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1 WIE MOET RAPPORTEREN?
Een bedrijf, organisatie moet het deel Afval invullen indien:
– het in de OVAM-steekproef voor deel Afval zit. U vindt de steekproef op de IMJV-website
(imjv.milieuinfo.be) bij deel Afval.
– het een 'PRTR'-bedrijf betreft. Dit zijn bedrijven die een milieuvergunning hebben waarbij in kolom 7 van
een of meerder vergunde rubrieken een 'R' staat. Bedrijven die hier een 'J' hebben staan en geen 'R',
moeten deel Afval niet indienen, behalve als ze opgenomen zijn in de steekproef.

2 WAT MOET GERAPPORTEERD WORDEN?
Alle eigen afvalstoffen die het bedrijf tijdens het vorige kalenderjaar hebben verlaten of intern werden
verwerkt, moeten in het deel Afval gerapporteerd worden. Elk bedrijf produceert afvalstoffen (bijvoorbeeld
papier en karton) en is daardoor een afvalstoffenproducent.
De IMJV-plichtigen voor deel Afval hebben de plicht mee te delen:
– welke en hoeveel afvalstoffen ze het vorige jaar voortgebracht hebben
– door wie en hoe deze afvalstoffen ingezameld werden
– door wie en hoe deze afvalstoffen verwerkt zijn.
Per combinatie van afvalstof, inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, verwerker en verwerkingswijze
vult u minstens één formulier in.
In samenwerking met een aantal afvalinzamelaars werden de afvalgegevens, waar mogelijk, al vooraf ingevuld.
U moet deze gegevens wel nog nakijken en indien nodig verbeteren en aanvullen. De IMJV-plichtige blijft
verantwoordelijk voor de gegevens die worden ingediend.
Kijk daarom de informatie die u van uw afvalinzamelaar ontvangt goed na voor u ze aan uw IMJV dossier
toevoegt, en vergeet niet die afvalstromen te rapporteren waarvoor u geen informatie ontving, bijvoorbeeld
het afval dat u zelf naar een verwerker heeft vervoerd.
De gegevens die door de afvalinzamelaars vooraf werden ingevuld worden niet als ontvangen beschouwd
zolang het IMJV niet door de IMJV-plichtige werd ingediend.
U meldt in principe alle bedrijfsafvalstoffen. Er worden echter 2 uitzonderingen gemaakt:
– afvalstoffen die door hun aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval en die via de
gemeentelijke inzameling (vuilniszak, containerpark, glasbol,…) werden afgevoerd, moeten niet
gerapporteerd worden. Als u enkel afvalstoffen hebt waarvoor deze voorwaarden zijn voldaan, dan duidt u
aan dat alle afval werd meegegeven met de gemeentelijke inzameling. U hoeft dan geen verdere details
over het afval te rapporteren.
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– indien uw bedrijf zich op een bedrijvensite bevindt waarbij het afval in gemeenschappelijke containers

werd verzameld, én waarbij de afvoer van het afval door een ander bedrijf van de bedrijvensite werd
geregeld, en u beschikt niet over de info over het afgevoerde afval, dan volstaat het dat u de optie
‘Groepsmelding’ aanduidt.

3 HOE MOET IK RAPPORTEREN?
3.1 VERPLICHT DIGITAAL
Het invullen van het IMJV is verplicht digitaal in het online IMJV-loket voor 15 maart
(http://milieujaarverslag.milieuinfo.be).
In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u het IMJV op papier indienen. In dat geval stuurt u een aangetekende
brief (ter attentie van de verantwoordelijke ambtenaar, Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie – Koning AlbertII-laan 20 bus 18 – 1000 Brussel) met de reden waarom u het IMJV niet online kunt
indienen. Als uw vraag ontvankelijk is, krijgt u de aangifteformulieren op papier toegestuurd.
Indien u enkel op papier hebt ingediend en niet in het online IMJV-loket, is de rapportering niet ontvankelijk
en moet de rapportering toch nog via het loket gebeuren BEHALVE indien er een uitzondering werd
toegestaan om het IMJV op papier in te dienen.

3.2 INLOGGEN
Indien u (naast deel Identificatie) enkel delen Afval, Verwerkers of Grondstoffen moet invullen, kunt u op de
IMJV-website inloggen met een CBB-nummer en wachtwoord via de knop ‘Naar het IMJV-loket met CBBnummer en wachtwoord’. Deze ontvangt u begin februari per brief.
Indien u ook andere delen moet invullen, moet u inloggen met de knop ‘Naar het IMJV-loket met eID of
federale token’. Daarna moet u ook uw CBB-nummer en wachtwoord ingeven.
Indien u in de steekproef voor deel Afval zit of u bent een PRTR-bedrijf, en u hebt geen CBB-nummer en
wachtwoord ontvangen, dan stuurt u een email naar imjv@milieuinfo.be met de vermelding van uw
ondernemingsnummer, uw bedrijfsnaam, adres en de reden waarom u vermoedt dat u bepaalde delen moet
indienen.

