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Beste heer, mevrouw,

Samen werken we in Nederland toe naar een duurzame en
toekomstbestendige landbouw. Om zo de uitdagingen op het gebied van
biodiversiteit, water en klimaat aan ie gaan. Daarbij is het van belang uat
dierlijke mest op een verantwoorde manier wordt vervoerd en eenvoudig
wordt geregistreerd. Samen met de sector street ik naar een open,
transparante en eerlijke mestketen. Dit draagt bij aan de verbetering van de
water- en bodemklimaat. En aan een gelijk speelveld voor ondernemers. De
invoering van rVDM helpt daarbij.

De voorbereiding voor de invoering van rVDM is in voile gang. Met deze brief wil ik u
informeren over de formele invoeringsdatum van rVDM. Vanaf 1 januari 2023
verandert de manier waarop u uw mestvervoer doorgeeft. Vanaf dat moment werkt
de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime
Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Alleen voor de import en export van
dierlijke mest blijven we tot 1 juni 2023 nog op de huidige manier werken.
Wat verandert er met rVDM?
rVDM werkt realtime en digitaal. Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders,
leveranciers als afnemers van mest gevolgen voor de administrate. De belangrijkste
wijziging is dat u straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgeeft
aan de overheid: via het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem
(BMS). Vervoerders melden voor en tijdens het vervoer. Leveranciers en afnemers
moeten achteraf binnen 7 dagen het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent
voortaan de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van
labanalyse of forfaits. Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.
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