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Groningen, 17 augustus 2017 

Geachte heer Neele, 

Middels dit schrijven verzoeken wij u LabsIT ontheffing te verlenen voor het gebruik van de papieren 
begeleidingsbrief, waarmee over wordt gegaan tot het hanteren van een elektronische begeleidingsbrief en de 
daarbij behorende gegevensdrager (smarthphone, tablet, boordcomputer en PDA). 

LabsIT heeft een digitaal portaal ontwikkeld in combinatie met een mobiele applicatie. Via het portaal kunnen 
opdrachten worden aangemaakt met alle noodzakelijke gegevens voor de digitale begeleidingsbrief. De 
mobiele applicatie is ten alle tijden aanwezig bij de desbetreffende chauffeur gedurende het transport. Middels 
deze applicatie zijn de gegevens opvraagbaar voor handhavers en overige controlerende instanties. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om de papieren variant van de begeleidingsbrief digitaal op te vragen. Hierdoor zijn 
alle gegevens in één oogopslag inzichtelijk.	  

De gegevens 
• NAW-gegevens & VIHB-nummer afzender 
• NAW-gegevens bontdoener 
• NAW-gegevens ontvanger 
• NAW-gegevens & VIHB-nummer transporteur 
• Selectie route-inzameling ja/nee 
• Selectie inzamelaarsregeling ja/nee 
• Selectie repeterende vrachten ja/nee 
• Afvalstroomnummer 
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• Benaming afvalstoffen 
• Aantal/verpakkingen afvalstoffen 
• Euralcode afvalstroom 
• Verwerkingsmethode afvalstroom 
• Geschatte hoeveelheid 
• Handtekening d.m.v. geautomatiseerde identificatie 
• Datum start transport 
• Datum ontvangst transport 
 

 

Na afronding van een transport worden alle betrokken partijen (ontdoener, ontvanger en transporteur) middels 
een e-mail op de hoogte gesteld. In deze e-mail zijn alle gegevens van de begeleidingsbrief voor eigen 
administratie samengevat en permanent beschikbaar. Daarnaast blijven via het digitale portaal alle gegevens 
beschikbaar middels een archief. Elk transport is voorzien van een uniek bonnummer waarmee alle gegevens 
te herleiden zijn, waaronder de specifieke locatie van herkomst. Binnen dit portaal blijven de gegevens 
bewaard voor de duur van minimaal 5 jaar. 

LabsIT verzoekt u een beschikking af te geven voor het gebruik van de digitale gegevensdrager door LabsIT 
gecertificeerde inzamelingsbedrijven conform bovenstaande werkwijze en scope. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn ten alle tijden bereiden voor nadere 
toelichting. 

In afwachting van uw reactie, 

LabsIT 

J.K. Koehoorn 
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