3.3 STARTSCHERM
Wanneer u bent ingelogd, komt u terecht in het startscherm (fig.1).
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Fig.1 – startscherm IMJV-loket

3.4 DEEL AFVAL
Om deel Afval in te geven, klikt u bovenaan op het tabblad ‘Afval’ (fig.2).

Fig.2 – startscherm IMJV-loket
Vervolgens komt u in het startscherm van deel Afval (fig.3).

Fig.3 – startscherm deel Afval
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Sommige afvalinzamelaars hebben voor hun klanten reeds een aantal afvalstoffen vooraf ingevuld. Indien dit
voor u het geval is, dan staat de eerste optie geselecteerd en de afvalstoffen worden onder deze optie
opgelijst.
Opgelet: u bent als IMJV-plichtige verantwoordelijk voor de ingediende gegevens. U moet deze afvalstoffen
nog nakijken, indien nodig aanpassen (u klikt op de link van de afvalstof) en aanvullen (bijvoorbeeld
afvalstoffen die door een andere afvalinzamelaar of uzelf werden afgevoerd). Daarna moet u het IMJV nog
indienen!
Indien er geen afvalstoffen vooraf werden ingevuld, kiest u 1 van de 4 keuzemogelijkheden en klikt op
‘Opslaan’.
Indien u voor één van de laatste 3 opties kiest en opslaat, worden geen verdere gegevens gevraagd.
Indien u voor de eerste optie kiest, klapt deze optie open (fig.4).

Fig.4 – startscherm deel Afval – 1° optie geselecteerd
U kunt uw afvalstoffen op 2 manieren inbrengen:
– door op de knop ‘Afvalstof toevoegen’ te klikken: de gegevens moeten per afvalstof in een formulier
worden ingebracht.
– via het opladen van een Excel-bestand: de gegevens van alle afvalstoffen kunnen in 1 Excel-bestand worden
opgeladen. Opgelet: dit bestand moet in het juiste formaat worden opgeladen!
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3.4.1 Afvalstof toevoegen
Indien u op de knop ‘Afvalstof toevoegen’ klikt, opent een formulier waarin per afvalstof een aantal gegevens
moeten worden ingegeven (fig.5):
– Geproduceerde afvalstof
– Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar
– Verwerker
– (Bedrijvenlijst – zie punt 3.4.1.4)

