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betreft:
Verzoek hanteren andere gegevensdrager dan begeleidingsbrief
afvalstoffen

Geachte heer Neele,
Hierbij vragen we aan het LMA toestemming, voor het hanteren van een eletronisch
begeleidingsbrief middels onze handterminal/boardcomputer(PDA).
M. Van Happen Transport werkt al geruime tijd met een intermediair, die deze digitale
begeleidingsbrief verzorgt. Met het ingebruiknemen van een nieuwe PDA zijn we in
staat deze service zelf te beheren.
De vereiste gegevens rondom transport van afvalstoffen zijn aanwezig in de PDA en
onmiddellijk opvraagbaar voor handhavers.
In het geval van routeinzameling is er zowel een digitale als ook papieren lijst met
adressen van herkomst en in geval van inzamelaarsregeling is ook het herkomstadres
vermeldt in de PDA.
Na het transport zijn de voornoemde gegevens opvraagbaar voor de betrokken partijen
(afzender, ontdoener, transporteur en ontvanger) inclusief datum transport, gewogen
hoeveelheid en acceptatiebeslissing van de afvalstoffen (indien we zelf de ontvanger
zijn). Indien gewenst door de klant kunnen deze gegevens ook direct na uitvoering van
de opdracht/order digitaal naar de klant versturen.
De boordcomputer verrijkt de al unieke zending- en weeggegevens en vormt daarmee
uniek identificeerbare en traceerbare transporten voor zowel afzender, ontdoener als
ontvanger, die door ons worden vastgelegd in een database.
Deze database wordt beheerd en de data zijn voor tenminste 5 jaren in te zien en te
raadplegen.

In de bijlage ziet u dat de opbouw van de gegevens gelijk is aan de opbouw van de
begeleidingsbrief.
De terugmelding aan de bij het transport betrokken partijen zal dan ook met deze data
gebeuren. In de eerste fase zal dat door middel van e-mailberichten gedaan worden in
een latere fase ook door een portalfunctie via het web waarbij de de EBA standaard
gehanteerd wordt
Van Happen Containers streeft naar duurzaamheid en wil met de digitale
begeleidingsbrief CO2 uitstoot reduceren.
We zien uit naar uw beslissing en voor meer informatie zijn we te allen tijde
beschikbaar.
Hoogachtend,
M. van Happen Transport B.V.

Hans Merks
Bijlage: Voorbeeld schermen boordcomputer (3 pagina's)

Bijlage: Printscreens PDA
Startscherm van de rit.
Indien de chauffeur op opdrachten klikt ziet hij de orders die hij de betreffende werkdag
moet uitvoeren.

Orderscherm
Voorbeeldscherm van de alle orders voor de betreffende werkdag.

Extra order informatie
Order informatie van de betreffende opracht:

Handtekening
Op de pda tekent de klant voor de uitgevoerde opdracht.

Gedetaillieerde informatie
Gedetaillieerde order informatie indien de chauffeur klikt op Biljet(rode pijl voorgaande
afbeelding). Deze informatie kan direct door de Handhaving worden opgevraagd.

<Scroll down>

