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Geacte heer Neele, 

Middels dit schrijven verzoeken wij u ontheffing te verlenen voor het gebruik van elektronische 
begeleidingsdocumenten inclusief een ontheffing voor de bijbehorende fysieke handtekeningen, 
conform artikel 12 van het ‘besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’. 
 
De Van Gansewinkel Groep is voornemens om de meeste van haar voertuigen in Nederland te 
voorzien van boordcomputers, die online gekoppeld worden met de systemen van de planning en 
backoffice. Door het koppelen van deze systemen kunnen wij veel efficiënter beschikken over de 
relevante logistieke informatie naar en van de voertuigen. Tevens is het mogelijk om een aantal 
administratieve handelingen die momenteel nog met behulp van formulieren plaatsvinden te digita-
liseren en daardoor kostenbesparingen te verwezenlijken. Ook past dit in ons duurzaamheidsbe-
leid. 
 
De informatie in de boordcomputer komt realtime uit onze backoffice applicatie Clear. Tijdens de 
uitvoering van een transport zijn alle verplichte gegevens van de begeleidingsbrief die horen bij de 
order waar de chauffeur mee bezig is, met uitzondering van de handtekeningen, aanwezig en di-
rect toonbaar voor de eventuele handhaving onderweg. Alle gegevens die nu op het papieren be-
geleidingsdocument worden weer weergegeven zijn straks volledig en eenvoudig raadpleegbaar 
op de boordcomputer. Dit betreft de volgende gegevens;  
- gegevens van het afval 
- gegevens van de ontdoener 
- gegevens van de afzender 
- gegevens van de transporteur 
- gegevens van de ontvanger/verwerker 
De orders, en bijbehorende afvalstroomnummers, worden direct in Clear aangepast als gedurende 
de uitvoering van de dienstverlening het afval anders blijkt te zijn dan initieel gepland. De gewijzig-
de gegevens van de begeleidingsbrief zijn daarna ook direct oproepbaar in de boordcomputer. In 
geval van route-inzameling zijn de gegevens gekoppeld aan een routelijst. 
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Na de gebruikelijke controles na afronding van het transport, worden de definitieve gegevens van 
het afvaltransport vastgesteld en digitaal opgeslagen in ons backofficesysteem Clear. Deze gege-
vens worden automatisch gemeld bij het LMA. Er is hierdoor sprake van een robuust proces, mi-
nimaal gelijkwaardig aan de huidige methodiek van het fysiek printen van begeleidingsdocumen-
ten.   
Via de factuur en bijlagen daarvan (eventueel elektronisch) worden de gegevens beschikbaar ge-
steld aan de relevante partijen in de afvalketen (afzender, ontdoener, transporteur, bemidde-
laar,ontvanger).  De precieze samenstelling van deze gegevens is telkens afhankelijk van de wen-
sen van onze klanten en kan dus per geval verschillen. Op klantwens kunnen we nog steeds ge-
printe bonnen verstrekken vanuit het backoffice systeem.  
 
Graag vernemen we van u of bovenstaande voor u voldoende reden is om tot verlenen van de 
gevraagde ontheffing over te gaan. Indien u aanvullende informatie nodig heeft kunt u natuurlijk 
altijd contact met ons opnemen. 
 

Met vriendelijke groet,  
Van Gansewinkel Groep bv 
 


