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1 WIE MOET RAPPORTEREN?
Een bedrijf, organisatie moet het deel Grondstoffen invullen indien:
– het in de OVAM-steekproef voor deel Grondstoffen zit. Dit is dezelfde steekproef als voor deel Afval. 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 Grondstoffen niet indienen behalve als ze opgenomen zijn in de steekproef.
Het zijn steeds grondstoffenproducenten die onderworpen zijn aan de melding van de productie van
grondstoffen en de grondstoffen moeten melden die in het vorige kalenderjaar werden geproduceerd.
Definitie van grondstoffenproducent: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan de activiteit
bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt, voortbrengt, overeenkomstig artikel
36, 37 of 39 van het Materialendecreet.
Omdat niet alle bedrijven uit de steekproef grondstoffen hebben geproduceerd, hebben we maar voor een
beperkt aantal bedrijven uit de steekproef een deel Grondstoffen voorzien in het online IMJV-loket.
Indien het deel Grondstoffen aanwezig is in het online IMJV-loket, moet u dit invullen om aan uw verplichting
te voldoen. Indien u in het voorbije jaar geen grondstoffen hebt geproduceerd, dan selecteert u 'Ik heb geen
grondstoffen, zoals bepaald in VLAREMA, geproduceerd'.
Indien er geen deel Grondstoffen werd voorzien in het online IMJV-loket en u behoort tot de bedrijven die
deel Afval moeten invullen, dan bent u enkel verplicht om zelf een deel Grondstoffen aan te vragen in het
online IMJV-loket als u het voorbije jaar grondstoffen hebt geproduceerd. Als u in het voorbije jaar geen
grondstoffen hebt geproduceerd, dan is het niet nodig om zelf een deel Grondstoffen aan te vragen en hoeft u
dit deel niet in te vullen.

2 WAT MOET GERAPPORTEERD WORDEN?
De grondstoffen die in het vorige kalenderjaar werden geproduceerd in de vestiging waarop het IMJV
betrekking heeft, moeten in dit deel worden gerapporteerd.
Voor deze rapportering geldt de definitie van 'grondstof' 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”.
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De grondstoffen waarover u moet rapporteren vindt u in de materiaalcodelijst (zie IMJV-website).
In de praktijk komt het erop neer dat de afvalstoffen die de voorgaande jaren in het deelformulier
“afvalstoffenmelding voor producenten” gemeld werden als 'secundaire grondstof' nu moeten gemeld worden
via het deel Grondstoffen.
Inrichtingen die metaalschroot, glas en papier en karton produceren waarop Europese einde-afvalverordeningen van toepassing zijn, moeten deze grondstofstromen ook via dit deel melden. U meldt in
principe alle grondstoffen die voorkomen in de materiaalcodelijst.
De geselecteerde exploitaties hebben de plicht mee te delen:
– 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
Per combinatie van grondstof, toepassingswijze en, indien van toepassing, gebruiker vult u minstens één
formulier in in het online IMJV-loket.

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 Albert II-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.
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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 Grondstoffen 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).

Fig.1 – startscherm IMJV-loket

3.4 DEEL GRONDSTOFFEN
Om deel Grondstoffen in te vullen, klikt u bovenaan op het tabblad ‘Grondstoffen’ (fig.2).

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

Fig.3 – startscherm deel Grondstoffen
Hier kiest u de optie die op uw vestiging van toepassing is en klikt op ‘Opslaan’.
Indien er geen grondstoffen, 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), werden
geproduceerd, kiest u voor de laatste optie. Er worden dan geen verdere gegevens gevraagd.
Indien er toch grondstoffen werden geproduceerd, dan kiest u voor de eerste optie. Vervolgens klapt deze
optie open (fig.4).

Fig.4 – startscherm deel Grondstoffen – 1° optie geselecteerd
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U kunt uw grondstoffen op 2 manieren inbrengen:
– door op de knop ‘grondstof toevoegen’ te klikken: de gegevens moeten per grondstof in een formulier
worden ingebracht.
– via het opladen van een Excel-bestand: de gegevens van alle grondstoffen kunnen in 1 Excel-bestand
worden op geladen. Opgelet: dit bestand moet in het juiste formaat worden opgeladen!

