29 september
2017

Onafhankelijk monsternemer van start
Een zware logistieke opgave
Met ingang van 1 oktober 2017 is het, bij het vervoer van dikke fractie na mestscheiding van varkensen rundveemest (mestcodes 43 en 13) en mengsels daarmee, verplicht om de mest door een
onafhankelijke monsternemer te laten bemonsteren. Voor de intermediaire ondernemingen die deze
mest vervoeren wordt dit een zware logistieke opgave.
Monsternemende organisaties
Als alles goed gaat zijn er op 1 oktober 2017 drie
bedrijven geaccrediteerd en erkend als onafhankelijke
monsternemende organisatie. Deze organisaties
hebben zich het afgelopen jaar voorbereid op het
verkrijgen van de accreditatie en het uitvoeren van
deze nieuwe taak. Twee van de drie organisaties zijn
inmiddels geaccrediteerd, de derde organisatie krijgt
de accreditatie - zoals het er nu uit zien - één dezer
dagen. Nu loopt het erkenningsproces bij RVO.nl.
Vrachtbemonstering
Vrachtbemonstering is de basis in dit systeem. Het houdt in dat de onafhankelijk monsternemer bij
het laden of bij het lossen een representatief monster van de vracht neemt. De monsternemer neemt
het monster vervolgens ook direct mee en draagt zorg voor de verzending naar het laboratorium. Er
zijn twee verschillende stappenplannen voor bemonstering bij laden respectievelijk lossen opgesteld:
 Stappenplan laden: https://www.cumela.nl/sites/default/files/Overzicht-Vrachtbemonstering-bijladen.pdf
 Stappenplan lossen (vanaf pagina 2): https://www.cumela.nl/sites/default/files/OverzichtVrachtbemonstering-bij-lossen.pdf
Partijbemonstering
Onder strenge voorwaarden is het mogelijk om een partij mest te laten bemonsteren. Dit moet vooraf
gemeld worden door de leverancier van de mest. Deze leverancier kan hiervoor de vervoerder
machtigen, via het machtigingenregister van RVO. Hiervoor moet de mestleverancier gaan naar:
https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen. Kies op die pagina bij "Direct regelen" voor
"Mijn machtigingen". Hier kan de mestleverancier u voor het indienen van partijmeldingen machtigen,
eventueel voor een beperkte looptijd. Via dezelfde link kunt u zelf als vervoerder zien door wie,
waarvoor en voor hoelang u bent gemachtigd door andere partijen.
Een stappenplan voor de partijbemonstering vindt u hier:
https://www.cumela.nl/sites/default/files/Overzicht-Partijbemonstering.pdf.
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