Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
T.a.v. de heer J.J. Neele
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Datum 7 maart 2018
Briefnummer:
18.03-LMA/JvdG

Betreft: verzoek om toestemming voor het gebruik maken een elektronische gegevensdrager

Geachte heer Neele,
Hierbij wil ik u verzoeken om, conform artikel 12 van het ‘besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’, ScoreTrace toestemming te verlenen voor
het gebruik van een andere gegevensdrager dan het standaard formulier
(begeleidingsbrief).
ScoreTrace heeft een TMS speciaal gericht op de kippertransport. In het TMS kunnen
we onderstaande processen ondersteunen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Offerte
Projecten en prijsafspraken
Order beheer
Planning
Administratie ( Proeffacturen en facturatiebonnen)
Management informatie
Beheer stamgegevens
Koppeling met boordcomputers (o.a. Trimble, Groeneveld en Logi -app)
ScoreTrace app ter ondersteuning inhuur van collega transporteurs
Website voor informatie delen met opdrachtgever en uitvoerder

De gebruiker kan op ieder moment inzicht krijgen in de status van de order. (o.a.
gepland, gestart, laden, lossen, gereed en gefactureerd)
De wagen is met alle relevante informatie op een kaart te zien voor de planner tijdens
het lopende proces.
Een chauffeur heeft op zijn boordcomputer of telefoon alle relevante informatie m.b.t.
de order.

ScoreTrace VOF
A. van Leeuwenhoekweg 20
2408 AM Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 436373
Einfo@scoretrace.c om

KVK 57136513
IBAN NL85SNSB 0858 2596 72
Btw-nr. NL852452585B01

Registratie
Zodra de vracht bij de eindbestemming is wordt automatisch de digitale
begeleidingsbrief met alle benodigde informatie verstuurd aan alle partijen (afzender,
ontdoener en ontvanger). Dit gebeurt doormiddel van een PDF in een email. Deze
digitale begeleidingsbrief bevat geen handtekeningen in plaats daarvan de tekst:
“Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.”
De elektronische gegevensdrager
ScoreTrace registreert alle vereiste gegevens conform de standaard
begeleidingsbrief. Deze gegevens zijn tijdens het transport direct inzichtelijk voor
handhavers. De volgende gegevensdragers worden geïdentificeerd:
o
o

Boordcomputer / SMS (verkorte versie)
App ScoreTrace (Normale versie)

Beide versies bevatten alle vereiste gegevens, conform de stadaard
begeleidingsbrief. Onderstaande tabel laat zien welke gegevens beschikbaar zijn op
de gegevensdrager.
Begeleidingsbrief
Ordernr.
1
Afzender
3a
3b

Ontdoener
Locatie van herkomst

4a
4b
5

Uitbesteed vervoerder
Locatie van bestemming
Getransporteerd door

5
5
5
6
6
6
6

Route inzameling
Inzamelaarsregeling
Repeterende vrachten
Afvalstroomnummer
Gebruikelijk benaming afvalstoffen
Euralcode
Verwerkingsmethode

“Vrije tekst”
‘Order’
(‘OD‘ / ‘OV‘ / ‘HA‘ / ‘BE‘)
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr.’
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ of ‘Nabijheidsbeschrijving’ ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr. ‘
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
(‘Afzender’ / ‘Ontdoener’ / ‘Ontvanger’ /
‘Inzamelaar’ / ‘Vervoerder’/ ‘Uitbesteed
vervoerder’) ‘Naam’, ‘Adresgegevens’, ‘VIHB-nr.’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Afvalstroomnummer’
‘Tekst’
‘Euralcode’
‘Verwerkingsmethode’

Verkorte versie
De verkorte presentatie is bedoeld voor te versturen naar een externe partij
(boordcomputer / tablet) of SMS. Indien het veld ‘Uitbesteedvervoerder’ niet is
ingevuld wordt deze niet meegezonden om het bericht kort te houden.
Begeleidingsbrief
Ordernr.
1
Afzender

Label
[Order]
[Afz]

3a
3b

Ontdoener
Locatie van herkomst

[Ontd]
[Herk]

4a
4b
5

Uitbesteed vervoerder
Locatie van bestemming
Getransporteerd door

[Uitb]
[Best]
[Tran]

5
5
5
6
6

Route inzameling
Inzamelaarsregeling
Repeterende vrachten
Afvalstroomnummer
Gebruikelijk benaming
afvalstoffen
Euralcode
Verwerkingsmethode

