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MILIEU/PREVENTIEFLITS
ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 2018
Met de start van het nieuwe jaar, staan meteen een aantal administratieve milieu- en
preventieverplichtingen op de agenda. Deze flits geeft een overzicht van de belangrijkste data en
verplichtingen, die naar jaarlijkse gewoonte, de eerstkomende maanden dienen vervuld te worden.
Hieronder alvast de milieu- en preventiekalender.

Milieukalender
DEADLINE 2018

WAT

TO DO
Afvalstoffen

20 januari
20 april

Aangifte
milieuheffing
afvalstoffen

op

20 juli
20 oktober

15 februari

Aangifte Mestbank

Aangifte aan OVAM voor ieder voorgaand
kwartaal. Milieuheffing is verschuldigd voor
storten,
verbranden
en
sorteren
en
voorbehandelen van bepaalde afvalstoffen zowel
binnen (via verwerkers) als buiten het Vlaams
Gewest
(via
inzamelaars,
makelaars
en
handelaars).
Aangifte van de producenten of verdeler van
andere
meststoffen
aan
Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) van kg N en kg P2O5
afkomstig
van
slib
van
de
waterzuiveringsinstallatie, afgevoerd naar de
landbouw.
*Voorlopig nog geen online aangifte.

CO2-emissiehandel
januari-februari

CO2-emissiejaarrapport

Exploitanten van BKG-inrichtingen (‘Broeikasgasinrichtingen’ ingedeeld voor hun CO2-emissies)
maken een CO2-emissiejaarrapport op en maken
dit over aan een onafhankelijk verificateur ter
verificatie.

14 maart

CO2-emissiejaarrapport

Exploitanten van BKG-inrichtingen (‘Broeikasgasinrichtingen’ ingedeeld voor hun CO2-emissies)
bezorgen een door een onafhankelijk verificateur
geverifieerd CO2-emissiejaarrapport samen met
het verificatierapport aan de Vlaamse Overheid
Departement Omgeving.

30 april

Inleveren
CO2-emissierechten
voor BKG-inrichtingen

Exploitanten van BKG-inrichtingen (ingedeeld voor
hun CO2-emissies) leveren emissierechten in via
afboeking in het nationaal register van de
broeikasgassen.

30 juni

Verbeteringsverslag

Exploitanten die bemerkingen kregen in het
verificatieverslag van het CO2-emissiejaarrapport
en/of waarbij het MP onder voorwaarden werd
goedgekeurd en/of voor één of meerdere
bronstromen het vereiste niveau niet haalden
moeten een verbeteringsverslag overmaken aan
de
Vlaamse
Overheid
Departement
Omgeving.

15 november

Voorstel
Monitoringplan
jaar

CO2-Initieel
voor volgend

De exploitant dient het Initieel Monitoringplan in
bij
het
Verificatiebureau Benchmarking
Vlaanderen (VBBV).

31 december

Melding
(gedeeltelijke)
stopzetting
of
significante
capaciteitsvermindering

Elke installatie moet verplicht jaarlijks nagaan of
er sprake is van een (gedeeltelijke) stopzetting of
een significante capaciteitsvermindering. Indien
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DEADLINE 2018

WAT

TO DO
dit het geval is moet dit verplicht gemeld worden
tegen 31 december van het jaar waarin de
stopzetting of capaciteitsvermindering heeft
plaatsgevonden aan het Verificatiebureau
Benchmarking
Vlaanderen
(VBBV).
Na
verificatie van de melding door het VBBV dient het
verificatierapport overgemaakt te worden aan de
Vlaamse Overheid Departement Omgeving.

