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Handleiding IMJV-aangifte voor bedrijven in de voedingsindustrie 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Opgelet: deze handleiding gaat enkel over uw organisch-biologische stromen. Ook uw andere 
afvalstoffen en grondstoffen moeten gerapporteerd worden in het IMJV.  

Wat zijn organisch-biologische stromen? 

In deze handleiding bedoelen we met organisch-biologische stromen de stromen die bestaan uit 
plantaardige en/of dierlijke producten of daarvan afgeleid zijn. Het is duidelijk dat bij de verwerking 
van voedingsproducten heel wat organisch-biologische stromen vrijkomen, zoals groente- en 
vleesresten, maar ook verwerkte producten, vloeibare stromen, ... 

Welke organisch-biologische stromen moet ik rapporteren? 

Elke organisch-biologische stroom die ontstond tijdens of na het productieproces, die de 
exploitatiezetel heeft verlaten. Ook producten die geschonken werden aan bijvoorbeeld (sociale) 
organisaties worden in het IMJV opgenomen.  
 
Het volgende moet niet gerapporteerd worden:  

– door bedrijven die voeding voor menselijke consumptie produceren:  
o de producten die voor menselijke consumptie verkocht werden; 
o stromen die aan een ander bedrijf verkocht worden en daar volledig 

verwerkt worden tot producten voor menselijke consumptie. 
– door bedrijven die voeding voor dieren produceren:  

o de producten die verkocht werden als diervoeding. 

In welk deel van het IMJV moet ik mijn organisch-
biologische stromen rapporteren? 

Afhankelijk van de afnemer en de manier waarop die de stromen gebruikt of verwerkt, is een 
reststroom afval of grondstof. De hoeveelheden afval worden opgenomen in het deel Afval en de 
hoeveelheden grondstoffen in het deel Grondstoffen.  
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In grote lijnen rapporteert u de organisch-biologische stromen als volgt: 

– Onder luik afval: stromen die richting vergisting, compostering, bodem gaan (indien geen 
grondstofverklaring), die verwerkt worden tot diervoeding, naar dierlijke afvalverwerking 
gaan, die verbrand worden met of zonder energieterugwinning 

– Onder luik grondstoffen: stromen die rechtstreeks naar diervoeding gaan, die gebruikt 
worden in de biochemie, geschonken worden voor humane consumptie, die rechtstreeks 
als meststof of bodemverbeterend middel gebruikt worden 

 
Hierna volgt een overzicht van hoe u de fiches invult met een aantal voorbeelden van concrete 
stromen. 

DEEL AFVAL 

1. Geproduceerde afvalstof 
– Selecteer een afvalcode: meestal zal een code beginnende met '02' gebruikt worden. 

Dit zijn codes uit hoofdstuk 02 voor afval van de voedingsbereiding en verwerking. 
Ook andere codes zijn mogelijk.  

– Gebruikelijke naam afvalstof: Hier geeft u een omschrijving van de stroom. Vermeld 
hierbij ook:  

o of de stroom ontstaan is tijdens of na productie;  
o de eindbestemming, vb diervoeding (belangrijk), bodem, vergisting, 

verbranding, ...;  
o of het om een uitzonderlijke hoeveelheid afgekeurde producten gaat, zoals 

bij de fipronil crisis of andere abnormale omstandigheden. 
Voorbeelden:  

o “frietaardappelresten, ontstaan tijdens productie, voor verwerking tot 
diervoeding”,  

o  “slachtafval, ontstaan tijdens productie, bestemming verwerking dierlijke 
bijproducten”,  

o “afgekeurde kippen fipronil besmetting, voor verbranding”, 
o “verwerkte eierproducten, fipronil besmetting, voor verbranding”. 

– Vul de hoeveelheid en eenheid in.  
 

2. Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
– Geef hier de gegevens in van de IHM of het bedrijf dat de afvalstoffen heeft vervoerd 

(naam, adres, …).  
– Selecteer de vervoerswijze.  

 
3. Verwerker 

– Geef hier de gegevens in van de verwerker (naam, adres, …).  
– Selecteer de verwerkingswijze: kies hier de eindbestemming van de stroom.  

o Composteren: voor stromen die naar vergisting of compostering gaan, ook 
als ze eerst nog naar een ontpakker gaan. Vb schillen, pulp, al dan niet 
verpakte voeding, slibs, …  

o Recycleren:  
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 Voor stromen die verwerkt worden tot diervoeding. Vb droge 
koekjes, brood, yoghurt, schillen  

 Voor slibs of andere stromen die gebruikt worden als 
bodemverbeterend middel, waarvoor géén grondstofverklaring 
aangevraagd is.  
Deze stromen moeten uiteraard voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden voor gebruik als bodemverbeterend middel (zie 
Vlarema bijlage 2.2) 

 Voor dierlijk afval categorie 3 of dierlijk afval van pluimvee categorie 
2 dat naar dierlijke afvalverwerking gaat voor verwerking tot 
diermeel en dierlijk vet. 

