Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
T.a.v. de heer J.J. Neele
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Helvoirt, 19 maart 2016

Betreft: Verzoek tot gebruik digitale gegevensdrager
Bijlage: Voorbeeld digitale afdruk begeleidingsformulier

Geachte heer Neele,

Als softwareleverancier voor bouw- en infrabedrijven willen wij onze klanten in staat stellen gebruik te maken van de digitale
begeleidingsformulier. Middels dit schrijven verzoek ik u BouwInfosys B.V., ingevolge artikel 12 van het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, toestemming te verlenen voor het gebruik van andere gegevensdragers dan het
door de minister vastgestelde begeleidingsformulier. Als softwareleverancier heeft BouwInfosys B.V. dan ook geen belangen
als één van de betrokken partijen van de afvalstroom.
Ons softwarepakket, Works, omvat functionaliteit ten behoeve van het vastleggen van alle gegevens welke benodigd zijn
voor het correct afhandelen van afvaltransporten. Zodra een transport wordt aangemeld, wordt er in het systeem een
afvalstroom aangemaakt waarop alle benodigde gegevens voor dit transport worden vastgelegd (zie Bijlage I). Op basis van
deze afvalstroom wordt vanuit het systeem een digitale afdruk gemaakt van het begeleidingsformulier, waarbij de lay-out
van het formulier gelijk is aan de klassieke variant en alle gegevens in de daarvoor bestemde velden worden getoond (zie
Bijlage II). Deze digitale afdruk wordt via een digitale gegevensdrager beschikbaar gesteld aan de chauffeur en is daarmee
tevens direct inzichtelijk voor handhavers.
Zodra het betreffende afvaltransport op de ontvangstlocatie arriveert, wordt de bijbehorende afvalstroom opgehaald in het
weegprogramma, waardoor het gewogen gewicht opgeslagen wordt bij de juiste gegevens. Op basis van deze weging wordt
een volledig begeleidingsformulier gegenereerd, door het toevoegen van (minimaal) het gewogen gewicht (zie Bijlage III).
Middels digitale communicatiemiddelen (bv. via e-mail) wordt de volledige begeleidingsformulier beschikbaar gesteld aan
alle betrokken partijen. Tevens wordt een digitale versie van het document opgeslagen in de database, waardoor deze (ten
minste 5 jaar) wordt bewaard en ten alle tijden kan worden geraadpleegd en/of verstrekt. Om opslag in de database te
waarborgen, gaan deze documenten mee in de standaard back-up procedure van het softwarepakket.
De acties voor het aanmaken van de afvalstroom, het (digitaal) voordrukken van het begeleidingsformulier, het wegen van
het transport en verstrekken van het uiteindelijke, volledige begeleidingsformulier aan de betrokken partijen liggen bij de
gebruiker van het softwarepakket; het infrabedrijf dat het transport ontvangt dan wel uitvoert.
In de bijlagen treft u voorbeelden van het begeleidingsformulier zoals deze vanuit ons pakket getoond wordt op een digitale
gegevensdrager.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit verzoek, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
BouwInfosys B.V.
Handtekening
Mariska van de Plas
Consultant

Bijlage I: Afvalstroom in Works
Onderstaand een schermafdruk van het eerste tabblad van een Afvalstroom in het softwarepakket Works. Op de
verschillende tabbladen (Algemeen, Product, Herkomst, Vervoer, Transporten, Formulieren, Amice, Weegbrug template)
worden de benodigde gegevens ingevoerd en opgeslagen als zijnde een Afvalstroom. Vanuit deze afvalstroom kunnen
begeleidingsformulieren (digitaal) worden voorgedrukt. Daarnaast kunnen alle vastgelegde gegevens op deze afvalstroom
worden opgehaald op de weegbrug, om de weging te voltooien en het gewogen gewicht op de juiste afvaltransport te
boeken. Begeleidingsbrieven welke zijn afgedrukt met betrekking tot deze afvalstroom, zijn ten alle tijden op te halen via
deze afvalstroom in het systeem.

Bijlage II: Begeleidingsformulier gedurende transport

X
Zie ontdoener

Jan Jansen
Dorpstraat 1a
1234 AB Helvoirt
04-10-2016

Jan Jansen
Dorpstraat 1a
1234 AB Helvoirt

Afvalverwerking B.V.
Industrielaan 600
5678 CD ’s Hertogenbosch
04-10-2016

Transportbedrijf Y
Meerakkers 40-42
6788 TD Uden
VIHBXXXXX

X

X
Transportbedrijf X
Industrielaan 880
5678 CD ’s Hertogenbosch

105550000001

Bouw- en Sloopafval

VIHBXXXXX
X
X

AB-CD-12

170106

A.02

Bijlage III: Begeleidingsformulier na transport

X
Zie ontdoener

Jan Jansen
Dorpstraat 1a
1234 AB Helvoirt
Jan Jansen
Dorpstraat 1a
1234 AB Helvoirt
04-10-2016

Jan Jansen
Dorpstraat 1a
1234 AB Helvoirt

Afvalverwerking B.V.
Industrielaan 600
5678 CD ’s Hertogenbosch

Transportbedrijf Y
Meerakkers 40-42
6788 TD Uden
VIHBXXXXX

X

X
Transportbedrijf X
Industrielaan 880
5678 CD ’s Hertogenbosch

105550000001

VIHBXXXXX
X
X

AB-CD-12

Bouw- en Sloopafval

170106

A.02

WEEGBON 0023
Weegrichting

:

inkomend

Weging 1

:

20.000

kg

04-10-2016 15:13

Weging 2

:

10.000

kg

04-10-2016 15:20

Netto gewicht

:

10.000

kg

