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Geachte heer Neele, 

 

Hierbij verzoek ik u namens Wastehub B.V. om toestemming te verlenen om, ingevolge 
artikel 12 van het “Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen”, gebruik te 
mogen maken van een andere gegevensdrager dan het door de minister vastgestelde 
formulier (begeleidingsbrief). 

Wastehub B.V. levert diensten via de applicatie Wastehub aan derden op het gebied van 
uitwisseling van digitale gegevens in de afvalsector. Wastehub B.V. is een onafhankelijke 
organisatie en heeft geen belangen als ontdoener, afzender, bemiddelaar, handelaar, 
transporteur of verwerker.  

Inzamelaars kunnen hun ritten naar eindverwerkers en op- en overslag locaties aanmelden 
bij Wastehub. Aangesloten be- en verwerkers krijgen een vooraanmelding van de ritten die 
onderweg zijn naar de verwerkingslocaties op basis van het afvalstroomnummer. 

Een onderdeel van de vooraanmelding is het versturen van een sms-bericht naar de mobiele 
telefoon van de chauffeur van het transport of een bericht naar de boardcomputer van het 
voertuig. 

In het geval van route-inzameling heeft de chauffeur een (papieren) bijlage met daarop de 
specifieke locaties van herkomst. 

Ons concrete verzoek is om genoemd sms-bericht of boardcomputerbericht als alternatief 
voor de wettelijk voorgeschreven begeleidingsbrief te mogen gebruiken. Via dit sms-bericht 
of de boardcomputerinformatie kan de chauffeur de handhavers de benodigde informatie 
verstrekken. 

Het sms-/boardcomputer-bericht bevat alle verplichte gegevens, die normaliter op de 
begeleidingsbrief staan. 

Na de weging krijgen alle betrokken partijen (afzender, ontdoener, transporteur en 
ontvanger) via Wastehub of de backoffice systemen de beschikking over alle gegevens 
inclusief datum ontvangst transport als ook de gewogen hoeveelheid t.b.v. hun 
registratieverplichtingen. 

De opbouw van het sms-/boardcomputerbericht is gelijk aan die van begeleidingsbrief:  
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Blok Referentie 

Blok Afzendergegevens (1)    

Blok Ontdoenergegevens (3A)

Blok Locatie van herkomst (3B)

Blok Uitbesteed vervoerder (4A)

Blok Locatie van bestemming (4B)

Blok Getransporteerd door (5) 

Blok Afvalstroomnummer (6). 

 

SMS-bericht 

 

Blok Opbouw Voorbeeld 

Referentienummer (Ref)<{ReferentienummerWasteh
ub})  

(Ref) 20121020030 

Afzendergegevens (1)   (Afz) <’Zie ontdoener’/’Zie 
ontvanger’/’Handelaar’/ 
Bemiddelaar’> 
<{Naam}{Adresgegevens}{VIHB-
nummer}> 

(Afz) Zie ontdoener 

Ontdoenergegevens 
(3A)

(Ontd) 
<{Naam}{Adresgegevens}{VIHB-
nummer}> 

(Ontd) Afvalproducent 
Industrieweg 23A 1234AB 
Dordrecht  

Locatie van herkomst 
(3B)

(Herk) 
<{Nabijheidsomschrijving}/’Diverse 
locaties’/’Zie ontdoener’/ 
{Naam}{Adresgegevens}> 

(Herk) Afvalproducent 
Nijverheidsweg 88 2345BC 
Dordrecht 

Uitbesteed vervoerder 
(4A)

(Uitb) 
<’Nee’/{Naam}{Adresgegevens}{VI
HB-nummer}> 

(Uitb) Nee 

Locatie van 
bestemming (4B)

(Best) <{Naam}{Adresgegevens}> (Best) Afvalontvanger 
Staalstraat 34 3456DE 
Geleen 

Getransporteerd door 
(5) 

(Tran) <’Afzender’/’Ontdoener’/ 
‘Ontvanger’/’Inzamelaar’/ 
‘Vervoerder’ / ‘Uitbesteed 
vervoerder’><{Naam}{Adresgegev
ens}> 

(Rtin) <’Ja’/’Nee’> 

(InRg) <’Ja’/’Nee’> 

(RpVr) <’Ja’/’Nee’> 

(Tran) Vervoerder 
Sneltransport Autostraat 23 
4567XF Rotterdam (Rtin) 
Nee (InRg) Nee (RpVr) Nee 
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Afvalstroomnummer 
(6). 

