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Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
t.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele 
Postbus 2232 
3500 GE UTRECHT 
Faxnr: 0348487403 
 
 
 
 
 
Pijnacker, 20-4-2018 
 
 
Geachte heer Neele, 
Hierbij wil ik u verzoeken om, conform artikel 12 van het ‘besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke stoffen’, Ravsoft B.V. toestemming te geven voor het gebruik van digitale 
begeleidingsdocumenten ter vervanging van de papieren begeleidingsbrief. Ravsoft is eigenaar 
van de afval management software Rubosoft, waarop deze aanvraag betrekking heeft. In deze 
brief wordt e.e.a. verder toegelicht.  
 
Achtergrond 
Rubosoft is software die uitsluitend via de cloud beschikbaar wordt gesteld aan haar klanten. Het 
ondersteunt alle belangrijke afvalbeheer processen, zoals klant en contractmanagement, plannen, 
uitvoeren, wegen, factureren en melden. Gebruikers (medewerkers, klanten) kunnen inloggen op 
de beveiligde omgeving via PC, tablet en smartphone. De omgeving die hiervoor gebruikt wordt is 
o.a. iso 27001 en iso/iec 27018 gecertificeerd, en garandeert een hoge mate van beschikbaarheid 
en is verder snel en veilig. 
 
Proces 
In Rubosoft worden klanten en contracten geregistreerd. In een contract worden o.a. details van 
het afvalstroomnummer, locatie van herkomst en verwerker vastgelegd. Na het activeren van een 
contract komen de gegevens beschikbaar voor het planningsproces. 
 
Nadat een planner de optimale route heeft vastgesteld, wordt deze routelijst zichtbaar op de 
smartphone of tablet van de betreffende chauffeur. De chauffeur kan eenvoudig de route volgen 
met navigatie, activiteiten afvinken, wegen en eventueel extra informatie toevoegen, waaronder 
foto’s. Tevens kan de chauffeur op elk moment de betreffende begeleidingsbrief opvragen.  
 
Na weging van de opdracht kunnen belanghebbende partijen electronische terugkoppeling krijgen 
via de EBA standaard. Als alternatief kunnen klanten worden gemaild met alle informatie die op de 
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begeleidingsbrief staat, door het versturen van een digitale print van deze brief en/of het versturen 
van een opsomming van alle relevante gegevens.  
 
In de bijlage vindt u een voorbeeld van zowel de digitale begeleidingsbrief zoals de chauffeur deze 
kan tonen, alsook van de routelijst die de chauffeur gebruikt. 
 
 
 
 
Wij vertrouwen erop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven tot verkrijging van de 
vrijstelling, en zien uit naar uw reactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
  
 
 
 
 
Jan Ravensberg 
Directeur Ravsoft B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
-bijlage 1: voorbeeld digitale begeleidingsbrief 
-bijlage 2: voorbeeld routelijst 
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