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Milieuadministratie

1. Overzicht administratieve verplichtingen

2. Integraal Milieujaarverslag

3. Aangifte heffing op afvalwater en grondwater

4. Jaarverslag Milieucoördinator
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Administratieve verplichtingen

• Overzicht via milieukalenders/ inventarisatiefiches op Sentral

• Zo volledig mogelijk
• Continue verplichtingen

• Jaarlijkse verplichtingen

• Verplichtingen met frequentie < 1 jaar en > 1 jaar

• Verplichtingen met onregelmatige frequentie of éénmalig

• Weglaten wat niet van toepassing is op uw bedrijf

• Deadlines vastleggen
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Administratieve verplichtingen

• Milieukalender 

Sentral - Voorbeeld
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Patsie Puype – 07/12/2021



Administratieve 
verplichtingen

• Sentral

• Zeer uitgebreid…
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• Vandaag
- Vooral “voorjaarsstorm” → vóór 1 april in 
te dienen

- Focus op IMJV en VMM-aangifte 
(= voor de meeste bedrijven van 
toepassing)

Patsie Puype – 07/12/2021



IMJV

Integraal Milieujaarverslag



Integraal Milieujaarverslag (IMJV)

• Wettelijk kader

• Voor wie van toepassing

• Timing - indienen

• Het IMJV-loket

• Verschillende deelformulieren:
• Identificatie
• Luchtemissies
• Energie
• Water
• Grondwater
• Afval (producenten en verwerkers)
• Grondstoffen
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Wettelijk kader IMJV
▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
▪ Deel 4: Algemene bepalingen 

▪ Afdeling 4.1.8

▪ Decreet van 6 februari 2004 (BS: 20 februari 2004)
▪ Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het 

systeem van de stilzwijgende milieuvergunning:
▪ Melding en aangifte via het Integraal Milieujaarverslag
▪ Inhoud, procedure van het IMJV, aanwijzing mede te delen administratie: bepaald door de Vlaamse Regering

▪ Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag 
(BS: 4 juni 2004)

▪ Definities, inhoud, procedure van het IMJV (algemene bepalingen: data, tijdsschaal, elektronische verzending), 
wijzigings- en opheffingsbepalingen

▪ Besluit van Vlaamse Regering: 7 januari 2005
▪ Aanpassing van het IMJV – formulier
▪ Opschorten van de afvalwater- en grondwaterheffing
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Wettelijk kader IMJV
▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006

▪ Wijzigt een aantal bepalingen:
- de J-bedrijven zijn niet langer verplicht om het deelformulier afvalstoffen voor producenten in te vullen 
(tenzij ze ook GPBV-bedrijf zijn of opgenomen zijn in de steekproef)
- de deelformulieren Energiegegevens, Afvalstoffenmelding voor overbrengers en Afvalstoffenmelding voor 
verwerkers worden opgenomen in het IMJV

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006
▪ Informatieverplichtingen ten behoeve van de Europese PRTR-verordening wordt toegevoegd aan het IMJV

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012
▪ maakt het digitaal indienen van het IMJV verplicht
▪ zorgt voor een afstemming van de drempelwaarden op internationale en Europese wetgeving
▪ zorgt voor bijkomende delen voor aangifte van niet geleide emissies

▪ VLAREM-trein 2017 ( in werking op 1 oktober 2019) 
▪ Geen link met klasse meer
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Wie moet het IMJV invullen?
▪ R-type bedrijven = bedrijven met een letter ‘R’ in de 7de kolom van de indelingslijst (= kolom 

“jaarverslag”) – “PRTR-bedrijven”
▪ PRTR-Verordening – Pollutant Release and Transfer Register
▪ Sinds 23/02/2017 = omgevingsvergunning in voege:

▪ Nieuwe indelingslijst: geen ‘J’-type bedrijven meer
▪ Aangifte 2017 (over werkjaar 2016): laatste keer enkel deel ‘identificatie’. Sinds 2018 dus niet meer.

▪ Wel nog R-type bedrijven: minstens deel afvalstoffen + identificatie invullen

▪ Bedrijven die door OVAM geselecteerd worden

▪ GPBV-bedrijven

▪ Bedrijven met primair energiegebruik > 0,1 PJ 

▪ Ingedeelde inrichtingen die drempels overschrijden voor water en/of lucht (≠ EGW VLAREM II !)

→ ZELF NA TE GAAN!
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Timing IMJV
▪ Tegen 31 januari worden de brieven verstuurd met gebruikersnaam en wachtwoord aan 

de geselecteerde en andere gekende, IMJV-plichtige bedrijven
▪ Bedrijven zijn ook zelf verantwoordelijk om na te gaan of ze plichtig zijn of niet
▪ Indien geen brief ontvangen: zelf opvragen!

▪ 1 februari: IMJV-loket gaat open

▪ Vóór 15 februari: melden indien niet alle delen van een dossier of geen brief met login 
ontvangen:
▪ Zelf bijkomende delen aanvragen kan via imjv@milieuinfo.be
▪ Het niet ontvangen van een deel van het formulier stelt niet vrij van de verplichting 

van aangifte 

▪ Vóór 15 maart: ingevuld formulier indienen via het digitale loket 

mailto:imjv@milieuinfo.be
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Hoe het IMJV invullen?

▪ Indienen van het IMJV = via elektronische weg (tenzij afwijking toegestaan)

▪ Verschillende onderdelen, geïntegreerd in één dossier

▪ Persoonlijk dossier bevat enkel de delen die je als IMJV-plichtige dient in te vullen (op basis 
van de informatie die de overheid heeft).

