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Datum :Diemen, 30 september 2015 
Referentie :WA2050930.001 

Betreft :Verzoek toestemming gebruik elektronische begeleidingsbrief op alternatieve 
gegevensdrager 

 
 
Geachte heer Neele, 
 
Hierbij verzoek ik u namens Wastedge.eu, 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 Wastedge software geborgd wordt dat alle vereiste gegevens conform de standaard 
begeleidingsbrief beschikbaar zijn voor de verplicht gestelde registratie(s) van alle bij het (afval)transport 
betrokken partijen. 
 
Back-office 
Wastedge is een software systeem waarmee bedrijven ((container)-transporteurs)in de afvalsector de  
activiteiten van hun medewerkers op de weg, verder kunnen integreren met hun administratieve 
bedrijfsproces. Door orderinformatie digitaal beschikbaar te stellen kunnen administratieve handelingen 
tot een minimum beperkt worden. Door gebruik te maken van een smartphone/tablet wordt informatie 
tussen de planner en de chauffeur digitaal uitgewisseld. De begeleidingsbrief is hiervan een onderdeel. 
 
Informatie op gegevensdager 
De gegevensdrager is een smartphone/tablet met scherm waarop gegevens kunnen worden getoond. De 
gegevensdrager bevindt zich tijdens het transport in het betreffende voertuig en synchroniseert gegevens 
via 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 (op digitale routelijst) 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 ((Primaire) Ontdoener/Ontvanger/ 
Handelaar/Bemiddelaar, Inzamelaar, Vervoerder en Verwerker), in het proces, zodat zij aan hun 
registratieverplichting kunnen voldoen. Deze informatie zal via web-services (gebaseerd op EBA 1.1.) 
verspreid worden. Deze informatie is allemaal opgeslagen in de database van Wastedge. Deze database 
wordt dagelijks geback-upt. De data zal gedurende de wettelijk verplicht gestelde termijn bewaard blijven 
en is ten alle tijden oproepbaar en reproduceerbaar. 
 
Wanneer wordt gereden vanuit route inzameling 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. 
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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. 
 
Proces 
In Wastedge zijn klanten geregistreerd. Deze klanten hebben contracten. Binnen dit contract zijn de rol 
van de opdrachtgever en details van het afvalstroomnummer vastgelegd. Ook de herkomst en de locatie 
van bestemming liggen in de opdracht vast. Nadat een opdracht is gemaakt kan de planner de opdracht 
toewijzen aan een voertuig/chauffeur.  
 
De informatie over de opdracht zal beschikbaar gesteld worden aan de betrokken partijen (conform de 
EBA standaard). 

 Klant – Digitaal exemplaar van begeleidingsbrief en optioneel de bij behorende weegbon en 
handtekening 

 Voertuig/Chauffeur – Digitale informatie over de opdracht en de begeleidingsbrief 

 Verwerker – Digitale informatie over de te ontvangen opdracht 

 Transporteur – Digitale informatie over de opdracht, begeleidingsbrief en weegbon 
 
Verzoek 
Wastedge.eu B.V. verzoekt u een beschikking af te geven voor bovengenoemde werkwijze, gelet op de 
criteria die door uw organisatie zijn gesteld en waaraan Wastedge.eu B.V. voldoet. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Wastedge.EU 
 

 
 
 
L. Fleischeuer 
Business Unit Manager 
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Layout Begeleidingsformulier 
 
Order 
3909 

 

Afzender 
(primaire) ontdoener 
Wastedge82 
Harderwijkerstraat 24 
3881 EH  Putten 
GL521422VIHB 

 

Ontdoener 
Wastedge82 
Harderwijkerstraat 24 
3881 EH  Putten 

 

Locatie van herkomst 
Van Rossum 
Hoge Engweg Oost 12 
3882 ZS  Putten 
Datum aanvang  transport: 22/10/2015 

 

Locatie van bestemming 
S: Wastedge82 
Engweg 10 
3882 AL  Putten 
Datim ontvangst transport: 22/10/2015 

 

Getransporteerd door 
Ontdoener 
Wastedge82 
Harderwijkerstraat 24 
3881 EH  Putten 
GL521422VIHB 
Kenteken: 89-VGT-1 
route-inzameling: Nee 
inzamelaarsregeling: Ja 
repeterende vrachten: Nee 

 

Afvalstroom 
05057C789223 
BSA 
Eural code: 20.03.01 
Verw. methode: A.02 
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