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 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

STEM 
 
STEM staat voor "Structurele Evaluatie Milieuwetgeving". 
Het programma, en alle binnen dit programma uitgevoerde evaluatieonderzoeken, 
worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het onderzoeksprogramma loopt van 
september 2004 tot en met december 2008, en is een concreet vervolg op de 
Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) die de evaluatie van 
milieuwetgeving tot 1 januari 2004 op zich heeft genomen. 
 
In het vierjarig onderzoeksprogramma worden zowel ex ante als ex post evaluatie 
van milieuwetgeving verricht. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan 
kennis inzake regulering op het milieubeleidsterrein, dat wil zeggen inzake de 
mogelijkheden om via wetgeving het milieu in brede zin te beschermen. De 
resultaten van de onderzoeken zullen tevens gericht zijn op de verbetering van de 
kwaliteit van regelgeving in brede zin, waaronder in ieder geval worden begrepen 
vraagstukken van subsidiariteit (is regelgeving (in de gegeven vorm) wenselijk), de 
effectiviteit, efficiëntie, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving, 
de vormgeving van de waarborgen voor burgers (kenbaarheid, inspraak, 
rechtsbescherming) en de rechtmatigheid. 
Per jaar wordt, mede aan de hand van dit meerjarig onderzoeksprogramma, een 
jaarprogramma opgesteld waarin de concreet uit te voeren evaluatiestudies 
worden benoemd. 
 
Eerder is in het kader van STEM verschenen: 
 2005/1: Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid; een verkenning 

naar de bevoegde instanties(s) in Nederland 
 2005/2: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met 

onzekere milieurisico’s door de wetgever, bestuurder en de rechter 
 2005/3: Decentraliseren of dereguleren? Milieuregulering door decentrale 

overheden bij deregulering van VROM-wetgeving 
 
Verdere informatie is te vinden op www.evaluatiemilieuwetgeving.nl. Daar zijn 
ook de uitgebrachte evaluatiestudies te downloaden.  
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Voorwoord 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar ervaringen met het 
overheidsverslag als bedoeld in hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer. De 
evaluatie van het overheidsverslag is onderdeel van het Jaarprogramma 2005 van 
het STEM-programma (Structurele Evaluatie Milieuwetgeving). 
 
Het onderzoek is in de periode februari-juli 2005 uitgevoerd door het Instituut 
voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam (IVM) en door 
het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam (CvM). Het 
IVM voerde het beleidsmatig deelonderzoek uit en had de projectleiding, het CvM 
voerde het juridisch deelonderzoek uit. 
 
De opzet van het onderzoek, een tussenrapport en het concept-eindrapport zijn 
besproken met de begeleidingscommissie. Die bestond uit drs. N.A.V. Verheul 
(ministerie van VROM), drs. J. van Wijngaarden (ministerie van VROM), mw. drs. 
S.J. Verweij (VNO-NCW) en mw. mr. M. Robesin (Stichting Natuur en Milieu). Wij 
danken de begeleidingscommissie voor hun commentaar en suggesties. 
 
Voor het beleidsmatige deel zijn interviews gehouden met branche-organisaties, 
bedrijven, bestuursorganen en overige stakeholders. Wij danken de betrokkenen 
voor hun bereidheid om op vrij korte termijn inzicht te geven in hun ervaringen 
met het overheidsverslag. Ook andere instanties die telefonisch zijn benaderd 
hebben nuttige informatie geleverd. Dank daarvoor. 
 
De inhoud van bijgaand rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen, blijft 
natuurlijk voor rekening van de auteurs. 
 
Frans van der Woerd 
Leontien Bos -Gorter 
Rosa Uylenburg 
Liesbeth Vogelezang -Stoute 
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Samenvatting 

Ruim zes jaar geleden is de wettelijke regeling voor milieuverslaglegging in 
werking getreden. Ongeveer 250 overwegend grote bedrijven moeten jaarlijks een 
overheidsverslag (MJV) maken. In ‘Het milieujaarverslag. Zes jaar later’ wordt het 
functioneren van het MJV geëvalueerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader 
van het ‘STEM-programma’ (structurele evaluatie milieuwetgeving). De centrale 
probleemstelling bij deze evaluatie van het overheidsverslag luidt: 

Voldoet het overheidsverslag op grond van hoofd tuk 12 Wet 
milieubeheer (Wm  voor bedrijven en bestuursorganen aan zijn beoogde
functie , in he  bijzonder voor de stroomlijning van milieurapportages, en 
hoe kunnen deze functies worden geoptimaliseerd? Vervult he  
overheidsverslag tevens aanvu ende functie  voor andere stakeholders 
van bedrijven? 

s
)  

s t
t

ll s

 
Het onderzoek omvat een juridisch en een beleidsmatig deel. Het juridisch 
onderzoek is gebaseerd op analyse van regelgeving en beleidsstukken en van de 
parlementaire geschiedenis van die regelgeving. Daarbij is veel aandacht besteed 
aan rapportageverplichtingen ingevolge Europese regelgeving. Het beleidsmatig 
onderzoek is gebaseerd op gestructureerde interviews met branche-organisaties, 
bedrijven, bestuursorganen en stakeholders. Deze spitsen zich toe op de 
papierindustrie en op de chemische industrie. Gezien de actualiteit is afzonderlijk 
aandacht besteed aan de ervaringen met het in 2004 ingevoerde elektronische 
milieujaarverslag (e-MJV). 
 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende. Bij het 
stroomlijnen van rapportages aan de overheid zijn goede resultaten bereikt: tien 
bestaande rapportages zijn in het overheidsverslag geïntegreerd. Het 
overheidsverslag dient als gegevensbron voor EG-rapportageverplichtingen (zoals 
voor het emissieregister EPER en voor lucht- en waterkwaliteitsrichtlijnen). De 
overlap met andere milieurapportages blijkt beperkt te zijn. Mogelijkheden tot 
verdere stroomlijning zijn er, behalve voor de toekomstige rapportages voor het 
Pollutant Release and Transfere Register (het PRTR, dat het EPER zal vervangen), 
voor de rapportages inzake de MJA Energie (opname in het e-MJV in 2006), de 
Benchmark Energie (opname onzeker), de emissiehandel CO2 en NOx en meldingen 
betreffende ozonlaagafbrekende stoffen.  
 
De stoffenlijst van het MJV vertoont lacunes, met name op het gebied van EG-
rapportages inzake de waterkwaliteit. De Kaderrichtlijn Water en de PRTR-richtlijn 
zullen tot uitbreiding van het aantal stoffen noodzaken. 
 
Het overheidsverslag draagt volgens bedrijven en bestuursorganen bij aan 
overzicht van de milieuprestaties. Bij kleinere zelfstandige bedrijven speelt het 
verslag een rol in het structureren van het interne monitoringsysteem. 
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De invoering van het e-MJV is vrij soepel verlopen en startproblemen zijn in 2005 
vrijwel verdwenen. Meer dan 80% van de bedrijven maakt nu naar tevredenheid 
gebruik van het e-MJV. Bestuursorganen signaleren als nadeel van het e-MJV een 
vermindering van de inhoudelijke afstemming onderling. Het e-MJV heeft volgens 
bestuursorganen de kwaliteit van cijfers niet verbeterd. 
 
Stakeholders gericht op de lokale situatie rond bedrijven hebben baat bij gegevens 
uit het overheidsverslag. Stakeholders op landelijk niveau hebben vaker behoefte 
aan cijfers op concernniveau. De emissieregistratie-website, door het RIVM in april 
2006 te openen, zal de toegankelijkheid van emissiecijfers verbeteren. Bedrijven 
kondigen aan zelf te blijven werken met andere vormen van rapportage aan 
omwonenden, werknemers, bezoekers en NGO’s, nu het verplichte 
publieksverslag is afgeschaft.  
    
Het onderzoek eindigt met aanbevelingen, waarvan de belangrijkste hier worden 
samengevat. Naast invoering van bovengenoemde mogelijkheden tot verdere 
stroomlijning, wordt aanbevolen de ministeriële regeling milieuverslaglegging 
(2002) in overeenstemming te brengen met het feitelijk gehanteerde format, ter 
verduidelijking en versterking van de juridische basis van het MJV.  
 
Gezien de discussie over het beschrijvende deel in het MJV (bedrijven willen dit 
deel korter en bestuursorganen willen het uitgebreider en meer gestructureerd) 
verdient het aanbeveling in het format alleen die passages te schrappen die 
betrekking hebben op gegevens die reeds aan bevoegde gezagen zijn geleverd en 
voor andere instanties en stakeholders toegankelijk zijn. 
 
Ter voorkoming van data lacunes, dient het aantal stoffen in het MJV te worden 
uitgebreid met een aantal (prioritaire) stoffen uit de waterrichtlijnen en de PRTR-
richtlijn. Wegens lacunes met betrekking tot rapporterende bedrijven, dienen er 
aanvullende rapportageverplichtingen te komen voor EPER/PRTR-bedrijven die 
niet onder het MJV vallen. 
 
Met betrekking tot de kwaliteit van cijfers, verdient het - gezien het toenemend 
belang van EG-rapportages - aanbeveling kwaliteitscriteria op EG-niveau waar 
mogelijk toe te passen in het MJV-stelsel. Daarbij lijkt het van belang documenten 
(zoals handreikingen) ten behoeve van de MJV-validering een duidelijke juridische 
status te geven. Verder verdient het aanbeveling de nationale, aan de EG 
rapporterende instanties een duidelijker aandeel te geven in de validering, door 
invloed op handreikingen of door een rol in de valideringsprocedure.  
 
Gezien de behoefte aan – enerzijds - een één-loket helpdesk en – anderzijds - 
specialistische ondersteuning bij gegevenslevering en validering, verdient het 
aanbeveling één goed bereikbare landelijke helpdesk (FO-Industrie) te combineren 
met een soepele doorverwijzing voor specialistische vragen naar gespecialiseerde 
(landelijke) instanties.    
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1.1 
HOOFDSTUK
1 Inleiding 

LGEMEENA  

ling voor milieuverslaglegging is ruim zes jaar geleden in 

 een overgangsperiode in de regeling voor 

wetgeving’, teneinde een vermindering van administratieve lasten tot stand te 

                                      

Het voorliggende onderzoek betreft een evaluatie van het overheidsverslag als 
bedoeld in hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer (Wm). Deze evaluatie is 
onderdeel van het Jaarprogramma 2005 van het STEM-programma (Structurele 
Evaluatie Milieuwetgeving). 
 
De wettelijke rege
werking getreden.1 De regeling verplicht bepaalde bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen bedrijven om een overheidsverslag te maken. Op grond van 
de wettelijke regeling in hoofdstuk 12 Wm en het Besluit milieuverslaglegging2 zijn 
op dit moment ongeveer 250 bedrijven verplicht tot het jaarlijks maken van een 
overheidsverslag. 
 
De regeling voor de milieuverslaglegging zal in dit onderzoek worden geëvalueerd 
in het licht van enerzijds de functies van verslaglegging en anderzijds de 
efficiëntie, in het bijzonder door de verplichtingen op grond van hoofdstuk 12 Wm 
te vergelijken met andere milieurapportageverplichtingen van bedrijven. Daarbij 
wordt zowel een juridische als een beleidsmatige onderzoeksbenadering gevolgd. 
 
Per 1 januari 2004 is
milieuverslaglegging afgesloten. Vanaf die datum geldt dat 
rapportageverplichtingen die in vergunningen worden opgelegd in beginsel 
geïntegreerd moeten worden in het milieuverslag. Eveneens per 2004 is de 
mogelijkheid geopend voor verslagplichtige bedrijven om het milieuverslag 
elektronisch aan te leveren. 
 
