Help bij gegevensset meldgegevens in de Flexibele Querytool
Detailinformatie van de beschikbare velden
De onderstaande tabel beschrijft alle beschikbare velden in deze gegevensset:
Categorie
Ontvangstmeldingen

Subcategorie
Ontdoener

Velden
Bedrijfsnummers
Naam
Adres

Land

Locatie Van Herkomst

Verwerkersnummers

Adres

Nabijheidsbeschrijving

Land

Verwerker/Ontvanger

Verwerkersnummer
Gangbare naam
Adres
Bedrijfsnummers

Omschrijving
Inrichting Actief?

Dwangsom?

Bevoegd Gezag

Afzender
Inzamelaar
Handelaar
Bemiddelaar
Afvalstof

Uitleg
Alle AMICE bedrijfsnummers die het LMA
associeert met dit bedrijf (ontdoener).
Naam van de ontdoener.
Het adres van de ontdoener. In de resultatenset
staan aparte velden voor postcode, huisnummer,
huisnummertoevoeging, plaats en straat.
Het land van de ontdoener. Landen kennen een
registratie met de volledige landsnaam.
Bijvoorbeeld geen ‘NL’ maar ‘Nederland’.
Indien de postcode + huisnummer combinatie
van de herkomstlocatie verwerkersnummers
bekend zijn dan staan deze, met komma’s
gescheiden, in dit veld.
Het door de melder opgegeven adres van de
locatie van herkomst. In de resultatenset staan
aparte velden voor postcode, huisnummer,
huisnummertoevoeging, plaats en straat.
De door de melder opgegeven
nabijheidsbeschrijving van de locatie van
herkomst (indien er geen postcode is
opgegeven).
Het door de melder opgegeven land van de
locatie van herkomst. Landen kennen een
registratie met de volledige landsnaam.
Bijvoorbeeld geen ‘NL’ maar ‘Nederland’.
Het verwerkersnummer van de
melder/verwerker.
De gangbare naam van de melder/verwerker.
Het adres van de melder/verwerker (Locatie van
ontvangst).
Het bedrijfsnummer van de
verwerker/ontvanger. Zie ook de LMA
woordenlijst op de website.
Omschrijving van de melder/verwerker. Meestal
is dit veld niet gevuld.
Bevat de status van de meldingsplichtige
inrichting zoals deze bekend is bij het LMA:
Ja = de inrichting is momenteel actief en
meldingsplichtig.
Nee = de inrichting is momenteel niet actief of
niet meer meldingsplichtig.
Let op! De waarde in dit veld geeft de actuele
situatie weer!
Bevat de status van de meldingsplichtige
inrichting zoals deze bekend is gemaakt bij het
LMA:
Ja = Er loopt op dit moment een dwangsom
traject.
Nee = Er loopt op dit moment geen dwangsom
traject.
Let op! De waarde in dit veld geeft de actuele
situatie weer!
Geeft aan wie het bevoegd gezag is van deze
verwerker.
Bevat de waarde ‘Provinciaal’ of
‘Gemeentelijk’
Let op! De waarde in dit veld geeft de actuele
situatie weer zoals deze aan het LMA is
gemeld!

Zie subcategorie ‘Ontdoener’
Zie subcategorie ‘Ontdoener’
Zie subcategorie ‘Ontdoener’
Zie subcategorie ‘Ontdoener’
Euralcode
Euralcode zoals de melder dit opgaf.
Gebruikelijke Naam
Omschrijving van het afval zoals de melder dit
opgaf.

Omschrijving
Toegestaan bij IR?

Toegestaan bij RI?

Gevaarlijk Afval?

Verwerkingsmethode

Code
Omschrijving

Meldperiode

Jaar

Totaal Gewicht (KG)

Per Maand

Totaal

Aantal Vrachten

Per Maand

Totaal

Aantal Meldingen

Per Maand

Totaal

-

Afvalstroomnummer
Route Inzameling of
Inzamelaarsregeling?

Omschrijving van de Euralcode zoals bekend in
de Europese Afvalstoffenlijst.
Geeft aan of de Euralcode mag worden gebruikt
bij de Inzamelaarsregeling.
Ja = Toegestaan
Nee = Niet toegestaan
Geeft aan of de Euralcode mag worden gebruikt
bij Route inzameling.
Ja = Toegestaan
Nee = Niet toegestaan
Geeft aan of het gevaarlijk of niet-gevaarlijk
afval betreft.
Ja = Gevaarlijk
Nee = Niet gevaarlijk
De verwerkingscode.
De omschrijving van de
be- of -verwerking.
Het meldjaar van de getoonde afvalstromen.
Let op! Tenzij u totalen over alle meldgegevens
in één regel wilt berekenen is het belangrijk om
dit veld tenminste op te nemen als kolom dan
wel als criteria. In de praktijk gebruikt u dit veld
altijd in een query.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. Elke kolom bevat het
geaggregeerde totaal aantal kilo’s in de
betreffende meldmaand van de opgegeven
selectie.
Let op! Geeft u in de selectie geen ‘Meldperiode
- Jaar’ op en ook geen specifiek jaartal in de
selectiecriteria? Dan krijgt u dus de totalen over
alle in AMICE geregistreerde jaren.
De kolom bevat het geaggregeerde totaal aantal
kilo’s van de opgegeven selectie.
Let op! Geeft u in de selectie geen ‘Meldperiode
- Jaar’ open ook geen specifiek jaartal in de
selectiecriteria? Dan krijgt u dus het totaal over
alle in AMICE geregistreerde jaren.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. Elke kolom bevat het
geaggregeerde totaal aantal vrachten in de
betreffende meldmaand van de opgegeven
selectie.
Let op! Geeft u in de selectie geen ‘Meldperiode
- Jaar’ open ook geen specifiek jaartal in de
selectiecriteria? Dan krijgt u dus de totalen over
alle in AMICE geregistreerde jaren.
In de kolom staat het geaggregeerde totaal
aantal vrachten van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus het totaal over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. In elke kolom staat het
geaggregeerde totaal aantal meldingen (dus ook
de nameldingen) in de betreffende meldmaand
van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus de totalen over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
In de kolom staat het geaggregeerde totaal
aantal meldingen (inclusief de nameldingen)
van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus het totaal over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
Het afvalstroomnummer van de melding.
Leeg = Geen RI of IR toegepast
RI = Route inzameling toegepast

