
 
 

 

 

 
 

LMA nieuwsbrief nr.1, 2014 
Beste lezer, 
 
Wij zijn voor vragen betreffende de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via 
helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 
12:00 uur). Voor alle andere vragen natuurlijk ook. 
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
De redactie LMA nieuwsbrief 
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• Inzage meldgegevens AMICE voor ontdoeners  

 



Nieuw bestuur stichting LMA 
 
Sinds januari 2013 is Rijkswaterstaat de uitvoeringspartner 
van de stichting LMA. In eerste instantie heeft Rijkswaterstaat 
in 2013 de taken van Agentschap NL overgenomen en 
uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden. Tegelijkertijd is een 
gezamenlijk traject gestart om een nieuwe invulling te geven 
aan de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Hieraan ten 
grondslag ligt de verschuiving van het bevoegd gezag van 
provincie naar gemeenten en de uitbesteding van taken vanuit 
de provincies en gemeenten naar de nieuwe 
omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten).  
  
Het nieuwe bestuur van de stichting LMA bestaat met ingang van 2014 uit drie directeuren van 
omgevingsdiensten. Samen met het nieuwe bestuur zal Rijkswaterstaat in 2014 de uitvoering 
van de opdracht verder vormgeven. De focus ligt hierbij op de ondersteuning van de 
omgevingsdiensten. 
  
Naar boven 
  

Alternatief voor AMICE certificaten: eHerkenning 
 
Uit onderzoeken komt steeds naar voren dat de klanten van 
het LMA tevreden zijn over de dienstverlening en het 
meldsysteem AMICE. Echter één verbeterpunt blijft telkens 
terug komen: het bieden van een alternatief voor 
softwarecertificaten. De huidige systematiek leidt tot veel 
vragen en kost de nodige capaciteit van gebruikers en van het 
LMA.  
  
In het voorjaar van 2013 bleek dat er een alternatief mogelijk 
is voor de certificaten. Het alternatief is gebaseerd op de 
implementatie van eHerkenning, een overheidsbrede standaard (afsprakenstelsel) voor 
identificatie- en authenticatie van gebruikers die gebruik maken van elektronische 
overheidsdiensten, zoals AMICE. Met de aansluiting van AMICE op eHerkenning volgt het LMA 
één van de grote ontwikkelingen op het gebied van E-overheid. Voor meer informatie over 
eHerkenning verwijzen we naar http://www.eherkenning.nl/bedrijven/. 
 
Uitfasering AMICE certificaten  
De uitfasering van de AMICE certificaten raakt alle gebruikers van AMICE: toezichthouders 
bevoegd gezag, melders, medewerkers van de uitvoeringsorganisatie LMA en overige 
gebruikers. Al deze gebruikers dienen op het moment van de overgang naar eHerkenning te 
beschikken over eHerkenningsmiddelen van het vereiste betrouwbaarheidsniveau (2+) en door 
hun bedrijf of organisatie gemachtigd te zijn om via eHerkenning met AMICE te mogen werken. 
Meldingsplichtige inrichtingen moeten ook hun meldsoftware (gebruik makend van de XML-
interface) laten aanpassen. Aanpassing van meldsoftware en vervolgens de uitrol daarvan bij 
gebruikers vergt echter een zekere doorlooptijd. Het LMA voert hierover op dit moment overleg 
met een aantal leveranciers van meldsoftware.  
 
Overgangsperiode  
Om u tijdig in staat te stellen de benodigde eHerkenningsmiddelen en machtigingen te regelen 
(zie http://www.eherkenning.nl/bedrijven/aanschaffen/) en de melders meldsoftware aan te 
(laten) passen, zal het LMA een ruime overgangsperiode bieden. Tijdens deze 
overgangsperiode is het mogelijk om AMICE te gebruiken met de huidige AMICE certificaten en 
met eHerkenning. Na de overgangsperiode zal AMICE alleen nog maar gebruikt kunnen worden 



met eHerkenning. Kort na het verschijnen van deze nieuwsbrief zal het LMA de gebruikers van 
AMICE benaderen met een korte enquête over eHerkenning, om inzicht te verkrijgen in de 
bekendheid met eHerkenning en of u mogelijk al gebruik maakt van eHerkenning. Wij houden u 
op de hoogte van het verdere verloop van dit project.  
  