Naast de verplichting tot het maken van het overheidsverslag, bevatte hoofdstuk 
12 Wet milieubeheer tot voor kort voor dezelfde bedrijven de verplichting tot het 
maken van een publieksverslag. Bij wetswijziging van 8 juni 2005 is de verplichting 
tot maken van een publieksverslag afgeschaft.3 Het besluit tot afschaffing van het 
publiekverslag is genomen in het kader van het project ‘herijking van VROM-

                           

 

1 Wet van 10 april 1997, Stb. 170. 
2 Stb. 1998, 655. 
3 Wet van 8 juni 2005 (afschaffing verplichting publieksverslag), Stb. 2005, 317. De wijziging trad in

werking op 30 juni 2005. 
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brengen.4 In de toelichting bij het wetsvoorstel tot afschaffing van het 
publiekverslag wordt overwogen dat het publieksverslag niet aan zijn 
verwachtingen beantwoordt. Uit het evaluatieonderzoek van KPMG uit 2003 zou 
blijken dat de belangstelling van het publiek voor het publiekverslag gering is.5 Uit 

et KPMG-onderzoek komt overigens een meer genuanceerde conclusie naar 

.2 allereerst de centrale probleemstelling 
n. Daarna geven we in paragraaf 1.3 

een overzicht van de actoren rond het overheidsverslag en hun rol. Paragraaf 1.4 
erzicht van de inhoud van 

het verd

1.2 PROBLEE

h
voren (zie paragraaf 2.1).6 Het onderhavige onderzoek richt zich – gelet op het 
afschaffen van de verplichting tot het maken van het publieksverslag - op het 
overheidsverslag.  
 
In deze inleiding wordt in paragraaf 1
uitgewerkt tot vier concrete onderzoeksvrage

beschrijft opzet en fasering van het onderzoek. Een ov
ere rapport besluit de inleiding. 

MSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

ale probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
Voldoet het overheidsverslag op grond van 

De centr
hoofdstuk 12 Wm voor 

an zijn beoogde functies, in het bijzonder 

mlijning’ in deze vraagstelling wordt gedoeld op het zoveel 

of v
De 
onderzoeksvragen:  

 slag (e-MJV) een 

ges emissiehandel, voor de effectiviteit 

 
andere verslagverplichtingen, op een efficiënte manier informatiefuncties voor 

                                                                

bedrijven en bestuursorganen a
voor de stroomlijning van milieurapportages, en hoe kunnen deze functies 
worden geoptimaliseerd? Vervult het overheidsverslag tevens aanvullende 
functies voor andere stakeholders van bedrijven? 
 

Met het begrip ‘stroo
mogelijk integreren van verschillende, afzonderlijke rapportages, met behoud van 

erbetering van de kwaliteit van de in het rapport opgenomen gegevens. 
bovenstaande probleemstelling is opgesplitst in vier concrete 

 Vervult het overheidsverslag volgens hoofdstuk 12 Wm op een effectieve 
manier zijn beoogde functies voor bedrijven en bestuursorganen, in het 
bijzonder met betrekking tot het stroomlijnen van rapportages aan de 
overheid? 
Is het in 2004 geïntroduceerde elektronische milieujaarver
goede, in de toekomst bruikbare toepassing van hoofdstuk 12 Wm? Wat 
betekenen andere wijzigingen met betrekking tot de verslaglegging sinds 2002, 
zoals de op handen zijnde rapporta
en/of de efficiëntie van de milieujaarverslaglegging? 
Vervult het overheidsverslag volgens hoofdstuk 12 Wm, mede in relatie tot 

diverse stakeholders van bedrijven?  
  Welke verbeterpunten kunnen belangrijk bijdragen aan (of zijn een 

voorwaarde voor) de effectiviteit en de efficiëntie van de het overheidsverslag? 
 

 
.

erstukken II 2004-2005, 29 972, nr. 3, p. 1. 

4 Kamerstukken II 2003-2004, 29 383, nr. 1  Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving. 
5 Kam
6 KPMG/NIPO, Evaluatieonderzoek wet- en regelgeving milieujaarverslagen, Den Haag: 2003, p. 27 en 

71.  
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Dit onderzoek sluit aan bij resultaten van eerder evaluatieonderzoek, met name bij 
het eerder genoemde Evaluatieonderzoek wet- en regelgeving milieujaarverslagen 

verslaglegging.7 De onderzoeksvraag 
inzake het elektronisch jaarverslag is ingegeven door praktische ontwikkelingen 

1.3 

en het Discussiedocument evaluatie milieu

op dit moment in het kader van de activiteiten tot verbetering van de kwaliteit van 
milieuverslagen. 

DE ACTOREN ROND HET MILIEUJAARVERSLAG 

Bij milieuverslaglegging in het algemeen zijn meerdere partijen betrokken: 
bedrijven, bestuursorganen en stakeholders. Bedrijven hebben belang bij een lage 
rapportagedruk, maar ook bij goede communicatie met de bevoegde instanties en 
met hun stakeholders. Bestuursorganen en stakeholders hebben behoefte aan 
fficiënte informatievoorziening door bedrijven. Hoofdactoren in relatie tot het 

ntroleert of de overheidsverslagen van de 250 verslagplichtige 
edrijven alsmede de validering van de bevoegde gezagen op tijd worden 

t CBS, overige stakeholders, de 
uropese Commissie) hebben geen wettelijke rol in de procedure rond het 

n van de EG willen ze 

m
 
Ac

gen) voor de vergunningverlening (art. 12.8 Wm). 

e
milieujaarverslag op basis van hoofdstuk 12 Wm zijn en blijven de bij wet 
aangewezen bedrijven en hun bevoegde bestuursorganen. Zij zijn echter niet de 
enige betrokkenen. 
 
Het speelveld rond het overheidsverslag is te karakteriseren als een spinnenweb. 
FO-Industrie8, in opdracht van het ministerie van VROM, vormt de spin in het 
web. FO-Industrie co
b
aangeleverd. FO-Industrie bewerkt die informatie en stelt vervolgens 
(gesommeerde) informatie beschikbaar voor diverse overheid- en niet-
overheidsinstanties. 
 
Bedrijven en bevoegde gezagen hebben specifieke taken en verplichtingen op basis 
van de Wet milieubeheer. FO-Industrie heeft als organisatie als taken het 
verzamelen van alle bedrijfsverslagen, het controleren van papieren verslagen op 
volledigheid en consistentie en het sommeren tot branche-overzichten. De 
afnemers (onder andere het RIVM, het RIZA, he
E
overheidsverslag. Vanwege hun eigen taken en vanwege eise
wel invloed uitoefenen op opzet en totstandkoming van het overheidsverslag. De 

inister van VROM speelt een coördinerende rol. 

toren rond het overheidsverslag hebben de volgende rol: 
 Aangewezen bedrijven met provinciale Wm-vergunning (250 bedrijven in 10 

sectoren). Zij zijn verplicht het overheidsverslag op te stellen en binnen drie 
maanden na het verslagjaar op te sturen naar betrokken bevoegd gezag (of de 
betrokken bevoegde geza

 Bestuursorganen: provincies (Wm-vergunning) en waterschappen/ 
Rijkswaterstaat (Wvo-vergunning), vaak dus twee bestuursorganen per bedrijf. 

                                                                 
7 Ministerie VROM, Discussiedocument evaluatie milieuverslaglegging 2003, <www.minvrom.nl> 

(Dossier Milieujaarverslag).  
8 Facilitaire Organisatie Industrie. 
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Deze bestuursorganen hebben de taak de overheidsverslagen binnen twee 
maanden te valideren 9. 
FO-industrie: ‘Spin-in-het-web’. Deze door het Ministerie van VROM betaalde 
organisatie is begin jaren 90 ontstaan ter ondersteuning van sectorconvenanten 
in het kader van het doelgroepbeleid. FO-I controleert op papier aangeleverde 
bedrijfsverslagen op volledigheid en consistentie en sommeert de 
bedrijfsverslagen tot branche-overzichten. De controletaak is sterk afgenomen 
sinds het elektronische milieujaarverslag en de validering rechtstreeks naar de 
door het RIV

 

M beheerde database gaan (zie verder hoofdstuk 7). FO-I verzorgt 

 anisaties als afnemers: onder andere CBS, RIVM en RIZA. Deze 

gen volgens EG-richtlijnen. 
 Minister van VROM: verantwoordelijk voor het milieubeleid en wet- en 

aandacht te besteden aan de hoofdactoren bedrijven en bestuursorganen. Het 

1.4 

ook een helpdesk die bedrijven ondersteunt bij het invullen. De toelichting bij de 
Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging vermeldt dat de FO-I een rol heeft bij 
het verzenden van de modellen en het invoeren van de data in een bestaande 
database en het verstrekken van gegevens aan de betrokken nationale 
instanties10.  
Overheidsorg
organisaties gebruiken –meestal gesommeerde- cijfers ten behoeve van eigen 
taken, met name monitoring van het milieubeleid, voor het statistisch bureau 
Eurostat of om te voldoen aan rapportageverplichtin

regelgeving. 
 Overige stakeholders: NGO’s milieu, consumenten, werknemers, omwonenden. 

Zij hebben behoefte aan bedrijfsinformatie, uit algemene interesse in het 
bedrijfsbeleid of in geval van overlast en klachten. 

 
Uit de beschrijving van het speelveld blijkt dat het onvoldoende is om uitsluitend 

speelveld is breder, daarmee voor het milieubeleid ook dynamischer en 
interessanter. Zowel in de juridische als in de beleidsanalyse zullen we dan ook 
gepast aandacht besteden aan de overige betrokkenen. 

OPZET EN FASERING VAN HET ONDERZOEK 

Dit onderzoek omvat een juridisch deelonderzoek en een beleidsmatig 
deelonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari 2005 tot en met 

deelonderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor 

ngscommissie. 

 onderzoek 

entaire geschiedenis van die regelgeving. 

    

juli 2005. Het juridisch 
Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam. Het beleidsmatig deelonderzoek 
is uitgevoerd door het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. De opzet van het onderzoek, een tussenrapport en het concept-
eindrapport zijn besproken met de begeleidi

Het juridisch
Het juridisch onderzoek is gebaseerd op analyse van regelgeving en 
beleidsstukken en van de parlem

                                                             
eze termijn is vastgelegd in de handreiking Validatie Milieujaarverslagen (2003), hfdst 5. Ingevo

. 12.7 lid 1 W

9 D lge 

art m dient het milieujaarverslag uiterlijk per 1 juli voor een ieder ter inzage te zijn. Hieruit 

kan worden afgeleid dat er in totaal een periode van drie maanden (1 april tot 1 juli) is voor validatie en 

eventuele bijstellingen of aanvullingen van het verslag. 
10 Toelichting bij de Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 2001, 250, p.9. 
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Bovendien zijn enkele telefonische gesprekken gehouden met het RIVM, het CBS, 
t RIZA en SenterNovem (zie referenties). 

et juridisch deel van dit onderzoek richt zich, 

he
 
H gezien de centrale 

 t het 
idsverslag te vervullen? Daarbij zal de nadruk worden gelegd op 

 en 

bedrijven, maar richt zich 
voering daarvan. 

Het beleidsmatig deelonderzoek is toegespitst op de papierindustrie en de 

oerd: 

oe hoog de feitelijk ervaren lastendruk door 
aardoor de 

do wee papierfabrieken en twee chemische 
bedrijven. Drie interviews met bestuursorganen geven inzicht in nut en noodzaak 

 volgende gestructureerde interviews gehouden:  
 Interviews met bedrijven (2 papierbedrijven plus 2 chemische bedrijven). 
 Interviews met bestuursorganen (2 provinciale ambtenaren; 1 Wvo-ambtenaar). 

onderzoeksvraag, op drie aspecten: 
Wat zijn de doelstellingen van het overheidsverslag en welke functies beoog
overhe
doelstellingen die verband houden met de stroomlijning van informatie, in 
relatie tot de informatiefunctie van het overheidsverslag naar de overheid
derden. 

 Op basis waarvan zijn milieugegevens vereist, welke specifieke terreinen betreft 
dit en hoe vindt de rapportage van die gegevens plaats? Is sprake van overlap 
tussen de verplichting tot het opstellen van een overheidsverslag op grond van 
hoofdstuk 12 Wm en andere milieuverslagverplichtingen? 

