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Onderwerp

Toestemming verzoek gebruik andere gegevensdrager

Geachte heer Fleischeuer,

Hierbij geef ik u, ingevolge art. 12 van het Besluit melden bedrjfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen,
toestemming tot het gebruik van een digitale begeleidingsbrief(device). Met behulp van een
smartphone/tablet zijn alle gegevens, zoals vermeld op de standaard begeleidingsbrief, tijdens het transport
direct inzichteljk voor handhavers.

Op 22 oktober 201$ heb ik uw verzoek — met het kenmerk OMS 1800002 - met daarin de layout van de
begeleidingsbrief— via de mail ontvangen. Het verzoek heb ik getoetst aan de bepalingen uit het ‘Besluit
Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ en de ‘Regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen’. In het bijzonder heb ik gekeken naar de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid
van de gegevens voor alle betrokken partijen. Hierbij heb ik onder andere de volgende aspecten in
ogenschouw genomen:
- zijn alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief op de ‘digitale begeleidingsbrief

aanwezig en tijdens het transport direct inzichteljk voor handhavers?;
- zijn alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief, inclusief ‘datum ontvangst

transport’ en de ‘gewogen hoeveelheid’ beschikbaar voor de verplicht gestelde registratie(s) van alle
bij het afvaltransport betrokken partijen (afzender, ontdoener, transporteur en ontvanger)?

Het gebruik van de door u voorgestelde gegevensdragers voldoet aan bovenstaande vereisten.

Daarnaast wijs ik u erop dat:
- behalve bij route-inzameling, altijd de primaire ontdoener en de specifieke locatie van herkomst moet

zijn vermeld;
- bij route-inzameling een bijlage met daarop de specifieke locaties van herkomst moet worden gevoerd.

De bijlage moet, met behulp van een uniek nummer, verwijzen naar de bijbehorende ‘digitale
begeleidingsbrief;



- alle vereiste gegevens conform de standaard begeleidingsbrief door de ontvanger moeten worden
opgeslagen en verstrekt aan alle bij het afvaltransport betrokken partijen (afzender, ontdoener,
transporteur), ten behoeve van de verplicht gestelde registratie.

Bovendien wijs ik u erop dat mijn toestemming slechts geldt voor het gebruik conform uw verzoek, d.d.
22-10-201 8 — met het kenmerk OMS 1800002 en daarin de layout van de begeleidingsbrief— met
inachtneming van bovengenoemde punten. Voor wijzigingen dient u vooraf toestemming aan mij te vragen.
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