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HET REALTIME EN DIGITAAL VERVOERSBEWIJS
DIERLIJKE MEST (RVDM) VAN ROVECOM

De planning op kantoor en de chauffeur moeten altijd, overal, eenvoudig en bij nacht en
ontij een vooraanmelding kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van het realtime en digitaal
vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) waar Rovecom aan werkt. Die voorbereidingen
gebeuren in het huidige eVDM, waarvan het streven is om dat op 1 januari 2023 automatisch
over te laten gaan in het nieuwe en vanaf dan verplichte rVDM.
productmanager loonwerk bij Rovecom, ons bij
over dit nieuwe systeem, waar het bedrijf al bijna
anderhalf jaar samen met de overheid aan werkt:
Rovecom als softwareontwikkelaar, de overheid
als een soort van opdrachtgever.

AFSCHEID NEMEN VAN PAPIER

‘ROVECOM IS ÉÉN
VAN DE WEINIGE
AANBIEDERS DIE
WERKT AAN
SOFTWARE VOOR
EEN RVDM’
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Het is bijna zover! Half januari kan het rVDM van
Rovecom weer worden getest. “Daar zijn we erg
blij mee”, zegt Ard Brandts, accountmanager Agri
& Food bij Rovecom. “We waren al eerder voorzichtig begonnen met testen, maar toen bleken er
toch nog te veel zaken niet te zijn ingevuld om een
goede test mogelijk te maken. Begin december
heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
de laatste zaken die wij nodig hadden op orde gemaakt, waardoor we nu echt kunnen gaan testen.”
Helaas begon het testen te laat om hier nog iets
van mee te nemen in dit verhaal. Hopelijk kunnen
we later in het jaar alsnog mee gaan kijken met
een gebruiker van de digitale mestbon. Ook zonder gebruikerservaring kan er echter toch alvast
een indruk worden gegeven van wat eraan zit te
komen. Samen met Brandts praat Jeroen Zantingh,

Rovecom is één van de weinige aanbieders die
sinds enige jaren klanten de mogelijkheid biedt
om de mestbonnen compleet digitaal te verwerken door middel van een eVDM en daarnaast
werkt aan software voor een rVDM. Dit is een digitaal vervoersbewijs dat vanaf 1 januari 2023 de
papieren bon zal opvolgen en voor elk transport
van dierlijke mest verplicht wordt. Meer hierover
lees je in het kader. De uitgangspunten bij het
ontwerpen van de software en - nog belangrijker
- de mobiele applicatie (app) zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. “Dat is nodig, want er komt
straks veel en belangrijk werk bij de chauffeur
terecht”, zegt Brandts. “Die moet dus altijd weten
wat hij moet doen en dat ook kunnen doen.
Kortom, hij krijgt er een taak bij.”
De mannen van Rovecom kunnen dit zeggen omdat ze via het bestaande eVDM al de nodige ervaring en kennis hebben opgedaan bij en op de
bedrijven die er straks mee moeten gaan werken.
“Op sommige bedrijven worden de gegevens
waarschijnlijk door het kantoor klaargezet, maar
op evenveel bedrijven wordt de informatie onderweg pas ingevuld”, zegt Brandts. “Dan moet
de chauffeur er alert op zijn dat hij een melding
moet doen of intrekken als er iets verandert.”

STILSTAND VOORKOMEN
Dat vormt meteen de volgende uitdaging, want
niet overal is internet. “Dat was een onjuiste aanname vanuit de overheid”, zegt Zantingh, “Wij
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‘HOE COMPLEX DE
MATERIE ACHTER
DE SOFTWARE OOK
IS, ER IS VOOR
GEZORGD DAT DE
CHAUFFEUR ER
NIETS VAN MERKT’

