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Het indienen / bevestigen van een VVO op de site van de RVO

Waar ga ik naar toe?

De makkelijkste manier is om direct naar de volgende link te gaan:
http://mijn.rvo.nl/mestverwerkingsplicht-landbouwer

Indien u op bovenstaande link klikt of indien u deze link in uw browser heeft ingetikt, kunt u
beginnen bij stap 7. Het is ook mogelijk om zelf via het begin van mijn.rvo.nl naar dit onderwerp te
gaan, begin dan bij stap 1.

De stappen:

1. Open de internetbrowser en ga naar mijn.rvo.nl (www is niet nodig)
2. Helemaal bovenaan de website (nog boven het logo) druk je op inloggen
3. Log in met uw gebruikerscode en wachtwoord. (let op: hoofdlettergevoelig!)
4. Op de website staan een aantal onderwerpen. Kies voor ‘Registratie melding doorgeven’

1. Alle registraties en meldingen staan op alfabetisch volgorde. Selecteer nu de regel
‘Contracten mest verwerken’

2. Je bent nu op de pagina Mijn melding voor contracten mest verwerken. Kies onder het
kopje Direct Regelen: ‘VVO’. Als u nog niet ingelogd bent, log dan in met uw
gebruikersnaam en wachtwoord.
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Let op! Pop-ups!
Wanneer u op de link uit bovenstaande afbeelding drukt, opent er een nieuw scherm. U moet zorgen
dat deze zogenaamde ‘Pop-up’ wel toegestaan wordt door uw computer. Kijk goed of er meldingen
verschijnen over pop-up’s. Het kan zijn dat u het een aantal keer moet proberen.

Het indienen van een vervangende verwerkingsovereenkomst begint bij dit scherm: Volg nu de
instructies op het scherm. Allereerst klikt op ‘Volgende Stap’
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Volg nu de instructies op het scherm. Allereerst klikt op ‘Volgende Stap’.

Relatiegegevens

Bij deze stap controleer je de relatiegegevens. Kijk vooral of het relatienummer overeenkomt met
het relatienummer dat bij het afsluiten van de VVO is gebruikt.

Overzicht VVO

Er wordt gevraagd welke actie je wilt uitvoeren. Kies voor: ‘Een concept van een melding VVO
insturen, ondertekenen of laten vervallen’ en klik op Volgende stap.
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Wat wilt u doen?

Er wordt gevraagd wat wilt u doen met de melding VVO. Kies voor: ‘Ondertekenen als tweede partij’
en klik op Volgende stap.

Er komt nu een overzicht te staan van de VVO’s die nog ondertekend moeten worden. (over het
algemeen is dit één exemplaar). Selecteer deze en volg de verdere instructies op het scherm.

Na een aantal controlestappen is het de bedoeling dat je met de TAN-codes een digitale
handtekening zet. Het afsluiten van de VVO is dan helemaal geregeld!


