OVERZICHT VOORJAARSADMINISTRATIE 2011
Datum

Wat

Instantie

1 januari

Eerste periodiek onderzoek
gasopslagtank/drukvaten

Intern document (attest)

3 januari

C&L notificatie

15 januari

Aangifte heffing captatie oppervlaktewater

31 januari

Informatieplicht huishoudelijke verpakkingen (op
papier)

1 februari

CO2-emissiejaarrapport (BKG-inrichtingen)

15 februari
eind februari
eind februari

15 maart

Aangifte Mestbank
Informatieplicht bedrijfsmatige verpakkingen
Informatieplicht huishoudelijke verpakkingen
(digitaal)
Integraal milieujaarverslag
- Deelverslag identificatiegegevens
- Deelverslag luchtemissies
- Deelverslag energiegegevens
- Deelverslag wateremissies
- Deelverslag grondwaterstatistiek
- Deelverslag afvalstoffenmelding voor
producenten
- Deelverslag afvalstoffenmelding voor verwerkers

Europees Agentschap
voor Chemische stoffen
(ECHA)
Beheerder van de
betrokken waterweg
FOST Plus
VerificatieBureau
Benchmarkingconvenant
Vlaanderen (VBBV)
Vlaamse
LandMaatschappij (VLM)
Val-I-Pac
FOST Plus

Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE)
Brussel

Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM)
Interregionale
VerpakkingsCommissie
(IVC)

15 maart

Aangifte heffing afvalwater en grondwater

31 maart

Melding organisatie terugnameplicht /
Informatieplicht

31 maart

Opvragen verwerkingsattesten verpakkingsafval

Operatoren

31 maart

Jaarlijks document m.b.t. gebruik van organische
oplosmiddelen

Intern document

31 maart

Rapporteringsdocument fugitieve VOS emissies

Intern document

1 april

Jaarverslag milieucoördinator

1 april

Monitoring en verslaggeving ikv.
Benchmarkingconvenant

1 april

Monitoring en verslaggeving ikv. Auditconvenant

30 april

Inleveren emissierechten voor BKG-inrichtingen

Intern document
VerificatieBureau
Benchmarkingconvenant
Vlaanderen (VBBV)
Verificatiebureau
Auditconvenant
Vlaanderen (VAV)
Vlaams Gewest (via
Nationaal register van
broeikasgassen)
Vlaamse Energie
Agentschap (VEA)
Europees Agentschap
voor Chemische stoffen
(ECHA)

1 mei

Rapport van energiegegevens

1 juni

REACH notificatie

30 juni

Certificatie aangifte VAL-I-PAC

VAL-I-PAC

30 juni

Toepassen maatregelen energieplan
Benchmarkingconvenant

Commissie
Benchmarking
Openbare
Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse
Gewest (OVAM)

1 juli

Administratie aanvaardingsplicht

1 oktober

Contract i.v.m. lozing afvalwater uit eigen
waterwinning

15 november

Voorstel monitoringplan voor volgend jaar

31 december

BPBP droogkuis

31 december

Eerste OBO cat. B inrichting van voor 29/10/1995

Aquafin nv
VerificatieBureau
Benchmarkingconvenant
Vlaanderen (VBBV)
Openbare
Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse
Gewest (OVAM)
Openbare
Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse
Gewest (OVAM)

Hierna vindt u een overzichtstabel van alle mogelijke taken die kunnen/moeten uitgevoerd worden
op gebied van preventie in 2011.
Deadline
vóór 1 januari
februari
maart
vóór 1 april
vóór 1
november
maandelijks
jaarlijks
minimum 2
keer, wenselijk
3 keer
desgevallend

Wat
Eindevaluatie van het jaaractieplan (JAP) door het comité (CPBW)
Jaarverslag IDPB / EDPB op het comité (CPBW)
Toelichting door de milieucoördinator op het comité (CPBW)
Jaarverslag IDPB / EDPB indienen bij de FOD WASO (regionale directie)
Jaaractieplan (JAP) voor 2011 voorleggen aan het comité (CPBW) + eventuele
bijsturing van het globaal preventieplan (GPP)
- verslag over de werking van de Interne Dienst Preventie (IDPBW)
- verslag en uitnodiging voor het CPBW toesturen aan de Preventie-adviseur
belast met het Medisch Toezicht
- rondgang Preventie-adviseur belast met het Medisch toezicht
- oefening noodplanning
Deelname van Preventie-adviseur belast met het Medisch toezicht aan het
CPBW
- verslagen van de bezoeken aan de werkplaatsen door de preventie-adviseur

Opm.: Indien er geen CPBW is, wordt dit vervangen door de syndicale afvaardiging of de
werknemers.

