
 

MILIEUKALENDER 

 

DEADLINE 2021 WAT TO DO 

Afvalstoffen 

20 januari 

20 april 

20 juli 

20 oktober 

 

Aangifte milieuheffing op 
afvalstoffen 

Aangifte aan OVAM voor ieder voorgaand kwartaal. 
Deze milieuheffing is verschuldigd voor storten, 
verbranden, sorteren en voorbehandelen van 
bepaalde afvalstoffen zowel binnen (via 
verwerkers) als buiten het Vlaams Gewest (via 
inzamelaars, makelaars en handelaars). 

Link: Milieuheffing afvalstoffen 

15 maart Aangifte Mestbank Aangifteplicht voor de producenten of verdelers 
van andere meststoffen aan de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM). Dit is van toepassing voor slib 
van de waterzuiveringsinstallatie dat werd 
afgevoerd naar de landbouw. 

Link: Aangifte Mestbank 

Biociden 

30 december  

 

Registratie gebruik biociden 

 

Elke gebruiker van biociden uit het gesloten circuit 
bevestigt via het online registratiesysteem van de 
FOD leefmilieu zijn statuut als geregistreerd 
gebruiker.  

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

Link: Online registratie 

CO2-emissiehandel 

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

Link: CO2-EJR 

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

Link: CO2-EJR 

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.  

Link: Nationaal register 

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 

https://www.ovam.be/milieuheffingen-2021
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/formulieren_en_registers/formulieren/Paginas/default.aspx#3
http://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/geregistreerde-gebruiker
https://omgeving.vlaanderen.be/eu-ets-vaste-installaties-verificatie
https://omgeving.vlaanderen.be/eu-ets-vaste-installaties-rapportering
https://www.climateregistry.be/nl/compliance/surrendering.htm


 

DEADLINE 2021 WAT TO DO 
Vlaamse Overheid Departement Omgeving – Dienst 
EKG. 

Link: CO2 verbeteringsverslag 

15 november Voorstel CO2-Initieel 
Monitoringplan voor volgend jaar  

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

Link: CO2 initieel monitoringplan 

31 december Melding (gedeeltelijke) stopzetting 
of significante 
capaciteitsvermindering 

Elke installatie moet jaarlijks nagaan of er sprake is 
van een (gedeeltelijke) stopzetting of een 
significante capaciteitsvermindering. Indien dit het 
geval is geldt hiervoor een meldingsplicht aan het 
VBBV, te voldoen tegen uiterlijk 31 december van 
het jaar waarin de stopzetting of 
capaciteitsvermindering heeft plaatsgevonden.  

Na verificatie van de melding door het VBBV dient 
het verificatierapport overgemaakt te worden aan 
de Vlaamse Overheid Departement Omgeving – 
Dienst EKG. 

Link: CO2 wijzigingen 

Energie 

Energie (in het kader van Vlarem II/Besluit energieplanning) 

15 september (bij eerste 
energieplan) + binnen 4 jaar 
actualiseren 

Opstellen 4-jaarlijks energieplan 
(Vlarem II) 

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

Inrichtingen met een totaal primair energiegebruik 
meer dan 0,1 PJ prim per jaar, dienen een 
energieplan mee in te dienen bij de eerstvolgende 
aanvraag tot hernieuwing van de 
omgevingsvergunning (milieu) (uitz. indien 
toegetreden tot EBO en in dit kader beschikken 
over een energieplan). 

Link: Energieplan Vlarem 

Uiterlijk 4 jaar na eerste 
indiening  

 

Actualisatie 4-jaarlijkse 
energieaudit (grote 
ondernemingen) 

Alle ingedeelde inrichtingen waar ofwel meer dan 
250 personen werkzaam zijn ofwel waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen euro én het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt, moeten 
een actualisatie van de eerste energieaudit 
uitvoeren via een webapplicatie van het VEKA. Deze 
verplichting moet per vestiging bekeken worden.  