Naar boven  
  

Overleg met softwareleveranciers over meldsoftware 
 
Elk jaar overlegt het LMA met een aantal leveranciers van 
meldsoftware. In het laatste overleg is kort stilgestaan bij de in 2013 
doorgevoerde wijzigingen in AMICE, waaronder twee nieuwe functies 
in de XML meldinterface:  
Toetsen afvalstroom: Met deze functie is het mogelijk om de 
gegevens van een afvalstroom te toetsen in AMICE, nog voordat deze 
worden gebruikt in de ontvangstmeldingen. Onjuistheden en/of 
onvolledigheden in de afvalstroomgegevens kunnen hiermee 
vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat de melder deze kan herstellen 
voordat er gemeld wordt. Dit zal leiden tot een afname van het aantal 
technisch afgekeurde meldingen. 
Status ontvangstmeldingen: Met deze functie is het mogelijk om de 
in AMICE gemelde gegevens van een afvalstroom op te vragen en te 
controleren tegen de eigen administratie.  
Daarnaast is uitvoerig gesproken over twee nieuwe projecten, te weten 
het alternatief voor de AMICE certificaten en de aansluiting van AMICE op de basisregistraties 
NHR (Nieuw Handelsregister) en BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Beide 
projecten zullen leiden tot wijzigingen voor de gebruikers van AMICE, de XML meldinterface en 
de meldsoftware van melders. Er is gesproken over de noodzaak van deze wijzigingen, de 
invoeringsstrategie voor eHerkenning en de overgangsperiode en de aanpak en fasering van de 
wijziging van de XML meldinterface van AMICE. De wijziging van de XML-meldinterface zal voor 
beide projecten gelijktijdig worden doorgevoerd om te voorkomen dat de XML meldinterface kort 
na elkaar 2x gewijzigd en uitgerold moet worden. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze belangrijke projecten. 
Naar boven  
  

Trainingen voor omgevingsdiensten 
 
Steeds meer omgevingsdiensten hebben behoefte aan 
trainingen op het gebied van de meld- en 
registratiesystematiek en het gebruik van AMICE. De 
afgelopen tijd heeft het LMA diverse trainingen voor de 
omgevingsdiensten verzorgd. De trainingen worden in nauwe 
samenwerking voorbereid en afgestemd op de specifieke 
behoefte van de betreffende handhavers en zijn geschikt voor 
zowel beginners als gevorderden. De trainingen van het LMA 
bieden voldoende ruimte voor zowel theorie als praktijk.  
 
Heeft u of uw organisatie ook behoefte aan een op maat gesneden training? Neem dan contact 
op met Hans Neele van het LMA (mail: hans.neele@rws.nl of telefoon: 06-21149906). 
  
Naar boven 



Pilot samenwerking uitvoering ketenprojecten 
 
Het LMA beheert en distribueert meldgegevens die wij op grond van het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen hebben verzameld. Deze meldgegevens zijn 
primair bedoeld voor gebruik bij (keten-)toezicht. 
Bij de oprichting van de omgevingsdiensten is gebleken dat behoefte bestaat aan ondersteuning 
bij het vormgeven van ketentoezicht, één van de basistaken van omgevingsdiensten. Begin 
2013 is het LMA daarom een samenwerking aangegaan met het Programmateam Ketenzicht 
Gelderse Omgevingsdiensten. De omgevingsdienst Rivierenland voert, samen met de andere 
Gelderse omgevingsdiensten, ketenprojecten uit in de gehele provincie Gelderland. Het LMA 
ziet kansen in een dergelijke samenwerking en heeft hiervoor een pilotproject opgestart. Hierin 
levert het LMA een bijdrage aan de uitvoering van ketenprojecten. Daarnaast leidt het LMA 
analisten op voor het gebruik van – vooral – afvalgerelateerde gegevensbestanden.  
 