 Welke Europeesrechtelijke grenzen en voorwaarden bestaan ten aanzien van een 
verdere stroomlijning van het overheidsverslag op grond van hoofdstuk 12 
Wm? 

Het juridisch deelonderzoek is niet beperkt tot bepaalde 
op  overheidsverslag en de uit de gehele regeling voor het

Het beleidsmatig onderzoek 

chemische industrie. Hiermee is gekozen voor twee uiteenlopende 
bedrijfssectoren. De papierindustrie heeft een homogeen productieproces en een 
beperkt aantal markten. De chemische bedrijven hebben daarentegen een 
heterogeen productieproces en maken zeer diverse producten. Deze twee sectoren 
zijn beide spelers in de in 2005 gestarte emissiehandel voor CO2 en NOx 

 
Het beleidsmatig onderzoek is in twee fasen uitgev
 Lastendruk voor bedrijven. 
 Informatievoorziening aan bestuursorganen en stakeholders. 

Lastendruk voor bedrijven 
In deze fase van het onderzoek worden verkennende interviews gehouden met 
branche-vertegenwoordigers uit de papier- en chemische industrie. Doel hiervan is 
e achterhalen ht

rapportageverplichtingen voor bedrijven in de diverse branches is en w
last alendruk voor  wordt bepaald. 

Informatievoorziening aan bestuursorganen en stakeholders 
Wij toetsen de informatie van branche-organisaties uit fase 1 aan die van bedrijven 

or middel van interviews met t

van diverse milieuverslagen. Tenslotte geven drie beperkte interviews met NGO’s 
op het gebied van milieu en consumenten inzicht in hun gebruik van 
overheidsverslagen. 
 
Samenvattend zijn de
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 Interviews met stakeholders (3 NGO’s op gebied van milieu en consumenten, 
waarvan 2 telefonische interviews). 

 
Gezien het beperkt aantal interviews gericht op twee bedrijfssectoren, kan het 

k geen volledig beeld geven van de praktijkervaringen 
met het overheidsverslag. Wel is het mogelijk om trends en knelpunten te 

1.5 

beleidsmatig deelonderzoe

signaleren en om conclusies uit het juridische deelonderzoek aan de praktijk te 
toetsen. 
 
De ervaringen en wensen van bedrijven, bestuursorganen en stakeholders zijn in 
drie aparte hoofdstukken uitgewerkt. Gezien het bijzondere karakter, beschrijft 
hoofdstuk 7 de ervaringen met het elektronische milieujaarverslag voor alle 
betrokkenen gezamenlijk. 

INHOUD VAN DIT RAPPORT 

De resultaten van het juridisch deelonderzoek zijn neergelegd in de hoofdstukken 
2 en 3. Hoofdstuk 2 beschrijft op basis van de wetgeving en de parlementaire 

eschiedenis daarvan, de doelstellingen en functies van het overheidsverslag. In 

gen op grond van nationale 
egelingen.  

fdstuk 4 bevat de bevindingen bij branche-organisaties en 
bedrijven samen. Hoofdstuk 5 analyseert de interviews bij de bestuursorganen, 
terwijl hoofdstuk 6 ingaat op ervaringen van overige stakeholders. Vanwege het 
bijzondere karakter, is een apart hoofdstuk 7 gewijd aan de bruikbaarheid van het 
elektronische milieujaarverslag (e-MJV) voor alle betrokken actoren: zowel 
bedrijven, bestuursorganen als overige stakeholders. 
 
Ieder van de hoofdstukken 2 tot en met 7 eindigt met conclusies. In het 
slothoofdstuk 8 zijn de geïntegreerde conclusies en de aanbevelingen van dit 
onderzoek neergelegd. 

g
dit hoofdstuk zijn ook de bevindingen inzake doel en functies van het 
overheidsverslag in reeds eerder uitgevoerde evaluatieonderzoeken, weergegeven. 
In hoofdstuk 3 is de juridische analyse van de inhoud van de 
rapportageverplichtingen van bedrijven neergelegd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen rapportageverplichtingen die hun grondslag vinden in Europese 
regelingen, verplichtingen ten aanzien van afvalstoffen op basis van EG- en 
nationale regelgeving, en overige verslagverplichtin
r
 
De hoofdstukken 4 tot en met 6 beschrijven ervaringen en wensen van de 
betrokken actoren. Hoo
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2.1 
HOOFDSTUK
2 Doelstelling en 
functies van het milieuverslag  

DE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 

De doelstelling van de milieuverslaglegging op grond van hoofdstuk 12 Wm (van 
zowel het publieks- als het overheidsverslag) wordt begin 1996 in de memorie van 
toelichting uitdrukkelijk geplaatst binnen de tendens van zelfregulerin
milieuzorg in bedrijven, onder andere door het invoeren

g en 

t

 rdelijkheid van bedrijven naar overheid 

ling strekte er juist toe, volgens 

                                                                

 van 
milieuzorgsystemen.11 De doelstellingen die worden genoemd in de memorie van 

elichting zijno : 
 het bevorderen van de verdere invoering van bedrijfsinterne milieuzorg; 

het expliciet maken van de verantwoo
en publiek; 

 (specifiek voor het overheidsverslag): condities scheppen voor het stroomlijnen 
van de rapportages aan de overheid.12 

 
Inzake deze laatste doelstelling wordt toegelicht: “Deze stroomlijning houdt waar 
mogelijk een integratie en reductie van de verschillende, nu nog afzonderlijke, 
rapportages aan de overheid in evenals een kwaliteitsverbetering van de daarin op 
te nemen milieugegevens.”13 Zoveel mogelijk rapportages dienen op te gaan in één 
integrale rapportage.14 Meteen in de inleiding van de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet milieubeheer met een regeling voor 
milieuverslaglegging wordt al de verzekering gegeven dat het overheidsverslag op 
grond van de voorgestelde regeling geen extra verslag inhoudt boven op de 
bestaande verslagverplichtingen. De wettelijke rege
de memorie van toelichting, om de rapportage van milieugegevens aan de 
overheid efficiënter te maken door een groot aantal wettelijke en buitenwettelijke 
rapportages te integreren in het overheidsverslag.15

 
Aan welke rapportages daarbij gedacht werd, is aangegeven in de memorie van 
toelichting (zie hierna). De werkelijke integratieslag zou gestalte moeten krijgen in 
een project waarin alle betrokken partijen zouden moeten participeren, met als 

 
11 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 3. 
12 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 4 – 6. 
13 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 4. 
14 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p, 6. 
15 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 2. 
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resultaat een amvb (het Besluit milieuverslaglegging) en afspraken. Daarbij zou 
ook aangegeven moeten worden in hoeverre het bevoegd gezag op grond van de 
Wet  Wet ging oppervlaktewateren (Wvo) nog 

 van toelichting is ingegaan op de vraag op welke wijze een 
troomlijning van rapportageverplichtingen door middel van het milieuverslag 

ficiënt mogelijk kennis kunnen nemen van de milieu-informatie van 
én inrichting, tegen zo laag mogelijke kosten. Ook moet bedacht worden dat een 

den in het milieuverslag – 
eeft de wet en de memorie van toelichting een richting en een zekere beperking,18 

et moet hierbij gaan om gegevens die nodig zijn in verband met 
et handhaven van milieuvoorschriften, met het formuleren en monitoren van 

                                                                

 milieubeheer of de  verontreini
andere rapportageverplichtingen zou kunnen opleggen – bijvoorbeeld met het oog 
op handhaving – naast de milieuverslaglegging.16

Stroomlijning van rapportages 
In de memorie
s
verkregen kan worden. Dat is door ‘bundeling’ van verslagen en door integratie 
van verslagen. 
 
Met een bundeling van verslagen wordt gedoeld op het tegelijkertijd, in 
aansluiting op elkaar uitbrengen van verschillende verslagen. Zo kan het 
milieuverslag, mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan, worden uitgebracht als 
onderdeel van het jaarverslag of in combinatie met een uit te brengen verslag 
inzake de zorg voor arbeidsomstandigheden. Wel moet – zo stelt de memorie van 
toelichting – worden bedacht dat de lezers van milieuverslagen (publiek en 
overheid) zo ef
é
bundeling van verschillende verslagen de openbaarheid van het milieuverslag 
onverlet laat.17

 
Inzake de in het overheidsverslag te rapporteren gegevens – en dus de vraag welke 
(soort) rapportages geïntegreerd zouden kunnen wor
g
maar moeten de concrete afspraken worden gemaakt in overleg tussen de 
betrokken overheden en de verslagplichtige bedrijven. 
 
De voornaamste beperking inzake de inhoud van het overheidsverslag is dat 
daarin uitsluitend de gegevens worden opgenomen met betrekking tot de door de 
inrichting veroorzaakte milieubelasting in het verslagjaar en de in dat jaar 
getroffen maatregelen en voorzieningen ter beperking van die belasting. In artikel 
12.4, tweede lid Wm is globaal aangegeven welke gegevens dat betreft (zie 
paragraaf 2.2). H
h
milieubeleid of met het uitvoeren van regelgeving van de EG, aldus artikel 12.4, 
vierde lid Wm.  
 
Inzake de noodzaak van milieugegevens met het oog op handhaving, wordt in de 
memorie van toelichting aangegeven dat de in het overheidsverslag op te nemen 
milieugegevens in ieder geval eenzelfde niveau van handhaving mogelijk moeten 
maken als met de huidige (de aan de invoering van het overheidsverslag 
voorafgaande) voorzieningen. Daarbij wordt het voorbeeld genoemd van de 
handhaving van Wvo-vergunningen (mede) op basis van kwartaalrapportages van 

 
16 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p, 6. 
17 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 16-17. 
18 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 21. 

 STEM 2005  16 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

lozingsgegevens. Bij de te maken afspraken zouden “geen barrières mogen 
ontstaan waardoor de overheid niet meer zoals thans op het juiste tijdstip en op 
eenvoudige en doelmatige wijze de beschikking kan krijgen over de benodigde 

egevens voor de handhaving van milieuvoorschriften in lozingsvergunningen. 

erspreiding naar oppervlaktewater, verspreiding van radioactieve straling, 

ele inrichting en/of in maand- of 
wartaalvrachten. Als voorbeeld van locatiespecifieke omstandigheden wordt 

an de Wet milieubeheer en de 
vo vallen, maar niet onder één van de thema’s kunnen worden gebracht 

(met verschillende stoffenlijsten), nadat uit 
de praktijk bleek dat slechts vier van de zestien modellen werden gebruikt. De 

g
Dit overigens zonder het uitgangspunt van het verminderen van de rapportages 
door bedrijven geweld aan te doen.”19

 
Over de inhoud van de te maken afspraken, wordt in de memorie van toelichting 
een indicatie gegeven. Aangesloten zou moeten worden bij de milieuthema’s van 
de NMP’s: klimaatverandering, verzuring, verspreiding naar de lucht, 
v
vermesting, bodembescherming en –sanering, verstoring door geluid, verstoring 
door geur, externe veiligheid en interne milieuzorg.  
 