Fig.5 – formulier ‘afvalstof toevoegen’
3.4.1.1 Geproduceerde afvalstof
U kiest de juiste afvalcode (EURAL-code) in het dropdown-menu.
Indien u deze niet kent, kunt u deze opzoeken via de knop ‘Euralcode wizard’. Een volledige EURAL-codelijst
vindt u op de IMJV-website (deel Afval). Indien de omschrijving van de EURAL-code niet voldoet, dan kunt u de
gebruikelijke naam zelf ingeven. Indien u de EURAL-code niet kent of kunt terugvinden, kiest u voor de code 00
00 00 en u geeft zelf een omschrijving.
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U vult de voortgebrachte hoeveelheid in (in ton of m³).
De hoeveelheid heeft steeds betrekking op de productie van afvalstoffen tussen 1 januari en 31 december van
het voorgaande jaar. Hoeveelheden kleiner dan 1 kg moeten niet gemeld worden. Deze zijn voor de
statistieken verwaarloosbaar. We vragen de afvalstoffenmelding tot op 1 kg nauwkeurig (0,001 ton).
Gelieve geen punten tussen de duizendtallen te voegen. Zowel punten als komma's worden in het loket als
decimaal teken beschouwd.
Als afvalstoffen geproduceerd worden en een bepaald jaar slechts tijdelijk in opslag worden gehouden binnen
de exploitatiezetel, zonder dat ze op een andere manier intern of extern bewerkt of verwerkt worden, dan
hoeven ze voor dat jaar niet gemeld te worden. Let wel: sorteren binnen het bedrijf is ook een bewerking die
gemeld moet worden.
Indien de verwerking van de afvalstof gebeurde op de exploitatiezetel waar de afvalstof werd geproduceerd,
dan vinkt u deze optie aan. De gegevens over de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar en verwerker
moeten daarna niet meer worden ingegeven. De verwerkingswijze moet wel nog worden opgegeven.
3.4.1.2 Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar (IHM)
De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar (IHM) is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het
ophalen van uw afval. De IHM kiest bijvoorbeeld de bestemming van de afvalstoffen en moet de
transportvoorwaarden naleven. De IHM treedt in uw plaats op als opdrachtgever voor het afvaltransport, en
neemt verantwoordelijkheden en praktische regelingen op zich.
Een IHM moet voor deze afvalstoffen geregistreerd zijn.
Indien u gebruikt maakt van een dergelijke afvalinzamelaar, dan vult u zijn gegevens in:
– identificatienummer (OVAM-nummer): indien u dit niet kent, kunt u dit opvragen bij uw IHM of opzoeken
op de OVAM-website. Indien u het OVAM-nummer niet kent, kunt u dit vak openlaten. Let op dat er in dit
geval geen fouten of onvolledigheden in de andere gegevens sluipen.
– Naam
– Ondernemingsnummer
– adres
Wanneer u een deel van het identificatienummer of een deel van de naam invoert, kunnen er door het loket
bepaalde nummers of namen worden voorgesteld. Indien u hieruit een nummer of naam selecteert, zullen alle
velden van deze IHM automatisch worden aangevuld.
Ook de vervoerswijze moet worden ingevuld. U mag maar één vervoerswijze aanduiden. Indien het afval via
een opeenvolging van verschillende vervoerswijzen werd vervoerd, bijvoorbeeld vrachtwagen – binnenschip –
vrachtwagen, dan volgt u onderstaande regels:
– Als een deel van het transport over het water gebeurt, dan duidt u steeds ‘waterweg’ aan, ongeacht de
andere vervoerswijzen.
– Als een deel van het transport per spoor gebeurt, dan duidt u steeds ‘spoorweg’ aan, ongeacht de andere
vervoerswijzen tenzij één van de andere vervoerswijzen `waterweg' is.
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Met vervoerswijze ‘Andere’ wordt bedoeld: de luchtvaart, een pijpleiding of vervoer tussen bedrijven maar
niet over de openbare weg.
Indien u echter zelf het afval afvoert of zelf het vervoer van uw afvalstoffen regelt, alle beslissingen neemt en
als opdrachtgever de verantwoordelijkheid op u neemt, moet u geen gegevens van de IHM invullen. De
verantwoordelijkheden waarvan sprake, hebben betrekking op:
– het deugdelijk behandelen, verpakken en vervoeren van de afvalstoffen
– werken volgens een intern kwaliteitsborgingssysteem in geval van gevaarlijk afval
– het invullen van het identificatieformulier.
De exacte regels, die ook een aantal uitzonderingen of beperkingen bevatten, zijn opgenomen in hoofdstuk 6
van het VLAREMA.
3.4.1.3 Verwerker
De geproduceerde afvalstoffen moeten verwerkt worden door een vergunde installatie voor de verwerking
van afvalstoffen.
Hier vult u de gegevens van de verwerker in:
– identificatienummer (OVAM-nummer): indien u dit niet kent, kunt u dit opvragen bij uw IHM (indien u
samenwerkte met een IHM) of bij de verwerker of opzoeken op de IMJV-website. Indien u het OVAMnummer niet kent, kunt u dit vak openlaten. Let op dat er in dit geval geen fouten of onvolledigheden in de
andere gegevens sluipen.
– Naam
– Ondernemingsnummer
– Adres
Wanneer u een deel van het identificatienummer of een deel van de naam invoert, kunnen er door het loket
bepaalde nummers of namen worden voorgesteld. Indien u hieruit een nummer of naam selecteert, zullen alle
velden van deze verwerker automatisch worden aangevuld.
Ook de verwerkingswijze moet worden ingevuld. Zowel voor interne als externe verwerking moet de
verwerkingswijze aangegeven worden. Hierna volgt meer info over de verschillende verwerkingswijzen.
Sorteren
Sorteren is een specifieke voorbehandelingswijze waarbij door een mechanische handeling een afvalstof in
verschillend andere fracties wordt opgedeeld, met het oog op een gemakkelijkere of hoogwaardigere verdere
behandeling.
Andere voorbehandeling
Deze categorie bevat voorbehandelingswijzen die niet onder de noemer 'sorteren' kunnen ressorteren.
Voorbehandelingswijzen zijn behandelingen waarbij het afval in aard en samenstelling gewijzigd wordt, maar
waarbij het eindproduct van de behandeling nog steeds een afvalstof is.
Onder ‘andere voorbehandeling’ wordt onder meer begrepen:
– biologische voorbehandeling (o.a. aërobe stabilisatie, ...)
– fysische of fysisch-chemische behandeling:
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• fysisch-chemische voorbehandeling (o.a. calcineren, neutraliseren, drogen, verharden, ...)
• mechanische voorbehandeling (o.a. shredderen, herverpakken, ...)
– gecombineerde voorbehandelingswijzen (o.a. scheiden/vergisten, trockenstabilaat, ...)