▪ Via het internetloket: https://imjv.milieuinfo.be

▪ Toegang loket
▪ Toegang tot het loket met token of elektronische Identiteitskaart  

▪ Toegang tot het IMJV-loket met CBB-nr en wachtwoord 

= zonder token of eID mogelijk

https://imjv.milieuinfo.be/
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Het IMJV-loket
▪ Toegang tot het online IMJV-loket = afhankelijk van de samenstelling van uw IMJV-dossier

→ Op uw brief staat vermeld in welk online IMJV-loket u zich moet aanmelden:

▪ online IMJV-loket enkel afvalstoffenmelding: IMJV-internetloket indien enkel afvalstoffen- en/of 
grondstoffenmelding

- Geen EID of federaal token nodig

▪ online IMJV-loket met federale token of eID: indien u (ook nog) andere delen van het IMJV moet 
invullen (vb. grondwater, water, lucht en/of energie)

AFVALLOGIN OF
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Het IMJV-loket
▪ Bij 1ste aanmelding in het loket met federale token of eID:

▪ Token: gebruikersnaam en wachtwoord invullen (= uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor 
de token) + 1 van de gevraagde codes van uw token (dat is een kaartje met 24 codes)

(Token tijdig aanvragen via de federale portaalsite http://www.belgium.be )

▪ EID: aanmelden via kaartlezer + opgeven pincode

▪ Itsme, beveiligingscode, sms, enz… ook al mogelijk

▪ Na ingeven gegevens van het token of EID: CBB-nummer en wachtwoord van het IMJV-dossier opgeven 
(zie brief!)

▪ Bij volgende keer aanmelden: 
▪ enkel nog gegevens van het token of EID ingeven. U krijgt dan automatisch uw IMJV-dossier(s) 

aangeboden.

http://www.belgium.be/
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Het IMJV-loket
Verschillende rollen in het loket:

▪ Beheer van de gebruikers
▪ 4 mogelijke rollen:  beheerder, ondertekenaar, invuller en milieucoördinator (MC)
▪ Opgelet! De 1ste persoon die inlogt = beheerder. Hij/zij kan de andere type gebruikers aanduiden

▪ Indien u de enige persoon bent die het IMJV gaat invullen én ondertekenen: 
→ meldt U aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord en maak best GEEN gebruik van het rollensysteem. 
U kunt alle handelingen zelf doen.

▪ Indien u bedrijfsleider bent en een MC heeft die het IMJV mee moet ondertekenen: 
▪ De MC vult ook het gehele IMJV in: 
→ geef de gebruikersnaam en wachtwoord door aan de MC die als eerste aanmeldt (en dus beheerder wordt) 

+ u als bedrijfsleider toevoegt als gebruiker met de rol 'Ondertekenaar’. 

▪ Er zijn verschillende 'invullers’: 
▪ Diegene die eerst inlogt, geeft aan één of meerdere personen de rol ‘invuller’.    
▪ Indien dit niet de MC is, dan moet de MC ook aangeduid worden als MC.
▪ Invullers kunnen deelformulieren 'afsluiten' (volledig afwerken), maar niet ondertekenen.
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Het IMJV-loket

Patsie Puype – 23/01/2018

Invullen van de verschillende delen van het IMJV-dossier
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Het IMJV-loket
Invullen van de verschillende delen van het IMJV-dossier

▪ Afhankelijk van de onderdelen, vult u de nodige gegevens in. In principe krijgt u enkel de tabbladen 
te zien waarvoor u gegevens moet invullen. 
▪ Indien u bvb geen wateremissiegegevens moet indienen, is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel 

wateremissiegegevens moet invullen, maar het staat er niet, dan moet u dit deelformulier zelf bijvragen! 

▪ Het online IMJV-loket bevat deels vooraf ingevulde gegevens (kijk die na en pas aan indien nodig!)

▪ Er zijn soms automatische berekeningen en interne validaties voorzien om het IMJV-dossier zo 
efficiënt mogelijk in te vullen: 
▪ Een deel van de gegevensvalidatie gebeurt bij het bewaren van de gegevens. Zo nodig verschijnen er (rode) 

foutboodschappen. 

▪ Bij het afsluiten van het deelformulier gebeurt nog een 2de en laatste validatie. Zo wordt nagegaan of u de 
gevraagde gegevens consequent heeft ingegeven. Vóór het afsluiten hebt u nog de mogelijkheid om 
eventuele inconsistente gegevens te wijzigen, erna niet meer!
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Het IMJV-loket
Afsluiten van de delen

▪ Nadat het laatste scherm van een onderdeel wordt bewaard, wordt gevraagd of het 
deelformulier volledig is afgewerkt

▪ Positief beantwoord: het deel wordt in een 1ste fase afgesloten

▪ In de overzichtstabel wordt dit deel dan aangeboden als een PDF-bestand

▪ Indien alle delen afgesloten zijn: het volledige IMJV-dossier kan digitaal ingediend 
worden
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Het IMJV-loket
Indienen + elektronisch handtekenen van het volledige IMJV-dossier

▪ Laatste stap

▪ Indien geen specifieke rollen toegekend: 
▪ de beheerder (de enige die toegang heeft tot het loket) 
kan ondertekenen.

▪ Indien meerdere rollen gedefinieerd: 
▪ ondertekenaar + eventueel MC kunnen 
het IMJV digitaal indienen. 

▪ Nadien kan niets meer aangepast worden aan het ingediende IMJV-dossier. De PDF-bestanden (≠ delen) zijn 
wel beschikbaar voor diegenen die voor dat specifieke IMJV-dossier toegang hebben tot het online IMJV-
loket.
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Het IMJV-loket

▪ Na ondertekening krijgt je een elektronische bevestiging van het 
indienen

→ bewaar dit !



21

Deelformulieren IMJV

1.I. Identificatiegegevens
2.II. Luchtemissies
3.III. Energiegegevens 
4.IVA. Wateremissies
5.IVB. Grondwaterstatistiek
6.VA. Afval producenten
7.VC. Afval verwerkers
8.VD. Grondstoffen producenten
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Deelformulieren
1. Identificatiegegevens

• Elk IMJV bevat dit deel

• In het loket:
• Veel vooraf ingevuld: aanpassen indien vereist
• Enkel de vakken invullen die van toepassing zijn 

• In het geval van een (oude) milieuvergunning met een IMJV-plicht (= letter “J” in de 7de kolom 
van de oude indelingslijst):
• Maar, niet boven de voorziene drempelwaarden (wateremissie en luchtemissie) + niet geselecteerd voor 

afvalstoffen: er moet geen emissieverslag worden ingevuld.
• Nieuwe indelingslijst: geen ‘J’-type bedrijven meer !
• Toch deelformulieren ontvangen:

• rechts bovenaan de pagina het vakje "niet van toepassing" aanvinken
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Deelformulieren
2. Luchtemissies

• Indien uw bedrijf/ IIOA:
• Een ingedeelde inrichting of activiteit betreft;
• EN bovendien de totale emissie van de gehele MTE voor ten minste één verontreinigende stof groter is dan 

de drempelwaarden vermeld in de overzichtstabel (de lijst van stoffen is opgenomen in het deelformulier).

