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Als u in de door u aangeleverde meldgegevens fouten constateert, kunt u dat in 

een aantal situaties herstellen. In deze gevallen kunt u dat zelf in AMICE of een 

verzoek doen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) om dit te herstellen. 

In deze factsheet leest u welke gegevens u kunt aanpassen en hoe u dit kunt 

doen. 

 

1. Niet alle gegevens kunnen aangepast worden.  

Voor het doorvoeren van mutaties zijn afspraken gemaakt met de provincies. In 

deze afspraken is vastgelegd welke gegevens mogen worden aangepast en welke 

gegevens niet. Niet alle mutaties kunnen dus worden doorgevoerd. Het LMA stelt 

u op de hoogte of uw verzoek is doorgevoerd. In de tabel op de volgende pagina 

is opgenomen welke gegevens wel en niet kunnen worden gewijzigd. 

 

2. Procedure 

In de procedure wordt onderscheid gemaakt tussen elektronische melders en 

schriftelijke melders. Melders met een account voor AMICE kunnen nadat ze zijn 

ingelogd in AMICE zelf meldingen wijzigen, via een formulier een verzoek sturen 

naar het LMA (verwerkersnummer) of hun eigen gebruikersaccount intrekken. 

 

Schriftelijke melders zonder account voor AMICE moeten schriftelijk een verzoek 

indienen. In dit verzoek geeft u in detail aan welke gegevens niet juist zijn en 

welke correcties het LMA moet doorvoeren. Het verzoek bevat minimaal de 

volgende informatie (indien relevant): 

- uw verwerkersnummer 

- het afvalstroomnummer 

- de meldperiode waarop uw verzoek betrekking heeft 

 

3. Waarheen kan ik mijn mutatieverzoek sturen? 

Uw mutatieverzoek kunt u richten aan: 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 

T.a.v. de meldkamer 

Postbus 7007 

2280 KA Rijswijk 

 

4. Wat als het LMA mijn verzoek niet uit mag voeren? 

Het bevoegd gezag moeten instemmen met de wijzigingen. Als een wijziging niet 

is toegestaan, wordt het afvalstroomnummer - waarvoor de mutatie is verzocht - 

op vervallen gezet. Dit gebeurt twee weken, nadat u hiervan bericht heeft 

ontvangen 



 

Rijkswaterstaat Water, 

Verkeer en Leefomgeving 

 
Datum 

1 oktober 2022 
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Meer weten? 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de 

helpdesk van het LMA via het e-mailadres: Helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: 

(088) 6025969 (van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur 

bereikbaar). U kunt ook terecht op www.lma.nl voor meer informatie. 

 

Tabel Overzicht van gegevens in AMICE die wel of niet gewijzigd kunnen worden 

Gegevens  

Inrichting/verwerkersnummer Kan ingetrokken worden na 

toestemming van bevoegd gezag 

Naam Kan gewijzigd worden na toestemming 

van bevoegd gezag(bijv. na een 

overname e.d.) 

Adres Kan gewijzigd worden na toestemming 

van bevoegd gezag als de locatie van 

de inrichting gelijk blijft (bijv. na een 

gemeentelijke herindeling) 

Eerste ontvangstmelding Kan niet verwijderd worden 

Totaal gewicht Kan door de melder worden aangepast 

door het doen van een (negatieve) 

maandelijkse ontvangstmelding 
Totaal aantal vrachten 

Status afvalstroomnummer Kan door de melder gewijzigd worden 

naar ‘Vervallen’ 

Verwerkingmethode Kan door de melder aangepast worden 

InzamelaarsRegeling of Route 

inzameling 

Afvalstroomnummer  

 

 

 

Kan niet gewijzigd worden 

Afzender 

Ontdoener 

Locatie van herkomst 

Ontvanger 

Inzamelaar 

Euralcode 

Gebruikelijke benaming 

Periode 

Maandelijkse ontvangstmelding  

Kan door de melder worden aangepast 

door het doen van een (negatieve) 

maandelijkse ontvangstmelding 

Totaal gewicht 

Totaal aantal vrachten 

Dubbele melding 

Onterecht gemeld 

Afgifte melding Verwijderen toegestaan na 

toestemming bevoegd gezag 

Eerste afnemer *  

 

 

Kan door de melder gewijzigd worden 

Afvalstof/Euralcode/GN-code * 

Gebruikelijke benaming (afval)stof * 

Wijze van nuttige toepassing * 

Totaal gewicht * 

Totaal afgegeven vrachten * 

Ontdoener  

Kan niet gewijzigd worden Locatie van herkomst 

Periode 

 


