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Inleiding 

 
Het deelformulier 'Wateremissie' wordt samen met het deelformulier 'Grondwaterstatistiek' bereikt via 
de knop 'Water' in de menubalk bovenaan het scherm. Het bestaat uit 13 schermen en is reeds 
ingevuld met 'vaste gegevens' die door de Vlaamse Milieumaatschappij werden gevalideerd. 
Deze vaste gegevens per exploitatie bestaan uit: 

• een lijst van activiteiten die emissie naar water veroorzaken  

• de watergebruiken per activiteit  

• de lozingspunten  

• de apparatuur waterbehandeling  

• de meetmethoden die gebruikt werden. 
Daarnaast is er een lijst (specifiek per exploitatie) met verontreinigende stoffen waarvoor een emissie 
verwacht wordt (afgeleid uit metingen en aangifte van de voorgaande jaren). 
In principe bestaat de aangifte voor het deel 'Wateremissie' uit het aanvullen van deze vaste 
gegevens en uit het aangeven van de watergebruiken, de kenmerken van de lozingen en de geloosde 
vrachten per lozingspunt. 
 
Hieronder een overzicht van de schermen voor het deelformulier ‘Wateremissie’: 

• 1.A. Overzicht activiteiten met emissies naar water 

• 1.B. Processchema / flowchart (van het hele bedrijf) 

• 2. Watergebruik (van de gehele exploitatie) 

• 3. Lozingspunten 

• 4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering 

• 5. Meetmethoden 

• 6A. Watergebruik 

• 6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater 

• 6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden 

• Validatie waterbalans 

• 7. Overzicht water 

• 8.A. Ontwikkeling van de emissies naar water 

• 8.B. Geplande verbeteringen 

• VOLLEDIGIVA 

• Stoffenlijst 
 
 

Het IMJV-internetloket versus het IMJV-formulier m.b.t. het deelformulier ‘Wateremissie’. 

 
Het IMJV-internetloket is gericht naar een zo efficiënt mogelijke invoer van de gegevens, 
uitgaande van de vooraf ingevulde informatie. Deze vooraf ingevulde informatie werd 
geleverd door de Vlaamse Milieumaatschappij (‘Dienst Sturing en Rapportering Water’) en steunt op 
de aangiftegegevens van de vorige jaren. 
Gezien het IMJV-internetloket gericht is naar een efficiënte invoer van de gegevens, is het 
uiteindelijke IMJV deelformulier Wateremissie, als dusdanig niet direct herkenbaar. Wanneer 
echter een document gegenereerd wordt (in PDF-formaat), d.m.v. de knop ‘PDF downloaden’ 
(knoppenbalk ‘onderdaan’), worden alle tot dan ingevoerde gegevens getoond conform 
het officiële IMJV-formulier. 
 

De menubalk en knoppenbalk in het deelformulier ‘Wateremissie’ 

 
Menubalk bovenaan 
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Knoppenbalk onderaan 
 

 
 
Vorige: Hiermee gaat U naar de vorige bladzijde. De op het scherm ingevoerde gegevens 
worden bewaard. 
PDF downloaden: Hiermee kunt U een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en 
bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het 
onderdeel waar u zich bevindt (wateremissie). U kunt ook het volledige IMJV (alle 
deelformulieren) opvragen in PDF in het startscherm. 
Bijlage opladen: Hiermee kunt U bijlagen (b.v. een document) toevoegen aan de bladzijde van het 
IMJV. 
Stoffenlijst: Via deze knop krijgt u het scherm met de lijst van emissiestoffen die specifiek 
gekoppeld zijn aan dit IMJV-dossier. Met dit scherm (zie verder) kunt u deze stoffenlijst 
beheren (toevoegen, verwijderen,...). 
Volgende: Hiermee gaat U naar het volgende scherm van het IMJV-deelformulier. De 
ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. 
 
Indien U geen validatiefoutmelding krijgt, is alles in orde. U kunt altijd de ingebrachte 
gegevens opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank. 
 