[Rinz]
[Inzr]
[Repv]
[AFnr]
[Bena]

“Vrije tekst”
‘Order’
(‘OD‘ / ‘OV‘ / ‘HA‘ / ‘BE‘)
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr.’
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ of ‘Nabijheidsbeschrijving’ ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr. ‘
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
(‘Afzender’ / ‘Ontdoener’ / ‘Ontvanger’ /
‘Inzamelaar’ / ‘Vervoerder’/ ‘Uitbesteed
vervoerder’) ‘Naam’, ‘Adresgegevens’, ‘VIHBnr.’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Afvalstroomnummer’
‘Tekst’

[Eurc]
[Verw]

‘Euralcode’
‘Verwerkingsmethode’

6
6

Het bericht ziet er nu als volgt uit:
Datum/tijd
[Order]< ‘Order’> [Afz] <(‘OD‘ / ‘OV‘ / ‘HA‘ / ‘BE‘)‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHBnr.’>
[Ontd]< ‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘>
[Herk]< ‘Naam‘ of ‘Nabijheidsbeschrijving’ - ‘adresgegevens‘>
[Uitb]<‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr. ‘>
[Best]< ‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘>
[Tran]< (‘Afzender’ / ‘Ontdoener’ / ‘Ontvanger’ / ‘Inzamelaar’ / ‘Vervoerder’/
‘Uitbesteed vervoerder’) ‘Naam’, ‘Adresgegevens’, ‘VIHB-nr.’>
[Rinz]< ‘Ja’/ ‘Nee’>[Inzr]< ‘Ja’/ ‘Nee’>[Repv]< ‘Ja’/ ‘Nee’>
[Afnr]< ‘Afvalstroomnummer’> [Bena]< ‘Tekst’>
[Eurc]< ‘Euralcode’> [Verw]< ‘Verwerkingsmethode’>
Voorbeeld van een verkort bericht:
Datum 07-03-2018-2018 14:22
[Order]1815
[Afz]OD Naam Leeuwenhoekweg 20, 2408 Am Alphen ad rijn ZL500093VIXX
[Ontd] Verlater BV Verlorenweg 18, 1234 AB Dorp
[Herk]Afrit 10 A12 [Best] groenland 1 ,3254 CD Alphen ad rijn
[Tran]Vervoerderder Transport BV , Heemweg 1, 4569 RE Leiden, ZL500093VIXX
[Rinz]Nee [Inzr] Nee [Repv]Nee
[AFN] 094710510246 [Bena] Laagwaardig freesmateriaal
[Eurc]17.03.02 [Verw] A01

Normale versie
De ScoreTrace app biedt de mogelijkheid om de normale versie te tonen
Begeleidingsbrief / Label
Ordernr.
1
Afzender
3a
3b
4a
4b
5

Ontdoener
Locatie van herkomst
Uitbesteed vervoerder
Locatie van bestemming
Getransporteerd door

5
5
5
6
6

Route inzameling
Inzamelaarsregeling
Repeterende vrachten
Afvalstroomnummer
Gebruikelijk benaming
afvalstoffen
Euralcode
Verwerkingsmethode

6
6

“Vrije tekst”
‘Order’
(‘OD‘ / ‘OV‘ / ‘HA‘ / ‘BE‘)
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr.’
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ of ‘Nabijheidsbeschrijving’ - ‘adresgegevens‘
‘Naam‘ – ‘adresgegevens‘ – ‘VIHB-nr. ‘
‘Naam‘ - ‘adresgegevens‘
(‘Afzender’ / ‘Ontdoener’ / ‘Ontvanger’ / ‘Inzamelaar’
/ ‘Vervoerder’/ ‘Uitbesteed vervoerder’) ‘Naam’,
‘Adresgegevens’, ‘VIHB-nr.’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Ja’/ ‘Nee’
‘Afvalstroomnummer’
‘Tekst’
‘Euralcode’
‘Verwerkingsmethode’

De normale versie wordt al volgt getoond in de App:

Archivering
De digitale begeleidingsbrieven van al het uitgevoerde transport blijven gedurende 7
jaar bewaard en beschikbaar
Verzoek
ScoreTrace verzoekt u een beschikking af te geven voor bovengenoemde werkwijze,
gelet op de criteria die door uw organisatie zijn gesteld en waaraan ScoreTrace
voldoet.

Met vriendelijke groet,
ScoreTrace VOF

J.P. van der Gaag
Directeur