• Indien in het verleden de drempelwaarden werden overschreden, ook in te vullen gedurende de 3 
daaropvolgende jaren, ook al blijft de emissie ondertussen onder de drempelwaarden.
• Vb. indien in 2017 nog boven de drempel, maar in 2018 niet, dan moet u toch nog tot en met 2021 

(rapporteringsjaar 2020) het deel luchtemissies in te vullen.

• Inrichtingen met een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen >50.000 m² grondoppervlakte, 
inrichtingen met een gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen over de 3 voorgaande 
kalenderjaren van >700.000 ton/jaar en inrichtingen met een verwachte overslaghoeveelheid van 
stuivende stoffen van >700.000 ton/jaar.
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Deelformulieren
2. Luchtemissies

• Voorbeeld van verontreinigende stoffen + drempelwaarden:

• Ook zware metalen, stof, VOS, ozonafbrekende stoffen en F-gassen, enz. (met soms lage drempelwaarden…): 
nazien voor uw bedrijf!
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Deelformulieren
2. Luchtemissies

• Uitgebreid onderdeel: 33 schermen!

• Delen reeds vooraf ingevuld met 'vaste gegevens' die door de VMM werden gevalideerd en 
opgeladen 

• Processchema, overzicht van installaties en apparaten die luchtemissies veroorzaken, opgedeeld per 
type activiteit (vb. productie, productie van energie, opslag en overslag, …), overzicht 
emissiepunten (XY-coördinaten), beschrijving zuiveringsapparatuur, opgave meetmethoden en –
resultaten, geleide en niet-geleide emissies, productie- en verbruiksgegevens, enz…

→ Goede voorbereiding verlicht het werk, zeker indien 1ste keer
→ Basis 1 keer ingevuld, volgende jaren ook nog ingevuld
→ Eventueel geplande zuiveringen/ verbeteringen ook opgeven
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Deelformulieren

2. Luchtemissies
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Deelformulieren

2. Luchtemissies

Normale omstandigheden             vb. brand, lekken, …
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Deelformulieren
2. Luchtemissies

• Mogelijke bronnen/ hulpmiddelen:
• Inventarisatiefiches: Inventarisatiefiche “luchtemissies” en “koelinstallaties” op Sentral
• Milieumanagementsysteem/ ISO-14001: overzicht productieproces, bepaling van impact, 

opvolging wettelijke bepalingen m.b.t. luchtemissies
• Preventie-adviseur, technische dienst en/of onderhoud: overzicht van de installaties + technische 

gegevens
• Milieu- of omgevingsvergunning(en)

• Zorg dat emissiemetingen tijdig en correct gebeuren

• Houd de resultaten bij en kijk ze na! 



29

Deelformulieren
3. Energie

• Indien bedrijf/ IIOA:
• ook het deelformulier luchtemissies moet invullen
• een GPBV bedrijf betreft
• een primair energieverbruik heeft > 0,1 PJ

• 3 tabellen: afhankelijk van de situatie 1, 2 of 3 in te vullen:
• Tabel 1: indien deel lucht in te vullen: totaal elektriciteitsverbruik
• Tabel 2: GPBV bedrijven: totale warmte- of stoomproductie + totale 

elektriciteitsproductie
• Tabel 3: > 0,1 PJ verbruik: totaal elektriciteitsverbruik + ander brandstofverbruik 

per brandstof

→ Eenvoudiger onderdeel
→ Energieverbruik gedurende het jaar bijhouden (elektriciteit, aardgas, stookolie, enz…):

- Facturen
- Tellerstanden 
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Deelformulieren
3. Energie

• Mogelijke bronnen/ hulpmiddelen:
• Inventarisatiefiche “energie” op Sentral
• Energiemanagementsysteem/ ISO 50001
• EBO
• Energie-audit grote ondernemingen

• Opvolging energieverbruik a.d.h.v. tellerstanden en facturen

• Excel-bestanden: berekening totalen, omzetten naar primaire energie, opvolgen evoluties, 
besparingen, enz…
• Op de website http://www.ebo-vlaanderen.be vindt u een voorbeeld van een uitgebreid 

rekenblad en verschillende sjablonen

http://www.ebo-vlaanderen.be/
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Indien bedrijf/ IIOA:
• bepaalde stoffen in afvalwater loost boven de drempelwaarden. 

• Het maakt geen verschil of het afvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, 
riolering of afgevoerd wordt naar een private waterzuiveringsinstallatie. 

• Indien in het verleden deze drempelwaarden voor de exploitatie werden 
overschreden: gedurende de 3 daaropvolgende jaren ook in te vullen, ook al bleef de 
emissie daarna onder de drempelwaarden.

• Er wordt rekening gehouden met bedrijven die lozen vanaf 1 m³/u, 10 m³/d of 250 
m³/maand (ook indien vrachtdrempel net overschreden werd)
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Voorbeeld verontreinigende stoffen en drempelwaarden:
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Deelformulieren
4. Wateremissies
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Indien ook deel luchtemissies in te vullen: zelfde processchema (want gaat over het volledige 
bedrijf)

• Zoveel mogelijk vooraf ingevulde informatie: door de VMM (‘Dienst Sturing en Rapportering 
Water’), gebaseerd op de aangiftegegevens van de vorige jaren. 

kan aangevinkt worden
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Lozingsplaats = de plaats waar het afvalwater terechtkomt bij het verlaten van het bedrijfsterrein 
(openbare riool, naar andere exploitant/ industriële WZI, collector, oppervlaktewater, enz…)

• Beschrijving waterbehandeling en/of waterzuivering
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Gegevens van geloosde verontreinigende stoffen 
– meetmethodes + resultaten
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Gegevens van waterverbruik en lozing

