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Betreft: Verzoek gebruik digitale begeleidingsbrief 

 

Geachte heer Neele, 

Hierbij wil ik u verzoeken om de gebruikers van ons (in aanbouw zijnde) softwarepakket Simba, ingevolge 

artikel 12, tweede lid van het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’ toestemming te geven 

voor het gebruik van een andere gegevensdrager dan het standaard formulier (begeleidingsbrief). Wij vragen u 

toestemming voor het gebruik van een digitale begeleidingsbrief op een smartphone. 

Het Simba software systeem bevat diverse interfaces. In de context van deze aanvraag, zijn de twee relevantste 

daarvan de “web-interface”, en de “transporteur-app”. 

Web-interface 

De web-interface wordt gebruikt door kantoormedewerkers van de gebruikers van ons softwaresysteem, om 

daarin (onder meer) transporteurs te kunnen toewijzen aan een door het LMA afgegeven afvalstroomnummer. 

Bovendien worden via deze web-interface transportgegevens  (inclusief de digitale begeleidingsbrieven) 

ontsloten aan betrokkennen bij de afvalstroom zoals ontdoeners, transporteurs, en ontvangers. 

Transporteur-app 

Een chauffeur heeft binnen de mobiele app (de “transporteur-app”) toegang tot een lijst van toegewezen 

afvalstroomnummers met de daaraan gekoppelde gegevens. De chauffeur kan, na het klikken op een 

afvalstroom en het controleren van de gegevens, een transport starten. Hierbij wordt binnen enkele seconden de 

digitale begeleidingsbrief opgemaakt. Daarna mag de chauffeur vertrekken. 

Digitale begeleidingsbrief 

De digitale begeleidingsbrief voldoet aan het formaat dat door het LMA beschikbaar is gemaakt1, en is gevuld 

met ten minste alle verplichte gegevens2. De digitale begeleidingsbrief zal in te zien zijn in de app op de 

                                                           
1 Het standaard sjabloon van een begeleidingsbrief is te downloaden via 

https://www.lma.nl/publish/pages/105154/voorbeeld_van_de_begeleidingsbrief.pdf 

 
2 De verplichte gegevens zijn te vinden op https://www.lma.nl/onderwerpen/digitale/ 

https://www.lma.nl/publish/pages/105154/voorbeeld_van_de_begeleidingsbrief.pdf
https://www.lma.nl/onderwerpen/digitale/


 
smartphone, en zodoende ook te tonen zijn aan handhavers. Voor de leesbaarheid zal de mogelijkheid geboden 

worden om te kunnen zoomen en scrollen. Tevens zal de digitale begeleidingsbrief via de webinterface in te 

zien zijn.  

De digitale begeleidingsbrief zal niet voorzien worden van handtekeningen. Zowel de chauffeur als de 

ontvanger kan deze digitale begeleidingsbrief inzien in de mobiele app, tot enkele dagen na het afronden van de 

rit. Via de voornoemde web-interface blijft het tenminste vijf jaar mogelijk om de gegenereerde 

begeleidingsbrieven in te zien in PDF-formaat. Deze PDF documenten kunnen ook gedownload of geprint 

worden ter verdere veiligstelling en archivering. 

Er wordt binnen Simba geen ondersteuning geboden voor route-inzameling. 

In de bijlage vindt u een afbeelding waarin getoond wordt hoe de begeleidingsbrief inzichtelijk gemaakt wordt 

binnen de smartphone-app. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken op 1062-430 

450, of per e-mail op pj@pfisterweegtechniek.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter de Jong,  

Pfister Weegtechniek B.V.  



 

Bijlage 1 - inzage eBGB in chauffeur-app 

 

 