Als hoofdregel zou bovendien moeten worden aangehouden dat gegevens die 
betrekking hebben op één jaar worden uitgedrukt in jaarvrachten op het niveau 
van de gehele inrichting. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat 
uitzonderingen hierop mogelijk zijn. Dit betreft informatie inzake de uitworp per 
stookinstallatie (en dus niet per inrichting), die mede op grond van internationale 
verplichtingen bestaat. Ook wordt aangegeven dat met het oog op locatiespecifieke 
omstandigheden en met het oog op een goede handhaving nodig kan zijn dat de 
overheid over meer gedetailleerde informatie beschikt. Dat betreft dan gegevens 
op een ander niveau dan voor de geh
k
genoemd: een industrieel bedrijf in een waterwingebied of op een locatie op zeer 
korte afstand van een dichtbevolkt gebied.20

 
In de memorie van toelichting wordt voorts aangegeven dat het denkbaar is dat de 
overheid in individuele gevallen andere milieugegevens wenst te ontvangen. Dat 
kan gegevens betreffen die wel onder het bereik v
W
(bijvoorbeeld het verbruik van grondstoffen). Ook die gegevens zouden dan in het 
overheidsverslag ondergebracht moeten worden.21

 
In Bijlage II bij het Besluit milieuverslaglegging zijn de onderwerpen en gegevens 
opgesomd die in een overheidsverslag moeten worden opgenomen. Met die bijlage 
wordt aangesloten bij een model milieujaarverslag 1997 voor de chemische 
branche.22 Bijlage II kan worden beschouwd als een basislijst, die bij ministeriële 
regeling per categorie of groep vergelijkbare bedrijven kan worden gespecificeerd 
in de vorm van een modeljaarverslag. Deze modellen zijn vastgelegd in de 
Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.23 In 2001 is deze regeling gewijzigd, 
waarbij is overgeschakeld op één model 

                                                                 
19 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 21. 
20 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 22-23. 
21 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 22. 
22 Toelichting bij Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 13. 
23 Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 1998, 248, p. 11 e.v. 
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toelichting bij deze wijziging vermeldt dat het nieuwe model tevens geschikt is 

en gerapporteerd moeten of kunnen worden in 

he
 

 op 

everplichtingen (per maand of kwartaal) gesteld moeten worden; 

 bij incidentele rapportages (bijvoorbeeld inzake de melding van overschrijding 

ke toezicht en handhaving kan worden opgetreden ten aanzien 
an de gebrekkige verslaglegging en dus geen reden bestaat voor een extra 

verheden en andere instanties.27 Kort samengevat 

ov
 edrijven ten behoeve van de monitoring van het 

 rapportages die verband houden met milieuvergunningen (zie art. 8.12, lid 4, 

genomen van rapportageverplichtingen 
ie in het overheidsverslag geïntegreerd zouden kunnen worden op basis van een 

proefproject voor de chemische industrie.  
 

                                                                

voor de elektronische verslaglegging.24  
 
Alleen indien daarvoor duidelijke redenen zijn, zouden (bestaande) 
rapportageverplichtingen buiten het overheidsverslag om kunnen worden 
opgelegd aan verslagplichtige bedrijven. Die uitzonderingen zouden in het Besluit 
milieuverslaglegging aangegeven moeten zijn en zouden betrekking kunnen 
hebben op gevallen die per se alle
een andere frequentie dan een jaarlijkse. Dit is volgens de memorie van toelichting 

t geval in de volgende situaties: 
voor individuele, qua aard of omvang bijzondere bedrijven of bedrijven 
waarvoor locatiespecifieke omstandigheden gelden, waarvoor met het oog
handhaving van milieuvoorschriften qua frequentie afwijkende 
rapportag

 in gevallen waarin het overheidsverslag niet aan de daaraan gestelde eisen 
voldoet; 

van emissievoorschriften, de melding van ongewone voorvallen).25 
 
In de toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging wordt omtrent de hiervoor als 
tweede genoemde reden voor een aparte rapportageverplichting (indien het 
overheidsverslag niet aan de eisen voldoet) gesteld dat in een dergelijk geval met 
de bepalingen inza
v
rapportageplicht.26

 
In de toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging is aangegeven op welke wijze 
invulling is gegeven aan het uitgangspunt dat het overheidsverslag zo veel 
mogelijk het exclusieve kader dient te zijn voor de gegevensverstrekking van de 
verslagplichtige bedrijven aan o
worden, behoudens uitzonderingen, de volgende soort gegevens in het 

erheidsverslag geïntegreerd: 
de informatie die door b
milieubeleid en de rapportages die door Nederland aan de Europese Commissie 
moeten worden verstrekt; 

8.13, lid 2, 12.4, lid 4 en 12.5, lid 1 Wm. 
 
In de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel 
milieuverslaglegging is een opsomming op
d

 
24 Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 2001, 250. 
25 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 23-24. 
26 Toelichting bij Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 18. 
27 Toelichting bij Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 18 –20. 
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Dit betrof: 
 de jaarlijkse rapportages over de uitvoering van het bedrijfsmilieuplan op basis 

van een convenant; 
 de jaarlijkse rapportage in het kader van het programma KWS-2000; 
 de jaarlijkse rapportage in het kader van het Besluit emissie-eisen 

stookinstallaties A (BEES A); 
 de rapportages in het kader van de BSB-operatie (Bodemsanering in gebruik 

zijnde bedrijfsterreinen); 
 de jaarlijkse rapportage aan de Hoofdinspectie milieuhygiëne in het kader van 

de rapportages aan de EU; 
 diverse rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek; 
 diverse rapportages die verplicht zijn gesteld op grond van vergunningen op 

grond van de Wm en de Wvo.28 

Relatie met verslagverplichtingen op grond van convenanten 
Door leden van de Tweede Kamer is naar aanleiding van het wetsvoorstel 
milieuverslaglegging de vraag gesteld wat de toegevoegde waarde is van de 
regeling, nu een deel van de verslagplichtige bedrijven al milieurapportages 
uitbrengen op basis van convenanten.29 In hun reactie geven de ministers van 
VROM en V en W in de eerste plaats aan dat naar schatting voor de helft van de 
verslagplichtige bedrijven een convenant is gesloten en dat ook indien voor een 
bedrijfstak een convenant is afgesloten, daarmee de deelname van het individuele 
bedrijf niet gegarandeerd is. Zij geven bovendien aan dat sommige bedrijven, die 
wel tot een bedrijfstak behoren waarvoor een convenant is afgesloten, toch niet of 
te laat rapporteren. Als belangrijkste punt noemen zij de bredere opzet van het 
milieuverslag, dat op meer ziet dan de uitvoering door het bedrijf van het 
bedrijfsmilieuplan. Wel geven zij aan dat in het verplichte overheidsverslag zoveel 
mogelijk een integratie zal worden gerealiseerd van de rapportages in het kader 
van bedrijfsmilieuplannen met rapportages die aan de vergunningverlener 
verstrekt moeten worden in het kader van de handhaving van 
vergunningvoorschriften.30

Relatie met verslagverplichtingen op grond van vergunningvoorschriften 
Expliciet is in de memorie van toelichting aangegeven dat de bevoegdheid van het 
vergunningverlenend gezag om in de vergunning meet- en 
registratieverplichtingen op te nemen onverkort blijft gelden.31 Deze gegevens 
moeten door het bevoegd gezag ingezien kunnen worden in het belang van de 
handhaving. Verondersteld wordt wel dat de behoefte bij het bevoegd gezag om 
bepaalde gegevens in te zien af zal nemen door het milieuverslag.32

 
Bij de invoering van de regeling milieuverslaglegging is voorzien in een regeling 
waarbij na een overgangsperiode tot 1 januari 2004 in beginsel alle 
milieurapportages via het overheidsverslag zouden moeten worden aangeleverd. 
Daartoe zijn in hoofdstuk 8 Wet milieubeheer enkele bepalingen opgenomen, die 
                                                                 
28 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 572, nr. 5, p. 35. 
29 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 572, nr. 4, p. 4 en 7. 
30 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 572, nr. 5, p. 11. 
31 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 24. 
32 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 24-25. 
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de verplichting inhouden om in beginsel verslagverplichtingen die noodzakelijk 
zijn voor de controle op de naleving van vergunningvoorschriften, via het 
overheidsverslag op te leggen. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de 
Wvo-vergunningen (art. 7, lid 5 Wvo). In het Besluit milieuverslaglegging zijn 
voorts nadere bepalingen opgenomen inzake de relatie tussen 
verslagverplichtingen op grond van de vergunning en in het overheidsverslag. 
Deze regeling wordt nader toegelicht in paragraaf 2.2. 

Functie van het overheidsverslag 
Een overheidsverslag heeft logischerwijs een functie als informatiebron voor de 
overheden. In de toelichting bij de regeling milieuverslaglegging ligt sterk de 
nadruk op de stroomlijning van bestaande rapportageverplichtingen en daarmee 
op de beperking en – zo mogelijk vermindering – van administratieve lasten voor 
het bedrijfsleven. In het Nader rapport in reactie op het Advies van de Raad van 
State over het voorstel van wet voor de regeling milieuverslaglegging, zijn enkele 
overwegingen gewijd aan de functie van het overheidsverslag. Het 
overheidsverslag heeft als functie het verzamelen van milieu-informatie, die op 
verschillende manieren gebruikt kan worden. Genoemd worden: 
 de handhaving door het bevoegd gezag van de voor het bedrijf geldende 

milieuvoorschriften; 
 het volgen door het bevoegd gezag van de wijze waarop het bedrijf uitvoering 

geeft aan het door hem gevoerde milieubeleid zoals dat bijvoorbeeld is 
vastgelegd in het door het bedrijf opgestelde bedrijfsmilieuplan; 

 het formuleren en monitoren van milieubeleid op bedrijfstak- of sectorniveau 
door de diverse daarvoor verantwoordelijke overheden; 

 het voldoen aan communautaire informatieverplichtingen.33  
De vraag of en hoe al deze verschillende functies, waarbij verschillende actoren 
betrokken zijn, effectief en efficiënt geïntegreerd kunnen worden in de procedure 
voor de milieuverslaglegging, komt in de parlementaire stukken niet expliciet aan 
de orde.  

Openbaarheid van het overheidsverslag 
In de hiervoor weergegeven overwegingen uit de parlementaire geschiedenis van 
de regeling milieuverslaglegging, ligt de nadruk op enerzijds de stroomlijning van 
verslagverplichtingen met als doel een lastenverlichting voor bedrijven in relatie 
tot de noodzakelijke informatievoorziening voor de overheid. Het 
overheidsverslag heeft echter ook een functie richting publiek. Voor 
geïnteresseerde burgers en particuliere organisaties kan door middel van het 
raadplegen van het overheidsverslag een inzicht worden verkregen in de 
milieubelasting van een bedrijf. 
 
Het publieksverslag was bij uitstek bedoeld om het publiek te informeren over de 
milieugevolgen van een bedrijf. Voor het overheidsverslag geldt – volgens de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel – het principe van openbaarheid van 
bestuur: de openbaarmaking vindt plaats volgens de daarvoor gestelde regels in de 
Wet openbaarheid van bestuur.34

 
                                                                 
33 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, A, p. 2. 
34 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 572, nr. 3, p. 25. 
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Uit de door KPMG/NIPO voor het evaluatie-onderzoek gehouden enquête blijkt 
dat bij ruim driekwart (77% = 116) van de ondervraagde bedrijven 
publieksverslagen zijn opgevraagd. Het aantal opgevraagde verslagen bedraagt 
gemiddeld 38. Uit het onderzoek blijkt niet om hoeveel aanvragers het gaat. Wel 
komt naar voren dat adviesbureaus en universiteiten (55%), omwonenden (32%) en 
milieuorganisaties (17%) de belangrijkste afnemers zijn. Daarnaast verspreidt een 
groot aantal bedrijven het publieksverslag actief.35

 
In de toelichting bij het wetsvoorstel tot afschaffing van het publieksverslag wordt 
overigens opgemerkt dat een extra reden om aan te nemen dat onvoldoende grond 
bestaat voor het behoud van het publieksverslag is dat de overheidsverslagen 
openbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen die overheidsverslagen opvragen.36  

Basisregistratie en elektronische verslaglegging 
Het ministerie van VROM is in 2001 gestart met de ontwikkeling van een 
elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). De doelstelling van dit project is niet alleen 
gericht op het behalen van tijdwinst en het verlagen van de administratieve lasten, 
maar ook op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens. De kans op het 
maken van fouten is bij elektronische aanlevering van de gegevens minder groot. 
In de Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging wordt – in de toelichting 
– aangekondigd dat ‘binnen afzienbare tijd wordt overgestapt op elektronische 
verslaglegging’.37 Eind 2003 wordt bekendgemaakt dat elektronische 
verslaglegging mogelijk is.38 Vanaf 1 januari 2004 is voor de eerste maal voor alle 
bedrijven de mogelijkheid geopend om het verslag over 2003 elektronisch aan te 
leveren. Het gebruik maken van het elektronisch milieuverslag is niet verplicht. 
Aan het gebruik van de elektronische weg kunnen nadere eisen worden gesteld. 
Dat dient ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door het 
bestuursorgaan te gebeuren.39  
 