(Afnr) <{Afvalstroomnummer}}> 

(Naam) <{Gebruikelijke naam 
afvalstof}> 

(Aant) <{Aantal verpakkingen}> 

(Eurc) <{Euralcode}> 

(Verm)<{Verwerkingsmethode}> 

 

(Afnr) 02AAA8010203 
(Naam) Slib van 
afvalwaterbehandeling ter 
plaatse (Aant) 1 (Eurc)  
020305 (Verm) A02 

Dus een volledig sms-bericht kan als volgt zijn: 

(Ref) 20121020030 (Afz) Zie ontdoener (Ontd) Afvalproducent Industrieweg 23A 1234AB 
Dordrecht  (Herk) Afvalproducent Nijverheidsweg 88 2345BC Dordrecht (Uitb) Nee (Best) 
Afvalontvanger Staalstraat 34 3456DE Geleen (Tran) Vervoerder Sneltransport Autostraat 
23 4567XF Rotterdam (Rtin) Nee (InRg) Nee (RpVr) Nee (Afnr) 02AAA8010203 (Naam) Slib 
van afvalwaterbehandeling ter plaatse (Aant) 1 (Eurc)  020305 (Verm) A02 

 

Boardcomputer bericht; dit kan gedisplayed worden op het boardcomputerscherm . 

 

Blok Opbouw Voorbeeld 

Referentienummer Referentienummer:<{Referentien
ummerWastehub})  

Referentienummer: 
20121020030 

Afzendergegevens (1)   Afzender: <’Zie ontdoener’/’Zie 
ontvanger’/’Handelaar’/ 
Bemiddelaar’> 
<{Naam}{Adresgegevens}{VIHB-
nummer}> 

Afzender: Zie ontdoener 

Ontdoenergegevens 
(3A)

Ontdoener:<{Naam}{Adresgegev
ens}{VIHB-nummer}> 

Ontdoener: Afvalproducent 
Industrieweg 23A 1234AB 
Dordrecht  

Locatie van herkomst 
(3B)

Herkomst: 
<{Nabijheidsomschrijving}/’Diverse 
locaties’/’Zie ontdoener’/ 
{Naam}{Adresgegevens}> 

Herkomst: Afvalproducent 
Nijverheidsweg 88 2345BC 
Dordrecht 

Uitbesteed vervoerder 
(4A)

Uitbesteed vervoerder: 
:<’Nee’/{Naam}{Adresgegevens}{V
IHB-nummer}> 

Uitbesteed vervoerder: Nee 

Locatie van 
bestemming (4B)

Locatie bestemming: 
<{Naam}{Adresgegevens}> 

Locatie bestemming: 
Afvalontvanger Staalstraat 
34 3456DE Geleen 

Getransporteerd door Transporteur: 
<’Afzender’/’Ontdoener’/ 

Transporteur: Vervoerder 
Sneltransport Autostraat 23 
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(5) ‘Ontvanger’/’Inzamelaar’/ 
‘Vervoerder’ / ‘Uitbesteed 
vervoerder’><{Naam}{Adresgegev
ens}> 

Routeinzameling: <’Ja’/’Nee’> 

Inzamelaarsregeling: 
<’Ja’/’Nee’> 

Repeterende vrachten: 
<’Ja’/’Nee’> 

4567XF Rotterdam 

Routeinzameling: Nee 

Inzamelaarsregeling: Nee 
Repeterende vrachten: Nee 

 

Afvalstroomnummer 
(6). 

Afvalstroomnummer: 
<{Afvalstroomnummer}}> 

Gebruikelijke naam: 
<{Gebruikelijke naam afvalstof}> 

Aantal verpakkingen: <{Aantal 
verpakkingen}> 

Euralcode: <{Euralcode}> 

Verwerkingsmethode:<{Verwerki
ngsmethode}> 

 

Afvalstroomnummer: 
02AAA8010203 

Gebruikelijke naam: Slib van 
afvalwaterbehandeling ter 
plaatse 

Aantal verpakkingen:  1 
Euralcode:  020305 

Verwerkingsmethode: A02 

Indien er nog vragen rijzen naar aanleiding van dit verzoek willen wij die uiteraard graag 
beantwoorden. 

Wij zien uit naar een positieve beschikking uwerzijds.  

 

Hoogachtend, 

Mark Abbas 
Managing Director  

 


