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Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 
t.a.v. de heer J.J. Neele 
Postbus 2232 
3500 GE  UTRECHT 
Tel. 06-21149906 / Hans.Neele@RWS.nl 
 
 
Datum  14 juni 2017 
 
Briefkenmerk 17.01-RWS/OdW 
 
Betreft: Verzoek om toestemming voor het gebruik van een elektronische gegevensdrager. 
 
 
 
Geachte heer Neele, 
 
Hierbij wil ik u verzoeken om TrueSoft b.v. (verder aan te duiden met ‘TrueSoft’) toestemming te verlenen 
voor het gebruik van een andere gegevensdrager dan het standaardformulier (begeleidingsbrief). 
 
Mogelijkheden. 
TrueSoft strekt zich er naar uit om, met gebruikmaking van de toenemende technische mogelijkheden, 
bedrijven te ondersteunen die opereren in de afvalbranche. Er wordt naar gestreefd om op een 
efficiëntere en minder milieubelastende manier het dagelijks proces van diverse operationele activiteiten 
adequaat aan te sturen, te begeleiden en te registreren. 
 
Daartoe beschikt TrueSoft over een informatiesysteem (TrueLogic), dat modulair is opgebouwd ten 
behoeve van de verschillende afdelingen. 
 
Informatiesysteem. 
We onderscheiden de achtereenvolgende fasen waar een order doorheen gaat: 

1. Verkoop 
2. Orderaanname 
3. Planning 
4. Administratie 
5. Facturering 

 
Dit is vormgegeven in TrueLogic zodat in elke fase waarin een order verkeert, de order beheerd kan 
worden. Dit betekent dat een gebruiker in elke fase van de order zicht heeft op de relevante informatie 
samenhangend met deze order (begeleiden), alsmede kan sturen op deze informatie (aansturen), alsmede 
informatie kan toevoegen in elke fase (registreren). Doordat de gebruiker in deze verschillende stappen 
alles administreert kan hij ook vanuit dit informatiesysteem factureren. 
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Handhaving. 
Een handhaver heeft onderweg inzicht middels de elektronische gegevensdrager, zijnde smartphone of 
tablet, die de chauffeur bij zich heeft. Op deze gegevensdrager wordt alle relevante informatie getoond in 
pdf-formaat of in vrije tekst met een soortgelijke opmaak. De opmaak is als voorbeeld bijgevoegd in de 
bijlage. 
 
Registratie. 
Zodra alle gegevens verzameld zijn en daarmee het proces van de betreffende order is afgerond, 
informeert de gebruiker alle bij het afvaltransport betrokken partijen (afzender, ontdoener, transporteur 
en ontvanger) door het digitale begeleidingsformulier elektronisch toe te sturen. 
Omdat we werken met digitale informatiedragers, worden deze niet voorzien van handtekeningen. Twee 
belangrijke redenen maken het ook minder nodig, namelijk: 

• De authenticiteit is gewaarborgd omdat voor onbevoegden het niet eenvoudig is om informatie 
te veranderen of zaken te vervalsen. 

• Omdat de informatie (en ook het formulier) digitaal beschikbaar is kunnen we de betrokken 
partijen op korte termijn aantoonbaar informeren. 

 
Het formulier zal ook worden voorzien van de volgende tekst: “Dit document is automatisch gegenereerd 
en daarom niet ondertekend.” 
 
Amice. 
De meldingen aan Amice zullen vanuit TrueLogic plaats vinden. 
 
Archivering. 
Alle in het systeem opgeslagen informatie zal gedurende een termijn van minimaal vijf jaar digitaal worden 
bewaard en beschikbaar blijven. 
 
Uw criteria in acht nemende meent TrueSoft in aanmerking te komen voor een beschikking uwerzijds voor 
het hierboven uiteengezette proces met de betreffende digitale begeleidingsformulieren en bijbehorende 
registratie- en informatieplicht. Derhalve verzoek ik u om positief te beschikken op deze aanvraag. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
TrueSoft b.v. 

 
Mw. O. de Weerdt. 
 
Bijlagen:  Lay-out digitaal begeleidingsformulier. 
  Voorbeelden begeleidingsformulier op diverse devices. 
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