De ontwikkeling van het e-MJV past geheel binnen het Programma Andere 
Overheid,40 Actieprogramma Elektronische Overheid41 en de uitgangspunten van 
de Nota Basisregistratie.42 De Nota Basisregistratie gaat uit van het principe van 
éénmalige gegevensaanlevering. Burgers of bedrijven zouden idealiter een 
gegeven dat zij aan een overheidsorgaan leveren en daar is vastgelegd, niet later 
nog eens, aan een ander overheidsorgaan, moeten aanleveren. De overheid zou 

                                                                 
-35 KPMG/NIPO, Evaluatieonderzoek wet  en regelgeving milieujaarverslagen, Den Haag: 2003, p. 26, 27 

en 71. 
36 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 972, nr. 3, p. 1-2. 
37 Stcrt. 28 december 2001, 250. 
38 Dit gebeurde in correspondentie van de Facilitaire organisatie industrie (FO-Industrie) met de 

betreffende bedrijven, in november 2003. 
39 Art. 2:15 lid 1 Awb (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, Stb. 2004, 214 ). Op deze ‘nadere eisen’ 

zullen de Awb-vereisten inzake het bekendmaken van besluiten (die niet tot één of meer 

belanghebbenden zijn gericht) van art. 3:42 Awb van toepassing zijn. Ingevolge het gewijzigde art. 3:42 

Awb geschiedt deze bekendmaking niet elektronisch. 
40 Kamerstukken II, 29362. 
41 Kamerstukken II, 26 387. 
42 Kamerstukken II, 29 362, 26 387, nr. 20. 
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zo’n gegeven moeten ‘hergebruiken’. Het Programma Andere Overheid wordt 
uitgevoerd door de minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties 
sinds november 2003 en is gericht op een verandering van de werkwijze van de 
overheid ter vergroting van de legitimiteit voor en het vertrouwen in het handelen 
van de overheid. Eén van de projecten is gericht op een betere dienstverlening aan 
de burgers, waarvan het project ‘elektronische overheid’ deel uitmaakt. Het 
Actieprogramma Elektronische overheid is mede gericht op realisatie van het 
principe van éénmalige gegevensverstrekking en sluit zoveel mogelijk aan bij 
bestaande initiatieven.43

2.2 HOOFDLIJNEN VAN DE REGELING MILIEUVERSLAGLEGGING 

De verplichting tot het opstellen van een overheidsverslag is gebaseerd op art. 12.4 
Wm. Die verplichting geldt echter, gelet op art. 12.1 lid 2 Wm, slechts voor de 
inrichtingen die zijn aangewezen op grond van het Besluit milieuverslaglegging.  
Art. 12.4 lid 1 Wm bepaalt dat degene die de verslagplichtige inrichting drijft, 
jaarlijks, ten behoeve van het bestuursorgaan dat bevoegd is de vergunning op 
grond van art. 8.1 Wm of art. 3 Wvo te verlenen, een milieuverslag opstelt.  
Het milieuverslag moet ingevolge het tweede lid van art. 12.4 voldoen aan bij of 
krachtens het Besluit milieuverslaglegging gestelde regels en bevat bij die amvb 
aangewezen gegevens omtrent: 
a. de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting in het verslagjaar heeft 

veroorzaakt; 
b. de technische, organisatorische en administratieve maatregelen en 

voorzieningen die in het verslagjaar met betrekking tot de inrichting zijn 
getroffen in het belang van de bescherming van het milieu; 

c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de onder a 
en b genoemde onderwerpen in het eerstvolgende verslagjaar. 

In het Besluit milieuverslaglegging worden voorts bepalingen opgenomen inzake 
de wijze waarop de gegevens moeten worden verkregen (lid 3). 
Art 12.4 lid 4 Wm bepaalt dat slechts in het Besluit milieuverslaglegging de 
gegevens mogen worden genoemd die nodig zijn voor: 
a. de vervulling van de taken ten aanzien van de zorg voor de handhaving; 
b. de vaststelling van het door de bestuursorganen te voeren beleid en de 

controle op de uitvoering van dat beleid; 
c. de uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of 

de Commissie van de Europese gemeenschappen. 
 
In art. 12.4 lid 5 Wm en art. 12.5 Wm zijn bepalingen opgenomen die zien op de 
verhouding tussen de gegevens die op basis van de vergunning mogen worden 
gevraagd en de gegevens die de vergunninghouder in het overheidsverslag moet 
leveren. Met deze regeling is voorzien in een systeem waarbij in beginsel de 
milieugegevens in het overheidsverslag moeten worden aangeleverd, en slechts in 
uitzonderingsgevallen, gemotiveerd, gegevens daarnaast op grond van de 
vergunning kunnen worden vereist. Deze bepalingen sluiten aan bij de regeling 
voor het verbinden van voorschriften aan vergunningen waarbij het overleggen 
van milieugegevens kan worden verplicht in de artikelen 8.12 en 8.13 Wm. 
 
                                                                 
43 Kamerstukken II, 26 387, 29 362, nr. 23. Actieprogramma Elektronische Overheid. 
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In art. 8.12 Wm is bepaald dat doel- en middelvoorschriften aan een vergunning 
kunnen worden verbonden. In zoverre doelvoorschriften aan een vergunning 
worden verbonden moeten op grond van art. 8.12 lid 3 Wm in ieder geval ook 
voorschriften aan de vergunning worden verbonden, inhoudende dat op een 
daarbij aangegeven wijze moet worden bepaald of aan die doelvoorschriften wordt 
voldaan en dat daarbij verkregen gegevens ter beschikking worden gesteld aan het 
bevoegd gezag. 
 
De verplichting van art. 8.12 lid 3 geldt, ingevolge art. 8.12 lid 4 Wm, echter niet 
indien die gegevens op grond van art. 12.4 lid 2 Wm in een overheidsverslag 
moeten worden opgenomen of indien daardoor strijd ontstaat me de artikelen 12.4 
lid 5 en 12.5 Wm. In art. 8.13 lid 2 Wm inzake gegevens inzake metingen, 
berekeningen, tellingen of onderzoeken, is een zelfde bepaling opgenomen. 
 
Art. 12.4 lid 5 Wm stelt dat in het Besluit milieuverslaglegging kan worden 
bepaald in hoeverre (t.a.v. welke onderwerpen, in welke categorieën van gevallen) 
het bevoegd gezag in de vergunningvoorschriften kan afwijken van de regeling in 
dat Besluit of nadere eisen kan stellen. In het Besluit milieuverslaglegging kan 
voorts op grond van art. 12.5 worden bepaald in hoeverre een bestuursorgaan 
voorschriften aan de vergunning kan verbinden die de verplichting inhouden 
gegevens te leveren anders dan via het overheidsverslag. 
 
Aan de artikelen 12.4 lid 5 en 12.5 Wm is invulling gegeven door een regeling in 
het Besluit milieuverslaglegging in artikel 3 lid 7 en in artikel 4.  
 
In de eerste plaats is de mogelijkheid geopend voor de vergunningverlener om te 
verplichten tot het opnemen van bepaalde (extra) gegevens in het 
overheidsverslag. Indien, naast de al in het overheidsverslag opgenomen 
gegevens, behoefte is aan meer gegevens, kan de vergunningverlener op grond 
van artikel 3 lid 7, aanhef en onder a, van het Besluit milieuverslaglegging 
verplichten tot het opnemen van die gegevens in het milieuverslag inzake 
onderwerpen waarover geen doel- of middelvoorschriften zijn verbonden aan de 
vergunning. Dit zijn gegevens die mede met toepassing van art. 8.13 lid 1, onder a 
en c, Wm aan het bedrijf kunnen worden gevraagd. Op grond van artikel 3 lid 7, 
aanhef en onder b, van het Besluit kan het bevoegd gezag voorschrijven dat meer 
gegevens worden opgenomen in het overheidsverslag inzake onderwerpen 
waarvoor wel doelvoorschriften zijn gesteld, met het oog op handhaving van die 
voorschriften. De toelichting bij het Besluit noemt als voorbeeld gegevens inzake 
het verkeer van en naar de inrichting, emissiegegevens inzake individuele bronnen 
in de inrichting of gegevens inzake de emissies naar de lucht of oppervlaktewater 
van andere stoffen dan in de bijlage bij het Besluit milieuverslaglegging 
genoemd.44

Behalve meer gegevens kan in de gevallen als bedoeld onder artikel 3 lid 7, aanhef 
en onder a. en b, gevraagd worden om de gegevens op een andere manier dan als 
jaarvracht per inrichting te rapporteren. 
 

                                                                 
44 Toelichting Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 15. 
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In de tweede plaats is in artikel 4 van het Besluit milieuverslaglegging bepaald dat 
aan een vergunning voorschriften kunnen worden verbonden tot het overleggen 
van andere rapportages dan het overheidsverslag, uitsluitend indien dat 
redelijkerwijs nodig is om gegevens te verkrijgen die niet met de daartoe nodige 
frequentie in het overheidsverslag kunnen worden opgenomen, met het oog op: 
 het bepalen van de mate waarin de betrokken inrichting of een onderdeel 

daarvan in het bijzonder nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken; 
 de vervulling van de handhavingstaak. 

 
Daarbij moet dan worden gemotiveerd waarom het niet mogelijk was om de 
gevraagde extra rapportage in het overheidsverslag te integreren (artikel 4 lid 2 
Besluit milieuverslaglegging).  
 
In de toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging wordt opgemerkt dat het 
waarschijnlijk is dat de noodzaak om ten behoeve van handhaving rapportages te 
vragen in aanvulling op het overheidsverslag af zal nemen indien een bedrijf 
verder gevorderd is met zijn milieuzorg en het vertrouwen van de overheid in het 
bedrijf navenant is gegroeid.45

In het kader van een door de bevoegde bestuursorganen opgesteld Actieplan 
verbetering validatie milieuverslaglegging 2002 – 2005 46, is een werkgroep 
opgericht die een praktische invulling geeft aan de verplichting van het tot 
vergunningverlening bevoegde gezag om de rapportageverplichtingen uit de 
vergunning over te plaatsen naar het milieuverslag. In het rapport ‘Handreiking 
Validatie Milieujaarverslagen’ zijn daartoe criteria voor rapportages in en naast het 
milieujaarverslag opgenomen.47

2.3 BEVINDINGEN INZAKE DOEL EN FUNCTIES VAN HET OVERHEIDSVERSLAG IN HET REEDS 

UITGEVOERDE EVALUATIEONDERZOEK  

In het – in de inleiding genoemde - evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de 
wet- en regelgeving inzake milieuverslaglegging (KPMG, april 2003) is met het oog 
op de beoogde doelstellingen, zoals onder paragraaf 2.1 weergegeven, onderzoek 
gedaan naar de effecten van de regeling milieuverslaglegging. Dit onderzoek is 
uitgevoerd middels een NIPO-enquête onder 249 verslagplichtige bedrijven 
(waarvan 151 bedrijven hebben meegedaan), interviews met Wm- en Wvo-
bevoegd gezag in alle provincies en enkele telefonische interviews met 
stakeholders (publieke belanghebbenden en informatiegebruikers). Daarbij is 
onderzocht: 
a. of de verdere invoering van milieuzorgsystemen en meet- en 

registratiesystemen is bevorderd; 
b. of de gevolgen zichtbaar zijn voor de vergunningverlening en handhaving; 
c. of er sprake is van stroomlijning van overheidsrapportages; 
d. of de bedrijven aan hun verantwoordingsplicht voldoen en of de wijze waarop 

zij dat doen duidelijk (transparant) is; 
                                                                 
45 Toelichting Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 19. 
46 Zie Handreiking Validatie milieuverslagen, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Unie van 

Waterschappen, Interprovinciaal overleg, Ministerie van VROM en VNG, december 2003. 
47 Handreiking Validatie milieuverslagen, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Unie van 

Waterschappen, Interprovinciaal overleg, Ministerie van VROM en VNG, december 2003, hoofdstuk 8. 
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e. of de wettelijke plicht een meerwaarde heeft ten opzichte van niet 
verslagplichtige bedrijven; 

f. of er (onbedoelde) neveneffecten optreden als gevolg van de verslagplicht.48 
Voor het juridisch deel van dit onderzoek zijn in het bijzonder de bevindingen van 
belang met betrekking tot de vragen onder c en e. De conclusies van het 
evaluatieonderzoek 2003 met betrekking tot deze punten worden hieronder 
weergegeven. 

