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Overgangsmaatregel

• Publicatie Verordening (EU) 2018/2026: 20.12.2018

• Van toepassing: 10.01.2019

• Tot 09.01.2020 mag mits toestemming milieuverificateur en

bevoegde instantie een milieuverklaring conform bijlage IV van 

Verordening (EG) 1221/2009) worden ingediend
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Onderdelen

• Bij voorkeur in elektronische of gedrukte vorm

• Duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving van reikwijdte van de 

EMAS-registratie, lijst van alle vestigingen waarop registratie 

betrekking heeft

• Korte beschrijving beheersstructuur waarop MBS steunt

• Korte beschrijving van de aanpak om belang van de significante 

milieuaspecten te bepalen

• Beschrijving ingevoerde en geplande maatregelen om 

milieuprestaties te verbeteren, doelstellingen, streefdoelen te 

verwezenlijken en naleving wettelijke voorschriften te waarborgen. 

Indien voorhanden verwijzen naar relevante optimale 

werkmethoden in sectorale referentiedocumenten
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Onderdelen

• Verklaring van naleving van wettelijke eisen

• Naam, accreditatie van verificateur en datum validering of bijlage VII

(verklaring milieuverificateur over verificatie- en 

valideringswerkzaamheden)

• Aanvullende feitelijke informatie mbt activiteiten, producten en 

diensten mag, maar moet gevalideerd worden door verificateur

• Milieuverklaring mag opgenomen worden in andere 

rapportagedocumenten van de organisatie mits:

- duidelijk onderscheid tussen gevalideerde en niet-

gevalideerde informatie

- milieuverklaring wordt duidelijk aangeduid (vb. met EMAS-

logo)

- opnemen korte toelichting van valideringsproces
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Milieuprestatie-indicatoren en 

kwalitatieve informatie

• Rapportage over een periode van minstens drie jaar, indien de 

gegevens beschikbaar zijn

• Beschrijving van de reikwijdte (organisatorische en materiële 

grenzen, toepasbaarheid, berekeningswijze) van elke indicator

• Kernindicator bestaat uit:

- A: totale jaarlijkse verbruik/de totale jaarlijkse productie

- B: jaarlijkse referentiewaarde (die de activiteit van de 

organisatie vertegenwoordigt)

- R= A/B
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Milieuprestatie-indicatoren en 

kwalitatieve informatie

• Energie (kWh, MWh, GJ, andere eenheden):

- totale directe energieverbruik

- totale verbruikte hernieuwbare energie

- Totale hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie 

(alleen gerapporteerd indien aanzienlijk groter dan totale 

hoeveelheid verbruikte energie of indien opgewekte energie 

niet zelf verbruikt wordt)

Indien verschillende soorten energie verbruikt of 

hernieuwbare energie opgewekt (elektriciteit, warmte, 

brandstof): ook rapportage over totale jaarlijkse verbruik
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Milieuprestatie-indicatoren en 

kwalitatieve informatie

• Materialen (kg, ton, m³, andere eenheden):

- jaarlijkse massastroom van essentiële gebruikte materialen 

(met uitzondering van energiedragers en water)

Indien er verschillende soorten materialen worden gebruikt: 

jaarlijkse massastroom rapporteren

• Landgebruik mbt biodiversiteit (m² of ha, andere eenheden):

- totaal landgebruik

- totale verharde oppervlakte

- totale natuurgerichte oppervlakte op het terrein (vb. gevels, 

daken, elementen ter bevordering van de biodiversiteit)

- totale natuurgerichte oppervlakte buiten het terrein 

(eigendom of in beheer van de organisatie, ter bevordering 

van de biodiversiteit)
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Milieuprestatie-indicatoren en 

kwalitatieve informatie

• Emissies:

- totale jaarlijkse emissie van broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, 

HFK’s, PFK’s, NF3 en SF6 (ton CO2- equivalent)

Overwegen te rapporteren volgens vastgestelde methode, 

zoals broeikasgassenprotocol

8



Milieuprestatie-indicatoren en 

kwalitatieve informatie

Getal B

• Moet jaarlijkse activiteit van organisatie zo goed mogelijk 

vertegenwoordigen

• Mogelijk maken milieuprestaties correct te beschrijven rekening 

houdend met eigenheid en activiteit van de organisatie:

• Gemeenschappelijke referentiewaarde voor de sector:

- totale jaarlijkse productie

- totaal aantal werknemers

- totaal aantal overnachtingen

- totaal aantal inwoners in een gebied

- ton verwerkt afval

- totale hoeveelheid geproduceerde energie

• Van zodra vastgelegd, gebruikt in toekomstige milieuverklaring

• Bij wijziging: toelichting in milieuverklaring, indicatoren van voorbije 

jaren herberekenen volgens nieuw getal B
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Openbaarheid

• Indien er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn om verslag 

uit te brengen over significante directe of indirecte milieuaspecten, 

rapporteren organisaties hun prestaties op basis van kwalitatieve 

informatie.

• Openbaarheid: Bij voorkeur beschikbaar op de website van de 

organisatie

• In geval van een gemeenschappelijke milieuverklaring moet de 

milieuverklaring beschikbaar zijn in (een van) de officiële ta(a)l(en) 

van de lidstaat waar de organisatie is geregistreerd of in (een van) 

de officiële ta(a)l(en) van de Unie die met de voor de registratie 

bevoegde instantie is/zijn overeengekomen. 

• De milieuverklaring mag ook beschikbaar worden gemaakt in 

aanvullende talen, mits de inhoud van het vertaalde document 

strookt met de inhoud van de originele milieuverklaring die door de 

milieuverificateur is gevalideerd en er duidelijk wordt vermeld dat 

het een vertaling is van het gevalideerde document.” 10



Thank you !

Veel succes !
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