ONDERNEMEN MET CUMELA - RVDM

Het rVDM
komt eraan!
DOE MEE AAN
DE PILOT

Per 1 januari 2023 volgt het rVDM het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke
Meststoffen (VDM) op. Dit vraagt een behoorlijke aanpassing in het werkproces van
de mestvervoerders. Alle leveranciers van mestsoftware en AGR/GPS-apparatuur
zijn nu druk met het voorbereiden van een brede pilot, die eind mei gaat starten.
De huidige werkwijze: tijdens het vervoer van
mest wordt een VDM ingevuld, aangevuld en ondertekend. Na afloop van het transport wordt het
VDM op kantoor nog goed gecontroleerd en
zendt de vervoerder vervolgens de gegevens naar
RVO. Deze werkwijze gaat fors veranderen. Heel
kort samengevat vul je in de nieuwe situatie het
hele rVDM vooraf in, worden alle zaken vooraf
gecontroleerd en voer je vervolgens het transport
uit. Natuurlijk blijft het mogelijk om tijdens de rit
de afnemer nog aan te passen en ook wordt het
mogelijk om onderweg nieuwe vrachten aan te
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maken. De controles van de gegevens vinden
echter al vooraf plaats en worden ook meteen
gecheckt in de registers van de overheid. Een
verouderd relatienummer invullen kan straks dus
niet meer, want direct na het invoeren worden de
gegevens al bij de NVWA en RVO gecontroleerd.
Nog een grote verandering is dat de vervoerder
niet meer verantwoordelijk is voor het ondertekenen van het rVDM door leverancier en afnemer.
Deze krijgen daarvoor per e-mail een attentiebericht en zijn daar zelf verantwoordelijk voor.
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WELK SYSTEEM?
De overheid bouwt een versie van het rVDM met
webschermen in een internetportaal. Hierin
moet je inloggen met e-Herkenning. Daarnaast
bouwen de leveranciers van mestsoftware hun
eigen voorkant voor het systeem van de NVWA.
Hierdoor kun je vanaf kantoor, maar ook vanuit
een app alle benodigde handelingen voor en tijdens het vervoer uitvoeren. Op dit moment zijn
twee leveranciers van mestsoftware al in de praktijk aan het testen. Deze testen verlopen voor de
vervoerder vooralsnog prima.
Natuurlijk zijn er ook vervoerders die geen mestsoftware gebruiken. Ben jij een van die vervoerders, dan raden wij je aan je heel goed te
oriënteren of je dit wel zo wilt blijven doen. Uit
eerste testen met de webschermen blijkt dat dit
niet eenvoudig in de bedrijfsvoering van een
mestvervoerder is in te passen. Heb je hier vragen
over, neem dan contact op met Hans Verkerk
(hverkerk@cumela.nl).

‘DE VERVOERDER IS STRAKS
NIET MEER VERANTWOORDELIJK
VOOR HET ONDERTEKENEN
VAN HET RVDM’

HET IS NOODZAKELIJK DAT
HET NIEUWE SYSTEEM OOK ECHT
ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN
WORDT BEPROEFD
EISEN AAN APPARATUUR
In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te bestaan
over de eisen aan de AGR/GPS-apparatuur. In de
nieuwe regelgeving krijgt die de naam GR-apparatuur. Het blijkt dat de overheid hierover verschillende signalen heeft afgegeven naar de
leveranciers van die GR-apparatuur. De ene leverancier gaat ervan uit dat er geen wijziging van
de apparatuur hoeft plaats te vinden, terwijl een
andere een geheel nieuw systeem met veel meer
mogelijkheden ontwikkelt.
Cumela probeert bij de overheid duidelijk te krijgen of de eisen nu wel of niet worden aangepast.
Wel is duidelijk dat het bij de invoering niet verplicht wordt om de weegcomputer van het aanboord-weegsysteem te koppelen aan de GRapparatuur. De onduidelijkheid zit vooral in de
vraag of er route-informatie moet worden vastgelegd of niet. We hopen hierover op korte termijn duidelijkheid te krijgen.

BREDE PILOT

UITZONDERINGEN

Vanaf eind mei 2022 gaat een brede pilot van
start, waarbij bedrijven in de gelegenheid worden
gesteld om met de nieuwe werkwijze van het
rVDM te werken. Ze hoeven dan niet meer te werken met het huidige VDM. Cumela heeft zich sterk
gemaakt voor deze pilot, omdat zij het noodzakelijk vindt dat het nieuwe systeem ook echt onder
praktijkomstandigheden wordt beproefd.
Mestvervoerders kunnen binnenkort een brief
van de overheid verwachten over het rVDM. In
die brief staat hoe je je kunt aanmelden voor de
pilot. Belangrijk punt van aandacht is daarbij dat
ook de leveranciers en afnemers van de mest zich
voor de pilot moeten aanmelden. Je kunt ondersteuning krijgen bij het benaderen van jouw leveranciers en afnemers, maar je kunt er ook voor
kiezen dat de overheid deze bedrijven benadert.
Voor een goede uitvoering van de pilot is het
noodzakelijk dat er rond de honderd vervoerders
aan de pilot meedoen.
Op de website www.verantwoordmestvervoer.nl
staat meer informatie over de invoering van het
rVDM. Daar staan ook veelgestelde vragen en
antwoorden.

Vrijwel alle uitzonderingen die er nu gelden in
het mesttransport blijven bestaan, zoals voor
boer-boertransport. Voer je een dergelijk transport uit met een voertuig waarop GR-apparatuur
beschikbaar is, dan moet deze apparatuur ook
worden gebruikt, maar in veel gevallen hoeft
geen monster te worden genomen of ingezonden. Een loonwerker die geen geregistreerd intermediair is, kan zijn klanten met het rVDM-systeem
niet meer ontzorgen. In vrijwel alle gevallen
wordt dan de leverancier van de mest degene die
verplicht is om de meldingen voor het rVDM te
doen. Wil je toch je klanten ontzorgen? Vraag dan
een registratie aan als intermediair, want dan
mag jij de meldingen wel voor je klanten doen.
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