Stroomlijning van rapportages 
Uit een onder alle verslagplichtige gehouden enquête blijkt dat 60% van de 
bedrijven meent dat het aantal afzonderlijke rapportages aan het bevoegd gezag 
gelijk is gebleven, 20% zegt dat het aantal is afgenomen en 15% vindt dat het aantal 
rapportages is toegenomen. Daarbij zijn de wettelijke verslagverplichtingen en de 
verslagen op basis van vrijwillige afspraken (convenanten) samengenomen.49  
 
De 20% bedrijven die zeggen dat het aantal rapportages is afgenomen, meent 90% 
dat de integratie van rapportages in het overheidsverslag niet heeft geleid tot een 
kostenbesparing. Ook van een tijdsbesparing is volgens 80% van die bedrijven 
geen sprake.50

 
Van de geënquêteerde bedrijven zegt 85% naast het overheidsverslag nog andere 
rapportages te moeten aanleveren, 14% zegt dat niet te hoeven doen. Als 
voorbeelden worden genoemd: 
 rapportages over convenantafspraken (36%); 
 handhavingcontroles (34%); 
 externe veiligheid (24%); 
 regionale luchtkwaliteit (19%); 
 rapportages over stoffen die onder de drempelwaarde vallen (14%); 
 overige: incidentenregistratie, klachtenregistratie, energie, rioolinspectie, afval 

(samen 35%).51 
 
Uit interviews met het bevoegd gezag blijkt dat tweederde van het Wm bevoegd 
gezag vindt dat het aantal rapportages aan de overheid is afgenomen. De 
bevoegde waterkwaliteitsbeheerders zien geen afname als gevolg van het behoud 
van de kwartaalrapportages op grond van de Wvo-vergunningen en rapportages 
in verband met heffingen.52  
 
In het evaluatieonderzoek van KPMG is voorts gevraagd naar de verwachtingen 
van bedrijven en overheden ten aanzien van de invoering per 1 januari 2004 om in 
beginsel alle rapportages via het overheidsverslag te vragen. Van de bedrijven die 
deze regeling kenden meent 41% dat de regeling tot minder rapportages zal leiden, 
48 % denkt dat dat niet het geval is en 11% heeft geen mening. De kleinere 
bedrijven (tussen de 100 en 249 werknemers) en de grotere bedrijven (250-499 

                                                                 
48 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 7. 
49 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 12. 
50 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 13-14. 
51 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 13. 
52 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 13. 
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werknemers) zijn hierover opmerkelijk verdeeld in hun verwachtingen. Van de 
kleinere bedrijven denkt 73% dat de regeling zal leiden tot minder rapportages, 
tegen 13% van de grote bedrijven. 
 
De overheden lijken zich bezorgd te maken over de regeling per 2004. Zij zijn bang 
dat informatie verloren gaat en hebben behoefte aan argumenten die een 
aanvullende rapportage kunnen legitimeren.53 De meeste provincies (9 van de 13) 
gaven in de interviews aan bezig te zijn de bestaande vergunningen aan te passen 
of bij nieuwe (wijzigings)vergunningen speciaal op dit aspect te letten. 
Waterkwaliteitsbeheerders bleken afspraken te maken met bedrijven om de 
kwartaalrapportages op een vrijwillige basis te blijven leveren.54  

Meerwaarde van de wettelijke verslagplichten ten opzichte van afzonderlijke 
rapportages 

 

                                                                

Uit het onderzoek van KPMG komen voordelen van het overheidsverslag naar 
voren die in algemene zin aan rapportages inzake de milieuprestaties worden 
verbonden (beter inzicht in de milieubelasting, grotere 
overzichtelijkheid/naslagwerkfunctie). Van de bedrijven die gevraagd is naar 
voordelen van het overheidsverslag noemt ook 28 % als voordeel dat minder 
rapportages behoeven te worden gemaakt.55

Het bevoegd gezag is overwegend positief over de meerwaarde van het 
overheidsverslag en geeft aan dat een overheidsverslag completer, beter 
vergelijkbaar en overzichtelijker is dan (losse) overheidsrapportages. Het 
overheidsverslag geeft een totaal overzicht, biedt betere aanknopingspunten voor 
handhaving, laat de vergunningaanvraag sneller verlopen en geeft gelegenheid tot 
continue verbetering.56 Uit de enquête onder bedrijven blijkt dat 67% van de 
verslagplichtige bedrijven een meerwaarde zien in het overheidsverslag ten 
opzichte van de afzonderlijke overheidsrapportages, 30% ziet geen meerwaarde. 
De grootste meerwaarde wordt door hen gevonden in de overzichtelijkheid van de 
gegevens. 

Beleidsconclusies naar aanleiding van het evaluatieonderzoek
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van VROM een aantal 
beleidsconclusies en verbeterpunten geformuleerd naar aanleiding van het 
evaluatieonderzoek. Een voorstel tot aanpassing van het Besluit 
milieuverslaglegging, ter verankering van voorgestelde wijzigingen, wordt 
aangekondigd.57

 
Over de stroomlijning van rapportages wordt in de brief geconcludeerd dat het 
effect beperkt is. Voor een eindoordeel is het nog te vroeg omdat de stroomlijning 
via de vergunningen per 2004 zijn beslag krijgt. De resultaten van het jaar 2004 
zullen worden afgewacht. 
 

 
53 Evaluatie uitvoering Besluit milieuverslaglegging 2000, FO-Industrie, 2001. 
54 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 14. 
55 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 23, figuur 4. 
56 Evaluatieonderzoek Wet en regelgeving milieujaarverslagen, KPMG 2003, p. 24. 
57 Kamerstukken II , 2003-2004, 28 663, nr. 23, p. 3. 
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Geconcludeerd wordt dat de groep bedrijven die verslagplichtig is voor het MJV 
niet volledig overeenkomt met de groep die, ingevolge de IPPC-richtlijn, 
verslagplichtig is voor het European Pollutant Emission Register.  
 
Ten aanzien van de kwaliteit en de validatie van de milieujaarverslagen, welke 
gebleken is niet altijd voldoende te zijn, wordt geconcludeerd dat stappen zijn en 
worden gezet ter verbetering, waaronder het elektronisch milieujaarverslag en 
acties ter verbetering van de validatie. 
 
Gezien de afschaffing van het publieksverslag, zullen in overleg met bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt worden over het beter 
toegankelijk maken van openbare milieu-informatie, aldus de staatssecretaris van 
VROM in de vorengenoemde brief aan de Tweede Kamer. 

2.4 CONCLUSIES  

De stroomlijning van rapportageverplichtingen is één van de doelstellingen van de 
wettelijke regeling voor het overheidsverslag. Daarnaast had de regeling tot doel 
het bevorderen van de verdere invoering van bedrijfsinterne milieuzorg en het 
expliciet maken van de verantwoordelijkheid van bedrijven naar overheid en 
publiek.  
 
Teneinde de stroomlijning van bestaande rapportageverplichtingen in het 
overheidsverslag te bevorderen, is een wettelijk kader gemaakt voor 
verslaglegging (hoofdstuk 12 Wm), waarbij in een algemene maatregel van bestuur 
(het Besluit milieuverslaglegging) nadere regels zijn neergelegd omtrent de inhoud 
van de milieuverslagen. Welke gegevens per categorie inrichtingen (bedrijfstak) 
opgenomen moeten worden in de overheidsverslagen is vastgelegd in een model, 
neergelegd in een bijlage bij de Uitvoeringsregeling gebaseerd op het Besluit 
milieuverslaglegging.  
 
Binnen de randvoorwaarden van de wettelijke regeling voor milieuverslaglegging 
– jaarlijkse rapportage op inrichtingenniveau – zijn verschillende wettelijke 
rapportageverplichtingen geïntegreerd in het overheidsverslag (zie hierna 
hoofdstuk 3).  
 
Bij de totstandkoming van de wettelijke regeling voor het overheidsverslag is 
expliciet aandacht besteed aan de verhouding tussen de rapportageplicht middels 
het overheidsverslag en op grond van vergunningvoorschriften. De mogelijkheid 
om bij vergunningvoorschrift meet- en registratieverplichtingen op te leggen 
wordt door de wettelijke regeling voor het overheidsverslag niet weggenomen.  
 
Vanaf 1 januari 2004 is een regeling van kracht, neergelegd in art. 8.12 lid 4 en 8.13 
lid 2 Wm jo. art. 4 en art. 3 lid 7 van het Besluit milieuverslaglegging, op grond 
waarvan vergunningvoorschriften die rapportageverplichtingen aan de overheid 
inhouden in beginsel via het overheidsverslag moeten worden verkregen. Alleen 
met het oog op het bepalen van de mate waarin de betrokken inrichting of een 
onderdeel daarvan in het bijzonder nadelige gevolgen voor het milieu kan 
veroorzaken en met het oog op de vervulling van de handhavingstaak kan 
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gemotiveerd in een afwijkende vorm om gegevens worden gevraagd in het 
overheidsverslag of kan een extra rapport worden gevraagd. 
 
Daarnaast is bij de totstandkoming van de regeling voor de milieuverslaglegging 
aandacht geweest voor de verhouding van de wettelijke plicht tot het 
overheidsverslag en vrijwillige afspraken inzake rapportages, bijvoorbeeld in 
convenanten. Er is bewust voor gekozen om de rapportages in het kader van 
convenanten, gelet op het vrijwillige karakter ervan en het feit dat niet alle 
verslagplichtige bedrijven bij (dezelfde) convenanten zijn aangesloten, niet te 
integreren – of anderszins te laten doorwerken – in het wettelijke milieuverslag. 
 
Uit het eerder uitgevoerde evaluatieonderzoek blijkt dat de doelgroep bedrijven 
niet overtuigd is van het behalen van de doelstelling inzake stroomlijning. Bij de 
voorbeelden van niet in het overheidsverslag opgenomen rapportages, betreft het 
echter deels vrijwillig aangegane verplichtingen (op basis van convenanten) en 
deels registratie van incidenten en klachten, die zich principieel niet lenen voor 
opname in het overheidsverslag (zie nader hoofdstuk 3). Het evaluatieonderzoek 
van KPMG is uitgevoerd voorafgaand aan het moment waarop in beginsel 
vergunningen geen extra rapportageverplichtingen mogen bevatten naast die van 
het milieuverslag.  
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3.1 
HOOFDSTUK
3  Rapportage- 
verplichtingen en mogelijke overlap 

, mede 
 

Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van wettelijke verslagverplichtingen die 
kunnen overlappen met de milieuverslaglegging van hoofdstuk 12 Wm. Bezien 
wordt óf en in hoeverre sprake is van stroomlijning, in de zin van integratie van 
rapportageverplichtingen in het milieuverslag, met behoud van kwaliteit
gelet op de gebruikswaarde van het milieujaarverslag.58 Ter inleiding worden
enkele algemene opmerkingen gemaakt over stroomlijning van 
gegevensverstrekking en wordt teruggeblikt op de stroomlijning tot nu toe. 