Vermeld hierbij zeker ook bij de gebruikelijke naam naar welke recyclage het 
gaat: diervoeding, bodem of dierlijke afvalverwerking. 

o Verbranden met energieterugwinning of Verbranden verwijdering: voor 
bijvoorbeeld restafval; dierlijk afval categorie 1 en 2; met fipronil 
gecontamineerde dierlijke bijproducten; verontreinigde slibs die gedroogd 
en daarna verbrand worden; stromen die verwerkt worden tot biodiesel; ....  

o Andere voorbehandeling: deze categorie van afvalverwerking is zelden van 
toepassing voor organisch-biologische stromen uit de voedingsindustrie. 
Enkel als de eindbestemming niet verbranden, vergisting, diervoeding, 
biochemie, bodemverbetering of schenking voor menselijke consumptie is, 
dan kan deze verwerkingswijze gebruikt worden.  
Schenking voor menselijke consumptie, rechtstreeks gebruik als 
diervoeding,.. mag je invullen in het deel grondstoffen (zie hieronder). 
Vermeld bij de gebruikelijke naam zeker om welke voorbehandeling het gaat. 

o Sorteren: ook deze verwerkingswijze zal slechts zelden van toepassing zijn 
voor organisch-biologische stromen uit de voedingsindustrie. Geef zeker 
verduidelijking van de verwerkingswijze bij de gebruikelijke naam.    

DEEL GRONDSTOFFEN 

1. Geproduceerde grondstof 
– Selecteer een materiaalcode: voor organisch-biologische stromen uit de 

voedingsindustrie zijn vooral de volgende materiaalcodes van toepassing: 
o M08.01 grondstoffen voor rechtstreeks gebruik als diervoeding: de afnemer 

(veehouder), gebruikt de reststroom als voeder voor zijn dieren, al dan niet 
tegen een vergoeding.  
Indien nog een bewerking nodig is bij een verwerker om er diervoeding van 
te maken (zoals ontpakken, snijden, mengen, verhitten, …) moet het Deel 
Afval gebruikt worden met verwerkingswijze ‘recycleren’.  

o M08.02 grondstoffen voor de biochemie: voor gebruik in cosmetica, 
farmaceutica, bio-plastics, etherische oliën, … Niet voor gebruik in de 
voedingsketen.  

o M08.03 voedingsmiddelen die geschonken worden voor humane 
consumptie: schenkingen voor menselijke consumptie aan bijvoorbeeld 
(sociale) organisaties, bijvoorbeeld producten die bijna de 
houdbaarheidsdatum overschrijden.  
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o Rechtstreeks gebruik als meststof of bodemverbeterend middel: 
grondstoffen die rechtstreeks verspreid of ondergeploegd mogen worden op 
landbouwgrond: 

 M01.01 schuimaarde 
 M01.08 gedroogd cacao-, tabak- en koffieafval 
 M01.10 meel van oliekoeken 
 M01.11 moutscheuten 
 M01.16 filterkoek 
 M00.00 grondstoffen voor gebruik als bodemverbeterend middel die 

niet gespecificeerd worden in de materiaalcodelijst en dus geen 
materiaalcode hebben  

– Gebruikelijke naam grondstof: Hier geeft u een omschrijving van de stroom. Vermeld 
hierbij ook:  

o of de stroom ontstaan is tijdens of na productie;  
o de uiteindelijke toepassing, vb voor huisdieren, natte diervoeding, 

cosmetica, … 
Voorbeelden:  

o “frietaardappelresten, ontstaan tijdens productie, voor rechtstreeks gebruik 
als natte diervoeding” (M08.01);  

o “brood van bakker, overschot na productie, voor huisdieren” (M08.01); 
o “darmslijm van varkens, ontstaan tijdens productie, voor de productie van 

heparine” (M08.02); 
o “droge voeding, ontstaan na productie, overschot” (M08.03). 

– Vul de hoeveelheid en eenheid in.  
 

2. Toepassingswijze 
– Selecteer een toepassing:  

o Indien de grondstoffen naar één of enkele bedrijven gaan, kies dan 'ander 
gebruik in een ingedeelde inrichting' en geef bij 'Gebruiker' de gegevens op 
van de afnemer(s). Indien er meerdere afnemers zijn voor eenzelfde 
grondstof, moet per afnemer een apart formulier ingevuld worden, want je 
kan hier maar 1 gebruiker invullen. 

o Indien de grondstoffen naar een groot aantal verschillende afnemers gaan, 
kies je 'dispers gebruik'. 
 

3. Gebruiker 
– De gegevens van de gebruiker moeten hier ingevuld worden, als de toepassingswijze 

‘ander gebruik in een ingedeelde inrichting’ is. Bij de toepassing ‘dispers gebruik’ 
moet geen gebruiker ingevuld worden.  

Wat als ik de hoeveelheid niet ken? 

Probeer steeds zoveel mogelijk correcte hoeveelheden in te vullen in ton of kg. Indien de precieze 
hoeveelheden niet gekend zijn, mag een schatting gemaakt worden. 