Scherm IVA_1: 1.A Overzicht activiteiten met emissies naar water 

 
Dit scherm geeft een overzicht van alle activiteiten die verantwoordelijk zijn voor wateremissies. Deze 
activiteiten vormen de basis van het onderdeel wateremissie. Vermeld enkel de belangrijkste 
activiteiten van uw bedrijf. Een chemisch bedrijf heeft als activiteit bijv. 105.09 (Karakteristieke 
processen bij de fabricage van chemicaliën, chemische producten en kunstvezels) en kan nooit als 
activiteit waterzuivering hebben. Indien uw bedrijf water zuivert afkomstig van andere bedrijven, dient 
u wel de code voor waterzuivering (bijv. 109.02 - Afvalwaterbehandeling) te gebruiken. 
 

 
 
De activiteiten zijn ingevuld met de gegevens die de overheid kent. Om een nieuwe activiteit toe te 
voegen, drukt u op de knop 'Toevoegen'. U ziet dan een detailscherm waar u een benaming kan 
invullen en een NOSE-P code selecteren. 
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De NOSE-P code selecteert u door in de boomstructuur op de juiste NOSE-P code te klikken (meer 
details vindt u door op de + te klikken), waarna automatisch ook de omschrijving ingevuld wordt. 
Gebruik een NOSE-P code met minstens 5 cijfers. De omschrijving kan niet worden gewijzigd. 
Onderaan het detailscherm kan u de wijzigingen 'Bewaren' of 'Annuleren'. 
Om een activiteit te wijzigen klikt u op de benaming ervan. U komt dan opnieuw terecht in het 
detailscherm van deze activiteit. Activiteiten die niet (meer) correct zijn, kunnen aangeduid worden als 
niet van toepassing. Indien u een activiteit die u zelf heeft toegevoegd wenst te verwijderen kan dat 
via het verwijder-icoontje aan de rechterzijde van de tabel in het overzichtsscherm. 
Let wel het verwijderen of op 'niet van toepassing' zetten van activiteiten kan alleen als ze niet meer in 
gebruik zijn bij watergebruiken (hoofdstuk 2), lozingspunten (hoofdstuk 3) of apparatuur 
waterbehandeling (hoofdstuk 4). Dus moet je deze activiteiten eerst daar verwijderen of op 'niet van 
toepassing' zetten; of het gekoppelde watergebruik, lozingspunt of apparatuur waterbehandeling eerst 
verwijderen of op 'niet van toepassing' zetten. 
 
Een overzicht van de NOSE-P codes vindt u op de IMJV-website. 
 
 

Scherm IVA_2: 1.B Processchema / flowchart (van het hele bedrijf). 

 
Via dit scherm kan het processchema worden opgeladen. Indien uw bedrijf zowel luchtemissies als 
wateremissies moet rapporteren is het processchema hetzelfde. Indien reeds een processchema werd 
ingegeven (bij het deelformulier luchtemissies of wateremissies), zal dit processchema als link 
getoond worden. Door op de link te klikken wordt het processchema geopend. Via de knop 'Bladeren' 
kan u een processchema selecteren. Vervolgens klikt u op de knop 'Opladen', waarna het document 
verschijnt in de lijst. Er kunnen per IMJV meerdere bestanden opgeladen worden. U kan alle formaten 
gebruiken voor het processchema (.pdf,.gif, .jpg, .tiff,...). U kunt ook een tekstdocument toevoegen 
met tekst en figuren, hoewel we prefereren om dit in b.v. een pdf-formaat te krijgen. Zorg er wel voor 
dat het bestand niet te groot is. Indien u meerdere figuren wilt opladen, kunt u deze bestanden ook 

‘zippen’ en als één zip-bestand opladen. Met het verwijdericoontje  (rechts in de tabel) verwijdert u 
een opgeladen bestand. 
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Scherm IVA_3: 2. Watergebruik 

 
Dit scherm geeft een overzicht van welke soorten water uw bedrijf gebruikt voor welke activiteiten 
(aangeduid via NOSE-P code). De gegevens op dit scherm zijn vooringevuld.  
 

 
 
Indien u iets wenst te wijzigen klikt u op de herkomst in kwestie. U kan ook een herkomst toevoegen 
met de knop 'Toevoegen'. In beide gevallen wordt dan een detailscherm geopend. 
 