Composteren en vergisten
Composteren is de aërobe verwerking en vergisten is de anaërobe verwerking van organisch-biologisch
bedrijfsafval, gft, maaisel en/of groenafval met als eindproduct compost, digestaat of gedroogd digestaat, en
dit in een vergunde composterings- of vergistingsinstallatie. Een combinatie van vergisting met
nacompostering is ook mogelijk.
Hergebruik
De term ‘hergebruik’ wordt conform het Milieu- en Natuurrapport (MIRA, VMM, www.milieurapport.be) als
volgt gedefinieerd:
Hergebruik is het opnieuw aanwenden van producten en materialen in het afvalstadium voor hetzelfde doel of
voor een soortgelijk doel als waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren.
Belangrijk bij hergebruik is dat de volledige afvalstof (het volledige product of het volledige materiaal dat afval
geworden is) rechtstreeks opnieuw als product aangewend kan worden, eventueel na reparatie, voor
hetzelfde doel.
Onderdelen of materialen uit afval halen en die opnieuw gebruiken, of afvalstoffen voor een ander, vaak
laagwaardiger doel aanwenden is recyclage.
Recycleren
De term ‘recycleren wordt conform het Milieu- en Natuurrapport (MIRA, VMM, www.milieurapport.be) als
volgt gedefinieerd:
Recycleren is grondstoffen terugwinnen uit afvalstoffen en ze inzetten in een productieproces, als gehele of
gedeeltelijke vervanging van primaire grondstoffen.
Onder recycleren worden de andere handelingen gegroepeerd die afval omzetten in een niet-afvalstof,
product of grondstof en die niet vallen onder composteren en hergebruik.
De volgende handelingen vallen onder meer onder recyclage:
– een afvalstof gebruiken als grondstof, verschillend van een secundaire grondstof
– materialen uit afvalstoffen opnieuw gebruiken
– onderdelen of componenten van afvalstoffen opnieuw gebruiken
– grondstoffen terugwinnen uit afvalstoffen
Verbranden (nuttige toepassing)
verbranden (nuttige toepassing) = verbranding met energierecuperatie (R1)
Afvalstoffen die verbrand worden in installaties die gebouwd werden met als doel om energie en/of
materialen te produceren, worden ingedeeld als 'verbranding met energierecuperatie (R1)'.
Enkele belangrijke voorbeelden zijn:
– (mee)verbranding van biomassa
– verbranden van chloor- en zwavelhoudend afval in ovens die HCl of H2SO4 terugwinnen
– cementovens
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Daarnaast wordt ook de verbranding van restafval van bedrijven (EURAL 20.03.01) of huishoudelijk restafval in
de meeste huisvuilverbrandingsinstallaties voor 2015 ingedeeld als 'verbranding met energierecuperatie (R1)':
IVM, IMOG, Indaver, ISVAG, Bionerga, MIROM, IVOO, IVBO, IVAGO, Sleco, Biostoom Oostende en Stora Enso.
Verbranden (verwijdering)
verbranden (verwijdering) = andere afvalverbranding (D10)
Afvalstoffen die verbrand worden in installaties die gebouwd werden met als doel om afvalstoffen te
Verwijderen, worden ingedeeld als 'andere afvalverbranding (D10)'.
De verbranding van restafval van bedrijven (EURAL 20.03.01) in de volgende huisvuilverbrandingsinstallatie
wordt voor 2015 ingedeeld als 'andere afvalverbranding (D10)': Dalkia
Storten
Onder storten vallen onder meer de volgende activiteiten:
– gecontroleerd storten
– lozen
– ongecontroleerd storten, dumpen
– ongecontroleerd verspreiden in de natuur, sluikstort en zwerfvuil
– permanente opslag
3.4.1.4 Bedrijvenlijst
Wanneer de afvalstof niet enkel afkomstig is van uw bedrijf, maar ook afkomstig is van andere bedrijven op
eenzelfde locatie, bijvoorbeeld op een bedrijvensite waar gewerkt wordt met gemeenschappelijke
afvalcontainers, en waarbij uw bedrijf de afvoer van de afvalstoffen regelt en beschikt over de gegevens, moet
u de optie ‘Bedrijvenlijst invullen’ aanvinken.
Vervolgens verschijnt de knop ‘Bedrijf toevoegen’. Wanneer u hierop klikt, kunt u per bedrijf dat deel uitmaakt
van deze groepsmelding een aantal gegevens (minstens de naam) ingeven.
Wanneer u een formulier hebt ingevuld en bewaard, verschijnt deze afvalstof in de lijst (fig.6). U kunt deze
afvalstof nog wijzigen door op de link van de afvalstof te klikken.
U vult zoveel formulieren in als nodig.

Fig.6 – lijst afvalstoffen
Opgelet: de ingegeven afvalstoffen zijn nog NIET ingediend. Nadat u alle gegevens van alle delen hebt ingevuld
en nagekeken, moet het IMJV nog worden verzonden via het ‘Verzenden’-tabblad.
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3.4.2 Afvalgegevens opladen met een Excel-bestand
U kunt ook een Excel-bestand met al uw afvalstoffen opladen. Hiervoor heeft u een Excel-bestand in het juiste
formaat nodig. In deel Afval kunt u het Excel-bestand in het juiste formaat downloaden via de knop ‘Leeg
Excel-bestand downloaden’ (fig.7).