→ Waterverbruik gedurende het jaar bijhouden:
- Facturen
- Tellerstanden 

→ Verdeling maken per productie/ sanitair/ koeling/ enz…
→ Afvalwater analyseren
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Deelformulieren
4. Wateremissies

• Mogelijke bronnen/ hulpmiddelen:
• Inventarisatiefiche “bedrijfsafvalwater” op Sentral
• Milieu- en energiemanagementsystemen/ ISO 14001 en 50001
• Meetcampagne ikv heffing op lozing van afvalwater

• Opvolging waterverbruik a.d.h.v. tellerstanden en facturen

• Excel-bestanden: berekening totalen, opvolgen evoluties, besparingen, enz…

• Milieu- en omgevingsvergunning(en)

• Zorg dat analyses tijdig en correct gebeuren
• Houd de resultaten bij en kijk ze na! 
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Deelformulieren
5. Grondwaterstatistiek

• Indien bedrijf/ IIOA:
• een VLAREM-vergunning of omgevingsvergunning met een totaal vergund debiet voor oppompen 

grondwater >30.000 m³/jaar heeft;
• ongeachte het opgepompte debiet, indien dit in de bijzondere voorwaarden van de vergunning staat 

vermeld:
• Bvb. bij sommige vergunde installaties met aquifercodes 1300, 1310, 1320, 1330 en 1340.
• In de voorwaarden staat vermeld welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) 

moet ingevuld worden en hoeveel keer per jaar de metingen moeten uitgevoerd worden.

• Bevat 5 delen:
• Putten
• Onttrekkingen
• Peilmetingen
• Kwaliteitsmeting
• (opmerkingen)
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Deelformulieren
5. Grondwaterstatistiek

• Opnieuw gegevens vooraf ingevuld (VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer)

• Gegevens van pompputten en peilputten
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Deelformulieren
5. Grondwaterstatistiek

• Gegevens kunnen ook opgeladen worden via excel-bestanden

• Voorbeelden via https://imjv.milieuinfo.be/delen-van-het-imjv/grondwater
• Voordeel: kan gedurende het jaar ingevuld worden. In het voorjaar, in het loket enkel op te laden (gaat véél 

sneller).
• Nadeel: gegevens moeten volgens de juiste excel-tabel én juiste methode ingevuld en opgeladen worden, 

anders foutmeldingen!

DEELFORMULIER GRONDWATERSTATISTIEK: PUTTEN

Put

(Indien de peilput meerdere filters heeft moet de data van de put bij elke filter 

worden herhaald)

Filter

(Enkel peilputten kunnen meerdere filters hebben)

Putnummer Puttype

(Vergunde) Diepte put 

(m)

Lambertcoördinat

en Filternummer

Diepte pomp 

(m)

Onderkant filter 

(m)

Lengte filter 

(m)

AQUIFER-

code

Verplicht op te 

geven.

Uniek per puttype.

Mag geen ; bevatten.

Verplicht één type 

aankruisen
Verplicht op te geven

Indien 

opgegeven: zowel 

X- als Y-

coördinaat 

opgeven

Verplicht op te 

geven. Uniek per 

put.

Mag geen ; 

bevatten.

Enkel opgeven 

voor filters 

van 

pompputten

Verplicht code 

uit lijst 

opgenomen in 

tabblad 

AQUIFER op 

te gevenPompput Peilput X Y

https://imjv.milieuinfo.be/delen-van-het-imjv/grondwater
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Deelformulieren
5. Grondwaterstatistiek

DEELFORMULIER GRONDWATERSTATISTIEK: PEILMETINGEN

Put en Filter
(Indien meerdere peilmetingen moet 

de data van de put en filter bij elke 
peilmetingen worden herhaald)

Meetcondities
(Indien meerdere peilmetingen moet de data van de meetcondities 

bij elke peilmetingen worden herhaald)
Peilmeting

Peilmeting in rust
(Enkel op te geven 

voor peilmetingen in 
rust)

Peilmeting in 
werking

(Enkel op te 
geven voor 

peilmetingen 
in werking)

Putnummer Puttype Filternummer Referentiepunt

Afstand 
tot het 

maaiveld 
(m)

Instrument van de 
peilmeting

Type 
peilm
eting

Datum
Tijdst

ip

Diepte 
grondwate

rpeil tov
het 

referentiep
unt (m) of 
in mTAW

Gewonnen 
volume 

gedurende 8 
uur 

voorafgaand 
aan stilstand 

(m³)

Tijd 
pompen 

stil

Gewonnen 
volume 
gedurende 1 
uur 
voorafgaand 
aan de 
meting (m³)

Verplicht 
putnummer 

opgenomen in 
tabblad putten 
& filters op te 

geven.

Verplicht 
één type 

aankruisen

Verplicht 
filternummer 

opgenomen in 
tabblad putten 
& filters op te 

geven.
De opgegeven 
put moet een 
filter met het 

opgegeven 
filternummer 

hebben.

Verplicht één aankruisen of een ander 
referentiepunt opgeven

Enkel op te 
geven 

indien het 
referentiep

unt 
verschillen
d is van het 
maaiveld. 

De waarde 
is negatief 
indien het 
referentiep

unt zich 
onder het 
maaiveld 
bevindt.

Verplicht één aankruisen 
of een ander instrument 

van de peilmeting 
opgeven

Verplic
ht één 
type 

aankru
isen

Verplich
t op te 
geven.
Mag 
niet 
voor 
jaar 

<JAAR> 
of in de 
toekom

st 
liggen. 
Formaa

t: 
dd/mm/

jjjj

Forma
at: 

uu:m
m

Verplicht op 
te geven

Formaat: 
ddd:uu:m

m
(aantal 

dagen:aant
al 

uren:aantal 
minuten)

(bv.: 
123:16:02 

= 123 
dagen, 16 
uren en 2 
minuten)

Pom
pput

Peilput

H
et

 p
ei

l w
o

rd
t 

o
p

ge
m

et
en

 i
n

 
m

TA
W

M
aa

iv
el

d

B
o

ve
n

ka
n

t 
p

ei
lb

u
is

B
o

ve
n

ka
n

t 
b

es
ch

er
m

b
u

is

Ander 
referentiepu

nt, nl. 
(omschrijving 

invoeren)