Energie
Energie i.k.v. Vlarem
15 september

Opstellen 4-jaarlijks energieplan

Binnen de zes maanden nadat uit het eerstvolgend
ingediend IMJV blijkt dat de ingedeelde inrichting
een totaal energiegebruik van 0,5 PJ per jaar
heeft, stelt de exploitant voor deze inrichting een
energieplan op en laat deze conform verklaren
bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Energie i.k.v. Energiebeleidsovereenkomst (EBO)
31 maart

Monitoring en verslaggeving

De toegetreden bedrijven brengen verslag uit over
o.a. de resultaten van de in het voorafgaande
kalenderjaar geïmplementeerde maatregelen, de
voortgang m.b.t. de energiebeheersmaatregelen
en een overzicht van de energieverbruiken (in het
nieuwe sjabloon van het rekenblad) aan het VBBV.
Dit gebeurt aan de hand van het Excel sjabloon
“EBO rekenblad” en het
Word sjabloon
“Monitoringsverslag”.

Vóór verificatiebezoek van
monitoring 2017 of ten
laatste 28 september

Actieplan

Bedrijven die vóór 22/12/2017 ingetekend hebben
voor verlenging EBO met 2 jaar (1ste periode 20152018 en 2de periode 2019-2022):
Een actieplan moet opgesteld worden die de
scope, de energiedeskundige (interne of externe)
en de werkwijze van de energie-audit in 2019
beschrijft. De energie-audit kan een soort light
audit zijn of eerder een meer diepgaande audit,
maar bedrijven worden niet verplicht om opnieuw
een diepgaande audit van alle processen uit te
voeren. In het actieplan kan voorgesteld worden
om te focussen op bepaalde installaties/processen
die nog niet grondig zijn bekeken of die sterk
gewijzigd zijn t.o.v. 1ste audit. In het actieplan
wordt
concreet
weergegeven
welke
installaties/processen er in de 2de ronde (2de
energieaudit) onderzocht zullen worden en door
wie.

28 september

Geactualiseerd energieplan

Bedrijven die niet ingetekend hebben voor
verlenging EBO, blijft 1ste periode 2015-2017 en
2de periode 2018-2020:
Het energieplan wordt geactualiseerd voor de
periode 2018 – 2020 en houdt rekening met het
eerste energieauditverslag van 2015.

Energie i.k.v. WKK, hernieuwbare energie en zelfopwekkingsinstallatie
1 februari

Energiebeleidsrapportering

Voor elke warmtekrachtinstallatie, hernieuwbareenergie-installatie of zelfopwekkingsinstallatie
stelt de exploitant gegevens m.b.t. technische
kenmerken en productiegegevens van de
installatie tijdens het vorige kalenderjaar ter
beschikking van het VEA. De technische
kenmerken van de installaties waarover gegevens
verstrekt moeten worden door de minister
bepaald.

1 mei

Energiebeleidsrapportering

Elke onderneming die een warmtekrachtinstallatie, een hernieuwbare-energie-installatie of
een zelfopwekkingsinstallatie exploiteert en die de
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DEADLINE 2018

WAT

TO DO
geproduceerde energie zelf geheel of gedeeltelijk
verbruikt, bezorgt jaarlijks aan het VEA de
hoeveelheid elektriciteit en de hoeveelheid
brandstof per type die tijdens het voorgaande
kalenderjaar
werden
verbruikt
op
de
vestigingseenheid. Het formulier krijgt u voortijdig
toegestuurd door het VITO.

GPBV
15 maart

Jaarlijkse rapportering metingen
GPBV
bedrijven
aan
vergunningverlenende overheid
(provincie)

Als een afwijking op de emissiegrenswaarden
volgens de BBT-GEN worden toegestaan, bezorgt
de exploitant aan de vergunningverlenende
overheid die in eerste aanleg bevoegd is ten
minste jaarlijks en uiterlijk vóór 15 maart van elk
kalenderjaar, een overzicht van de resultaten van
de monitoring van emissies zodat een vergelijking
mogelijk is met de BBT-GEN.

Lucht
31 maart

‘VOS-document’
Jaarlijks
document
m.b.t.
gebruik
van
organische
oplosmiddelen
(‘Oplosmiddelenboekhouding’)

31 maart

Rapportering
emissies

fugitieve

VOS

Document dat exploitanten van inrichtingen
ingedeeld in rubriek 59 (cfr. indelingslijst bijlage 1
van Vlarem I) moeten opmaken.

