
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 

T.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele 

Postbus 93144 

2509 AC Den Haag 

 

Betreft: Verzoek gebruik andere gegevensdrager 

Huizen, 11 augustus 2011 

 

Geachte heer Neele, 

Hierbij verzoek ik u namens Abecon Informatiesystemen B.V., ingevolge artikel 12, tweede lid van het 

‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’ om toestemming te geven voor het 

gebruik van een andere gegevensdrager dan het standaard formulier (begeleidingsbrief) . 

Onderstaand wordt toegelicht wat de lay-out van de alternatieve gegevensdrager is en hoe met onze 

On-the-Road software geborgd wordt dat alle vereiste gegevens conform de standaard 

begeleidingsbrief beschikbaar zijn voor de verplicht gestelde registratie(s) van alle bij het 

afvaltransport betrokken partijen. 

Achtergrond 

Abecon On-the-Road is een software systeem waarmee bedrijven in de afvalsector de activiteiten 

van hun medewerkers op de weg verder kunnen integreren in hun primaire administratieve 

bedrijfsproces. Eén van de doelen hierbij is het elimineren van papieren bonnen (in verschillende 

hoedanigheden). Door gebruik te maken van een PDA wordt informatie tussen de planner en de 

chauffeur digitaal uitgewisseld. De begeleidingsbrief is hiervan een onderdeel (maar bijv. ook de 

urenverantwoording). 

Layout 

De gegevensdrager is een mobiele terminal met scherm waarop gegevens kunnen worden 

weergegeven. De gegevensdrager bevindt zich tijdens het transport in het betreffende voertuig en 

synchroniseert gegevens via het internet. Voor aanvang van het transport ontvangt de 

gegevensdrager alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief, zodat deze ten tijde 

van het transport direct inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In geval van route-inzameling kunnen 

tevens de specifieke locaties worden weergegeven. 

Onderaan deze brief volgt een voorbeeld van de layout waarop alle gegevens van het 

begeleidingsformulier zijn weergegeven. 

Borging beschikbaarheid gegevens bij alle partijen 

De informatie wordt beschikbaar gesteld aan alle partijen in het proces, zodat zij aan hun 

registratieverplichting kunnen voldoen.  

Wanneer wordt gereden vanuit routeinzameling of de inzamelaarsregeling ontvangt de primaire 

ontdoener bij de factuur het afvalstroomnummer. Aan de hand hiervan kan de controlerende 



instantie de feiten nagaan. De verwerker ontvangt op zijn beurt alle informatie die op het papieren 

begeleidingsformulier verplicht wordt gesteld. 

Wanneer wordt opgetreden als vervoerder, ligt de registratieplicht bij de verwerker  en de 

ontdoener. De vervoerder is hierin geen partij en kan volstaan met het tonen van de digitale 

begeleidingsbrief aan de handhaver zoals toegelicht in het voorgaande paragraaf.  

Tot slot 

Abecon Informatiesystemen B.V. verzoekt u een beschikking af te geven voor bovengenoemde 

werkwijze, gelet op de criteria die door uw organisatie zijn gesteld en waaraan Abecon 

Informatiesystemen B.V. voldoet. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

 

Abecon Informatiesystemen B.V. 

Joost Bentvelsen 

Productmanager Abecon On-the-Road 

 

  



 

Layout begeleidingsformulier 
 

 

Order 

TR-003288 

 

Afzender 

(primaire) ontdoener 

Abecon Informatiesystemen 

Huizermaatweg 510 

1276 LM  HUIZEN 

ZH500099VIXX 

 

Ontdoener 

Abecon Informatiesystemen 

Huizermaatweg 510 

1276 LM  HUIZEN 

 

Locatie van herkomst 

Abecon Informatiesystemen 

Huizermaatweg 510 

1276 LM  HUIZEN 

Aanvang transport: 11-08-2011 

 

Locatie van bestemming 

Abecon Afvalverwerking BV 

Huizermaatweg 510 

1276 LM  HUIZEN  

ontvangst transport: 11-08-2011 

 

Getransporteerd door 

Ontdoener 

Abecon Transport BV 

Huizermaatweg 510 

1276 LM  HUIZEN 

ZH500098VIXX 

Kenteken: BP-DR-47 

route-inzameling: Nee 

inzamelaarsregeling: Nee 

repeterende vrachten: Nee 

 

Afvalstroom 

010010001001 

Bedrijfsafval brandbaar 

Eural code: 20.03.01 

Verw. methode:  A.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