P
ei

lli
n

t

El
ek

tr
o

n
is

ch
e 

m
et

in
g

Ander 
instrument

, nl. 
(omschrijvi

ng 
invoeren) P

ei
lm

et
in

g 
in

 r
u

st

P
ei

lm
et

in
g 

in
 w

er
ki

n
g



43

Deelformulieren
5. Grondwaterstatistiek

• Ook hier mogelijkheid om aan te vinken “Geef VMM – Afdeling Rapportering Water toestemming om 
het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen.” 
• Dan geen gegevens bij punt “2. Onttrekkingen” in te vullen

• Debietmeters: tellerstanden, type, serienummer, ijking, eventueel vervanging, … op te geven (indien 
geen toestemming om gegevens op te vragen bij de dienst heffingen)

→ Grondwater gedurende het jaar opvolgen:
- Tellerstanden
- Peilmetingen 
- Analyse(s)

→ Grondwaterregister = sectorale voorwaarde VLAREM II: 
• Stem deze gegevens op elkaar af!

→ Inventarisatiefiche grondwater op Sentral
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen (deel producenten)

• Indien bedrijf in de steekproef valt – zie imjv-loket of website OVAM 
https://www.ovam.be/melding-bedrijfsafvalstoffen-en-grondstoffen
• 2019 was een uitgebreide steekproef van > 16.000 bedrijven uit alle bedrijfssectoren. 2020 

waren er +/- 1.900 bedrijven geselecteerd, 2021 +/- 17.000 bedrijven, dus 2022 zal opnieuw 
een beperkte selectie zijn.

• Indien bedrijf in deze steekproef: wettelijk verplicht een afvalstoffenmelding te doen via het 
IMJV. 

• Indien “PRTR-bedrijf”:
• = bedrijven die een milieu- of omgevingsvergunning hebben met een of meerdere 

vergunde rubrieken waarbij in kolom 7 een 'R' staat (zie indelingslijst)
• De door OVAM gekende 'PRTR' bedrijven zijn reeds opgenomen in de gepubliceerde lijst 

van geselecteerde bedrijven.

https://www.ovam.be/melding-bedrijfsafvalstoffen-en-grondstoffen
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen (deel producenten)

• Opgeven van geproduceerd eigen afval in 2021 van de vestiging waarvoor u bent 
aangeschreven. Elk bedrijf produceert afval!

• Ook wanneer u alle (of een deel van het) afval meegeeft met de gemeentelijke 
ophaaldiensten: formulier invullen en verzenden:
• Mogelijkheid om aan te vinken: “alle afval is meegegeven via de gemeentelijke inzameling”

• Indien uw afval wordt afgevoerd via een privé-afvalinzamelaar: gegevens over het soort 
afval, de hoeveelheid, de afvalinzamelaar, de verwerker en de verwerkingswijze.

• Per combinatie van afvalstof, IHM, verwerker en verwerkingswijze moet minstens één 
formulier ingevuld worden.
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen (deel producenten)

• Voor heel wat geselecteerde bedrijven met een afvalstoffenmelding zijn de gegevens 
reeds vooraf ingevuld + ter beschikking in het internetloket:
• PAS OP: Nakijken, verbeteren, eventueel aanvullen!
• Daarna elektronisch te handtekenen en in te dienen

• De beschikbare gegevens van bedrijven (over de opgehaalde afvalstoffen) zijn reeds 
vooraf opgeladen in het IMJV-internetloket via de volgende IHM’s: 
• Bongaerts Recycling, De Neef Chemical Processing, Gielen Recyclage, IMOG, Indaver, IVAGO, 

Maes Containers, Mirec, Remondis, Renewi Belgium, Renewi Roeselare, SGS Ewacs, Suez en 
Vanheede.
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Deelformulieren

6. Afvalstoffen (deel producenten)

• Indien geen of niet alle afvalstoffen ingevuld zijn: 
zelf afvalstoffen toevoegen:
• Manueel
• Opladen m.b.v. excel-bestand 
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen (deel verwerkers)

• Aangifte van alle verwerkte afvalstoffen afkomstig van buiten Vlaanderen, die binnenkomen in uw 
bedrijf. 

• De verwerkers van afvalstoffen (indien geselecteerd voor deel Verwerkers) moeten volgende 
gegevens rapporteren: 
• welke afvalstoffen en hoeveel ervan ze het vorige jaar hebben aangevoerd
• uit welk land of regio deze afvalstoffen afkomstig zijn
• hoe deze afvalstoffen verwerkt zijn

• Indien op de selectielijst aangeduid als een bedrijf dat over alle aangevoerde afvalstoffen moet 
rapporteren: ook de afvalstoffen aangevoerd van binnen Vlaanderen te melden.

• Opgelet: vanaf eind 2021 → MATIS: digitaal loket van OVAM
• 2020 en 2021 nog jaarcijfers
• Daarna: maandelijkse aangiftes!!
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen - deel producenten of verwerkers ?

• Afvalstoffenverwerkers kunnen geselecteerd worden om deel afvalstoffen als 
producenten in te vullen en/of om deel verwerkers in te vullen.

• Verwerkers van afvalstoffen moeten in het deel Afval niet melden welke afvalstoffen ze 
ter verwerking binnen krijgen, maar moeten wel melden welke afvalstoffen hun bedrijf 
verlaten! 
• Een verwerker die niet-gesorteerd afval binnenkrijgt en dat afval uitsorteert in een aantal 

verschillende fracties die afgevoerd worden naar eindverwerking, moet deze uitgesorteerde
fracties dus melden in het deel Afval en niet in het deel Verwerkers.

• Elke exploitatie dat het deel Verwerkers indient, moet ook het deel Afval indienen.
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Deelformulieren
6. Afvalstoffen
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Deelformulieren
7. Grondstoffen producenten

• Idem afvalstoffen (deel producenten): 
• Geselecteerde bedrijven (zie lijst OVAM)
• PRTR-bedrijven

• De definitie van 'grondstof’ wordt gehanteerd, zoals bepaald in het VLAREMA : "bijproducten of 
materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt, overeenkomstig artikel 36, 37 of 39 van 
het Materialendecreet". 

• De grondstoffen waarover u moet rapporteren vindt u in de materiaalcodelijst.

