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Onderwerp

Toestemming verzoek gebruik andere gegevensdrager

Geachte heer Knitel,

Hierbij geef ik u, ingevolge art. 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen,
toestemming tot het gebruik van een digitale begeleidingsbrief op de Online Board Computer (OBC) in
plaats van het door de minister vastgestelde formulier (begeleidingsbrief). In de boardcomputer zijn o.a.
alle gegevens, welke op de door de minister vastgestelde begeleidingsbrief staan vermeld, zonodig
inclusief routelijst, digitaal vastgelegd. Deze gegevens zijn tijdens het transport direkt beschikbaar voor
handhaving.

Op 24 mei 2006 heb ik uw verzoek, met het kenmerk 06.136/G/WM, ontvangen. Het verzoek heb ik
getoetst aan de bepalingen uit het ‘Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ en de
‘Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’. In het bijzonder heb ik gekeken naar
de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de gegevens voor alle betrokken partijen. Hierbij heb ik
onder andere de volgende aspecten in ogenschouw genomen:
- zijn alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief op de gegevensdrager aanwezig

en tijdens het transport direct inzichtelijk voor handhavers?
- zijn alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief, inclusief ‘datum ontvangst

transport’ en de ‘gewogen hoeveelheid’ beschikbaar voor de verplicht gestelde registratie(s) van alle
bij het afvaltransport betrokken partijen (afzender, ontdoener, transporteur en ontvanger)?

Het gebruik van de door u voorgestelde gegevensdrager voldoet aan bovenstaande vereisten.
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Daarnaast wijs ik u erop dat alle vereiste gegevens conform de door de minister vastgestelde
begeleidingsbrief - inclusief ‘datum ontvangst transport’ en de ‘gewogen hoeveelheid’ - door de
ontvanger elektronisch moeten worden opgeslagen en verstrekt aan alle betrokken partijen, ten behoeve
van de verplicht gestelde registratie.

Bovendien wijs ik u erop dat mijn toestemming slechts geldt voor het gebruik conform uw verzoek, d.d.
24-05-2006, kenmerk 6-098 JT/MvdV, met inachtneming van bovengenoemd punt. Voor wijzigingen
dient u vooraf toestemming aan mij te vragen.

Een afschrift van deze toestemming heb ik gezonden aan:
- Ministerie van VROM (DGM/SAS), t.av. dhr. G. Arbouw, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
- VROM-Inspectie (Regio Zuid-West), t.a.v. dhr. P.G.C. van Gemert, Postbus 29036, 3001 GA

Rotterdam;
- Provincie Zuid-Holland, t.a.v. dhr. G. H. Elferink, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
- KLPD (DOC / UIC), t.a.v. dhr. F. Danse, Postbus 100, 3970 AC Driebergen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:

Drs K.J.I. Vossen MBA
Manager opdrachtteam Landelijk Meldpunt Afvalstoffen