Datum Vervallen

Afgiftemeldingen

Locatie van herkomst

Verwerkersnummer
Gangbare Naam
Adres

Bedrijfsnummers

Omschrijving
Inrichting Actief?
Dwangsom?

Bevoegd Gezag
Eerste afnemer

Bedrijfsnummers
Verwerkersnummers

Afvalstof/Product

Naam
Adres
Land
Datum Gevalideerd
Euralcode
Gebruikelijke Naam
Omschrijving
Gevaarlijk Afval?
GN-code

Verwerkingsmethode
Meldperiode

Code
Omschrijving
Jaar

Totaal Gewicht

Per Maand

Totaal

Aantal Vrachten

Per Maand

IR = Inzamelaarsregeling toegepast
De datum dat het afvalstroomnummer verviel.
Dit veld is leeg als het afvalstroomnummer
(nog) geldig is.
Verwerkersnummer van de afgevende
inrichting.
Gangbare naam van de afgevende verwerker.
Het adres van de afgevende verwerker. In de
resultatenset staan aparte velden voor postcode,
huisnummer, huisnummertoevoeging, plaats en
straat.
Alle AMICE bedrijfsnummers die het LMA in
relatie brengt met dit bedrijf (afgevende
verwerker).
Omschrijving van de afgevende verwerker
Indicatie of de afgevende verwerker op dit
moment actief is (Ja of Nee).
Indicatie of er op dit moment een dwangsom
traject loopt voor de afgevende verwerker (Ja of
Nee).
Bevoegd gezag van de afgevende verwerker:
Gemeentelijk of Provinciaal.
In amice bekende bedrijfsnummers van de
eerste afnemer.
Indien op de postcode + huisnummer
combinatie van de eerste afnemer
verwerkersnummers bekend zijn dan staan deze
met komma’s gescheiden, in dit veld.
Bedrijfsnaam van de eerste afnemer.
Adres van de eerste afnemer.
Land van de eerste afnemer.
Niet gebruikt
Euralcode van de afvalstof of het product.
Gebruikelijke naam van de afvalstof of het
product.
Standaard omschrijving behorende bij de
Euralcode.
Indicatie of er sprake is van gevaarlijk afval.
Staat er niets in het veld ‘Euralcode’? Dan staat
er in dit veld een GN code van dit product.
Code van de verwerkingsmethode.
Omschrijving van de verwerkingsmethode.
Het meldjaar van de getoonde afvalstromen.
Let op! Tenzij u totalen over alle meldgegevens
in één regel wilt berekenen is het belangrijk om
dit veld tenminste op te nemen als kolom dan
wel als criteria. In de praktijk gebruikt u dit veld
altijd in een query.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. In elke kolom staat het
geaggregeerde totaal aantal kilo’s in de
betreffende meldmaand van de opgegeven
selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus de totalen over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
In de kolom staat het geaggregeerde totaal
aantal kilo’s van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus het totaal over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. In elke kolom staat het
geaggregeerde totaal aantal vrachten in de
betreffende meldmaand van de opgegeven
selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus de totalen over alle in AMICE

Totaal

Aantal Meldingen

Per Maand

Totaal

Nulmeldingen

Verwerker

Verwerkersnummer
Gangbare Naam
Adres
Bedrijfsnummers
Omschrijving
Dwangsom?
Inrichting Actief?
Bevoegd Gezag

Meldperiode

Jaar

Aantal Meldingen

Per Maand
Totaal

geregistreerde jaren.
In de kolom staat het geaggregeerde totaal
aantal vrachten van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus het totaal over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
Resulteert in 12 kolommen, namelijk voor
iedere maand één. In elke kolom staat het
geaggregeerde totaal aantal meldingen in de
betreffende meldmaand van de opgegeven
selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus de totalen over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
In de kolom staat het geaggregeerde totaal
aantal meldingen (inclusief de nameldingen)
van de opgegeven selectie.
Let op! Indien u in de selectie geen
‘Meldperiode - Jaar’ opneemt en ook geen
specifiek jaartal opgeeft in de selectiecriteria
dan krijgt u dus het totaal over alle in AMICE
geregistreerde jaren.
Verwerkersnummer waarover de nulmelding
van toepassing is.
Gangbare naam van de verwerker.
Adres van de verwerker.
AMICE Bedrijfsnummers van de verwerker.
Omschrijving van de verwerker.
Indicatie of de verwerker op dit moment actief
is (Ja of Nee).
Indicatie of er op dit moment een dwangsom
traject loopt voor de verwerker (Ja of Nee).
Bevoegd gezag van de verwerker: Gemeentelijk
of Provinciaal.
Het meldjaar van de getoonde afvalstromen.
Let op! Tenzij u totalen over alle meldgegevens
in één regel wilt berekenen is het belangrijk om
dit veld tenminste op te nemen als kolom dan
wel als criteria. In de praktijk gebruikt u dit veld
altijd in een query.
Geeft aan of er een nulmelding is geregistreerd
in de betreffende meldperioden. 1 = Ja, 0 = Nee.
Geeft het geaggregeerd totaal aantal
nulmeldingen aan.