• In de praktijk komt het erop neer dat de afvalstoffen die vroeger in het deelformulier 
‘Afvalstoffenmelding voor producenten’ gemeld werden als 'secundaire grondstof', moeten gemeld 
worden via het deel Grondstoffen 
• bvb gerecycleerde puingranulaten, waterzuiveringsslib, …

https://imjv.milieuinfo.be/sites/default/files/atoms/files/materiaalcodelijst.xls
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Deelformulieren

7. Grondstoffen producenten

• Metaalschroot, glas en papier en karton waarop Europese einde-afval-verordeningen van 
toepassing zijn: deze grondstofstromen ook via dit deelformulier melden.

• De geselecteerde exploitaties moeten het volgende meedelen: 
• welke en hoeveel grondstoffen ze het vorige jaar voortgebracht hebben
• de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen 
• (indien van toepassing) door wie de grondstoffen gebruikt werden
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Deelformulieren
Afvalstoffen en grondstoffen producenten + verwerkers

• Als producent: vraag telkens de identificatieformulieren en verwerkingsattesten op bij 
de IHM!

• Afvalstoffen- en/of materialenregisters goed bijhouden!
• Als je dit gedurende het jaar goed opvolgt, dan enkel nog controle en eventuele aanvulling 

van het loket.

• Inventarisatiefiche afvalstoffen en grondstoffen + voorbeeld van afvalstoffenregister 
op Sentral.



Aangifte heffing - VMM



Aangifte heffing afval- en grondwater (VMM)

•Wettelijk kader

•Voor wie van toepassing

•Timing - indienen

•Het heffingenloket

•Heffingsberekening
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Wettelijk kader
Opgeheven als gevolg van de publicatie van het Waterwetboek op 

18 december 2018
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75695

• Grondwaterdecreet
• Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

• Wet oppervlaktewateren
• Wet van 26 maart 1971 op bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

• + uitvoeringsbesluiten van 2002 en 2014

• Drinkwaterdecreet 
• Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending
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Aangifte heffing afval- en grondwater (VMM)

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=75695


Voor wie van toepassing?

• Afvalwater:
• Alle waterverbruikers en/of lozers:

• Grootverbruikers: eigen waterwinning en/of waterverbruik ≥ 500 m³/jaar

= aangifteplichtig

• Kleinverbruikers: automatische aanslag of volledige aangifte (evt. opgelegd door VMM)

• Grondwater
• Exploitanten GWW-eenheid ≥ 500 m³/jaar
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Aangifte heffing afval- en grondwater (VMM)
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Aangifte heffing afval- en grondwater (VMM)

Timing - indienen

• Aangifte gegevens ivm lozing afvalwater en winning grondwater aan 
VMM Buitendienst vóór 15 maart



Heffingenloket

• Aangifte via digitaal loket   
www.heffingen.be

• Sinds 2016 verplicht elektronisch
• Login met e-id/ federaal token 

(of andere digitale opties)
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Aangifte heffing afval- en grondwater (VMM)

http://www.heffingen.be/


Aangifte heffing afval- en grondwater
Heffingenloket
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Aangifte heffing afval- en grondwater

▪ Waterverbruik 

▪ Leidingwater: gefactureerd (forfaitair) vs. verbruikt (uitgebreid)

▪ VMM toestemming geven om gegevens op te vragen bij DW-mij; anders zelf 
debiet opgeven

▪ Grondwater: via tellers/vergund debiet/pompcap. * factor T

▪ Vergunde diepte, watervoerende laag, XY-coördinaten

▪ Oppervlaktewater: via tellers/vergunde hoeveelheid (bevaarbare waterloop 
– nr. vergunning)/pompcap. * factor T
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Waterverbruik 

▪ Hemelwater: 
▪ via tellers (= voorkeur!)
▪ Anders: 0,8 m³/m² afspoelbare of vervuilde oppervlakte

▪ LET OP:
▪ Proper hemelwater samen lozen met bedrijfsafvalwater (forfaitaire 

methode) => geen invloed op jaardebiet => geen invloed op heffing
▪ Proper hemelwater samen lozen met bemonsterd bedrijfsafvalwater 

(uitgebreide methode) => jaardebiet stijgt => heffing stijgt

→ Proper hemelwater gescheiden lozen!!! 
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Aangifte heffing afval- en grondwater

▪ Waterverbruik 

▪ Ander water: aantal m³

▪ Koelwater: gebruikte, geloosde en vergunde hoeveelheid via tellers, 
waterbron koelwater, nr. vergunning
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Aangifte heffing afval- en grondwater

64



Aangifte heffing afval- en grondwater

• Indien gebruik van meetcampagne:
- Procedure

- Eigen meetcampagne (3, 5, 7d) melden aan VMM: 10 werkdagen vóór 1ste van maand van 
meetcampagne (mag via mail)

- VMM stuurt bevestiging met meetcampagnenummer

- Uitvoering meetcampagne tijdens maand met hoogste bedrijvigheid door erkend labo

- Aangetekende melding van meet- en bemonsteringsresultaten:
30 werkdagen na 1ste monsternamedag (= termijn van orde; tenzij bij contra-analyse: dan 
bindend)

- Indien tijdsgebonden meetcampagne: deskundigverklaring meetcampagne door VMM
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Indien vermindering vuilvracht opgenomen oppervlaktewater 

▪ Voorwaarden:

▪ Via analyseresultaten: schepstaal of meetcampagne

▪ Gecapteerde water wordt niet gebruikt als koelwater

▪ Captatie én lozing via zelfde oppervlaktewater

▪ Melding aan VMM ten laatste 10 werkdagen vóór 1ste van de maand
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Nullozer

▪ Voorwaarden:

▪ Geen lozingsvergunning voor bedrijfsafvalwater op 1 januari van jaar vóór heffingsjaar
▪ Sinds 1/1/2018 (= HJ 2019) niet meer noodzakelijk op 1 januari

▪ Dossier opmaken door erkend deskundige water
▪ Eventueel aanvullingen noodzakelijk

▪ Geen vaststellingen van enige lozingen van BA
▪ Gedeeltelijk nullozer mogelijk

▪ Indien toch “ongelukje”: vanaf 1/1/2018 niet meer automatisch terugvallen op nullozerstatuut; 
remediëring bewijzen

▪ Aanvragen via aangifte

▪ Geldig voor 10 jaar
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Aangifte heffing afval- en grondwater
• Nullozer
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Splitsen lozingsjaar
▪ Voorwaarden:
▪ Sterke blijvende vuilvrachtreductie realiseren
▪ Vanaf duidelijk aan te duiden tijdstip en op bewijsbare manier

▪ Hoe:
▪ Procentuele opsplitsing van het jaar
▪ Splitsing + toelichting over oorzaak daling vuilvracht melden aan VMM 

minimum 1 maand vooraf
▪ Meetcampagne VOOR en NA wijziging
▪ Splitsing begint op 1ste van maand van meetcampagne NA wijziging
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Zeer strikte procedure!

