder de
digitalisering is geïntegreerd. Bij agrarische ondernemers wordt relatief weinig in IT
systemen geregistreerd wat betreft mestafvoer Bij een aantal bedrijven is de
bedrijfsdata (digitaal) vastgelegd

•

De inzet van IT technologie bij mest kan zeker een bijdrage leveren aan het vergroten
van de transparantie in e keten. .

Uitdagingen/knelpunten
•

Een belangrijke uitdaging is elk uniek gegeven een keer vast te leggen en dan te
gebruiken op alle ander plaatsen waar dit unieke gegeven nodig is (Export en Traces).

•

Het vasthouden aan papieren documentatie is een grote bron van fouten en geeft
een enorme administratieve last. In andere bedrijfstakken waar transport een grote
factor is, is men al veel verder met het volgens de huidige stand van de techniek
verwerken van bedrijfsdata.

•

Het economische model (betalen om overschotten af te voeren) geeft mogelijk een
verkeerde impuls aan de beheersing van de keten?

•

Vaak zijn het correspondentieadres van het bedrijf is de locatie van het land is waar
de mest wordt afgeleverd niet dezelfde. Dit maakt een sluitende tracking en tracing
complex.

•

In de mestsector is er geen sprake van een structurele scholing. Dit is een mogelijke
bron van fouten.

•

Het bedrijfsleven heeft sterk in digitalisering geïnvesteerd. Zij nodigt de overheid uit
om hier van haar kant in mee te gaan.

•

Bij RVO is er voor alle dienstverlening een digitale werkwijze. Bij de NVWA vindt het
afgeven van certificaten en documenten nog plaats op papier. Deels is dat omdat er
binnen de Europese afstemming nog geen mogelijkheid is om papier te vervangen
voor elektronische varianten. De NVWA-systemen zijn al wel in staat om
elektronische documenten uit te wisselen.

•

Op dit moment is de EU-wetgeving, aangaande mest, een beperkende factor om
volledig digitaal te gaan werken. Bovendien heeft de EU op dit moment de digitale
infrastructuur voor de mestketen nog niet op orde.

•

Mogelijk dat omliggende lidstaten wel bereid zijn vooruitlopend op de EU zaken in
bilaterale afspraken te regelen. In de wetgeving zijn termijnen aangehouden voor het
plannen en definitief vaststellen van transporten die met een verdere digitalisering
korter zouden kunnen worden.

7.2

Aanbevelingen

Onderzoek of de volgende aanbevelingen realistisch zijn en een bijdrage kunnen leveren aan
de doelstellingen van het ministerie LNV.
7.2.1

Aanwending registratie

•

Onder eenzelfde erkenning als de Stichting
Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) bij
landbouwspuiten hanteert, zouden alle
mestverspreiders geregistreerd kunnen worden en
van een uniek nummer worden voorzien (inclusief
QR-code en RFID tag).

•

App en API (Application Programming Interface) 1ontwikkelen voor het melden van
de aanwendingslocatie, karakteristiek(m3) en oorsprong van de mest. Dit kan werken
met bedrijfseigen apps met behulp van GPS op de telefoon of met AGR/GPS-units die
al in gebruikt zijn in de keten.
Korte omschrijving van de App functie:
Loonwerkers en aanwenders melden bij het laden van de vracht met QR-code op
geregistreerde locatie waar wordt geladen en waar wordt gelost. Bij het aanwenden
op het perceel door de loonwerker, wordt het gewasperceel geregistreerd met de
GPS (op de telefoon). De GPS bepaalt het perceel automatisch of de gebruiker kan de
locatie kiezen met behulp van kaartje in de regio of uniek perceelnummer uit de eGDI. Hierdoor wordt het mogelijk om met minimale administratieve last alle
aanwending van mest op gewasperceelniveau te registreren.

7.2.2

•

Monitor bemonsteringen NIR

Onderzoek doen naar andere vormen van registratie en handhaven op gehaltes in de
mest. De praktijk heeft geleerd dat laboratorium-bemonstering een complexe en
tijdrovende logistiek vraagt. Vervoer van mest naar de afnemer kan tevens
plaatsvinden door de huidige bemonstering bij het laden.