 
 
Hierin kunt u activiteiten (ont)koppelen van de herkomst van het water. U slaat de wijzigingen op via 
'Bewaren' of verlaat het scherm via 'Annuleren'. 
Indien een vooringevulde herkomst niet meer correct is, kan u in het detailscherm alle activiteiten 
ontkoppelen. Na bewaren ziet u in het overzichtsscherm dat de vooringevulde herkomst niet meer van 
toepassing is. Indien u een herkomst die u zelf heeft toegevoegd wenst te verwijderen kan dat via het 
verwijder-icoontje aan de rechterzijde van de tabel in het overzichtsscherm. 
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Verder in het formulier zal u gevraagd worden om per combinatie herkomst/activiteit het 
jaarwaterverbruik (m³) op te geven. 
 
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. 
 

Scherm IVA_4: 3. Lozingspunten 

 
Dit scherm toont een overzicht van alle gekende lozingspunten. Alle gekende lozingspunten zijn 
vooringevuld. 
 

 
 
U kan een meetput toevoegen via de knop 'Toevoegen'. Indien u iets wenst te wijzigen drukt u op de 
benaming van het lozingspunt in kwestie. U krijgt vervolgens een detailscherm om de gegevens van 
het lozingspunt in te vullen of te wijzigen. 
 

 
 
Volgende gegevens zijn weergegeven: 

• "Benaming": de omschrijving van het lozingspunt  

• "Meetputnummer": een uniek nummer toegekend door de overheid. Elk lozingspunt dat bij de 
overheid gekend is, heeft een ingevuld meetputnummer VMM.  

• "Meetputtype": hier zijn 3 mogelijkheden:  
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• "Lozend": het water van dit lozingspunt wordt geloosd in oppervlaktewater 
(rechtstreeks of via riolering in zone B en C)  

• "Transfer": het water van dit lozingspunt wordt na het verlaten van het bedrijfsterrein 
nog gezuiverd in een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie  

• "Oppompend": dit betreft oppervlaktewater dat wordt opgepompt via dit lozingspunt. 
Het opgepompte water mag enkel vermeld worden indien het opgepompt wordt uit 
dezelfde waterloop als waarin het geloosd wordt en dus gebruikt wordt voor de 
berekening van de netto jaarvracht. 

• "Lozingsplaats": duidt de plaats aan waar het afvalwater terechtkomt na het verlaten van het 
bedrijfsterrein. Hier zijn 8 mogelijkheden:  

• Afvoer naar andere exploitatie/ industriële WZI: voor water dat wordt afgevoerd naar 
een externe industriële waterzuiveringsinstallatie 

• Collector: voor alle lozingspunten die lozen in een collector van Aquafin 

• Grondwater: voor alle lozingspunten die lozen in grondwater (zeer uitzonderlijk) 

• Interne stroom: Gelieve dit niet meer te gebruiken 

• Kunstmatige afvoer hemelwater: voor bedrijven die lozen via regenwaterriolering 

• Opgenomen oppervlaktewater: voor alle lozingspunten van het type oppompend  

• Oppervlaktewater: voor alle lozingspunten van het type lozend die rechtstreeks in 
oppervlaktewater lozen  

• Riool: voor alle lozingspunten die lozen in de openbare riolering  

• "Activiteiten": duidt de activiteiten aan die via dit punt lozen of van het opgepompte water 
gebruik maken. 

 
Van gekende (vooringevulde) lozingspunten kunnen gekoppelde activiteiten losgekoppeld worden 
door ze in het detailscherm op 'niet van toepassing' te zetten. Ook aan vooringevulde lozingspunten 
kunnen nieuwe activiteiten gekoppeld worden door ze aan te duiden in het detailscherm. U kan in het 
detailscherm ook aangeven dat een gekend (vooringevuld) lozingspunt niet meer van toepassing is. 
Bij nieuwe lozingspunten dient u geen meetputnummer in te vullen, dit wordt bij het verwerken van de 
gegevens toegekend. U kan een nieuw lozingspunt (zelf aangemaakt) verwijderen via het verwijder-
icoontje. 
 
 

Scherm IVA_5: 4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering 

 
Dit scherm toont een overzicht van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering. Dit scherm is 
vooraf ingevuld met de gegevens die gekend zijn bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. 
 

 
 
Via de bedrijfsinterne benaming van de installatie kan u de gegevens van deze installatie wijzigen. U 
kan ook een nieuwe installatie toevoegen via de knop 'Toevoegen'. U komt dan in een detailscherm 
waar u de gegevens kan wijzigen of invullen. 
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In dit scherm kunnen 3 gekoppelde zaken gewijzigd of toegevoegd worden: de activiteiten, de 
techniekcodes en de stoffen die gezuiverd worden in deze installatie. 
 
