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Betreft

Aanvraag elektronische begeleidingsbrief

Geachte heer Neele,
In opvolging van ons eerdere schrijven en de gevoerde gesprekken, stuur ik u hierbij de informatie voor
onze aanvraag. De input voor ons nieuwe ERP systeem, welke ons gaat voorzien ingevolge artikel 12,
tweede lid van het “besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen” zal van wezenlijk belang
zijn ter afronding van deze nieuwe afvalstoffendatabase en dan met name om dit formulier elektronisch
te mogen gebruiken.
In dit nieuwe pakket zal de afhandeling van het bestellen van cilinders tot aan de factuur digital worden
verwerkt waarmee we een enorme belasting aan administratieve handelingen kunnen beperken voor
ons milieu. D.m.v. diverse beveiligde WEB-modules kunnen de participerende schakels van deze
afvalstroom de gegevens benaderen en verwerken.
Voor onze transporten van Afvalstoffen (vervuilde koudemiddelen) gebruiken we al jaar en dag de
papieren formulieren. De op dit moment genoemde begeleidingsformulieren, hebben we reeds zover
geautomatiseerd dat de formulieren vooraf al klant specifiek worden ingevuld.
Echter door de verdere ontwikkelingen van onze klanten, de markt en de overheid wordt het steeds
moeilijker om hier op een adequate manier mee om te kunnen gaan. Om aan onze eigen
verplichtingen v.w.b. ADR, registratie en meldingen te kunnen blijven voldoen, gaan we middels dit
ERP systeem de afhandeling van al onze afvalstoffenstroom verder automatiseren.
Voornaamste reden hierbij is dat de papierstroom niet meer van deze tijd is. Maar ook dat onze huidige
klanten en transporteurs niet meer in de gelegenheid zijn om de benodigde papieren vóór aanmelding
van een transport vanaf een project te kunnen versturen.
Wij zullen nog steeds de opzet van het begeleidingsformulier gebruiken (zie bijlagen) om zo de
verplichte informatiestroom voor alle betrokken partijen te waarborgen en te allen tijde ter beschikking
te hebben. Hierbij moet u dan denken aan de volgende gegevens;
- NAW gegevens, afzender, ontdoener, ontvanger, inzamelaar en of transporteur
- VIHB nummer en gegevens
- Inzamelingsgegevens
- Afvalstroomnummer
- Informatiestroom van de verpakkingen
- Gegevens van de verwerkingsmethodiek
- Ondertekening van en door alle betrokkenen
- etc.

Ik hoop dat u ons kunt voorzien van toestemming en publicatie en zo de enorme stroom van
vervuilde koudemiddelen veel gemakkelijker te kunnen laten aanbieden en verwerken.
Als aanvullende informatie hebben we vanuit het systeem de volgende gegevens ter ondersteuning
van de aanvraag als bijlage (beeldschermafdrukken) toegevoegd;
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De laatste bijlage is dus zoals we de voornaamste gegevens “elektronisch” zullen gaan versturen

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en we zien dan ook de publicatie graag
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Westfalen Gassen Nederland BV

Peter Stolk
Supply Chain Manager / Customer Service / Controlling

