
Gebr. Beijer Soest 

Postbus 451, 3760 AL Soest 

Zuidergracht 57, 3763 LT Soest 

Telefoon : 035 – 6013017 

Fax : 035 – 6012059 

Kvk no : 31012846 

Internet : www.beijercontainers.nl 

Mail : info@beijercontainers.nl 

 

 

 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 

t.a.v. de heer Neele 

Postbus 2232 

3500 GE  Utrecht 

 

 

Datum  :  donderdag 7 december 2017 

 

 

Betreft  :  Verzoek om toestemming voor digitale begeleidingsbrief 

 

 

Geachte heer Neele, 

 

 

Door middel van dit schrijven willen wij, de bedrijven Compuvision-IT, HRM en Gebr. Beijer Soest, 

vragen om toestemming te geven voor het gebruik van een digitale begeleidingsbrief in plaats van de 

huidige papieren begeleidingsbrief. 

 

Door middel van een tablet met een open internetverbinding willen wij ons plansysteem zichtbaar 

maken voor onze chauffeurs in de vrachtwagen (1).  De chauffeur krijgt de voor hem relevante ritten 

door op de tablet en door middel van dubbelklikken, wordt de opdracht in detail geopend (2).  Hierin 

vind de chauffeur de specifieke informatie die relevant is voor de opdracht en kan de chauffeur de 

opdracht “toekennen”, wat betekent dat de chauffeur de opdracht daadwerkelijk gaat uitvoeren.  In dit 

detailscherm is de begeleidingsbrief oproepbaar voor een eventuele controlerende instantie door middel 

van de knop “PMV” (3).  De digitale begeleidingsbrief is van te voren door de planning toebedeeld aan 

de opdracht en is oproepbaar in PDF formaat (4).  Op deze digitale begeleidingsbrief is alle relevante 

informatie aanwezig die ook op de huidige papieren begeleidingsbrief wettelijk vereist is.  De opdracht 

en de digitale begeleidingsbrief worden samen opgeslagen onder een uniek ordernummer en digitaal 

bewaard volgens de geldende richtlijnen. 

 

Aangezien we gebruik maken van digitale informatiedragers worden de begeleidingsbrieven niet 

ondertekend.  Derhalve zal onze digitale begeleidingsbrief voorzien zijn van de tekst “dit document is 

automatisch gegenereerd en derhalve is ondertekening niet nodig”. 

 

Op het moment dat de chauffeur zijn opdrachtlijst afgewerkt heeft, worden de opdrachten door de 

technische administratie gecontroleerd, waarna de opdracht in het systeem wordt “afgemeld”.  Op het 

moment van afmelding worden alle vernoemde externe partijen op de begeleidingsbrief geïnformeerd 

door middel van een mail met de betreffende begeleidingsbrief als PDF bijlage. 
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Ons plansysteem is gekoppeld aan een Uniwin weegsysteem van Precia Molen.  Via dit Uniwin systeem 

zullen de meldingen aan het LMA gedaan worden op de wijze waarop dat nu ook reeds gedaan wordt. 

 

Gezien de door u gestelde criteria menen wij te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.  Mocht u verder 

nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Bart Hagen 

Gebr. Beijer Soest 

 

 

4 bijlage : 

 

(1) Screenpint hoofdscherm 

(2) Screenprint detailscherm 

(3) Screenprint PMV opvragen 

(4) Digitale begeleidingsbrief in PDF formaat 

 

 

 