Nog niet gekoppelde activiteiten kan u aan- of afvinken naargelang het water dat door deze installatie 
gezuiverd wordt afkomstig is van deze activiteiten. Reeds gekoppelde activiteiten (vooringevuld) kan u 
op 'niet van toepassing' zetten. 
 
Reeds gekoppelde techniekcodes (vooringevuld) kunnen op 'niet van toepassing' gezet worden. U kan 
ook een techniek toevoegen met de knop 'Nieuwe zuiveringstechniek toevoegen'. In beide gevallen 
komt u in een nieuw detailscherm. 
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Meer details vindt u door op de +-tekens te klikken. Er zijn tot 4 niveau's beschikbaar. Gebruik een 
techniekcode met minimum 2 cijfers. Door op het nummer of de naam van een techniek te klikken 
wordt deze geselecteerd en sluit dit detailvenster. U keert dan terug naar het detailvenster van de 
installatie. U dient hier vervolgens het jaar ingebruikname op te geven (verplicht). U kan een zelf 
toegevoegde techniek verwijderen met het verwijder-icoontje. De volledige lijst met techniekcodes 
vindt u hier. 
 
In het derde deel van de tabel kan u het verwijderingsrendement per verontreinigende stof opgeven. 
Indien u niet over concrete informatie beschikt, vult u hier het ontwerpverwijderingsrendement in. Bij 
vooringevulde verontreinigende stoffen kan u het rendement aanpassen of aangeven dat dit 
verwijderingsrendement niet meer geldig is, door 'niet van toepassing' te kiezen. Met behulp van de 
knop 'Nieuwe stof toevoegen', voegt u een extra lijn toe in deze tabel. U kan vervolgens de 
verontreinigende stof kiezen en het verwijderingsrendement invullen. Enkel de stoffen uit de stoffenlijst 
(zie verder) zijn beschikbaar. 
 
Verder kan u in het detailscherm voor een vooringevulde apparatuur waterbehandeling of 
waterzuivering aangeven dat deze niet meer in gebruik is, door naast de benaming 'niet van 
toepassing' te kiezen. 
 
In het overzichtsscherm kan een zelf aangemaakte apparatuur waterbehandeling of waterzuivering 
terug verwijderd worden via het verwijder-icoontje. 
 
 

Scherm IVA_6: 5. Meetmethoden waterverontreiniging 

 
In dit scherm krijgt u een overzicht van de opgegeven meetmethoden per verontreinigende stof. Deze 
gegevens worden nu opgevraagd via een keuzelijst per stof. Dit scherm is vooringevuld met de 
gegevens van vorig jaar. 
 

https://imjv.milieuinfo.be/sites/default/files/atoms/files/techniekcodes.pdf
https://imjv.milieuinfo.be/sites/default/files/atoms/files/techniekcodes.pdf
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Met behulp van de 'Toevoegen' knop kan u meetmethoden per verontreinigende stof toevoegen aan 
deze lijst. Indien u iets wenst te wijzigen aan een bestaande methode, klikt u op naam van de 
verontreinigende stof. U krijgt in beide gevallen een detailscherm waar u de gegevens kan invullen of 
wijzigen. 
 

 
 
Bij het toevoegen van een nieuwe meetmethode per verontreinigende stof kiest u eerst een 
verontreinigende stof. Enkel de stoffen uit de stoffenlijst (zie verder) zijn beschikbaar. Vervolgens kan 
u de methode kiezen. Deze methodes zijn specifiek per stof en zijn gebaseerd op gegevens voorzien 
in de Europese E-PRTR wetgeving en het bijhorende Guidance Document (1,6 MB). Dit zijn ISO en 
Europese Normen. Voor alle stoffen is een methode 'Andere' voorzien waarna u in het commentaar 
veld extra uitleg kan voorzien. U sluit het venster via 'Bewaren' of 'Annuleren'. 
 
Bij het wijzigen van een bestaande methode voor een verontreinigende stof kan u de methode en/of 
de commentaar wijzigen in het detailscherm. Ook kan u voor een bestaande methode aangeven dat 
deze niet meer geldig is door in het detailscherm 'niet van toepassing' te kiezen. U sluit het venster via 
'Bewaren' of 'Annuleren'. 
 