▪ Inzamelen gegevens, termijnen respecteren, aangifte tijdig indienen, stavingsstukken en 
bijlagen nummeren

▪ 1 formulier per lozingspunt
▪ Huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, vergund koelwater

▪ In de verschillende onderdelen enkel gegevens v.h. betreffende lozingspunt invullen

▪ Formulieren volledig en correct invullen + voldoende stavingsmateriaal bijvoegen
▪ Vermijden van Vraag om Inlichtingen/Bericht van Rechtzetting of ambtshalve aanslag of 

administratieve geldboete

▪ Heffingsverhogingen van 0 – 10 – 50%
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Aangifte heffing afval- en grondwater
Heffingsberekening: 2 methodes

▪ Vereenvoudigde of forfaitaire methode

▪ Forfaitaire aanslag per m³ of per productiegrondslag (1.000 kg product)
▪ Obv omzettingscoëfficiënten (OC’s)
▪ Obv jaarwaterverbruik
▪ Formule: H = N * T
▪ N = vuilvracht = N1 + N2 + N3 + Nv
▪ 2 manieren om N te berekenen:

▪ Enkel waterverbruik: N = Q * (C1 + C2 + C3 + Cv)

▪ Met productiecijfers: N = (A/B * C1) + Q * (C2 + C3 + Cv)

▪ T = tarief (HJ 2022: rioollozer 55,45 EUR/VE; oppH2O-lozer 37,61 EUR/VE)
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Aangifte heffing afval- en grondwater
Heffingsberekening: 2 methodes
▪ Uitgebreide methode
▪ Aanslag obv reële vuilvracht: analyses en geloosd jaarvolume 
▪ (geloosd = gemeten; zoniet geloosd = verbruikt!)
▪ Levert meestal een lagere heffing op
▪ Strikt te volgen procedure
▪ Formule: H = N * T
▪ N = vuilvracht = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv

▪ N1 = f (Qd, zuurstofbindende en zwevende stoffen)
▪ N2 = f (Qj, zware metalen)
▪ N3 = f (Qj, nutriënten N en P)
▪ Nk = f (vergund koelwater)
▪ Nv = f (verwerkbaarheid)

▪ T = tarief (HJ 2022: rioollozer 55,45 EUR/VE; oppH2O-lozer 37,61 EUR/VE)
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Financierende heffing voor rioollozers

▪ Nv = vuilvracht gerelateerd aan verwerkbaarheid van afvalwater

▪ Complementair afvalwater: krijgen korting

▪ Goed verwerkbaar afvalwater: veroorzaken geen extra kosten en 
hebben geen recht op korting

▪ Slecht verwerkbaar afvalwater: moeten extra kost betalen

▪ Forfaitaire methode

▪ Sector 59 ingevoerd voor afvalwater van sanitaire installaties

▪ 10 sectoren (vnl. voeding, textiel en natwasserijen) hebben nieuwe 
OC’s
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Financierende heffing voor rioollozers

▪ Uitgebreide methode
▪ Complementair afvalwater:

▪ CZV/BZV < 2

▪ BZV/N > 8

▪ BZV/P > 40

▪ BZV > 500 mg/l

▪ Goed verwerkbaar afvalwater:

▪ CZV/BZV ≤ 4

▪ BZV/N ≥ 4

▪ BZV/P ≥ 25

▪ BZV ≥ 100 mg/l

74



Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Financierende heffing voor rioollozers

▪ Uitgebreide methode
▪ Slecht verwerkbaar afvalwater:

▪ Voldoet NIET aan voorwaarden van goed verwerkbaar 
afvalwater

▪ Nv = Ev – Kv

▪ Ev = extra verwerkingskost (correctie CZV/BZV/N/P tot 
minstens goed verwerkbaar en niet verdund door 
berekening kost C-dosering en FeCl3-dosering)

▪ Kv = korting voor complementair afvalwater

▪ Nv geldt op totaliteit van geloosde afvalwater
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Financierende heffing voor rioollozers

▪ Uitgebreide methode

▪ Ev = 0

▪ Goed verwerkbaar afvalwater

▪ Complementair afvalwater

▪ Oppervlaktewaterlozers

▪ In alle andere gevallen:

▪ (Qdv/180)*[0,45*(4*(BZVc-BZV))/1.350 + (0,35*ZSp)/500]*(0,4+0,6*d)
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Financierende heffing voor rioollozers

▪ Uitgebreide methode

▪ Kv = 0

▪ Goed verwerkbaar afvalwater

▪ Slecht verwerkbaar afvalwater

▪ Oppervlaktewaterlozers

▪ In alle andere gevallen:

▪ (Qdv/180)*[0,45*BZV/1.350 ]*(0,4+0,6*d)

77



Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Uitgebreide methode

▪ Wat in geval van meerdere meetcampagnes?

▪ Alle meetcampagnes uitgevoerd conform procedure

▪ Minimum 1 bedrijfseigen meetcampagne

▪ In maand met hoogste bedrijvigheid

▪ Berekening

▪ N1:

▪ wordt berekend per dag met Qd (l/d) en gemiddelde per maand

▪ Hoogste maand/hoogste N1 wordt gebruikt in berekening

▪ N2 en N3:

▪ Per parameter gemiddelde van alle metingen met Qj (m³/j)
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Uitgebreide methode

▪ Wat in geval van meerdere meetcampagnes?