Verplicht vanaf jaarlijkse emissie > 10 ton VOS.
Rapporteringdocument
voorgaande jaar.

opstellen

over

het

Milieuzorg
15 maart

Integraal
(‘IMJV’)

milieujaarverslag

Indienen
bij
de
Vlaamse
Overheid
Departement Omgeving.. Afhankelijk van de
activiteiten van de IMJV-plichtige zal dit formulier
diverse
deelformulieren
omvatten:
Identificatiegegevens, luchtemissies, energiegegevens, wateremissies, grondwaterstatistiek,
afvalstoffenmelding
voor
producenten
en
grondstoffenmelding voor producenten. Het
deelformulier verwerkers moet voor de IMJV
campagne 2018 niet ingevuld worden.
Opmerking: De meldingsplicht van afval- en grondstoffen
geldt voor producenten die op de gepubliceerde lijst van
OVAM staan en de ‘PRTR’ bedrijven (met vergunde
rubrieken waar in de 7de kolom een ‘R’ staat). Deze lijst is
terug te vinden op de OVAM-website en op de IMJV-site.

1 april

Jaarverslag milieucoördinator

Opstellen jaarverslag door de milieucoördinator en
bezorgen aan de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad en het CPBW.

REACH
31 mei

registratie

Registratie aan het ECHA van stoffen die
vervaardigd zijn binnen EU of geïmporteerd
worden buiten EU in hoeveelheden van meer dan
1 ton per jaar.

Pesticiden
Sinds 2015

Register pesticiden gebruik

Als exploitant van een verhard terrein vanaf 200
m², is men verplicht om jaarlijks een register bij
te houden van het pesticidengebruik bij onderhoud
van het terrein, al dan niet uitgevoerd door een
onderaannemer (tuinbeheerder). In dit register
worden
minstens
de
volgende
gegevens
bijgehouden: plaats gebruik, productnaam,
erkenningsnummer en hoeveelheid/jaar.
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DEADLINE 2018

WAT

TO DO

Verpakkingen
31 januari
of

Aangifte
verpakkingen

huishoudelijke

28 februari

28 februari

Aangifte aan FOST PLUS van alle huishoudelijke
verpakkingen die in 2017 door het bedrijf op de
Belgische markt werden gebracht.
*Op de website www.fostplus.be kunt u de papieren
versie downloaden of een online aangifte via FostPack
doen of met ePack werken voor een gezamenlijke
detailaangifte met VAL-I-PAC. Op 31 januari moet de
papieren versie ingediend worden. Men heeft uitstel tot
28 februari bij een online aangifte.

Informatieplicht
verpakking

bedrijfsmatige

Aangifte aan VAL-I-PAC van alle bedrijfsmatige
verpakkingen die in 2017 door het bedrijf op de
Belgische markt werden gebracht.
*Op de website www.valipac.be kunt u de papieren
aangifte
downloaden,
een
online
aangifte
via
MyDeclaration doen of met ePack werken voor een
gezamenlijke detailaangifte met FOST PLUS via
www.fostplus.be

31 maart

Vervullen
informatieplicht
verpakkingen

van

de
m.b.t.

Enkel
van
toepassing
voor
verpakkingsverantwoordelijken
die
niet
aangesloten zijn bij FOST PLUS en/of VAL-I-PAC.
De informatieplicht over de terugname en de
behaalde percentages van recyclage en nuttige
toepassing m.b.t.
verpakkingen
t.a.v. de
Interregionale
Verpakkingscommissie
(IVCIE) voor aangifte 2018 over werkjaar 2017
via aangifteformulier A.

31 maart

21 juni

Opvragen
IVCIE
verwerkingsattesten bij operator
voor werkjaar 2018 (aangifte
voor 2019)

Enkel
van
toepassing
voor
verpakkingsverantwoordelijken
die
niet
aangesloten zijn bij FOST PLUS en/of VAL-I-PAC.