In het overzichtsscherm kan u een aangemaakte meetmethode terug verwijderen via het verwijder-
icoontje. 
 
 

Scherm IVA_9: 6.A Watergebruik 

 
Dit scherm toont alle herkomsten water in combinatie met de NOSE-P codes die in tabel 2 (scherm 
IVA_3) gedefinieerd werden. Per combinatie herkomst- NOSE-P code worden het waterverbruik en de 
bestemmingen getoond. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0166&qid=1634906805859&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/e-prtr/pdf/nl_prtr.pdf
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Door op een herkomst te klikken opent u het detailscherm voor deze herkomst in combinatie met de 
NOSE-P code op dezelfde lijn in de tabel. 
 

 
 
In dit detailscherm kan u het waterverbruik (in m3/jaar) en de bestemmingen (in percentages) 
opgeven. De som van de percentages dient 100% te zijn. 
 
Er zijn 4 bestemmingen: 

• In product: dit water verlaat het bedrijfsterrein in een product van uw bedrijf (bijv.dranken)  

• Verdampt: dit water verdampt op het bedrijfsterrein (bijv. koelwater, bij kookprocessen, 
stoomproductie,...)  

• Geloosd: dit water verlaat het bedrijfsterrein via een lozingspunt van het type 'Lozend' (uitleg 
bij scherm IVA_4; zie hoger)  

• Transfer: dit water verlaat het bedrijfsterrein via een lozingspunt van het type 'Transfer' (uitleg 
bij scherm IVA_4; zie hoger) 

 
Met de knop 'Bewaren' kan u de gegevens opslaan en terugkeren naar het overzichtscherm. Met de 
knop 'Annuleren' keert u terug zonder de gegevens op te slaan. 
 
Met behulp van de knoppen 'Totaal per herkomst' en 'Totaal per activiteit' kan u een samenvatting van 
de ingegeven waterverbruiken krijgen. 
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Met de 'Annuleren' knop sluit u de vensters van de totalen. 
 
Uiteindelijk moeten voor elke combinatie herkomst met NOSE-P code het waterverbruik en de 
bestemmingen ingevuld worden. Indien een combinatie herkomst met NOSE-P code niet geldig is, 
kan u dat aangeven in Rubriek 2: Watergebruik (van de gehele exploitatie) en verdwijnt deze hier ook 
uit de lijst. 
 
Wanneer u in scherm IVA_3 [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. 
 
 

Scherm IVA_10: 6.B.1 Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater 

 
Dit scherm geeft een overzicht van alle lozingspunten die u gedefinieerd hebt in tabel 3. 
Lozingspunten. Per lozingspunt kunnen de lozingsgegevens ingegeven worden. 
 

 
 
Om de gegevens van een lozingspunt te wijzigen, klikt u op de naam van de meetput. U krijgt dan 
onderstaand detailscherm. 
 



Handleiding deelformulier ‘Wateremissie’ IMJV-loket 

 
 
In dit scherm dient u volgende zaken in te vullen: 

• Debiet: het jaardebiet (m³) dat het bedrijfsterrein verlaat langs dit lozingspunt  

• Aantal dagen per jaar: het aantal dagen per jaar dat er lozing plaatsvindt langs dit lozingspunt 
(tussen 0 en 366)  

• Aantal uren per jaar: het aantal uren per jaar dat er lozing plaatsvindt langs dit lozingspunt 
(tussen 0 en 24 * aantal dagen)  

• pH: de jaargemiddelde pH van het water dat geloosd wordt langs dit lozingspunt (> 0 en <14)  

• Temperatuur: de jaargemiddelde temperatuur van het water dat geloosd wordt langs dit 
lozingspunt (tussen 0 en 100) 

 
Verder kan u per stof uit de stoffenlijst de gegevens invullen: 

• meetfrequentie: het aantal keer dat deze parameter gemeten is in het afgelopen jaar (>0)  

• standaardafwijking: de standaardafwijking op de metingen van deze parameters (formules)  

• gemiddelde concentratie (mg/l): de debietsgewogen gemiddelde concentratie (formules)  

• totale vracht (kg/j): de jaarvracht . Deze kan ook berekend worden aan de hand van de fx 
knop op de rij van de stof. Hierdoor wordt het debiet in m³ vermenigvuldigd met de 
concentratie in mg/l en gedeeld door 1000. U kan deze waarde ook intikken.  