weten bijvoorbeeld dat je soms in een stalen loods
moet laden of lossen en daar al geen internet kunt
hebben. En dan? De intermediair zegt niet dat de
vrachtwagen stil kan blijven staan. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de app aanvragen kan
bufferen en er zijn controles ingebouwd. Die beoordelen op basis van de afwikkelstroom of de
zaken kloppen”, aldus Zantingh. Dit laatste is nodig omdat je anders niet kunt nagaan of het wel
klopt wat er wordt ingevuld en dat is nu juist de
gedachte achter het systeem. “Bij dit alles hebben
we vooral de chauffeur in gedachten gehouden en
is ervoor gezorgd dat, hoe complex de materie
achter de software ook is, hij of zij er niets van
merkt en heel eenvoudig met een paar klikken in
de app het werk kan doen.”
De software is zo complex doordat er een uitgebreide afwikkelstroom achter verstopt zit. “Er zitten ongeveer zeventien uitzonderingen in de
mestwetgeving en die vormen samen met de basisstroom de afwikkelstroom, waarbij elke stroom
zijn eigen code heeft. Ook wij zijn daardoor verrast. Het leek vooraf om een eenvoudig systeem te
gaan, waarbij er sprake zou zijn van het doen van
een vooraanmelding, het vervoersbewijs inschieten en rijden”, legt Brandts uit. “Als wij het al
complex vinden, hoe kan een ondernemer er dan
mee werken?”

GOEDKEUREN VAN BONNEN
Uiteraard draait het niet alleen om het type meststroom en moeten ook de standaard klantgegevens en andere zaken goed worden ingevuld ,
waarmee duidelijk wordt dat er veel meer zal
worden gevraagd van de chauffeur dan in het
huidige systeem met de papieren bon. Nu krijgt de
chauffeur een papieren bon mee die moet worden
getekend en daarmee is het werk klaar.
Een brug naar een los eindje in het proces, want
hoe gaat het straks met het aftekenen van de bonnen? Zowel de leverancier als de afnemer moet de
bon na 1 januari digitaal 2023 gaan goedkeuren,
maar het is nog onduidelijk wie er straks verantwoordelijk voor is dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. “Maar wie er ook verantwoordelijk wordt,
je moet je klanten hierin meenemen, want onder
de aanbieders en afnemers van mest bevindt zich
nog een groep mensen die niet weten dat ze straks
digitaal een akkoord moeten gaan geven. Doen ze
dat niet, dan kun jij als intermediair niet rijden en
je werk niet doen”, is de logische redenering van
Brandts op basis van de kennis van nu.
Het doel van Rovecom voor komend jaar is ervoor
zorgen dat ondernemers die werken met dit systeem straks zo min mogelijk overlast gaan ondervinden van de overgang van het bestaande eVDM
naar het rVDM. “In de loop van 2022 komen we
nog wel met een nieuw platform voor het eVDM,

waarmee een klant direct de bonnen van de mesttransporteur kan terugvinden. Het enige wat hij
hoeft te doen, is inloggen via eHerkenning. Daarmee sorteren we alvast voor op het einde van de
papieren bon.”

SYSTEEM MET PERSPECTIEF
Richting de toekomst wordt met het rVDM een
goed systeem neergezet, maar op korte termijn
vraagt Brandts zich af of iedereen de impact kan
overzien. Hij raadt intermediairs vooral aan om nu
al in beweging te komen en stappen te gaan zetten om kennis te maken met wat er is, want 2022
is snel voorbij. “Het is meer dan alleen een nieuw
systeem. Het vraagt om een heel andere aanpak.”

‘ZEVENTIEN
UITZONDERINGEN IN
DE MESTWETGEVING
VORMEN SAMEN MET
DE BASISSTROOM
DE AFWIKKELSTROOM’

VOORBEREIDING
Wat je nu al kunt doen om jezelf en je klanten voor te bereiden:
• Laat je informeren over de verschillende digitale mestbonnen,
ontdek wat je er nodig is om ze ook op jouw bedrijf te kunnen
gebruiken en weet vooral wat er speelt.
• Stel jezelf de vraag of je bij elke vervoersbeweging in staat bent om
een melding te doen.
• Werk je met personeel? Vraag je dan ook af of je personeel weet
wat het moet doen.
• Zorg dat je een e-Herkenning hebt en een account bij e-CertNL
(e-cert.nl/toepassing/handleidingen) hebt aangemaakt.
• Zorg dat je van je klanten het KvK- en vestigingsnummer hebt.
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