De pilot wordt in april 2014 afgerond met een evaluatie. In een van de volgende nieuwsbrieven 
vertellen wij u meer over de resultaten. 

Naar boven 
 

Inspectieview Milieu van start
 
Bij de handhaving van milieuwetgeving zijn veel verschillende 
overheidsorganisaties betrokken. De overheid wil een 
efficiëntere handhaving van milieuwetgeving realiseren door 
betere coördinatie van het toezicht door verschillende 
handhavers. Dit vereist een goede onderlinge afstemming en 
samenwerking van de partijen die bij handhaving zijn 
betrokken. Daarvoor is uitwisseling van informatie nodig.  
Zowel de Commissie Mans (herziening handhavingstelsel VROM-regelgeving) als de 
Commissie de Ridder (evaluatie strafrechtelijke milieuhandhaving) stellen in hun 
onderzoeksrapporten dat het verbeteren van de informatiehuishouding en de informatie-
uitwisseling cruciaal is. Dit heeft o.a. geleid tot het Programma Informatie-uitwisseling 
Milieuhandhaving (PIM).  
 
Inspectieview Milieu  
Eén van de producten van PIM is de voorziening Inspectieview Milieu. Inspectieview Milieu is 
een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen. 
Deze informatie is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website. 
De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de deelnemende organisaties 
die hun data hiervoor beschikbaar stellen.  
Inspectieview Milieu is in 2012 ontwikkeld in nauw overleg met de DCMR, Omgevingsdienst 
Zuid-Holland-Zuid (OZHZ), het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), de politie en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). Naast deelname aan de ontwikkeling van inspectieview Milieu 
heeft het LMA ook een rol gespeeld in het opstellen van het wettelijke kader rondom uitwisseling 
van gegevens. Op dit moment is er wetgeving in de maak die de belemmeringen wegneemt in 
de uitwisseling van milieu-informatie voor Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht 
(wetsvoorstel VTH).  
 
Voorwaarde voor het functioneren van Inspectieview Milieu is dat alle landelijke 
inspectiediensten en omgevingsdiensten zich aansluiten op de voorziening. De eerste stap 
hiertoe is gezet door de oprichting van een landelijk dekkende structuur van omgevingsdiensten. 
Stap twee is op 20 november 2013 gezet door de ondertekening van overeenkomsten voor 
aansluiting op Inspectieview Milieu door de DCMR, OZHZ en ILT. De Inspectie SZW en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tekenden voor de aansluiting op de voorloper van 



Inspectieview Milieu (Inspectieview Bedrijven). Hiermee stellen zij hun inspectiegegevens 
beschikbaar voor het milieudomein. Het voornemen is er om Inspectieview Milieu operationeel te 
hebben in het tweede kwartaal van 2014, waarna stapsgewijs meer organisaties worden 
aangesloten. 
  
Naar boven 

  

Project Userinterface AMICE 
 
Het AMICE systeem is vanaf 2005 operationeel. In 2012 is er 
voor gekozen om het systeem niet opnieuw te laten bouwen, 
maar technisch en functioneel up-to-date te houden, onder 
andere via het project "Nieuwe gebruikersinterface AMICE".  
De planning van dit project is gewijzigd. De beoogde 
aanpassingen worden niet in twee, maar in drie stappen 
gerealiseerd. De planning ziet er nu als volgt uit:  
 
April 2014  
AMICE is geschikt gemaakt voor de meest gangbare browsers 
zoals genoemd in de overheidswebrichtlijnen. Deze aanpassing is nodig vanwege het 
toenemend gebruik van browsers als Apple Safari, Google Chrome en Firefox. Melders en 
handhavers zijn straks niet gebonden aan een vaste (werkplek) PC. Kanttekening is wel dat het 
volledige effect van deze aanpassing pas wordt bereikt als er een alternatief voor de huidige 
AMICE certificaten is geïmplementeerd (zie onderwerp "Alternatief voor AMICE certificaten). 
Diverse browsers kunnen namelijk niet overweg met deze certificaten.  
 