Link: Energieaudit 

 

Energie (in het kader van de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO)) 

31 maart  

 

Energiemonitoring en - 
verslaggeving  

De toegetreden bedrijven brengen aan het VBBV 
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. Dit gebeurt aan de hand van 
het Excel sjabloon “EBO rekenblad” en het Word 
sjabloon “Monitoringverslag”. 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Toelichting%20en%20sjabloon%20verbeteringsverslag.docx
https://omgeving.vlaanderen.be/eu-ets-vaste-installaties-monitoring
https://omgeving.vlaanderen.be/eu-ets-vaste-installaties-toewijzing-van-emissierechten
https://www.energiesparen.be/energieplanning
https://www.energiesparen.be/verplichte_energieaudit_GO


 

DEADLINE 2021 WAT TO DO 
Link: EBO – toelichtingen energierapportering 

Energie (WKK, hernieuwbare energie en zelfopwekkingsinstallatie) 

31 maart Energiebeleidsrapportering Elke onderneming die een warmtekracht-
installatie, een hernieuwbare-energie-installatie of 
een zelfopwekkingsinstallatie exploiteert en die de 
geproduceerde energie zelf geheel of gedeeltelijk 
verbruikt, bezorgt jaarlijks aan het VEKA de 
hoeveelheid elektriciteit en de hoeveelheid 
brandstof per type die tijdens het voorgaande 
kalenderjaar werden verbruikt op de 
vestigingseenheid. De exploitant van een 
houtbedrijf met houtverbranding voor warmte 
stelt de gegevens m.b.t. technische kenmerken en 
productiegegevens van de installatie ter 
beschikking. De exploitanten waarvoor dit van 
toepassing is ontvangen in de loop van 
februari/maart een uitnodiging (per mail) van het 
VEKA. Het formulier is in te vullen via de WEB-
applicatie. 

Link: Energierapportering VEKA/VITO 

Gevaarlijke producten – CLP  

31 december 

 

EU geharmoniseerde melding bij 
antigifcentra en gebruik van UFI 
code. 

Verplichting voor bedrijven die gevaarlijke 
mengsels op de EER-markt brengen. Door de 
meldingsverplichtingen aan het antigifcentrum 
volgens CLP bijlage VIII, moet een nieuw 
etiketteringselement toegevoegd worden nl. de 
“Unique Formula Identifier” (UFI). ). Deze code 
moet verplicht verschijnen op de etiketten, 
verpakking of het veiligheidsinformatieblad (bij 
bulkleveringen).  

Dit dient te gebeuren voor mengsels die ingedeeld 
zijn voor gezondheidseffecten en/of fysieke 
gevaren. Diegene die deze producten op de markt 
brengen, moeten de specifieke productinformatie, 
alsook de UFI code, verstrekken aan het 
antigifcentrum van het land waar het product op de 
markt wordt gebracht. 

De eerste deadline voor het gebruik van deze UFI 
code bij mengsels voor consumptief of 
professioneel gebruik is  1/01/2021.  De deadline 
voor mengsels voor industrieel gebruik ligt op 
1/1/2024.  

Link: Official Journal 

GPBV 

14 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. 

Link: Monitoring en informatieplicht 

 

 

https://ebo-vlaanderen.be/sites/ebovlaanderen/files/downloads/Toelichting%2008%20-%20Verslaggeving%20door%20de%20onderneming%20%28Monitoring%29.pdf
https://www.energiesparen.be/verplichterapporteringenergiegevens
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/11/oj?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200122&_cldee=bmljb2xlQGNvbnN1bHRlcy5iZQ%3d%3d&recipientid=lead-e2defcd4c0e0e71180fa005056952b31-2a2eb71600c041899803fa23f09fb707&esid=e3939816-f43c-ea11-8116-005056b9310e
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=61207
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Lucht 

14 maart 

 

Rapportering fugitieve VOS 
emissies op proces- en de op- en 
overslaginstallaties 

Verplicht vanaf jaarlijkse emissie > 10 ton VOS.  

Rapporteringdocument opstellen over het 
voorgaande jaar volgens de bepalingen van Vlarem 
II, art. 4.4.6.2.5. 