▪ Rekenvoorbeeld

Meetcampagne 1 Meetcampagne 2 Meetcampagne 1 + 2

N1 = 1.000 N1 = 1.200 N1 = 1.200

N2 = 400 N2 = 300 N2 = 350

N3 = 600 N3 = 400 N3 = 500

N1+N2+N3 = 2.000 N1+N2+N3 = 1.900 N1+N2+N3 = 2.050
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Aangifte heffing afval- en grondwater
• Uitgebreide methode

• Wat in geval van meerdere meetcampagnes?

• 30%-regel
• N1 VMM-campagne ≥ 30% hoger dan N1 eigen meetcampagne

• Enkel de resultaten van de VMM-campagne gelden, zowel voor N1, N2, N3 als Nv

• Kosten VMM-campagne ten laste van bedrijf (+ evt. nog boete), tenzij het verschil 
tussen de N-waarde van de VMM en de N-waarde van de heffingsplichtige < 50 VE

• Rekenvoorbeeld

Meetcampagne 1 Meetcampagne 2 Meetcampagne 1 + 2

N1 = 1.000 N1 = 5.000 N1 = 5.000

N2 = 200 N2 = 800 N2 = 500

N3 = 400 N3 = 1.000 N3 = 700

N1+N2+N3 = 1.600 N1+N2+N3 = 6.800 N1+N2+N3 = 6.200
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Heffing: afrekening voor rioollozers

▪ H’ = H – V – B met

▪ H = heffing berekend volgens aangifte

▪ V = bovengemeentelijke vergoeding eigen waterwinning (via drinkwaterfactuur); 
fiscaal aftrekbaar

▪ B = bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering leidingwater (via 
drinkwaterfactuur); fiscaal aftrekbaar

▪ H’ = restheffing (zou 0 moeten zijn)

▪ Andere fiscaal aftrekbare kosten (niet in mindering heffing)

▪ Rioolrecht leidingwater voor transport door gemeente (via drinkwaterfactuur)

▪ Rioolrecht eigen waterwinning voor transport door gemeente (via 
drinkwaterfactuur)
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Heffing grondwater

▪ GW-verbruiken tot 499 m³/j: vrijgesteld

▪ GW-verbruiken vanaf 500 m³/j t.e.m. 30.000 m³/j uit freatische 
watervoerende laag (= ondiep GW):

Korte formule: aantal m³ * 0,06 EUR/m³ * index

▪ Index HJ 2021: 1,4024
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Aangifte heffing afval- en grondwater
▪ Heffing grondwater

▪ GW-verbruiken vanaf 30.001 m³/j of GW-verbruik deels of integraal uit 
artesische watervoerende laag (= diep GW):

▪ Uitgebreide formule:

▪ Z = (6,2 + 0.75 * Σgrondwaterputten (Qgwp) / 100.000) * index

▪ Q = Σgrondwaterputten (λ * Qgwp)

▪ λ = laagfactor * gebiedsfactor

▪ Berekeningswizard VMM: https://www.vmm.be/water/heffingen/bereken-
je-heffing/berekeningswizard
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https://www.vmm.be/water/heffingen/bereken-je-heffing/berekeningswizard


JVMC

Jaarverslag Milieucoördinator
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Jaarverslag Milieucoördinator (JVMC)

Wettelijk kader

▪ Decreet algemene bepalingen milieubeleid  (DABM – 5 april 1995)

▪ Artikel 3.2.2 §3

▪ Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)

▪ Uitvoeringsbesluit

▪ Afd. 4.1.9 BIM 

▪ Subafdeling 4.1.9.1. de milieucoördinator

▪ Artikel 4.1.9.1.3.

▪ Eén van de taken van de MC
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Inhoud JVMC
▪ Geen strikt opgelegde vorm noch inhoud

▪ “Een verslag” over de wijze waarop de MC zijn opdracht heeft vervuld. 
▪ Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd 

gegeven.

▪ Gewenst minimum 
▪ Toetsing wettelijke conformiteit:

▪ afweging “diepgang”…
▪ Tijdstip van de rondgangen 
▪ Vastgestelde tekortkomingen met voorstellen tot remediëring 
▪ Het gevolg dat aan de opmerkingen werd gegeven

▪ Welke actie werd/ werd niet genomen? Waarom niet uitgevoerd?
▪ Externe milieuklachten (evaluatie)
▪ Overzicht gevolgde uren opleiding van de MC

▪ Surplus
▪ Opgave openstaande acties met timing en verantwoordelijke uitvoerder
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Inhoud JVMC
▪ Overzicht adviezen kan gaan over: 

▪ aankoop machines, toestellen, voertuigen, enz…,
▪ energieprestaties (suggesties voor energiebesparing),
▪ overzicht van opgestelde omgevingsvergunningsaanvragen (+ stand van zaken),
▪ rapporteren van evolutie van evt. bodemsaneringen,
▪ enz… 

▪ Sjabloon beschikbaar: 

https://omgeving.vlaanderen.be/informatie-voor-de-erkende-milieuco%C3%B6rdinator
▪ Het sjabloon is een hulpmiddel voor de milieucoördinator bij de opmaak van het jaarverslag.
▪ Niet in de regelgeving opgenomen en bijgevolg geen verplicht document.

▪ Mate van detaillering kan afhangen van grootte van het bedrijf, de interne bedrijfscultuur, de 
eigen wens als MC, …

▪ Het JVMC kan ook “gebruikt” worden om aan te tonen dat u de wettelijke taken als MC correct 
heeft uitgevoerd.

https://omgeving.vlaanderen.be/informatie-voor-de-erkende-milieuco%C3%B6rdinator
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Timing JVMC
▪ De MC moet het verslag vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar 

waarop dit betrekking heeft, bezorgen aan:
▪ de bedrijfsleiding, 

▪ de ondernemingsraad,

▪ het CPBW.

▪ (of bij ontstentenis van deze organen, aan de vakbondsafvaardiging)

▪ Het verslag wordt ten minste gedurende 5 kalenderjaren, volgend op het 
kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben, ter inzage gehouden 
van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning alsook van de 
toezichthoudende overheid.



Dank voor jullie
aandacht!

Patsie Puype

Vragen?

0489/204 771 info@apis-milieuadvies.be