3.4.1 Grondstof toevoegen
Indien u op de knop ‘Grondstof toevoegen’ klikt, opent een formulier waarin per grondstof een aantal
gegevens moeten worden ingegeven (fig.5):
– Geproduceerde grondstof
– Toepassingswijze
– Gebruiker

Fig.5 – formulier ‘Toevoegen geproduceerde grondstof’
3.4.1.1 Geproduceerde grondstof
U kiest de materiaalcode door op de knop ‘Kies de juiste materiaalcode’ te klikken. U kunt de
materiaalcodelijst ook vinden op de IMJV-website (http://milieujaarverslag.milieuinfo.be). Indien de officiële
omschrijving van de materiaalcode niet voldoet, omschrijf dan de grondstof met behulp van de gangbare
terminologie.
Indien u de materiaalcode niet kent, klikt u op de knop ‘Kies de juiste materiaalcode’ en u kiest onderaan voor
de optie ‘M00.00 Andere’ en u omschrijft in het tekstveld de grondstof.
U vult de voortgebrachte hoeveelheid in (in ton of m³).
De hoeveelheid heeft steeds betrekking op de productie van grondstoffen tussen 1 januari en 31 december
van het voorgaande jaar. Hoeveelheden kleiner dan 1 kg moeten niet gemeld worden.
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Gebruik geen punten tussen de duizendtallen. Zowel punten als komma's worden in het loket als decimaal
teken beschouwd.
3.4.1.2 Toepassingswijze
Per formulier kunt u slechts 1 toepassingswijze aanvinken.
Definitie van een ‘ingedeelde inrichting’: een inrichting die als hinderlijke inrichting kan beschouwd worden
volgens bijlage 1 van Vlarem I.
– Dispers gebruik : aanvinken indien de grondstof wordt aangewend in een niet ingedeelde inrichting. In dit

geval is het niet verplicht de rubriek ‘Gebruiker’ in te vullen. De grondstof zal in de meeste gevallen
aangewend worden op verschillende plaatsen.
– Gebruik als brandstof : indien dit van toepassing is, moeten in de rubriek ‘Gebruiker’ de gegevens van de
ingedeelde inrichting ingevuld worden.
– Ander gebruik in ingedeelde inrichting : indien dit van toepassing is, moeten in de de rubriek ‘Gebruiker’
de gegevens van de ingedeelde inrichting ingevuld worden.
3.4.1.3 Gebruiker
Vul hier, indien van toepassing, de gegevens in van de grondstofgebruiker.
Wanneer u een formulier hebt ingevuld en bewaard, verschijnt deze grondstof in de lijst (fig.6). U kunt deze
grondstof nog wijzigen door op de link van de grondstof te klikken.
U vult zoveel formulieren in als nodig.

Fig.6 – lijst grondstoffen
Opgelet: de ingegeven grondstoffen 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.

3.4.2 Afvalgegevens opladen met een Excel-bestand
U kunt ook een Excel-bestand met al uw grondstoffen opladen. Hiervoor heeft u een Excel-bestand in het
juiste formaat nodig. In deel Grondstoffen kunt u het Excel-bestand in het juiste formaat downloaden via de
knop ‘Leeg Excel-bestand downloaden’ (fig.7).
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Fig.7 – Excel-bestand
Vervolgens kunt u in dit bestand de grondstofgegevens 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
Aantal lijnen met validatiefouten = aantal lijnen die fouten gaven en NIET werden opgeladen
Aantal opgeladen lijnen = lijnen die goed werden opgeladen
Aantal ingelezen lijnen = aantal lijnen in het bestand (dus het totaal van de 2 bovenstaande aantallen)
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 grondstoffen 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 grondstoffen 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 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 Grondstoffen
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 werd op het formulier en een korte verduidelijking of het over een
correctie of aanvulling gaat.
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5 WAAROM MOET IK RAPPORTEREN?
Jaarlijks wordt een statistisch onderbouwde steekproef van bedrijven aangeschreven met de vraag hun
grondstoffenproductie van het voorgaande jaar te melden. Op basis van deze gegevens worden schattingen
gemaakt van de afval- en materiaalstromen die in Vlaanderen jaarlijks vrijkomen. Deze statistieken worden op
hun beurt gebruikt voor de evaluatie en planning van het afvalstoffen- en materialenbeleid dat door de OVAM
wordt gevoerd en om te voldoen aan de rapporteerverplichtingen aan Internationale, Europese en lokale
instellingen.

6 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.

7 JURIDISCHE BASIS
Artikel 6 §3 van het Materialendecreet van 23 december 2011 betreffende het materialenbeleid verplicht de
producenten van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen jaarlijks daarvan melding te doen aan OVAM (nu 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 materiaalcodes zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 4 september 2012.

8 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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