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Onderwerp 

Aanwijzing o.g.v. art. 14 Regeling 

wegvervoer goederen. 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Kiwa/P&V/2011-154 
Geachte heer van Bommel, 

Bijgaand doe ik u de beschikking d.d. 9 november 2011, met nummer Kiwa/P&V/2011-1160 ten 

name van Beterbaan uitzendbureau B.V. te Eindhoven toekomen. 

. Beterbaan uitzendbureau B.V. is met ingang van 9 november 2011 aangewezen als instelling op 
grond van artikel 14 Regeling wegvervoer goederen, voor het tijdelijk ter beschikking stellen van 
personeel in het beroepsgoederenvervoer. 

Dit artikel heeft bij de aanwijzing betrekking op het gebruik van de verklaring van tijdelijke 

terbeschikkingstelling. Op de verklaring is ruimte voor het invullen van het registratienummer. 
Het nummer dat voor u van toepassing is, staat onder "nummer" van de aanwijzing, d.w.z. 
2011-1160. 

Via het ons bekende mailadres zal een digitale versie van een verklaring van ter 
beschikkingstelling worden verstuurd. Wel willen wij u erop attent maken dat wanneer er 
veranderingen plaatsvinden betreffende naam- of adreswijzigingen dit aan ons door te geven. 
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Datum 
9 november 2011 

Ons kenmerk 

Kiwa/P&V 12011-154 

Paginanummer 

2 

. 
Te uwer informatie, de inlener wordt in beginsel als werkgever in de zin van het 
Arbeidstijdenbesluit vervoer beschouwd. Hij verstrekt derhalve inzage in gegevens ten behoeve 

van de controle op de naleving van voornoemd besluit. 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

namens deze, 

Directeur, Divisie Publieksdiensten & Vergunningen 

J.P. Bijkerk 
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Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat kiwa 

Partner for progress 

Beschikking 

Datum 

9 november 2011 
. nummer 

l<iwa/P&V 12011-1160 
Onderwerp 

Aanwijzing o.g. v. art. 14 Regeling 

wegvervoer goederen. 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Gelezen het verzoek d.d. 31 oktober 2011 

van : Beterbaan uitzendbureau B.V. 
gevestigd : I<eizersgracht 21 

te : 5611 CG Eindhoven 

verder aan te duiden als instelling, om aangewezen te worden krachtens artikel 14 Regeling 

wegvervoer goederen, deel ik u het volgende mede. 

Gelet: 

op artikel 2.11 Wet wegvervoer goederen; 

. 
Overwegende 
dat de instelling in het bezit is van een door de I<amer van I<oophandel origineel verstrekt uittreksel 

of een afschrift hiervan en voldoet aan de criteria krachtens artikel artikel 14 Regeling wegvervoer 
goederen; 

BESLUIT: 

Uw instelling aan te wijzen met ingang van heden als instelling, bedoeld artikel 14 Regeling 

wegvervoer goederen; 

Onder voorwaarde dat uw instelling bij uitzending aan de tijdelijk uitgezonden chauffeur meegeeft 

een verklaring van tijdelijke terbeschikkingstelling volgens een bij deze beschikking behorend model 

(wit exemplaar). Uw instelling bewaart kopieën van de afgegeven verklaringen en geeft daarin 
inzage wanneer daarom door een door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen persoon 

wordt verzocht. 
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9 november 2011 

Paginanummer 

2 

Nummer 

Kiwa/P&V 12011-1160 

. 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

namens deze, 

Directeur Divisie Publieksdiensten & Vergunningen 

l.P. Bijkerk 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene 

wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar 
aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres 

van de indiener (1), de dagtekening (2), een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (3), 
de gronden van het bezwaar (4). 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan de Directeur Divisie Publieksdiensten & Vergunningen van Kiwa B.v. 
Postbus 4 2280 AA Rijswijk (Zuid-Holland) 
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