Fig.7 – Excel-bestand
Vervolgens kunt in dit bestand de afvalgegevens invullen (meer info over welke gegevens, zie punt 3.4.1).
Daarna kunt u het ingevuld Excel-bestand opladen.
Opgelet:
– Dit bestand moet opgeladen worden met de extensie .xls.
– Indien u een Excel-bestand oplaadt, overschrijft dit bestand de bestaande gegevens.
Wanneer u een ingevuld Excel-bestand oplaadt, gaat u als volgt te werk:
1. u klikt op de knop ‘Ingevuld Excel-bestand opladen’.
2. in het oplaadscherm (fig.8) selecteert u het Excel-bestand dat u wilt opladen en klikt op ‘Opladen’.

Fig.8 – ingevuld Excel-bestand opladen
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3. vervolgens kunt u zien of de gegevens goed werden opgeladen (fig.9).

Fig.9 – controle bij opladen van Excel-bestand
Ingelezen lijnen = aantal lijnen in het bestand
Opgeladen lijnen = lijnen die goed werden opgeladen
Validatiefouten = lijnen die fouten gaven en NIET werden opgeladen
4. Indien er validatiefouten waren, kunt u op de knop ‘Resultatenoverzicht afhalen’ klikken. Hiermee
downloadt u het opgeladen Excel-bestand met in de meeste rechtse kolom de reden(en) waarom een
bepaalde lijn niet werd opgeladen. U kunt in ditzelfde bestand de aanpassingen doen en opnieuw opladen.
Aangezien een opgeladen bestand de vorige gegevens overschrijft, zullen er geen dubbele lijnen ontstaan.
Indien er reeds afvalstoffen in de lijst staan, kunt u ook dit ingevuld Excel-bestand in het juiste formaat
downloaden en hier gegevens bij aanvullen, en weer opladen.
Opgelet: de ingegeven afvalstoffen zijn nog NIET ingediend. Nadat u alle gegevens van alle delen hebt ingevuld
en nagekeken, moet het IMJV nog worden verzonden via het ‘Verzenden’-tabblad.

4 SPECIFIEKE GEVALLEN EN VOORBEELDEN
4.1 BOUWSECTOR
Een aannemer produceert afval op een bouwterrein. Het afval is dus afkomstig van de
activiteit van de aannemer. De aannemer moet het afval melden, ongeacht wie de opdrachtgever voor het
bouwwerk is. Het is dus niet de opdrachtgever van het bouwwerk die de afvalstoffen moet melden.
Het afval van een bouwterrein dat wordt geproduceerd door een aannemer moet gemeld worden door de
aannemer in het IMJV van de vestiging waaraan de werknemers gelinkt zijn.
Bijvoorbeeld: indien de werknemers die gelinkt zijn aan vestiging A van de aannemer, dan moeten alle
afvalstoffen die deze werknemers hebben geproduceerd op bouwterreinen worden gemeld in het IMJV van
vestiging A van de ondernemer.
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4.2 PARTICULIEREN
Een particulier die niet-BTW-plichtig is en geen vrij beroep uitoefent, renoveert zijn huis zelf en produceert
sloopafval. Hij voert dat af via een afvalcontainer van een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf moet het afval
niet melden omdat de particulier de producent van het afval is. Particulieren zonder BTW-nummer moeten
geen deel Afval invullen aangezien hun afval geen bedrijfsafval is.

4.3 OPHALEN VAN LEGE VERPAKKINGEN
Lege verfblikken worden bij een schilder opgehaald door de leverancier die ze nadien naar een
verwerkingsinstallatie vervoert. De lege verfblikken zijn ontstaan bij de activiteit van de schilder en niet
doordat de leverancier ze verkocht heeft. De schilder moet deze blikken dus melden in deel Afval.
Indien de leverancier alle zorgen voor het transport op zich neemt en de bestemming (de verwerker) kiest,
moet op de formulieren de leverancier als inzamelaar opgegeven worden.
Indien de schilder zelf de opdrachtgever is, dus zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het transport
en zelf de bestemming van het afval kiest, dan is de leverancier geen inzamelaar. Aangezien de schilder dan
beschouwd wordt als een afvalproducent die zelf regelingen treft voor het vervoeren van zijn afvalstoffen,
moet de inzamelaar niet worden ingevuld op het formulier.
Voor meer info over inzamelen en vervoeren van afvalstoffen, zie www.ovam.be.

4.4 SCHOONMAAKBEDRIJVEN
Schoonmaakbedrijven moeten enkel de afvalstoffen melden die ze zelf produceren (bijvoorbeeld lege
verpakkingen van poetsmiddelen, borstels, en dergelijke). De afvalstoffen die ze opgeruimd of verzameld
hebben, moeten gemeld worden door het bedrijf waar de medewerkers van de
schoonmaakbedrijven hebben schoongemaakt. Het schoonmaakbedrijf heeft die laatste afvalstoffen immers
niet geproduceerd.

4.5 ONDERHOUDSFIRMA'S
Onderhoudsfirma's die het onderhoud verzorgen (van bijvoorbeeld een printer) worden eigenaar van de
afvalstoffen die hierdoor ontstaan. De onderhoudsfirma moet deze afvalstoffen rapporteren in deel Afval.

