
 
 

 

 

 

 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 

t.a.v. de heer ing. J.J. Neele 

postbus 2232 

3500 GE Utrecht 

Breukelen, 14 juni 2019 

 

Referentie: ARN/BD18-02/e-bgb 

 

Onderwerp: beschikking gebruik elektronische begeleidingsbrief ARN 

 

Geachte heer Neele, 

 

Hierbij verzoek ik u namens ARN Auto Recycling B.V., conform artikel 12, tweede lid van het ‘Besluit 

melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’ om toestemming te geven voor het gebruik van 

een elektronische gegevensdrager als vervanging van het standaard papierenformulier 

(begeleidingsbrief). 

De elektronische begeleidingsbrief van ARN 

ARN Auto Recycling B.V. heeft een elektronische begeleidingsbrief (hieronder ‘e-bgb’) ontwikkeld om 

de administratieve lasten te verminderen en voor het versnellen van de afhandeling van het financiële 

proces bij het transport van autowrakken van de ontdoener naar de verwerkingslocatie. De applicatie 

bestaat uit een mobiele applicatie geschikt voor alle reguliere digitale platforms en een portal voor 

de desktop. ARN Auto Recycling wil het gebruik van de e-bgb voor zowel vervoer per as als per schip 

aanvragen.  

Borging van de beschikbaarheid van de gegevens voor alle betrokken partijen 

De informatie is voor alle betrokken partijen beschikbaar en wordt uitgewisseld conform de EBA 

standaard. De gegevens zijn in de portal te benaderen met een persoonlijke inlog en wachtwoord. 

De gegevens worden opgeslagen op een server met dagelijkse backups. De server wordt gehost in 

Nederland bij een Nederlandse leverancier. De data wordt gedurende de wettelijk verplicht gestelde 

termijn bewaard.  

Het Proces 

1. De ontdoener maakt een transport aan in de applicatie en vult de benodigde data in 

1.1 De ontdoener kan de e-bgb delen met een chauffeur door het e-mailadres in te vullen en een 

unieke link te laten versturen. De unieke link bestaat uit een identificerend deel en een 

versleuteld deel waarin tijd ook een rol speelt in verband met de geldigheid. 

1.2 Wanneer e-mail niet beschikbaar is, kan er een unieke link aangemaakt worden en 

gekopieerd worden zodat deze via ieder willekeurig medium gedeeld kan worden met de 

chauffeur.  

2. De chauffeur vervoert de autowrakken naar de plaats van bestemming. De chauffeur heeft 

de mogelijkheid om de e-bgb te tonen tijdens het transport 

3. Bij de bestemming weegt de verwerker de binnengekomen autowrakken. In de applicatie 

ziet de verwerker de e-bgb staan en vult de e-bgb aan met het gemeten gewicht. De 

verwerker moet vervolgens akkoord geven op de ingevulde waarden op de e-bgb 



 
 

4. De applicatie meldt bij de ontdoener dat de bon nu compleet is en afgerond is 

5. Na akkoord van alle betrokken partijen kunnen de waardes in de e-bgb niet meer aangepast 

worden 

 

Zichtbaarheid van de informatie op de gegevensdrager 

De elektronische gegevensdrager is in de vorm van een smartphone of tablet; afhankelijk van de 

transporteur. De elektronische gegevensdrager synchroniseert met de portal via internet, wifi of 

hotspot en bevindt zich tijdens het transport bij de transporteur. In figuur 1 is een screenshot te zien 

van de begeleidingsbrief als pdf op de elektronische gegevensdrager. 

Verzoek 

Graag verzoekt ARN Auto Recycling u een beschikking af te geven voor het gebruik de 

begeleidingsbrief op een elektronische gegevensdrager conform bovenstaande werkwijze en scope. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd  en zie uw positieve reactie tegemoet. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

ir. Barend Ubbink 

Business Development 

 

 

De Corridor 5, 3621 ZA Breukelen 

Mobiel: +31 6 52 09 65 30 | Tel: +31 346 72 82 20 

barend.ubbink@arn.nl 

 

  



 
 

 

 

 

 

Figuur 1 screenshot van de begeleidingsbrief op de elektronische gegevensdrager 


