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Geachte heer Neele, 

 

Hierbij verzoek ik u namens Con Systems en NewTon Software, 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) 

 

 

NewTon Software is een ERP pakket waarmee bedrijven (voornamelijk) in de recyclingbranche hun 

logistieke stromen beheren van order tot weging tot factuur. Door het digitaal beschikbaar stellen van 

de formulieren kunnen administratieve handelingen beperkt blijven en wordt het milieu gespaard.  

 

Informatie op de gegevensdrager 

De gegevensdrager is een smartphone, tablet, (afneembare)boordcomputer, (afneembare) 

driverterminal met scherm waarop de gegevens kunnen worden getoond. De gegevensdrager bevindt 

zich tijdens het transport in het betreffende voertuig. De gegevens worden via Wifi of internet 

gesynchroniseerd en zijn voor aanvang van het transport op de gegevensdrager aanwezig. De 

formulieren kunnen ook digitaal ondertekend worden, voorzien worden van opmerkingen, foto’s en 

worden. Na completering worden de (aangevulde) begeleidingsbrieven met NewTon Software weer 

gesynchroniseerd. In geval van een route-inzameling zal er een (digitale) routelijst zich in het voertuig 

bevinden. 

 

Borging en beschikbaarheid van de gegevens bij de betrokken partijen 

De (aangevulde) informatie wordt in NewTon Software bij de bijhorende opdracht digitaal opgeslagen 

en zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan de partijen genoemd op het begeleidingsformulier. 

Hieronder ziet u schematisch de procedure  
  



 

 

 



 

 

Om een indruk te krijgen geven we enkele voorbeelden hoe dit op een tablet zichtbaar is. 

Overzicht van een ingevulde begeleidingsbrief 



 

 

Overzicht van uit te voeren en uitgevoerde orders 



 

 

 Het is mogelijk om digitaal het formulier te ondertekenen en 



 

 

deze handtekening op te slaan zodat het ondertekende formulier in NewTon Software beschikbaar is. 

 

Verzoek 
Con Systems en NewTon Software verzoekt u een positieve beschikking af te geven, gelet op de door uw organisatie 
gestelde voorwaarden waaraan volgens ons NewTon Software kan voldoen. 
 
Met vriendelijke groet, 