Controle van de aangifte

De FOST PLUS aangifte wordt enkel nog
gecertificeerd door de revisor van het bedrijf
wanneer FOST PLUS hier expliciet om vraagt.
Rapport overmaken aan FOST PLUS.

FOST PLUS
(‘Certificatieaangifte
PLUS’)
30 juni

FOST

Controle van de aangifte
VAL-I-PAC
(‘Certificatieaangifte
PAC’)

VAL-I-

Om als bedrijf of operator aan te tonen dat
verpakkingsafval werd opgehaald en verwerkt
moet de operator het jaar voorgaand aan het
werkjaar
een
aanvraag
doen
tot
de
ophaler/verwerker voor het verzamelen van de
nodige verwerkingsdata (aanvraagformulier C).
Operator
stuurt
vervolgens
de
door
ophaler/verwerker ingevulde verwerkingsattesten
(formulier D) rechtstreeks naar IVCIE vóór 15
maart 2019.

Controle/certificatie van de definitieve aangifte
VAL-I-PAC wordt door een bedrijfsrevisor, enkel
voor deelnemers die een jaarlijkse bijdrage
betalen van > 5.000 euro, om de 4 jaar uitgevoerd
volgens een vastgelegde procedure.
Bedrijven die in aanmerking komen, ontvangen
van VAL-I-PAC een verzoek om de controle van de
aangifte vóór 30 juni te laten uitvoeren.

30 juni

Evaluatie
algemeen
preventieplan verpakking 20162019

Eerste evaluatie van het algemeen preventieplan
verpakking 2016-2019 t.a.v. de IVCIE.
Enkel nog een evaluatie bij de 2de en 3de verjaardag van
het algemeen preventieplan.

Water
15 januari

Aangifte
oppervlaktewater

1 maart

Rapportering
dagdebieten

captatie

Aangifte aan de beheerder van de betrokken
waterweg van de hoeveelheid in 2017
gecapteerd oppervlaktewater.

geloosde

Rapportering van de dagdebieten van het
voorbije jaar door bedrijven met een continue
debietsregistratie voor bedrijfsafvalwaterlozingen
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DEADLINE 2018

WAT

TO DO
met een debiet van 100 m³/u (bedrijfsafvalwater
zonder gevaarlijke stoffen) of 50 m³/u
(bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen) aan
de VMM - Dienst Meetnet Afvalwater via email op het adres van je regio. Gebruik in het
onderwerp steeds het trefwoord DEBIET, zodat
alle gegevens op de juiste plaats terecht komen.

15 maart

Betaling voorschot van heffingen
op captatie oppervlaktewater

Betalen aan de beheerder van de betrokken
waterweg
indien
meer
dan
500
m³
oppervlaktewater per jaar wordt gecapteerd.

15 maart

Aangifte
heffing
waterverontreiniging
grondwaterwinning

Indienen bij de Vlaamse Milieu Maatschappij
(VMM) via het online heffingenloket.

op
en

Ter info:
Heffingstarieven voor 2018 (lozingsjaar 2017):
•
Heffingstarief voor lozing afvalwater op de openbare riolering: 52,39€/VE;
•
Heffingstarief voor lozing afvalwater in oppervlaktewater: 35,53€/VE;
•
Index in de grondwaterheffing: 1,3524;
Tarief 2018 (lozingsjaar 2018) bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding: 53,47€/VE;
Tarief 2018 (lozingsjaar 2018) gemeentelijke bijdrage/vergoeding: 1,8715€/m³.
Heffingstarieven voor 2019 (lozingsjaar 2018):
•
Heffingstarief voor lozing afvalwater op de openbare riolering: 53,47€/VE;
•
Heffingstarief voor lozing afvalwater in oppervlaktewater: 36,27€/VE;
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Preventiekalender
DEADLINE 2018

WAT

TO DO

1 januari

Eindevaluatie van het JAP

Eindevaluatie van het jaaractieplan (JAP) 2017
door het comité (CPBW).

februari

Jaarverslag preventie

Voorstelling jaarverslag IDPB / EDPB op het
comité (CPBW).

maart

Jaarverslag milieucoördinator

Voorstelling jaarverslag van de milieucoördinator
op het comité (CPBW).

vóór 1 april

Jaarverslag preventie

Jaarverslag van de IDPB / EDPB indienen bij de
FOD WASO (regionale directie).

