
 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 
De heer ing. J.J Neele 
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 

 

Onderwerp: Verzoek vrijstelling papieren begeleidingsbrief 
Ons kenmerk: DR-LMA_11-01-2016 

 

Nijkerk, 11 januari 2016 

 

 

Geachte heer Neele, 

 

Hierbij willen wij u verzoeken DataRoute, overeenkomstig artikel 12, tweede lid van het ‘Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’, toestemming te verlenen voor het gebruik van 

een andere gegevensdrager dan het standaardformulier (begeleidingsbrief). 

 

Organisatie 

DataRoute is dé specialist voor afvalstroom registratie bij grootschalige bouwprojecten. 

Door middel van een digitale registratie geeft DataRoute zijn opdrachtgevers meer zicht in de 

afvalstromen die zij produceren.  

DataRoute is een onafhankelijke organisatie die laagdrempelig toegankelijk is voor alle partijen 

binnen de keten. Door te werken volgens de EBA standaard zijn de gegevens direct toegankelijk voor 

andere geautomatiseerde systemen.  

De gegevens zijn voor alle betrokken partijen toegankelijk via een web portaal welke benaderbaar is 

doormiddel van een persoonlijke inlogcode. De gegevens zijn minimaal 5 jaar toegankelijk waardoor 

voldaan wordt aan de wettelijke bewaarplicht.  
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Gegevensdrager 

Tijdens het transport is er een elektronische gegevensdrager aanwezig. Op deze gegevensdrager 

kunnen alle vereiste gegevens, conform de standaard begeleidingsbrief, worden getoond tijdens het 

transport. 

Afhankelijk van de gegevensdrager kunnen de gegevens worden getoond in:  

 PDF formaat  

 Vrije tekst op boordcomputer of PDA 

 SMS 

 

PDF formaat 

Bij aanvang van een transport zal er een PDF document worden verstuurd naar een gegevensdrager 

die aanwezig is tijdens het transport. Het PDF document heeft dezelfde opmaak als de standaard 

papieren begeleidingsbrief.  

Iedere elektronische begeleidingsbrief is voorzien van een uniek identificatienummer waardoor elke 

vracht te herleiden is in de database van DataRoute. Het PDF document van de begeleidingsbrief kan 

worden getoond op een elektronische gegevensdrager tijdens het transport. 

In bijlage 1 een voorbeeld van een PDF document. 
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Vrije tekst op boordcomputer of PDA 

De vrije tekst is bedoeld voor gegevensdragers die geen PDF kunnen weergeven. Deze vrije tekst 

beval alle vereiste onderdelen die ook op de standaard papieren begeleidingsbrief zijn weergegeven.  

In de onderstaande tabel een overzicht van de begeleidingsbriefonderdelen en hoe deze worden 

weergegeven in de vrijetekst.  

Deze tekst kan worden getoond tijdens het transport.  

Begeleidingsbrief 
onderdeel 

Benaming Weergave in bericht 

3b datum aanvang transport datum: 

 uniek identificatienummer ID Nummer: 

1 afzender Afzender: 

3a ontdoener Ontdoener: 

3b Locatie van herkomst Herkomst: 

4a Uitbesteed vervoer * Uitbesteed vervoer: 

4b Locatie van bestemming Bestemming: 

5 Getransporteerd door Transport: 

5  * Vervoerder:  

5 Route inzameling Route inzameling: 

5 Inzamelingsregeling Inzamelingsregeling: 

5 Repeterende vrachten Rep. vrachten: 

6 afvalstroomnummer * Afvalstroom nr. : 

6 Gebruikelijke benaming van 
de afvalstoffen 

Benaming 

6 euralcode Euralcode : 

6 verwerkingsmethode Verw.meth. :  

 * Wordt niet getoond indien niet van toepassing 

In bijlage 2 een voorbeeld van en digitale begeleidingsbrief weergegeven zoals die wordt getoond op 

een boordcomputer of PDA. 
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SMS 

SMS is bedoeld voor de gevallen waarbij het niet mogelijk is om gebruik te maken van PDF, 

boordcomputer of PDA. De SMS bevat dezelfde gegevens als de vrijetekst berichten. In verband met 

de beperkte capaciteit van een SMS bericht wordt er gebruik gemaakt van afkortingen. zoals 

hieronder is weergegeven. 

Deze SMS kan worden getoond tijdens het transport. 

Begeleidingsbrief 
onderdeel 

Weergave in bericht SMS Afkorting in bericht 

3b Datum: Automatisch mee 
gezonden met 
bericht 

 

 ID Nummer: [ID]  

1 Afzender: [AFZ]  
  

1=0ntdoener  
2=Ontvanger 
3=Handelaar 
4=Bemiddelaar 

3a Ontdoener: [ONT]  

3b Herkomst: [HER]  

4a * Uitbesteed vervoer: [UITB]  

4b Bestemming: [BEST]  

5 Transport: [TRAN] 1=afzender 
2=ontdoener 
3=ontvanger 
4=inzamelaar 
5=vervoerder 
6=uitbesteed 
vervoer 

5 Route inzameling: [RINZ]  

5 Inzamelingsregeling: [INZR]  

5 Repeterende vrachten: [REP]  

6 Afvalstroom nr. : [AFNR]  

6 Benaming [BENA]  

6 Euralcode : [EURC]  

6 Verwerkingsmethode : [VERW]  

 

In bijlage 3 een voorbeeld van en digitale begeleidingsbrief weergegeven zoals die wordt getoond in 

een SMS bericht.  
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Ik vertrouw erop hiermee een correct en compleet verzoek te hebben ingediend.  

Indien er u nog aanvullende informatie nodig heeft kunt u natuurlijk altijd contact met mij op nemen, 

ik ben graag bereid één en ander mondeling toe te lichten indien u dat op prijs stelt. 

 

In afwachting van uw reactie,  

 

Met vriendelijke groet, 

DataRoute 

 

Ing. J.D. (Daniël) Kamphuis 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. PDF van begeleidingsbrief 

2. Voorbeeld van vrije tekst 

3. Voorbeeld van een SMS  
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Bijlage 1, PDF van begeleidingsbrief 
            

            

            

            

       

       

       

            

         

  

Janssen B.V. 
Schoolstraat 45 
4132 KL Monnikendam 
 

Bouwlocatie 1 
Dorpstraat 70 
9986 MR Dronten 
21-12-2015 

Ontdoener B.V. 
Industrieweg 12 
6578 FR Amersfoort 

 
Puinbreker B.V. 
Gildestraat 48 
2876 BP Zwolle 

 

Transport B.V. 
Rijksweg 75 
1754 PR Arnhem 

     1 2 3 4 5 67 8 9 01 2 Beton puin      17 01 07 C01 30.000 

 

GL123456VIHB 

X 

X 

X 
X 

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

DR 12345678 

X 

X 

7-BBZ-12 

X 
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Bijlage 2, voorbeeld van vrijetekst 
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Bijlage 3, voorbeeld van een SMS 

 

 
 

 