• bepalingsmethode:  

• rekengegevens: als de vracht bepaald is aan de hand van berekeningen (bijv. uitstoot 
per ton productie)  

• meetgegevens: als de vracht bepaald is op basis van metingen  

• geschatte gegevens: als de vracht bepaald is op basis van schattingen 
 
U hoeft niet onmiddellijk alle stoffen uit de stoffenlijst in te vullen, maar per stof moeten alle velden 
ingevuld worden voor u kan bewaren. Let wel: van alle stoffen die in de stoffenlijst van uw bedrijf 
initiëel aanwezig waren, dient u de gegevens hier in te vullen vooraleer het deelformulier 
wateremissies correct is ingevuld. 
 
Met de knop onderaan het scherm 'Bereken vrachten' worden alle vrachten berekend zoals hierboven 
beschreven. Opgelet: het gebruik van deze knop overschrijft alle vrachten die reeds zijn ingevuld. 
 
Met de knop 'Afhalen stoffen' kan u een csv-bestand (comma separated value) afhalen met alle 
ingevulde gegevens en openen in een rekenblad. Vervolgens kan u alle waarden invullen (via 

https://www.milieuinfo.be/imjv-help/formules@20wateremissie.pdf
https://www.milieuinfo.be/imjv-help/formules@20wateremissie.pdf
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kopiëren en plakken) en het bestand terug opslaan als csv. Met de knop 'Opladen stoffen', kan dit 
bestand opnieuw opgeladen worden, waarna de gegevens in het loket zijn ingevuld. 
 
Met de knop 'Bewaren', slaat u de gegevens op en sluit u het detailvenster. Met de knop 'Annuleren' 
sluit u het venster zonder de gegevens op te slaan. 
 
 

Scherm IVA_12: 6.B.2 Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden 

 
In dit scherm kan u de lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden ingeven. Op het 
hoofdscherm staat een overzicht van alle reeds ingevulde abnormale lozingen. 
 

 
 
Met behulp van de 'Toevoegen' knop, kan u een stof toevoegen. Als u iets wenst te wijzigen aan een 
bestaande abnormale lozing, klikt u op de stof. In beide gevallen krijgt u volgend detailscherm. 
 

 
 
Hier kan u volgende gegevens ingeven: 

• Verontreinigende stof: de stof die geloosd is tijdens de abnormale lozing (enkel de stoffen uit 
de stoffenlijst zijn beschikbaar; zie verder)  

• Lozingsduur: geef aan hoeveel dagen de abnormale lozing geduurd heeft  

• Vracht: geef voor de stof in kwestie aan wat de geschatte hoeveelheid vracht is die extra 
geloosd werd ten gevolge van de abnormale omstandigheid  

• Oorzaak van de lozing: omschrijf kort wat de abnormale lozing veroorzaakt heeft (bijv. 
ongeval, stroomuitval, etc). 

 
Met de knop 'Bewaren', slaat u de gegevens op en sluit u het venster, met 'Annuleren' sluit het venster 
zonder de gegevens op te slaan.  
 
 

Scherm IVA_16: Validatie waterbalans 

 
Dit scherm toont de validatie op de waterbalans. Bij deze validatie worden de debieten uit rubriek '6.A. 
Watergebruik' voor geloosd, transfer en oppompend vergeleken met de debieten van de lozende, de 
transfer en de oppompende meetputten uit rubriek '6.B.1 Geleide lozingen'. Daarbij worden de 
debieten onder nose-p codes 113.01 en 105.01.01 niet meegerekend. Nose-p code 113.01 slaat 
immers op sanitair of huishoudelijk afvalwater. Nose-p code 105.01.01 slaat op koelwater dat niet 
wordt aangewend in het produktieproces en dus zonder extra verontreiniging terug in het 
oppervlaktewater terecht komt. 
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Indien in het validatiescherm het verschil tussen 'Totaal watergebruik' en 'Totaal debiet meetputten' 
groter is dan 20% dan wordt de validatie 'Fout' toegekend. Indien het verschil kleiner is dan 20% wordt 
de validatie 'OK' toegekend. 
 