Juli 2014  
Look-and-feel van AMICE en herstructurering rapportages voor handhavers: 

• De landingspagina (www.AMICE.nl) en het welkomstscherm van AMICE (eerste scherm 
na inloggen) worden aangepast en geven dan gerichte informatie over de 
keuzemogelijkheden op deze schermen en geven inzicht in de laatst uitgevoerde 
handelingen.  

• De online help van AMICE wordt minder algemeen beschreven.  
• AMICE wordt behalve met een muis ook volledig bedienbaar gemaakt met het 

toetsenbord.  
• De rapportages voor handhavers en de manier om deze te bereiken worden onder 

handen genomen. Het samenstellen van de (standaard) rapportages voor handhavers 
wordt eenvoudiger en transparanter doordat de parameters voor de rapportages telkens 
weer volgens dezelfde, vaste volgorde en dezelfde vragen worden opgevraagd. De 
rapportages worden straks alleen nog in Excel of pdf-formaat beschikbaar gesteld.  

Oktober 2014  
Aanvullende ondersteuning van melders. Herstructurering van de rapportages voor melders 
(vergelijkbaar met die voor handhavers) en aanpassingen in de meldschermen en in de 
retourmail van een meldsessie. De aanpassingen in de meldschermen maken het mogelijk om 
zonder het meldproces te verlaten bedrijfsnummers aan te vragen en afvalstromen aan te 
maken. Na de aanpassing van de retourmail staat ook de tekst van foutmeldingen direct bij de 
betreffende melding vermeld in plaats van alleen een foutcode, zodat niet steeds gebladerd 
hoeft te worden naar de foutteksten onderaan de mail. 
  
Naar boven 
 



Inzage meldgegevens AMICE voor ontdoenders 
 
Medio 2014 stelt het LMA een beperkte set meldgegevens ter 
beschikking aan de (primaire en secundaire) ontdoeners van 
afvalstoffen. De bedrijven krijgen hiermee inzicht in de 
gegevens die de afvalverwerkers over hun afval hebben 
gemeld. 
Op de website http://www.lma.nl/ wordt een widget met de 
naam ‘zoek uw afvalstroom’ getoond. Na het invoeren van een 
afvalstroomnummer wordt een beperkte set meldgegevens 
teruggegeven, waaronder het type afval (Euralcode en 
omschrijving), de voorgenomen wijze van verwerking, de hoeveelheid en het aantal vrachten per 
meldperiode (maand en jaar). Deze gegevens zijn exporteerbaar naar Excel, en kunnen lokaal 
worden opgeslagen. Na het gebruik van de widget is er een zoekscherm beschikbaar voor het 
invoeren van aanvullende afvalstroomnummers.  
 
Door het ter beschikking stellen van genoemde gegevens verwachten toezichthouders dat 
ontdoeners met hun verwerkers in gesprek gaan bij onjuistheden in de verwerking en/of 
meldingen van hun afvalstoffen. Het effect is een betere ‘sociale controle’ en een toename van 
de kwaliteit van de meldingen. Het LMA heeft de afvalbranche in de voorfase betrokken bij de 
uitwerking van dit idee. De afvalbranche is voorstander van meer openheid richting de 
ontdoeners van het afval, mits er zorgvuldig wordt omgegaan met de bedrijfsgevoelige 
informatie in AMICE.  
 
Het LMA verstrekt op dit moment op verzoek van ontdoeners een maatwerkrapport met 
bovenstaande informatie. Vanaf medio 2014 verwijst het LMA naar de nieuwe functionaliteit op 
de website van het LMA. 
 
Naar boven 

  

Colofon 
Wilt u meer informatie naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief? 
Neem contact op met: 
LMA secretariaat 
telefoonnr: 088-6025969 
email: helpdesk@lma.nl 
internet: http://www.lma.nl 

De stichting LMA is door de Minister van I&M (voorheen VROM) aangewezen 
als landelijke meldinstantie en door de twaalf  
provincies als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en distribueren 
van meldinformatie. De Stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan 
Rijkswaterstaat. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Definitief afmelden 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may 
contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 



 