4.6 CONTAINERBEDRIJVEN EN VERVOERDERS VAN AFVALSTOFFEN
Een containerfirma die containers voor afvalstoffen plaatst, moet enkel de afvalstoffen rapporteren die ze zelf
produceert, bijvoorbeeld containerwrakken, olie uit de vrachtwagens, kantoorafval.
Het containerbedrijf hoeft niet het afval te melden dat in de container terechtkomt. Het fungeert vaak als
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inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van het afval en moet in die hoedanigheid vermeld worden op
het meldingsformulier van de producent van het afval.

4.7 VERVUILDE GROND
4.7.1 Wat met vervuilde grond (uitgegraven grond)?
Vervuilde grond wordt gereinigd in een grondreinigingscentrum. Gereinigde grond valt onder de
grondverzetsregeling. Vervuilde grond moet gemeld worden. Puin, restafval zoals ijzer en hout, moet men
zeker melden.

4.7.2 Bodemsaneringsprojecten en schadegevallen
Een bedrijf of een particulier laat zijn grond saneren waarbij vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd
naar een vergunde inrichting voor verdere verwerking (bijvoorbeeld grondrecyclage centrum).
Hier wordt niet meer de opdrachtgever aanzien als producent van de afvalstoffen, maar de aannemer die de
grond afgraaft. De aannemer moet deze afvalstof dus opnemen in zijn afvalstoffenregister en hij moet deze
afvalstof melden in het kader van het jaarlijkse IMJV.

4.7.3 Grondverzet
De aannemer moet dit alleen in het IMJV melden indien het om een afvalstof gaat. Indien de grond opnieuw
als bodem of bouwkundig wordt aangewend binnen of buiten de kadastrale werkzone dan gaat het niet om
afval en hoeft het niet gemeld te worden in het IMJV.
Indien de grond bestemd is voor een stortplaats of een grondrecyclage centrum, dan is het afval en moet de
producent dit melden.
Indien de grond naar een TOP (= tijdelijke opslagplaats) gaat, dan is het een afvalstof als het verontreinigde
grond is die niet als bodem of als bouwstof rechtstreeks kan toegepast worden buiten de kadastrale werkzone.
Grond die naar buiten het Vlaams gewest gebracht wordt is steeds een afvalstof en moet dus steeds gemeld te
worden.

4.8 VERWERKERS VAN AFVALSTOFFEN
Verwerkers van afvalstoffen hoeven in 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 melden in
deel Afval.
Als een recyclagebedrijf het afval dat het ontvangen heeft, verwerkt tot een gedeelte teruggewonnen
producten en een gedeelte restafval na recyclage, hoeft het alleen dat laatste gedeelte te melden.
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4.9 PRODUCENTEN VAN GRONDSTOFFEN
Geproduceerde grondstoffen (zoals bepaald in VLAREMA) moeten gemeld worden in deel Grondstoffen en
niet in deel Afval.

4.10 PRODUCENTEN DIE SAMEN IN ÉÉN GEBOUW ACTIEF ZIJN
De regel is dat elke plichtige zijn eigen afvalstoffen meldt, op basis van het eigen individuele
afvalstoffenregister.
Soms worden de afvalstoffen van verschillende bedrijven van één site gezamenlijk ingezameld, en worden
bijvoorbeeld afvalcontainers gedeeld. In dergelijke gevallen kan gekozen worden voor een groepsmelding (zie
‘Hoe moet ik rapporteren?’).

4.11 LANDBOUWBEDRIJVEN
4.11.1 Welke afvalstoffen kunnen er mogelijk voorkomen bij landbouwbedrijven?
Verpakkingen van voedsel voor dieren, afvalolie , oud ijzer, ...
Ook medisch afval van landbouwers dat naar het containerpark wordt afgevoerd, moet gemeld worden in deel
Afval. In principe mogen containerparken geen medisch afval aanvaarden. Toch zijn er een aantal
containerparken die dit wel mogen. Dit afval is geen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar
bedrijfsafval, en is dus niet uitgezonderd van het IMJV. Dit afval moet dus gemeld worden door de producent,
ook al wordt het via het containerpark ingezameld.
Ook de landbouwfolies zijn geen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval, en moeten dus in
het IMJV gerapporteerd worden.

4.11.2 Kadavers
De kadavers (eural 02 01 02) die opgehaald worden (door bvb. Rendac) moeten NIET meer
gemeld worden. Artikel 3 van het Besluit betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide
producten verwijst naar art. 23 van het Materialendecreet en sluit deze uit van het IMJV.

4.11.3 Mest
Kippenmest, koemest, paardenmest...moeten niet gemeld worden en vallen onder de bevoegdheid
van de mestbank. Een boer moet zijn mest dus niet melden in het IMJV.
Wanneer een mestverwerker het mest scheidt en er ontstaat een dikke fractie, dan moet deze
dikke fractie niet gerapporteerd worden in het IMJV als afvalproducent omdat dit het label mest
behoudt aangezien het later opnieuw als mest gebruikt wordt (en bvb. niet verbrand). Dit is ook
geen grondstof.