Een optie is het volgende scenario:
De bemonstering wordt vervangen door een 4-jaarlijkse monitoring van de mest aangevuld
met steekproeven. Als basis geldt een 10-jarig gemiddelde van een bedrijf op basis van de
gegevens uit de RVO database aangevuld met de gegevens van de monitoring.
De bemonstering vindt plaats door onafhankelijke monsternemers en met speciale
bemonsteringstechnieken om een homogeen beeld te krijgen. Zijn afwijkingen te groot dan
wordt het aantal bemonsteringen opgevoerd of men vervalt in de huidige bemonstering en
analyse per vracht.
Binnen dit systeem kan het zijn dat de ontvanger wel een (uitgebreide analyse) wil van de
daadwerkelijk geleverde vracht. In dat geval kan er bemonsterd worden bij het lossen.
Indien de ontvanger deze analyse deelt met RVO kan dit gelden als een extra bemonstering
1

Een Api wordt gebruikt om gegevens uit databases geschikt te maken voor onder andere
mobiele apps

en vervalt er een monitor- bemonstering. In dat geval moet de leverancier een deel van de
bemonstering en analyse betalen. Het ligt voor de hand dat deze administratie bij het
bedrijfsleven (accountants) komt te liggen
Binnen deze vorm van bemonstering kan men er ook voor kiezen om forfaitair te werken
zonder bemonstering maar dan met hele strenge (lage) normen.
Alternatief op deze bemonstering is de continue bemonstering via Near Infra Red (NIR)technieken. Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar de randvoorwaarden en situaties
waar de NIR wel in kan worden gezet voor het bepalen van gehaltes in de mest.
7.2.3

VDM api of App

Veel van de Boer-Boer transporten worden nog op papier gemeld. Een voorstel is om
hiervoor een VDM API te maken en open te stellen voor het bedrijfsleven. Deze API kan dan
worden gebruikt door de leverancier van mest om een elektronisch VDM op te maken. Het
werkt door op basis van ingelogde gebruiker de mestput/UBN/laadlocatie te kiezen en de
hoeveelheid, datum/tijd en de loslocatie. Locatie kan bepaald worden op basis van een
(regio) kaart of een KvK of een BRS-nummer, bij voorkeur ook het unieke perceel nummer.
Deze melding van vervoer kan later worden opgepakt in de “aanwending applicatie” voor
het registreren van de toediening. Resultaat van deze app is het uitgeven van een digitaal
VDM bij boer-boer transport.
Als alles is ingegeven in de app, kan het transport direct aan RVO worden gemeld. Verdere
administratie is niet nodig. Dit kan in combinatie met bemonsteren bij laden of lossen.
Indien er geen bemonstering is kan er gekozen worden voor forfaitair of monitor
bemonstering.
7.2.4

Digitale documenten

Het opzetten van een onderzoek naar het volledig digitaal afgeven van de benodigde
transport- en exportdocumenten. Op basis van de hier boven genoemde VDM API kan er een
volledig digitale registratie worden opgezet. Op de vrachtwagen hoeft alleen een tablet of
smartphone aanwezig te zijn met daarop de digitale documenten ter inzage voor controle.
Alle exportdocumenten worden digitaal afgegeven.
Door digitaal te gaan werken kan een certificaat veel korter voor het geplande transport
worden aangevraagd. Zodra alle gegevens er zijn wordt vanuit de App een signaal gemaakt
dat vervoer aanstaande is zodat gericht kan worden gecontroleerd. Op dit moment is de
Europese wetgeving misschien een belemmerende factor om de diergezondheidscertificaten
digitaal af te geven. Maar het Handelsdocument zou in overleg met de EU-lidstaten mogelijk
wel digitaal mogen worden verstrekt.
7.2.5