Link: Fugitieve VOS-emissies 

31 maart ‘VOS-document’ 

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

Document dat exploitanten van inrichtingen 
ingedeeld in rubriek 59 (cfr. indelingslijst bijlage 1 
van Vlarem II) moeten opmaken volgens de 
bepalingen van Vlarem II, art. 5.59.3.2. 

Link: VOS-document 

Milieuzorg 

14 maart  Integraal milieujaarverslag (‘IMJV’) Indienen bij de Vlaamse Overheid Departement 
Omgeving. Afhankelijk van de activiteiten van de 
IMJV-plichtige zal dit formulier diverse 
deelformulieren omvatten. 

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.  

Link: IMJV aangiftes 

31 maart  Jaarverslag milieucoördinator  Opstellen jaarverslag door de milieucoördinator en 
bezorgen aan de bedrijfsleiding, de onder-
nemingsraad en het CPBW. Bij het ontbreken van 
deze organen, het verslag ter beschikking stellen 
aan de vakbondsafvaardiging. 

Link: Jaarverslag milieucoördinator 

Verpakkingen 

28 februari   

Let op: voor de aangifte op 
papier is de deadline vroeger, 
nl. 31 januari * 

 

Aangifte huishoudelijke 
verpakkingen 

Aangifte aan Fost Plus van alle huishoudelijke 
verpakkingen die in 2020 door het bedrijf op de 
Belgische markt werden gebracht. Deze aangifte 
kan via het online loket FostPack (of ePack indien 
gecombineerde aangifte met Valipac) 

*Op de website Fostplus kunt u de papieren versie 
downloaden die reeds op 31 januari moest ingediend 
worden.  

Link: site Fostplus 

28 februari  

Let op: voor de aangifte op 
papier is de deadline vroeger, 
nl. 31 januari ** 

 

Informatieplicht bedrijfsmatige 
verpakking 

Aangifte aan Valipac van alle bedrijfsmatige 
verpakkingen die in 2019 door het bedrijf op de 
Belgische markt werden gebracht. Deze aangifte 
kan doorgegeven worden via het online loket 
MyDeclaration 

**Op de website van Valipac kunt u de papieren aangifte 
downloaden, die reeds op 31 januari moest ingediend 
worden.  

Link: site Valipac 

30 maart Vervullen van de informatieplicht 
m.b.t. verpakkingen 

Enkel voor verpakkingsverantwoordelijken die niet 
aangesloten zijn bij Fost Plus en/of Valipac. 

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 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=24896
https://omgeving.vlaanderen.be/opmaak-van-het-vos-document-met-de-oplosmiddelenboekhouding
https://www.ovam.be/melding-bedrijfsafvalstoffen-en-grondstoffen
https://imjv.milieuinfo.be/delen-van-het-imjv/afval
https://imjv.milieuinfo.be/home
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=17206
https://fostpack.userpass.fostplus.be/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=3
https://epack.userpass.fostplus.be/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=1
https://www.fostplus.be/nl/bedrijven/uw-online-aangifte
https://auth0.valipac.be/login?state=g6Fo2SB0ZnNKUVc2LWJ4bWc1WVRsUjhhUFU0djNHbHhyQVhMbKN0aWTZIHQzbFB2MmRHUzNCS0JLNkdQSHh0MndSc1FpWUdJTFZoo2NpZNkgZWl4UmlPQWpZWTRib25ldmdLV0VWbkl3R3dXamRDNDQ&client=eixRiOAjYY4bonevgKWEVnIwGwWjdC44&protocol=oauth2&response_type=code&scope=id_token%20openid%20profile&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmydeclaration.valipac.be%2Fleonardo%2FoidcLogin&nonce=23d04dd0-0112-42c4-a307-2009df65212c
https://www.valipac.be/nl/
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aangifte 2021 over werkjaar 2020 via het digitale 
aangifteplatform van de IVCIE. 

