
Aan:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
T.a.v. de heer J.J. Neele
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Datum: 13 april 2017
Referentie: LMA/XIMMIO/WASTE/20170131

Betreft: Verzoek toestemming gebruik elektronische begeleidingsbrief
__________________________________________________________________

Geachte heer Neele,

Hierbij willen wij u verzoeken 2GO-Mobile B.V. ingevolge artikel 12, tweede lid van het “besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen” toestemming te verlenen voor het gebruik van een andere 
gegevensdrager dan het standaardformulier (begeleidingsbrief).

Ximmio Waste 
2GO-Mobile B.V. is de ontwikkelaar en leverancier van Ximmio Waste, een software-platform waarmee 
afvalbedrijven op eenvoudige wijze bedrijfsprocessen kunnen digitaliseren. Gebruikers op kantoor doen 
hiermee de werkvoorbereiding, zij controleren van de geregistreerde gegevens en zetten deze door naar 
administratieve pakketten. Voor chauffeurs is een boordcomputer beschikbaar (1 per voertuig) waarmee 
activiteiten op detailniveau kunnen worden ingezien en geregistreerd. Een essentieel onderdeel in de 
gegevens die de boordcomputer weergeeft is de digitale begeleidingsbrief.

Informatie op de gegevensdrager
De boordcomputer, een uitneembare tablet in de cabine van het voertuig, synchroniseert bij aanvang 
van een rit/route met de servers van Ximmio Waste via wifi of mobiel internet. Onderdeel van deze 
synchronisatie is de informatie die bij de begeleidingsbrief getoond dient te worden. 

De ontdoener, transporteur en verwerker kunnen een handtekening zetten op de boordcomputer, die 
vervolgens in de begeleidingsbrief wordt overgenomen.

Gedurende de gehele rit/route is de begeleidingsbrief oproepbaar, ook indien er (tijdelijk) geen internet-
verbinding beschikbaar is. In bijlage 1 vindt u een schermafdruk van deze begeleidingsbrief op de tablet, 
de opmaak van deze begeleidingsbrief is conform de papieren versie.

Borging beschikbaarheid gegevens alle partijen
Na het overdragen van het afval aan de verwerker wordt alle informatie van de begeleidingsbrief 
(aangevuld met handtekeningen) in de Ximmio Waste server opgeslagen. Indien gewenst wordt de 
begeleidingsbrief als PDF per e-mail verstuurd naar betrokkenen. 



Vanuit het Ximmio Waste Portaal kunnen binnen de organisatie geautoriseerde personen de 
begeleidingsbrief oproepen en tonen. In bijlage 2 vindt u een schermafdruk van een voorbeeld- 
begeleidingsbrief.

Begeleidingsbrieven zijn via dit portaal minimaal 5 jaar beschikbaar.

Uw criteria in acht nemende menen wij in aanmerking te komen voor toestemming voor het gebruik van 
de digitale begeleidingsbrief in Ximmio Waste. 

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Sami Yilmaz
Algemeen directeur 
2GO-Mobile B.V.

 



Bijlage 1: Ximmio Waste App



Bijlage 2: Ximmio Waste Portal