INLEIDING: DE BETEKENIS VAN STROOMLIJNING VAN RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN  

De stroomlijning van rapportageverplichtingen sluit aan bij het principe van de 
eenmalige gegevensverstrekking door burgers en bedrijven aan de overheid, 
waarnaar het huidige kabinet streeft. Het principe van eenmalige 
gegevensverstrekking houdt in dat een gegeven in beginsel slechts éénmaal aan de 
overheid verstrekt hoeft te worden, waarna het – wanneer het gegeven elders 
binnen de openbare sector nodig is – wordt hergebruikt. De hantering van dit 
principe kan de dienstverlening door de overheid verbeteren, maar kan ook 
nadelen hebben, aldus de bij het project Basisregistraties betrokken ministers, in 

 brief aan de Tweede Kamer. Zij geven aan dat hergebruik frauderisico’s kan 
brengen en eenmaal gemaakte fouten een grote uitwerking kan geven. Privacy 
oelbinding stellen grenzen aan het hergebruik van gegevens. 

‘Zo zijn privacy en doelbinding belangrijke waarden die hergebruik van 
gegevens binnen de op bare sector begrenzen. Zorg ig zal moeten worden
bezien door welke overheidsorganisatie een gegeven dat ergens binnen de 
openbare sector beschikbaar is, gebruikt mag worden voor de eigen 
taakuitvoering.  
Ruimere beschikbaarheid van eenmaal verstrekte gegevens kan er toe leiden 
dat van onjuist verstrekte of onjuist opgeslagen gegevens een effect 
uitgaat. Zorgvuldig zal moeten worden nagegaan hoe kan worden 
bewerkstelligd dat fouten die in het systeem zijn geslopen, zo spoedig mogelijk 

een
mee
en d

en vuld  

 groter 

worden hersteld. 
Ten slotte kan hergebruik frauderisico’s met zich meebrengen. In het belang 

                                                                 
58 Voor dit hoofdstuk is, behalve van de documenten waarnaar wordt verwezen, gebruik gemaakt van 

informatie uit telefoongesprekken met C. van Beusekom en H.J. Dijkerman (CBS, Afdeling 

Milieustatistiek), P. Ruyssenaars (RIVM), J. v.d. Roovaart (RIZA) en G. van den Berghe (SenterNovem), 

gevoerd in maart en april 2005.  
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van handhaving en controle kan het soms nodig zijn om burgers en bedrijven
juist wel 

 
te vragen naar gegevens die al beschikbaar zijn binnen de openbare 

sector.’59  

ns en gevallen 
lene

ag niet

 t
men van milieuverontreiniging aan het 

t

onmiddellijk kennis moeten kunnen nemen van 
gebeurtenissen.61   

n verslag, één moment, één loket’.62 Deze stroomlijning kent echter zijn 
gren

,  

verdracht van bedrijf richting overheid te 

erslaglegging zijn de volgende 

ieuplan (BMP-tabel). 
n stookinstallaties (BEES-A). 

                                                                

Het Besluit milieuverslaglegging60 (hierna ook: het Besluit) heeft als uitgangspunt 
de eenmalige gegevensverstrekking. Het overheidsverslag (hierna ook: 
milieujaarverslag) dient zo veel mogelijk het exclusieve kader te zijn voor 
gegevensverstrekking van verslagplichtige bedrijven aan overheden en andere 
instanties, zowel voor bestaande als voor nieuwe rapportageverplichtingen, 
voorzover deze laatste noodzakelijk zijn. Bij dit uitgangspunt worden ook 
kanttekeningen geplaatst en grenzen aangegeven. Bepaalde gegeve

n zich, aldus de toelichting bij het Besluit, niet voor dit verslag: 
In een enkel geval zal opname in het overheidsversl  mogelijk zijn, 
namelijk als geconcludeerd moet worden dat het soort informatie of het tijdstip 
waarop deze beschikbaar moet komen, niet past in het kader van het verslag. 
Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de Europese statistische verplich ing om 
financiële informatie inzake het voorko
Centraal Bureau voor de Statistiek te verschaffen.  

Een uitzondering op de regel van rapportage via het overheidsverslag vormen 
de gevallen waarin ‘he  bepalen van de omvang van een door een bedrijf 
veroorzaakt milieueffect dan wel een adequaat toezicht op de naleving of een 
adequate handhaving van specifieke vergunningvoorschriften niet kan 
plaatsvinden zonder (aanvullende) rapportages buiten het kader van het 
overheidsverslag.’ Hier zal de frequentie van rapportage afwijken of zal het 
bevoegd gezag 

Doel van het Besluit is te komen tot milieurapportages aan de overheid volgens het 
motto ‘ee

zen: 
‘Met een geïntegreerd overheidsverslag wordt beoogd te komen tot een 
stroomlijning  integratie en opschoning van allerlei bestaande
rapportageverplichtingen; doel is echter niet om met het overheidsverslag alle 
denkbare vormen van informatieo
vervangen of overbodig te maken.’ 

Stroomlijning rapportages sinds de aanvang van de milieuverslaglegging 
Bij de inwerkingtreding van het Besluit milieuv
rapportages in het milieujaarverslag geïntegreerd: 
 Jaarrapportage over de uitvoering van het bedrijfsmil
 Rapportage emissie-eise
 Rapportage KWS 2000. 

 
59 Brief minister bestuurlijke vernieuwing, mede namens de ministers van VROM en EZ aan de Tweede 

Kamer bij de Nota Basisregistraties, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 362 en 26 387, nr. 20, p. 1. 
60 Stb. 1998, 655. 
61 Toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655, p. 18. 
62 Toelichting bij het Besluit, p. 25. 
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 Emissieregistratie ministerie VROM. 

 

 In 2001 zijn de volgende rapportages 

eer);67  

- nt Benchmarking Energie Efficiency 
(Benchmarkconvenant).68 

grijk aantal rapportageregelingen in het 
milieujaarverslag is geïntegreerd. 

aatsvinden (art. 4 jo. art. 3 lid 7 Besluit 
ilieuverslaglegging; zie par. 2.1).  

                                                                

 Enquêtes CBS (afval en slib). 
 Rapportage Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen.63 

In het BEES-A en het Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen is de 
integratie vormgegeven door een voorrangsregeling. De eis inzake 
gegevensverzameling is hier niet van toepassing64 dan wel bepaalde nadere 
eisen kunnen niet worden gesteld65 indien gegevens al ingevolge het Besluit 
milieuverslaglegging geleverd worden.
geïntegreerd in het milieujaarverslag:66 
- Rapportage Oplosmiddelenbesluit (omzetting VOS-richtlijn milieubeh
- Rapportage Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2012 (MJA2). 

Rapportage Convena

Geconcludeerd kan worden dat gedurende de eerste jaren van de 
milieuverslaglegging een belan

Sinds 2004 mogen andere rapportagevoorschriften dan die voor het 
overheidsverslag alleen aan een vergunning worden verbonden als dat 
redelijkerwijs nodig is om gegevens te krijgen die niet met de noodzakelijke 
frequentie via het overheidsverslag kunnen worden verkregen. Het dient daarbij te 
gaan om het bepalen van de nadelige gevolgen voor het milieu van een inrichting 
of om handhaving in het kader van de Wm of de Wvo. Bij de betreffende 
vergunningvoorschriften moet worden gemotiveerd waarom de rapportage niet 
via het milieujaarverslag kan pl
m
 
De gegevens die voor het MJV worden gevraagd, zijn vastgelegd in de 
Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.69 Sinds de laatste wijziging van deze 
regeling, in 2002, hebben in het format dat in de praktijk wordt gehanteerd70, 
wijzigingen plaatsgevonden. Die betreffen onder meer het onderdeel afvalstoffen 
(van twee tabellen naar één tabel), het onderdeel Benchmark Energie Efficiency (in 
het praktijkformat niet meer opgenomen) en het onderdeel textiel- en 
tapijtindustrie (in het praktijkformat opgenomen op basis van een convenant). 
Voor deze niet in de ministeriële regeling opgenomen wijzigingen ontbreekt een 

 
63 Onder meer Toelichting bij het Besluit, p. 14. 
64 Art. 43a Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, Stb. 1987, 164 (gewijzigd Stb. 2005, 

114). 
65 Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen, Stb. 1993, 324 (gewijzigd Stb. 1998, 655), art. 6 lid 1.  
66 Aldus de Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging , Stcrt. 2001, 250. In 2002 zijn hierop 

correcties en aanvullingen aangebracht. 
67 De rapportage geldt voor nieuwe bedrijven. Voor bestaande bedrijven geldt deze vanaf 2007.  
68 In de Werkmap milieujaarverslag (papieren versie) 2004, van de FO-Industrie (p. 7) wordt gemeld dat 

in de praktijk de Benchmark-rapportage nog los staat van het MJV. In 2005 kan een deel van de 

bedrijven de MJA-gegevens via het e-MJV invoeren. Vanaf 2006 zullen alle MJA-bedrijven dit kunnen. 
69 Stcrt. 1998, 248, zoals laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2002, 201.  
70 Getalsmatig deel van het overheidsverslag 2004, d.d. 14 december 2004. 
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juridische basis. Voor de rapportages die zijn gebaseerd op een convenant is deze 
juridische basis niet verplicht. Het bestaan van twee formats blijft echter ook in dat 

eval onduidelijk. 

3.2 

g
 

MILIEURAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN EUROPESE REGELINGEN 

Deze paragraaf begint met een behandeling van de rapportageverplichtingen voor 
de emissieregisters. Daarna volgen verplichtingen voor richtlijnen op het gebied 
van waterkwaliteit, luchtkwaliteit en afvalstoffen. Afgesloten wordt met 
rapportageverplichtingen ten behoeve van EG-statistieken en nationale 
apportageverplichtingen.  

reft water- en 
n afvalrichtlijnen.  

3.2.1 

r
 
De toezending van informatie aan de Commissie en de publicatie van 
Commissieverslagen over milieurichtlijnen is gestandaardiseerd door Richtlijn 
91/692/EEG71. Lidstaten moeten verslagen eens per drie jaar leveren, op basis van 
een vragenlijst van de Commissie, waarna de Commissie binnen negen maanden 
een syntheseverslag per sector publiceert. Dit bet
luchtkwaliteitsrichtlijnen, emissierichtlijnen e

EUROPEAN POLLUTANT EMISSION REGISTER (EPER) 

Ten behoeve van het EPER moet de nationale overheid driejaarlijks voor 50 stoffen 
emissiegegevens van afzonderlijke inrichtingen elektronisch rapporteren aan de 
Commissie.  Ook moet een samenvattend verslag van nationale totalen van deze 
emissies worden verstrekt, per broncategorie  en per activiteit. De Commissie 
draagt zorg voor het register, dat publiek toegankelijk is, en verspreidt gegevens 
via rapporten (geaggregeerd) en via internet (per emissie). De Commissie zorgt 
voor richtsnoeren en evalueer

72

73

t.  In Ned
het RIVM de EPER-gegevens. 

74 erland verzamelt, beheert en rapporteert 

   
s,  

 
ties kunnen monitoren en milieubeleid kunnen ontwikkelen 

(nationaal).  

ER is IPPC-richtlijn 96/61/EG (art. 15) en Commissiebeschikking 

                                                                

Doel van het EPER is onder meer:   
 het informeren van burgers en organisatie
 het stimuleren van industriële innovatie, 
 het evalueren van het overheidsbeleid, 

een geïntegreerde database met informatie waarmee overheden en industrie 
emissiereduc

 
Het EPER zal op termijn overgaan in het PRTR (zie volgende paragraaf). De juridische basis 
voor het EP
2000/479/EG.75

 

 
71 Richtlijn tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde 

richtlijnen op milieugebied, PbEG 1991 L 377/48. 
72 In 2006 moet gerapporteerd worden over 2004. 
73 Bijlage A3 bij beschikking 2000/479. 
74 Relevante documenten: EPER-Review rapport (Commissie 2004); EPER Guidance document 

(Commissie 2000) ; <www.eper.cec.eu.int>. 
75 PbEG 1996 L 257/26; PbEG 2000 L 192/36. 