4.11.4 Veevoeders
Aardappelresten en groentenresten die rechtstreeks worden afgevoerd voor veevoeding (en ook

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
22.03.2019

IMJV – Handleiding deel Afval

pagina 17 van 21

effectief gebruikt worden voor veevoeding) worden niet beschouwd als afvalstoffen en moeten
niet gemeld worden als afvalstoffen.
Deze stroom staat ook niet in Bijlage 2.2 van VLAREMA, en is op deze basis dus ook geen
grondstof. Enkel indien er een grondstofverklaring werd verleend, moet dit gemeld worden als
grondstof in het IMJV.

4.12 AFBRAAK EN REINIGING VAN TANKS
Wanneer enkel de bestaande inhoud van een tank wordt opgezogen en afgevoerd, dan zijn dit afvalstoffen van
de eigenaar van de tank. De eigenaar moet deze afvalstoffen melden in het IMJV.
Wanneer de tank echter wordt gereinigd en waarbij er mazout- en tankslib wordt afgevoerd, dan zijn dit
afvalstoffen die geproduceerd worden door de reinigingsfirma. Zij zijn de producent van de afvalstoffen omdat
deze ontstaan bij de activiteit die dit bedrijf uitvoert. Deze afvalstoffen moeten bijgevolg gemeld worden in
het IMJV van de reinigingsfirma.
Ook wanneer de tank wordt gesaneerd, dan zijn dit afvalstoffen van het bedrijf dat de sanering uitvoert.
Het olie-water mengsel afkomstig van het leegmaken van een brandstoftank valt onder euralcode 13 07 01*.
Wanneer eerst de inhoud van de tank wordt opgezogen en daarna de tank gereinigd, dan wordt de
oorspronkelijke opgezogen inhoud beschouwd als afvalstoffen van de eigenaar van de tank (op voorwaarde
dat deze niet wordt vermengd met het afval dat geproduceerd wordt bij de reiniging).
De afvalstoffen die het gevolg zijn van de reinigings- of saneringsactiviteiten, zijn afvalstoffen van het
reinigings- of saneringsbedrijf.

4.13 HERBRUIKBARE RECIPIËNTEN
Recipiënten (bvb. vaten) die bedoeld zijn voor hergebruik zijn geen afval wanneer ze hergebruikt
worden, ook na eventuele externe cleaning. In principe moeten ze hergebruikt worden in een
soort retour-systeem.
Enkel wanneer de recipiënten meer dan gewoon wat restjes bevatten (bvb. een halfvol vat), is dit wel afval en
moet dit in deel Afval gemeld worden.
Hergebruik van als éénmalige verpakking bedoelde recipiënten is recyclage. Deze fractie moet in deel Afval
worden opgenomen.

4.14 MOETEN AFVALSTOFFEN DIE VIA RECUPEL, VALIPACK, BEBAT,
FOSTPLUS WORDEN AFGEVOERD, GEMELD WORDEN ?
Ja, die moeten gemeld worden in deel Afval.
Elektrische apparaten die opgehaald worden op inzamelpunten in opdracht van Recupel moeten niet gemeld
worden door de handelaar die dit AEEA inzamelt.
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4.15 OPHALING VOOR HET GOEDE DOEL
Afvalstoffen die worden opgehaald voor het goede doel moeten gemeld worden.

4.16 AUTOBATTERIJEN
Autobatterijen die een garagist uit auto's haalt om te vervangen, moeten gemeld worden door de
garage (en niet door de eigenaar van de auto). De batterij wordt afval door de activiteit van de garagist.
Wanneer een bedrijf zijn batterijen (bvb. een transportbedrijf) zelf vervangt (bvb. in een eigen
garage) en deze laat afvoeren, moet het deze batterijen wél melden.

4.17 PAPIER EN KARTON
Papier en karton dat wordt afgevoerd, moet worden gemeld in deel Afval, ook al krijgt men er geld voor.

