TOELICHTING BIJ HET DEELFORMULIER
WATEREMISSIES
Inleiding
De indeling van deze toelichtingsbijlage volgt de indeling van het deelformulier wateremissies. Alleen de nummers van
de vragen die toelichting vereisen zijn opgenomen. De rapporteringsplichtige dient het deelformulier wateremissies via
het internetloket elektronisch in te dienen. Indien de rapporteringsplichtige op geen enkele wijze via het internetloket
aan de rapporteringsverplichting kan voldoen, kan het papieren document schriftelijk aangevraagd worden door het
aangetekend opsturen van een erewoordverklaring.
Vul de gevraagde informatie via het internetloket in. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u
leeg. U hebt de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen op plaatsen waar het interloket dit uitdrukkelijk vermeldt of
eender waar in het deelformulier wateremissie wanneer u de informatie die u invult wilt toelichten of documenteren
(bijvoorbeeld meetverslagen).

1. Overzicht van de activiteiten en processchema
1.A. Vernoem hier de belangrijkste activiteiten die van belang zijn voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld een
chemisch bedrijf kan nooit als hoofdactiviteit waterzuivering hebben maar heeft als hoofdactiviteit de gepaste
code voor chemie. De activiteitscodes zijn hier te raadplegen.
Gebruik de code 105.01.01 voor activiteiten van koelinstallaties waarbij het koelwater niet aangewend wordt in
het productieproces en dus zonder extra verontreiniging in het oppervlaktewater terecht komt. Gebruik de code
113.01 voor activiteiten die huishoudelijk of sanitair afvalwater voortbrengen.
1.B. Voeg hier het processchema in.

2. Watergebruik (deel 1)
Koppel per herkomst de correcte activiteitscode(s) uit de geselecteerde codes uit tabel 1.A.
Wanneer u het watergebruik van uw bedrijf reeds via de heffingenaangifte aan de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) rapporteert, kan u de Afdeling Rapportering Water (VMM) toestemming geven deze bij de dienst Heffingen
op te vragen in het kader van het IMJV. Dit kan door het aanvinken van ‘Geef VMM – Afdeling Rapportering Water
toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen. Het watergebruik hoeft hier dan niet meer
gerapporteerd te worden’. Daarmee geeft u aan dat het watergebruik van uw bedrijf in de heffingenaangifte, wat
normaal gezien vertrouwelijke informatie is, ook milieu informatie is en dus publiek mag gemaakt worden. U hoeft
het watergebruik hier dan niet meer te rapporteren.

3. Lozingspunten
Vermeld alle lozingspunten die door uw bedrijf gebruikt worden en de punten waar oppervlaktewater wordt
opgepompt. Elk punt wordt geïdentificeerd door een meetputnummer van de VMM en bestaat uit exact 7
cijfers, tenzij de meetput nog niet door de VMM geïnventariseerd werd. Het meetputtype is lozend (L) voor
lozingen in oppervlaktewater of op niet-gekoppelde (op RWZI) riolering of collector. Het meetputtype is
transfer (T) voor lozingen op gekoppelde (op RWZI) riolering. Het meetputtype is oppompend (O) voor
opgenomen oppervlaktewater. De lozingsplaats is oppervlaktewater, riool, collector, opgenomen
oppervlaktewater of afvoer naar andere exploitatie/industriële WZI. Koppel per punt de activiteiten uit de
geselecteerde codes uit tabel 1.A.

4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering
Benaming: Vermeld de bedrijfsinterne benaming van de fysische eenheden of de individuele
installaties/apparaten van alle aanwezige voorzieningen voor waterbehandeling en waterzuivering. Koppel de
activiteiten uit de geselecteerde codes uit tabel 1.A.

Techniekcode: Geef voor ieder apparaat de gebruikte techniekcodes waterbehandeling en waterzuivering én
het jaar ingebruikname. De lijst met techniekcodes is hier te raadplegen.
Verontreinigende stoffen: Vermeld per apparaat alle gerapporteerde verontreinigende stoffen waar het een
invloed op heeft en het verwijderingsrendement.

5. Meetmethoden
Geef per verontreinigende stof de gebruikte meetmethoden op.

6.A Watergebruik (deel 2)
Geef per combinatie herkomst/activiteit (opgegeven in 2. Watergebruik) het waterverbruik en de bestemming
op.
Wanneer u in tabel ‘2. Watergebruik (van de gehele exploitatie]’ ‘Geef VMM – Afdeling Rapportering Water
toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen. Het watergebruik hoeft hier dan niet
meer gerapporteerd te worden’ aangevinkt hebt, kan en hoeft u hier geen waterverbruiken, noch
bestemmingen meer in te vullen.

6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater
Per waterstroom die het bedrijf verlaat of binnenkomt vult u de gegevens (debiet, vrachten,…) in. Elke waterstroom
is geïdentificeerd door een meetputnummer, van het type lozend, transfer of oppompend. Opgenomen water
(oppompend) wordt enkel vermeld indien het opgepompt wordt uit dezelfde waterloop als waarin het geloosd
wordt, en dus gebruikt wordt voor de berekening van de netto jaarvracht. Het jaardebiet van het opgenomen
oppervlaktewater wordt beperkt tot het deel dat geloosd wordt. Een leidraad voor de berekening van het jaardebiet,
de gemiddelde concentratie, de standaardafwijking en de totale vracht vindt u hier.

6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden
Geef hier de vrachten van de verontreinigende stoffen op als gevolg van een accidentele lozing.

7. Overzicht water
In het internetloket wordt deze tabel automatisch ingevuld op basis van de gegevens die in de rubrieken 6 zijn
ingevuld. Verder is hier de mogelijkheid om vrachten van andere stoffen dan deze van de IMJV-wetgeving toe te
voegen.

INFORMATIE EN VRAGEN
Voor informatie en vragen i.v.m. het deelformulier wateremissies kan u terecht bij Paul Braeckmans:
0474/16.00.80, e-mail: imjv.wateremissie@vmm.be.