Link: site IVCIE en handleiding aangifte 

Datum in samenspraak met 
Valipac 

 

Controle van de Valipac 

aangifte  

 (‘Certificatieaangifte Valipac’) 

Dit is enkel van toepassing voor deelnemers die een 
jaarlijkse bijdrage betalen van > 5.000 euro. 

De certificatie van de definitieve aangifte voor 
Valipac dient vierjaarlijks door een bedrijfsrevisor 
te worden uitgevoerd.  

Bedrijven die in aanmerking komen, ontvangen van 
Valipac een verzoek om de certificering te laten 
uitvoeren. De termijn die nodig is voor de 
certificering wordt in samenspraak met Valipac 
bepaald. 

Link: Aangiftegids voor industriële verpakkingen 

Water 

1 januari Technisch dossier en logboek van 
de debietsmeter bij een controle 
inrichting voor de gesloten afvoer 
van  bedrijfsafvalwater 

De exploitant houdt een technisch dossier en een 
logboek per debietsmeter, conform de code van 
goede praktijk elektromagnetische debietmeting 
van afvalwater in gesloten systemen, ter inzage 
voor de toezichthouder en de VMM. Dat technisch 
dossier en logboek moet sinds 1 juli 2020 
beschikbaar zijn. 

Link: Bepalingen controle-inrichting voor lozingen 
van afvalwaters 

15 januari Aangifte captatie 
oppervlaktewater  

Aangifte aan de beheerder van de betrokken 
waterweg van de hoeveelheid in 2020 gecapteerd 
oppervlaktewater.  

Link: Heffing oppervlaktewater 

1 maart Rapportering geloosde 
dagdebieten 

Rapportering van de dagdebieten van het voorbije 
jaar door bedrijven met een continue 
debietsregistratie voor bedrijfsafvalwaterlozingen 
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 e-mail op 
het adres van je regio.  Gebruik in het onderwerp 
steeds het trefwoord DEBIET, zodat alle gegevens 
op de juiste plaats terecht komen. 

Link: Rapportering debieten 

14 maart  Aangifte heffing op 
waterverontreiniging en 
grondwaterwinning 

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

Link: VMM aangifte 

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.  

Link: Heffing oppervlaktewater 

 

 

 

 

 

https://forma.ivcie.be/Login.aspx
https://forma.ivcie.be/Login.aspx
https://www.ivcie.be/
https://forma.ivcie.be/Downloads/Brochure%20NL.pdf
https://www.valipac.be/nl/aangiftegids-voor-industriele-verpakkingen/
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10088
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10088
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-algemeen/wettelijke-2
https://www.vmm.be/water/afvalwater/rapportering-debieten
https://www.vmm.be/water/heffingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-algemeen/wettelijke-2


 

Ter info: 

Heffingstarieven voor 2021 (lozingsjaar 2020):  

• Heffingstarief  voor lozing afvalwater op de openbare riolering: 55,17 €/VE;  

• Heffingstarief voor lozing afvalwater in oppervlaktewater: 37,42 €/VE;  

• Index in de grondwaterheffing: 1,4024; 

Tarief 2021 (lozingsjaar 2020) bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding: 55,45 €/VE  

Tarief 2021 (lozingsjaar 2020) gemeentelijke bijdrage/vergoeding: 1,9408 €/m³. 

PREVENTIEKALENDER 

 

DEADLINE 2021 WAT TO DO 

Ten minste vijftien dagen voor 
de CPBW-vergadering van de 
maand februari 

Jaarverslag IDPB 2021 over 
werkjaar 2020 

Voorstelling jaarverslag IDPB 2021 op het comité 
(CPBW). 

Voor 1 april Jaarverslag IDPB 2021 over 
werkjaar 2020 

Jaarverslag IDPB 2021 ter beschikking hebben voor 
FOD WASO (regionale directie). 

vóór 1 november 

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

Nieuw jaaractieplan (JAP 2022) Jaaractieplan (JAP) voor 2022 voorleggen aan het 
comité (CPBW) ter advies. 

 

 

 

 