4.18 STEDEN EN GEMEENTEN
Steden en gemeenten melden enkel hun eigen bedrijfsafvalstoffen voor de vestiging die werd aangeschreven.
Dit zijn de afvalstoffen die door de eigen werking werden geproduceerd.
Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die de gemeente inzamelt, bijvoorbeeld op
het recyclagepark of via de huis-aan-huis inzameling, moeten niet worden gemeld in het IMJV. Deze horen
thuis in de bevraging rond de inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
Straat- en veegvuil, afval van publieke vuilbakjes en afval van het opruimen van sluikstorten worden
bestempeld als huishoudelijk afval en moeten dus niet worden gemeld in het IMJV. Ook deze horen thuis in de
inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Afval uit gemeentelijke gebouwen, marktafval, strandafval, riool- en kolkenslib, reinigingsmateriaal van
waterlopen, grachtafval, afval van begraafplaatsen, plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, afval van de
afbraak van kunstwerken, van wegen en van publieke gebouwen en slib van septische putten worden
beschouwd als gemeentelijk bedrijfsafval en moeten dus in het IMJV gemeld worden, indien het afzonderlijk
van de huishoudelijke afvalstoffen wordt ingezameld en op voorwaarde dat het afval door de activiteiten van
werknemers van de gemeente wordt geproduceerd. Indien dit afval wordt ingezameld in een gezamenlijke
inzamelronde met het huishoudelijk afval, wat een aparte registratie bemoeilijkt, wordt dit als huishoudelijk
afval geregistreerd en moet dit niet in het IMJV.
Voorbeelden:
De bermen worden door werknemers van de groendienst van de gemeente gemaaid. Dit is bedrijfsafval van de
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gemeente en dit moet in het IMJV van de groendienst van de gemeente worden gemeld, behalve indien dit
bermmaaisel bijvoorbeeld in het recyclagepark samen met ander bermmaaisel zou terecht komen waardoor er
geen onderscheid meer mogelijk is tussen het gemeentelijk bedrijfsafval en het huishoudelijk afval. In dit geval
mag het niet in het IMJV gemeld worden, maar zit dit in de cijfers die gemeld worden in kader van de
inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Indien bermen in opdracht van de gemeente door een boer worden gemaaid en het maaisel wordt rechtstreeks
afgevoerd naar een composteringsinstallatie, dan hoort dit maaisel in het IMJV van de boer. Het is immers de
boer die dit afval heeft geproduceerd. Stel dat de boer het bermmaaisel naar het recyclagepark brengt waar
het terecht komt bij ander (huishoudelijk) maaisel, dan moet dit niet in het IMJV van de boer. Dan zit dit
immers in de cijfers die de gemeente rapporteert in kader van de inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Het blijft steeds mogelijk dat de OVAM in kader van de inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen nog bepaalde gegevens apart opvraagt, bijvoorbeeld over bermmaaisel.

5 KAN IK NOG IETS WIJZIGEN ALS IK REEDS GEGEVENS HEB
INGEBRACHT IN HET LOKET?
Wanneer u de delen hebt ingevuld, maar het IMJV nog niet hebt verstuurd (via het tabblad ‘Versturen’) kunt u
de gegevens in de delen nog wijzigen.
Wanneer het IMJV reeds is verstuurd via het online IMJV-loket, kunt u niets meer toevoegen of wijzigen.
De ingediende versie is de officiële versie die de administratie van u ontvangt. U kunt voor deel Afval enkel nog
contact opnemen met de OVAM (tel 015 284 371) om een bijlage op te sturen. Vermeld steeds duidelijk het
CBB-nummer dat vermeld is op het formulier en een korte verduidelijking of het over een correctie of
aanvulling gaat.

6 WAAROM MOET IK RAPPORTEREN?
Jaarlijks wordt een statistisch onderbouwde steekproef van bedrijven aangeschreven met de vraag om de
afvalstoffenproductie van het voorgaande jaar te melden. Op basis van deze gegevens worden schattingen
gemaakt van de totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen.
Deze statistieken worden op hun beurt gebruikt voor de evaluatie en planning van het afvalstoffenbeleid dat
door de OVAM wordt gevoerd.
De gegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de rapporteerverplichtingen aan internationale,
Europese en lokale instellingen. Zo worden de gegevens gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen die
opgelegd worden door het PRTR-protocol van de Verenigde Naties (Protocol betreffende de registers inzake
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de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen bij het Verdrag van Aarhus betreffende de toegang
tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden).

7 HOE LANG MOET IK HET IMJV BIJHOUDEN?
Artikel 4.1.8.3, §4 van titel II van het VLAREM bepaalt dat het milieujaarverslag en de bijlagen door de
exploitant ten minste 5 jaar bewaard en ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren moeten
worden gehouden. Dit mag een digitale kopie zijn. U kunt in het online IMJV-loket een pdf downloaden van
het ingediende IMJV.

8 JURIDISCHE BASIS
Artikel 23 van het Materialendecreet van 23 december 2011 betreffende het materialenbeleid verplicht de
producenten van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen jaarlijks daarvan melding te doen aan OVAM (via het
IMJV).
Het decreet wordt uitgevoerd door het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). De regeling is opgenomen in hoofdstuk
7, afdeling 7.3, gegevens over de productie van afvalstoffen en materialen, en meer bepaald in artikel 7.3.1.1
tot 7.3.1.3.
De meldingsplicht in het IMJV wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot
invoering van het integrale milieujaarverslag, zoals tot op heden gewijzigd.
De EURAL-codes zijn opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000,
zoals gewijzigd door Beschikking 2001/118/EG, 2001/119/EG en 2001/573/EG, en zoals opgenomen in
bijlage2.1 van VLAREMA.

9 INFORMATIE EN VRAGEN
Als u meer informatie wilt of vragen hebt over dit deel kunt u terecht bij de helpdesk van de OVAM
met volgend telefoonnummer: 015 284 371.
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