Erkenning van mest ketenpartijen onder accreditatie

Onderzoek naar hoe- en onder welke voorwaarden partijen in de keten erkend kunnen
worden en welke wijze de keten maximaal geborgd kan worden. Voorbeeld: Erkende
vervoerders mogen volledig digitaal werken en alles real time aanleveren. Dit onderzoek
samen oppakken met Cumela, TLN en de landbouworganisaties.
7.2.6

Volledige registratie van percelen en opslaglocaties

Voor een sluitende ketenstroom is het van belang dat productstromen van en naar alle
locaties vastgelegd worden. Het registreren van alle locaties en voorzien van een duidelijke

identificatie kan een bijdrage leveren bij het verder automatiseren van registraties en
daarmee de administratieve last tot een minimum bepreken. Voorstel om binnen een pilot
te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Binnen dit project kunnen alle locaties van een
QR/RFID-tag code voorzien, zodat deze gescand kan worden in apps. Deze registratie kan
dan gekoppeld worden aan registraties en erkenningen bij RVO en NVWA. Deze gegevens
vervolgens gebruiken voor het opmaken van digitale VDM en digitale exportdocumenten (zie
VDM api) een alternatief is om met GPS locatie bepaling de registratie uit te voeren.
7.2.7

Internationaal

Digitalisering tussen lidstaten
Met name de afzet richting landbouwbedrijven waar mest uitgereden wordt zou het beter
vastleggen van de loslocatie een grote verbetering opleveren. We zouden dan met Lidstaten
een digitale uitwisseling van registratienummers van akkerbouwbedrijven en gps-locatie van
het afleverpunt moeten realiseren. Naast Duitsland ligt het voor de hand ook verdere
afspraken met België, Luxemburg, Frankrijk en ook Polen te gaan maken om deze
bronbestanden betere met elkaar te gaan uitwisselen. Op termijn ligt het voor de hand deze
gegeven via de bronbestanden van TRACES NT te gaan uitwisselen.
Met de omliggende lidstaten moet daarnaast de volgende zaken worden gerealiseerd:
a.
b.

c.

Alle toestemmingen en verzoeken digitaal vastleggen en uitwisselen
Alle erkende bedrijven (landbouw, vervoerder, vergister, verwerkers) in een
bilateraal overeengekomen centraal bestand uitwisselen. Verzoeken worden digitaal
opgehaald en in e-CertNL ingelezen en real time afgeboekt met behulp van het
digitale VDM
Afspreken met lidstaten om digitale documenten te accepteren. Digitale documenten
real time uitwisselen in CMS.

Met de omliggende deelstaten en lidstaten zullen ook afspraken moeten worden gemaakt
om op termijn toestemmingen voor uitvoer, digitaal centraal te gaan vastleggen. Op termijn
zal dit in TRACES NT kunnen plaatsvinden. Tot die tijd kan Nederland dit met haar
omliggende landen alvast bilateraal organiseren.
Tegelijk met het digitaliseren van de toestemmingen kunnen ook de registers voor
vervoerders, landbouwbedrijven en verwerkers tussen de lidstaten digitaal worden
uitgewisseld met de lidstaten.
Samen met de omliggende deelstaten een opzet maken van het digitaal uitwisselen van
uitvoer informatie van verwerkte mest. (Onverwerkt zit al in TRACES)
NVWA en RVO Erkende bedrijven digitaal ontsluiten
Voor zowel de werking van eCertNL als ook het gericht toezicht kunnen houden op de
naleving is er tussen NVWA en RVO-gegevensuitwisseling opgezet. Via het koppelvlak CGO
(Centrale Gegevens Ontsluiting) levert NVWA-gegevens aan RVO en RVO-gegevens aan de
NVWA.
De NVWA is ook houder van de registers voor de volgende erkenningen:
Erkende vervoerder dierlijke bijproducten
Erkende verwerker dierlijke bijproducten
Opslaglocatie dierlijke bijproducten

Samen met het bedrijfsleven onderzoeken of en zo ja hoe deze erkenningen digitaal
toegangkelijk kunnen worden gemaakt voor gebruik in de keten
7.2.8

Wetservice inrichten voor eenduidige handhaving

Wet- en regelgeving rondom dierlijke mest is complex. Onderzoek naar de mogelijkheid om
alle wet- en regelgeving in een onlineapplicatie met een business rule-engine 2te plaatsen.
Via deze applicatie zou iedere schakel in de keten actuele wet- en regelgeving per
geselecteerd product op kunnen vragen. Voorbeeld van een dergelijke applicatie zijn de
open data uit eCertNL of IVO voor de import van dierlijke producten.
7.2.9

Onderzoek naar interoperabiliteit van gegevens uit de systemen in de keten.