Het validatiescherm is louter informatief en is dus niet blokkerend. Het is dus mogelijk om uw IMJV in 
te dienen ook al zijn er validatiefouten op de waterbalans. 
 
Als hulp bij dit scherm volgt hier een voorbeeld: 
 
Een bedrijf uit de chemische sector geeft de activiteitscodes 105.09, 113.01 en 105.01.01 op in zijn 
IMJV. Het bedrijf vulde de rubriek '6.A. Watergebruik' als volgt in: 
 

 
 
Uit onderstaande berekening blijkt dat 2.000.000 m3 oppervlaktewater uit het kanaal opgepompt wordt 
voor produktieprocessen (excl. 105.01.01), dat 1.525.000 m3 afvalwater uit produktieprocessen (excl. 
113.01 en 105.01.01) in oppervlaktewater geloosd wordt en dat 600.000 m3 afvalwater uit 
produktieprocessen (excl. 113.01 en 105.01.01) het bedrijfsterrein verlaat voor een behandeling in 
een waterzuiveringsinstallatie (transfer). 
 

Herkomst 
NOSE-p 
code 

Watergebruik 
(m3) 

Verdampt 
(%) 

Geloosd 
(%) 

Transfer 
(%) 

Verdampt 
(m3) 

Geloosd 
(m3) 

Transfer 
(m3) 

drinkwater 105.09 250.000 10 10 80 25.000 25.000 200.000 

drinkwater 113.01 50.000 0 0 100 0 0 50.000 

kanaal 105.01.01 3.000.000 0 100 0 0 3.000.000 0 

kanaal 105.09 2.000.000 5 75 20 100.000 1.500.000 400.000 

      Totaal: 1.525.000 600.000 

 
Het bedrijf vulde de rubriek '6.B.1 Geleide lozingen' als volgt in: 
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Dit betekent dat de som van de debieten van de lozende meetputten 1.525.000 m3, van de 
oppompende meetputten 2.000.000 m3 en van de transfer meetputten 600.000 m3 is. De 3.000.000 m3 
water opgepompt uit het kanaal als koelwater (onder activiteit 105.01.01) hoeft bij de meetputten niet 
gerapporteerd te worden, net zo min als de 50.000 m3 sanitair afvalwater geloosd op riool (onder 
nose-p-code 113.01). Zodoende krijgen we volgend validatiescherm te zien, dat aangeeft dat de 
waterbalans juist is: 
 

 
 
Wanneer u in scherm IVA_3 [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, hoeft u hier geen 
rekening te houden met de waterbalans. 
 
 

Scherm IVA_13: 7. Overzicht water 

 
In dit scherm worden de emissies uit de twee vorige schermen samengevat. Alle stoffen waarvoor een 
vracht ingevuld is worden hier getoond. Volgende kolommen worden berekend: 

• Geleide lozingen: som van alle vrachten van lozingspunten van het type 'Lozend' en 'Transfer' 
(zie hoger uitleg bij Scherm IVA_4)  

• Abnormale lozingen: som van alle vrachten uit de tabel abnormale lozingen  

• Bruto lozing: som van de geleide lozingen en de abnormale lozingen  

• Netto lozing: bruto lozing min de som van alle vrachten van lozingspunten van het type 
'Oppompend' (meer uitleg zie hoger onder IVA_4) 
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Aan de hand van de netto lozing wordt bepaald of de drempelwaarde voor uw bedrijf overschreden is 
voor de verontreinigende stof in kwestie. 
 

 
 
Onderaan het scherm, kan u nog andere stoffen ingeven dan de stoffen die voorzien zijn in het IMJV - 
deel wateremissies.  
 

 
 
Met behulp van de 'Toevoegen' knop, kan een andere stof toegevoegd worden. De gegevens van de 
bestaande stoffen kunnen gewijzigd worden door op de stof te klikken. In beide gevallen krijgt u een 
detailscherm. 
 

 
 
Hier kan u de benaming van een verontreinigende stof vrij ingeven en de verschillende vrachten zoals 
hierboven aangegeven. U sluit het venster via 'Bewaren' of 'Annuleren'. Met behulp van het verwijder-
icoontje kan u een verontreinigende stof verwijderen. 
 
