Handleiding genereren AMICE- en E-MJV-rapportage voor de Af-val-idatie-tool
De handleiding in de Af-val-idatie-tool (op het eerste tabblad) is niet aangepast ten opzichte van
de recente wijzigingen die in AMICE zijn doorgevoerd. De handleiding is noodgedwongen ook
summier. Hieronder vindt u daarom een meer uitgebreide instructie hoe gegevens uit AMICE en eMJV te halen en te gebruiken in de afvalvalidatietool.
AMICE
Voor het opstellen van de juiste rapportage doorloop de volgende stappen:
1. Log in AMICE (via amice.lma.nl) via EHerkenning.
2. Klik op “Rapportages” en vervolgens op “Ontdoener / Herkomstlocatie”

3. Vul de gegevens van het bedrijf in en kies de juiste meldperiode
4. Zet alleen vinkjes bij “Afvalstroom per ontdoener (op afvalstroomnummer per maand)” en bij
“XLS (Excel)”
5. Klik vervolgens op “Genereer rapportage”

6. Download het Excel-bestand met de AMICE-rapportage
7. Kopieer de inhoud van het gehele werkblad van de AMICE-rapportage en plak deze in het
werkblad “Afvalgegevens LMA” van de Af-val-idatietool.
8. Vergeet niet het juiste rapportagejaar te vermelden in het werkblad “Uitwerking LMA” (veld
B4). De gegevens uit AMICE zijn hier netjes gegroepeerd.
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e-MJV
1. Log in op de e-MJV-applicatie (via www.e-mjv.nl)
2. Zoek het juiste bedrijf op het formulierkeuzescherm (openingsscherm)
3. Op het scherm verschijnen de gegevens van de beschikbare e-MJV’s van het bedrijf.
4. Klik op het jaartal (of bedrijfsnaam of bedrijfsnummer in dezelfde regel). Het e-MJVverslag wordt geopend en een overzicht met alle modules verschijnt, zoals onderstaand:

5. Klik op Printen in de blauwe balk
6. Wijzig het bolletje HTML naar Word. Laat het vinkje bij alle modules aan staan of laat
alleen het vinkje bij Afval staan
7. Klik onderaan op het scherm op Afdrukken
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8. Er verschijnt een Word-bestand. Ga naar het gedeelte Afval en kopieer alleen vanaf
Gescheiden afgevoerd afval tot aan de regel met Droge stof, zoals in onderstaande
figuur.

9. Plak deze tabel in het tabblad ‘Afvalgegevens’ van de Af-val-idatie-tool en controleer of de
cursor in veld A1 staat
10. Op het tabblad ‘Verschil E-MJV en LMA’ wordt aangegeven op welke punten de
rapportages uit het LMA en het e-MJV van elkaar afwijken. Er wordt ook een mogelijke
oorzaak gegeven.
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