Vanaf 1 januari 2017

Registratie stoffen en mengsels
geproduceerd
in
nanoparticulaire toestand

Alle stoffen en mengsels geproduceerd in nanoparticulaire
toestand
moeten
geregistreerd
worden wanneer er per jaar meer dan 100g van
de stof op de Belgische markt komt. (*) Voor
stoffen was dit al van kracht sinds 01/01/2016.

Vóór 1 november

Registratie gebruik biociden

Elke gebruiker van biociden uit het gesloten circuit
bevestigt via het online registratiesysteem zijn
statuut als geregistreerd gebruiker en bevestigt de
lijst met biociden uit het gesloten systeem die hij
gebruikt. Bij hoeveelheid ‘0’ invullen bij het 4de
kwartaal.

Momenteel wordt een voorstel
tot wijziging van het Koninklijk
Besluit inzake biociden (KB van
8/5/2014) voorbereid, waardoor
de deadline opgeschoven zou
worden naar 31 december

vóór 1 november

*De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte
geeft aan of het product al dan niet ingedeeld is in het
gesloten circuit.

Nieuw jaaractieplan (JAP)

Jaaractieplan (JAP) voor 2019 voorleggen aan het
comité (CPBW) + eventuele bijsturing van het
globaal preventieplan (GPP).

zesmaandelijks

Preventieadviseur belast met
medisch
toezicht
(arbeidsgeneesheer)

Ten minste twee maal per jaar, met een
tijdsverloop van maximaal zes maanden, een
verslag voorleggen aan het CPBW, opgesteld door
de preventieadviseur belast met het medisch
toezicht.

jaarlijks

Rondgang
preventieadviseur
belast met medisch toezicht
(arbeidsgeneesheer)

Ten minste één maal per jaar een grondig
onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en
van de werkposten.

jaarlijks

Evacuatieoefening

Minstens 1 evacuatieoefening organiseren

(=vóór de eerste dag van de
tweede maand voorafgaand
aan het begin van het
dienstjaar waarop het JAP
betrekking heeft)

(*) Voor mengsels met stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand wordt er een wijziging voorgelegd aan de
wettelijk voorziene adviesraden.
In deze overgangsperiode mag de registratie van mengsels met stoffen in
nanoparticulaire toestand worden uitgesteld tot er uitsluitsel komt over eventuele aanpassingen. Dit ontwerp KB stelt
de inwerkingtreding van de bepalingen omtrent de mengsels uit met één jaar (1/1/2018 in plaats van 1/1/2017) en heft
de bepalingen op voor cosmetica.
In de overgangsperiode en tot er uitsluitsel komt over eventuele aanpassingen aan de tekst van dit ontwerp KB:
•
•

mag de registratie van mengsels met stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, worden uitgesteld
mag de registratie van cosmetische producten die vallen in het toepassingsgebied van het KB van 17 juli 2012
betreffende cosmetische producten, worden uitgesteld.’

Extra info of hulp nodig – contacteer:
Griet Buyck - Pascal Herman - Peggy Clerick – Natasja
De Splenter - John Valcke - Katrien Decruyenaere Hannele Duyck - Evy Vanoutrive - Fien Decaluwe Nicole Otten - Lieven Gillis - Michael Baeyens - Sofie
Dierick - Eline Decaluwé - Chloë Zevgaridis – Els
Vansteenkiste - Kathleen Laverge - Nele Vanpraet.

Onze coördinaten zie www.consultes.be

Om uit te schrijven, graag email naar milieu@consultes.be

