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Raalte, 10-4-2017   
 
 
 
 
Geachte heer Neele, 
 
Hierbij wil ik u verzoeken om, conform artikel 12 van het ‘besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
stoffen’, M.H. Hoogeboom Raalte BV toestemming te geven voor het gebruik van digitale 
begeleidinsdocumenten ter vervanging van de papieren begeleidingsbrief. 
 

Kansen 
Hoogeboom Raalte streeft ernaar om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Door het invoeren van 
een digitale begeleidingsbrief wordt er veel papier bespaart dit komt ten goede van de duurzaamheid. 
Daarnaast verbetert dit ook de efficiëntie binnen het bedrijf. Het is mogelijk om nieuwe orders sneller te 
verwerken, de orders zijn makkelijker te traceren en alle overbodige handelingen zijn uit het proces te 
elimineren. 
 
Systemen 
De planner zet alle orders met begeleidingsbrieven in het systeem en koppelt deze aan chauffeurs. Dit 
gebeurt vanuit het ERP-systeem. Het is nu voor de chauffeur mogelijk om zijn orders/begeleidingsbrieven te 
downloaden binnen een app op de telefoon. De begeleidingsbrieven met alle bijbehorende informatie staat 
op de telefoon en de chauffeur kan deze bekijken en controleren.  
 
Handhaving 
De orders en begeleidingsbrieven worden op de telefoon gedownload. Dit betekend dat deze ook 
beschikbaar zijn zonder internetverbinding. Alle benodigde gegevens staan overzichtelijk onder elkaar en 
meteen zichtbaar voor handhavers (zie bijlages).  
 
Registratie 
Zodra de vracht bij de eindbestemming is wordt automatisch de digitale begeleidingsbrief met alle benodigde 
informatie verstuurd aan alle partijen (afzender, ontdoener, transporteur en ontvanger). Dit gebeurt 
doormiddel van een PDF in een email of een uitgeprint document. Deze digitale begeleidingsbrief bevat 
geen handtekeningen in plaats daarvan de tekst: “Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet 
ondertekend.” 
 
Archivering 
De digitale begeleidingsbrieven van al het uitgevoerde transport blijven gedurende 7 jaar bewaard en 
beschikbaar.  
 
Verzoek  
M.H. Hoogeboom Raalte BV verzoekt u een beschikking af te geven voor bovengenoemde werkwijze, gelet 
op de criteria die door uw organisatie zijn gesteld en waaraan M.H. Hoogeboom Raalte BV voldoet. 
 
 
 
 



 

 

Wij hopen U hiermee voldoende ingelicht te hebben 
 
Hoogachtend 
 
 
Hoogeboom Raalte 
Lars Hoogeboom 
lhoogeboom@hoogeboom-raalte.nl 
06-49685603 
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Bijlage 1 
Lijst met actieve en afgeronde begeleidingsbrieven per order voorbeeld actieve order.  
Door op de knop ‘Open’ te drukken wordt alle overige informatie zichtbaar zie bijlage 2. 

  

 



 

 

Bijlage 2 
Hier is alle informatie van de begeleidingsbrief zichtbaar. 
Deel 1 
 
 



 

 

Deel 2



 

 

Deel 3 



 

 

Bijlage 3 
Lijst met actieve en afgeronde begeleidingsbrieven per order voorbeeld afgeronde order.  
Door op de knop ‘Open’ te drukken wordt alle overige informatie zichtbaar zie bijlage 2. 
 