 

Scherm IVA_14: 8.A Ontwikkeling van de emissies naar water 

 
In dit scherm kan u een bestand opladen waarin u aangeeft waarom de gerapporteerde vrachten 
afwijken van hetgeen vorig jaar gemeld werd. Met behulp van de 'Bladeren' knop kan u een bestand 
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op uw lokale systeem selecteren. Met behulp van de 'Opladen' knop wordt het bestand toegevoegd 
aan het IMJV. De bestanden kan u steeds bekijken door op de bestandsnaam te klikken. U kan een 
bestand verwijderen met het verwijder-icoontje.  
 

 
 
 

Scherm IVA_15: 8.B Geplande verbeteringen 

 
In dit scherm kunnen de geplande verbeteringen ingegeven worden. In het hoofdscherm staat een 
overzicht van de reeds ingevoerde geplande verbeteringen. 
 

 
 
Met de knop 'Toevoegen' kan u een nieuwe geplande verbetering toevoegen. Indien u de reeds 
ingevoerde gegevens wenst te wijzigen klikt u op de link in de tabel. In beide gevallen krijgt u volgend 
detailscherm. 
 

 
 
Hier kan u volgende velden invullen: 

• Geplande verbetering: omschrijving van wat er zal uitgevoerd worden  

• Verwacht jaar van ingebruikname  

• Voorziene kostprijs  

• Verwacht reductiepotentieel: geef aan welke reductie u verwacht van deze maatregelen. 
 
U sluit het venster via 'Bewaren' of 'Annuleren'. 
 
 

Scherm ‘Stoffenlijst’ 

 
Op dit scherm kan u de lijst met verontreinigende stoffen voor uw bedrijf raadplegen. Om de 
stoffenlijst te raadplegen of te beheren duwt u in eender welk scherm op de knop ‘Stoffenlijst’. De lijst 
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is vooringevuld met de stoffen waarvoor uw bedrijf volgens de Vlaamse Milieumaatschappij de 
drempelwaarden overschreden heeft. Hiervoor werden twee informatiebronnen gebruikt: de aangiftes 
van het IMJV van de vorige 3 jaren en de metingen van het afvalwatermeetnet van de Vlaamse 
Milieumaatschappij in de periode 2012 - 2015. Voor de stoffen die deel uitmaken van de 
vooringevulde lijst moeten de vrachten gerapporteerd worden in het IMJV van dit jaar. Indien er geen 
stoffen zijn ingevuld, of er ontbreken stoffen die u toch wenst te rapporteren kan u deze hier 
toevoegen. Enkel de stoffen die in deze stoffenlijst geselecteerd zijn kunnen gebruikt worden op 
andere plaatsen in het IMJV-loket ‘deel wateremissie’. 
 

 
 
Om een stof toe te voegen klikt u op de 'Toevoegen verontreinigende stof' knop. U krijgt dan een 
scherm met een lijst van alle stoffen die nog niet aanwezig zijn in uw stoffen lijst. 
 

 
 
Met behulp van de Ctrl-toets en of de Shift-toets (in combinatie met aanklikken met de muis) kan u 
verschillende stoffen tegelijk selecteren. Indien u de geselecteerde stoffen wenst toe te voegen aan 
uw stoffenlijst klikt u op 'Bewaren'. Indien u niets wenst op te slaan klikt u op "Annuleren". 
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Met behulp van de ‘Terug’ knop, keert u terug naar het scherm van waaruit u de stoffenlijst hebt 
opgeroepen. 
 
 

Scherm VOLLEDIGIVA 

 
Als je in scherm IVA_15 '8.B Geplande verbeteringen' op de knop 'Volgende' duwt dan kom je op 
volgend scherm terecht: 
 

 
 
Er wordt je gevraagd of het onderdeel 'Wateremissie volledig is ingevuld. 
 
Antwoord je 'JA' dan wordt het deelformulier 'Wateremissie' afgesloten en kan je daarna geen 
wijzigingen meer aanbrengen in dit deelformulier. Je kan het ingevulde deelformulier wel nog afhalen 
als PDF om het te bewaren en eventueel af te drukken. 
 
Opgelet: Door 'JA' te duwen is de aangifte nog niet ingediend. Het indienen kan door naar het tabblad 
'Verzenden' te gaan. 
 
Antwoord je 'NEE’ dan keer je terug naar scherm IVA_15 '8.B Geplande verbeteringen' en kan je het 
deelformulier 'Wateremissie' nog verder bewerken. 
 