Kan een voertuigvolgsysteem dienen als back up voor het uitvallen van een AGR/GPS
systeem? Of moet dit met regelgeving worden opgelost door een vrachtwagen met defecte
apparatuur alleen de huidige rit af te laten maken en rijden met defecte apparatuur
strafbaar maken? Hoe kunnen gegevens uit de keten worden gestandaardiseerd en veilig
opgeslagen en uitgewisseld worden met de overheid. Kan een app met GPS tracking als back
up dienen en waar moeten alternatieven aan voldoen?.
7.2.10

Onderzoek naar open digitale marktplaats

Kan de overheid stimuleren dat er een open marktplaats komt waar mest wordt
verhandeld? Kan de overheid brondata aanleveren aan deze marktplaats zodat er volledig
digitaal gewerkt kan worden?
7.2.11

Overschot berekening via RVO Applicatie

Onderzoek of het vaststellen van overschotten en contracten door RVO berekend en
vastgelegd moet worden via een online applicatie of een app.
Maak een typering van elk bedrijf op basis van aantal dieren en de door hen gemiddeld
geproduceerde mest. Een verwerker kan niet meer dan een bepaalde hoeveelheid product
met zijn apparatuur produceren.
Door dit soort typeringen kan een normering worden gevormd en de handhaving op de
exceptie plaatsvinden. (wordt ook door de keten gedragen)
7.2.12

Vervolg op de uitkomsten van de Hackaton

Het vervolg op de uitkomsten van de Hackaton volgen en daar waar nodig vanuit het
ministerie ondersteunen om tot een werkbare pilot te komen.
7.2.13

Betere sturing en coördinatie wetgeving

Voor mest en verwerkte mest zijn er vier relevante wetten. Dit zijn de Afvalstoffenwet,
diergezondheid, mestwetgeving en transport. Alleen al binnen het ministerie EZ valt
diergezondheid onder de NVWA en de meststoffenwet onder RVO. Met het inrichten van
het ministerie van Landbouw zal deze scheiding nog groter kunnen worden. Doordat
wetgeving complex is en op punten nog niet op elkaar afgestemd is er behoefte aan een
aanspreekpunt binnen het ministerie dat verantwoordelijke is voor wetgeving en naleving
2

Een businessrule engine kan via geprogrameerde logische stappen bepalen welke wet- en
regelgeving van toepassing is op het opgegeven product.

van de mestketen. Ook zal de afvalstoffenwet en de vervoerswet bij deze afstemming mee
moeten worden genomen.
7.2.14

RVO en NVWA-architectuur opzetten

De huidige structuur van data en gegevensuitwisseling tussen NVWA en RVO via het CGO
kan slimmer worden ingericht wanneer deze beter op elkaar is afgestemd.
7.2.15

Publiek private samenwerking (PPS)

De vervolgaanpak van IT in de mestketen heeft de meeste kans van slagen wanneer het
bedrijfsleven vanaf het begin bij het project wordt betrokken. Publiek private samenwerking
draagt bij een breed gedragen wet -en regelgeving. Belangrijk binnen deze aanpak is dat de
gezamenlijke doelstelling goed gedefinieerd wordt, te weten: behoud van lidstaten als
afzetgebied en een sluitend systeem met minimale administratieve lasten.
Meerdere intermediairs geven aan dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door Cumela.
Dit pleit ervoor om ook andere partijen bij de PPS aan te laten schuiven voor een goede
vertegenwoordiging.