 STEM 2005  32 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

Het EPER bestrijkt inrichtingen met één of meer activiteiten van bijlage I van de 
IPPC richtlijn, die emissies hebben die één of meer drempelwaarden overschrijden. 

iet alle IPPC-bedrijven vallen onder het MJV. De selectie van MJV-bedrijven is 

verschrijden, van één of meer van 50 verontreinigende stoffen, 
oor 56 industriële activiteiten.77 Het streven is 90% van de industriële emissies in 

 consistentie van data. 
andachtspunten voor kwaliteit zijn: tijdigheid, volledigheid, onzekerheden, 

O 

r de MJV-bedrijven wordt het overheidsverslag 
en hebben voor het EPER geen 

afzonderlijke rapportagetaak.  

3.2.2 

N
onvoldoende om te voldoen aan de EPER-rapportageverplichting.76  
 
Gevraagde gegevens: emissies naar lucht en water (direct en indirect) die een 
drempelwaarde o
v
kaart te brengen. 
 
Kwaliteit gegevens: validering vindt plaats door lidstaten; de Commissie en de 
EEA78 verrichten een beperkte check op volledigheid en
A
vergelijkbaarheid, consistentie, transparantie en codering. 
 
Beperking lasten: rapportage is alleen vereist boven een drempelwaarde. IS
14001- en EMAS-bedrijven zullen slechts beperkt extra lasten hebben.79 De selectie 
van stoffen is afgestemd op vereisten voor andere internationale verplichtingen. 
Stroomlijning via MJV:: Voo
gebruikt als informatiebron. De MJV-bedrijv

POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER (PRTR) 

Het Commissievoorstel voor een PRTR-verordening houdt in dat de drijvers van 
de inrichtingen die bepaalde activiteiten uitvoeren, met gebruikmaking van de best 
beschikbare technieken, bepaalde emissies en afvalstoffen/afvalwater jaarlijks 
rapporteren aan de lidstaatautoriteit. De lidstaten rapporteren vervolgens aan de 
Commissie.  Lidstaten dienen, ingevolge het voorstel de overtreding van de 
PRTR-verordening strafbaar te stellen. Zij rapporteren driejaarli

80

jks aan de 
ommissie over de uitvoering. Lidstaten die partij worden bij het PRTR-protocol 

ook afvalstoffen en diffuse bronnen (zoals van wegverkeer, scheepvaart en 
luchtvaart). Onder de stoffen die extra zijn in vergelijking met het EPER, zijn veel 

                                                                

C
moeten ingevolge dit protocol een nationaal PRTR tot stand brengen.  
 
Het PRTR zal in 2009 het EPER vervangen. De PRTR-website zal dan, volgens 
planning, online zijn, met rapportages over het jaar 2007.81 Het PRTR zal 
betrekking hebben op circa 90 stoffen (Bijlage 3). In vergelijking met het EPER gaat 
het om meer stoffen, meer industriële bronnen en meer typen emissies. Het betreft 

 
76 Discussiedocument evaluatie milieuverslaglegging, ministerie VROM, 2003, p. 18-20. 
77 Stoffen en drempelwaarden in Bijlage A1 bij Commissiebeschikking 2000/479. 
78 European Environment Agency. 
79 Guidance Document for EPER implementation, part I, p. 14-15. 
80 COM(2004) 634 final (voorstel verordening ter oprichting van het Europese PRTR en tot wijziging 

van richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG) en COM(2004) 635 final (voorstel voor een beslissing van de 

Raad inzake het UNECE PRTR Protocol). 
81 http://www.eper.cec.eu.int/eper/default.asp. 
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bestrijdingsmiddelen die in de EU niet langer op de markt gebracht of gebruikt 
mogen worden.82

 
Doelen van het PRTR zijn: het bieden van publieke toegang tot informatie door 
gestandaardiseerde rapportage over de kwaliteit van het milieu, en daarmee het 
bieden van een basis om te participeren in de besluitvorming; het PRTR beoogt 
tevens te zijn: basis voor beleid, informatiebron voor wetenschappers, experts, 
verzekeringen. Andere doelen van het PRTR zijn de versterking van het 
milieubewustzijn van het publiek en het bevorderen van een betere uitvoering van 
milieuregelgeving en een meer effectief beleid. De juridische basis voor het PRTR 
is het UN-ECE PRTR Protocol,83dat valt onder het Verdrag van Aarhus (art. 5(9)). 
 
Het PRTR richt zich op bedrijven die activiteiten uitvoeren boven een bepaalde 
capaciteit, zoals genoemd in een bijlage bij de verordening. 
Gevraagde gegevens:  
 emissies naar lucht, water en bodem van 90 stoffen voorzover de 

drempelwaarde wordt overschreden (betreffende 65 industriële activiteiten);  
 gegevens over gevaarlijk afval en bedrijfsafval dat de inrichting verlaat, boven 

een bepaalde drempelwaarde, met aanduiding bestemming hergebruik of 
verwijdering; 

 afvalwater dat de inrichting verlaat, met bepaalde verontreinigende stoffen, 
boven een bepaalde drempelwaarde; 

 afval dat wordt verwijderd op het terrein van de inrichting (‘land treatment’ of 
‘deep injection’) wordt gerapporteerd als emissie naar de bodem; 

 emissies van verontreinigingen door diffuse bronnen: voorzover beschikbaar. 
 
Aan de stoffen genoemd in het UN-ECE Protocol zijn in het PRTR-
Commissievoorstel vier stoffen toegevoegd, in verband met wateremissies 
(prioritaire stoffen) en ter regulering van een ‘POP’-stof.84

 
Kwaliteit gegevens: De rapporterende inrichtingen moeten de best beschikbare 
technieken op het gebied van monitoring en emissiefactoren gebruiken, en moeten 
de kwaliteit van de informatie verzekeren. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten de kwaliteit beoordelen, in het bijzonder de tijdigheid, 
volledigheid, onzekerheid, vergelijkbaarheid, consistentie en transparantie.85  
 
Stroomlijn ng op EG-niveau: De rapportageverplichtingen van de IPPC-richtlijn 
(art. 15 lid 3) en van richtlijn 91/689 (inzake gevaarlijke afvalstoffen), worden in 
het PRTR geïntegreerd. Art. 15 lid 3 van de IPPC-richtlijn wordt dan geschrapt.  

i

                                                                 
82 COM(2004) 634 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Regist, Explanatory 

Memorandum, p. 6.  
83 Kiev 2003.  
84 POP = Persistent Organic Pollutant. De toelichting bij bijlage II van het Commissievoorstel voor een 

PRTR-verordening vermeldt dat aan de 86 stoffen van het UN-ECE Protocol drie prioritaire stoffen in 

verband met water (Kaderrichtlijn Water en richtlijn 76/464) zijn toegevoegd en één door de Commissie 

voorgestelde POP-stof.  
85 Commissievoorstel PRTR-verordening, art. 9. 
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Stroomlijn ng via MJV: omdat onderhandelingen over de te leveren gegevens nog 
gaande zijn, is nog niet duidelijk welke aanvullingen ten opzichte van de MJV-
gegevens vereist zullen zijn. 

i

 3.2.3 OVERIGE COMMUNAUTAIRE VERSLAGVERPLICHTINGEN: EMISSIES WATER 

Voor een groot aantal waterrichtlijnen moeten emissiegegevens gerapporteerd 
worden door de lidstaten. Behalve voor EPER/PRTR, zijn dat bijvoorbeeld de 
richtlijnen 76/464 (lozingen aquatisch milieu) en 2000/60 (Kaderrichtlijn Water). 
Ook in het kader van Verdragen, zoals het OSPAR-verdrag en de Internationale 
Commissies Rijn/Maas en Schelde, zijn rapportages vereist. 
 
Het RIZA verzamelt en rapporteert deze gegevens. De MJV-gegevens vormen een 
belangrijke input voor de landelijke database emissieregistratie, waarmee nationale 
en internationale rapportages worden uitgevoerd. Voor de driejaarlijkse EG-
rapportages water zijn ook concentraties en debieten vereist, welke niet in het MJV 
zitten.  
 
Jaarlijks worden gegevens verzameld via een aparte CBS-enquête bij de 
waterbeheerders die bevoegd gezag zijn. Bij deze enquête wordt ook gebruik 
gemaakt van de milieujaarverslagen. Dat betekent dat de MJV-bedrijven die een 
eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben niet apart worden geënquêteerd.86  
 
De stoffenlijst van het MJV is voor de bovenstaande rapportages te beperkt. Er 
missen onder andere enkele stoffen van richtlijn 76/464, bepaalde prioritaire 
stoffen van de Kaderrichtlijn Water, OSPAR-stoffen en stoffen voor de 
stroomgebiedscommissies Rijn/Maas en Schelde). Ook voor de komende 
rapportageverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) behoeft de MJV-
stoffenlijst uitbreiding.87 Met het bedrijfsleven wordt overlegd over het toevoegen 
van ‘aanvullende prioritaire stoffen’ (een selectie uit de ‘zeer ernstige zorg-
stoffenlijst’ van het RIVM) aan het MJV.  
 
Stroomlijn ng via MJV: Het CBS en het RIZA gebruiken het overheidsverslag als 
informatiebron. De gebruikswaarde van het MJV is voor wateremissies beperkt 
omdat bepaalde gegevens waarover gerapporteerd moet worden niet in het MJV 
zitten. Deze lacunes betreffen de stoffenlijst (bepaalde prioritaire stoffen) en de 
aard van de gegevens (geen concentraties en debieten). 

i

                                                                

 
De kwaliteit van de wateremissie-gegevens is minder problematisch dan die van 
de luchtemissies.88 Wel zijn er bij de validering afstemmingsproblemen tussen de 
twee bevoegde gezagen. De samenwerking met de provincie wordt door 
validerende Rijkswaterstaat-medewerkers vaak als onbevredigend ervaren. Door 
de komst van het elektronisch milieujaarverslag wordt de neiging versterkt dat 
Wvo- en Wm-bevoegd gezag onafhankelijk opereren zonder dat duidelijk is of en 
waarvoor Rijkswaterstaat sanctionerend mag optreden. Ondanks alle 

 
86 H.J. Dijkerman, CBS, e-mail 15 juli 2005. 
87 Per 2006 dienen bijvoorbeeld in beginsel bepaalde monitoringverplichtingen operationeel te zijn (art. 

8 richtlijn 2000/60/EG). 
88 J.H. van de Roovaart, RIZA, telefonische informatie, 6 april 2005. 
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hulpmiddelen blijkt dat veel nog niet duidelijk is. Voor een andere manier van 
communiceren over de bedoelingen en vereisten is een centraal punt noodzakelijk 
van waaruit de communicatie wordt gecoördineerd. Het RIZA zou hier voor de 
waterbeheerders een rol kunnen vervullen, aldus een conclusie in een 
evaluatiestudie over de validatie in 2003.89

3.2.4 OVERIGE COMMUNAUTAIRE VERSLAGVERPLICHTINGEN: EMISSIES LUCHT 

Voor een groot aantal EG-luchtkwaliteitsrichtlijnen moeten lidstaten 
emissiegegevens rapporteren. Behalve voor EPER/PRTR zijn dat bijvoorbeeld 
richtlijn 2001/80 inzake emissies door grote stookinstallaties90, NEC-richtlijn 
2001/8191, de Kaderrichtlijn Lucht en bijbehorende dochterrichtlijnen92. Een deel 
van deze richtlijnen vloeit voort uit verdragen. Voor de NEC-richtlijn is dat het 
UNECE CLRTAP-verdrag.93 In het kader van het Klimaatverdrag en het Kyoto-
protocol moeten lidstaten de CO2-uitstoot brongericht inventariseren en 
rapporteren aan de Commissie.94 In het kader van het EG-CAFE-programma moet 
informatie verzameld en gevalideerd worden, en in inventarissen neergelegd, 
onder meer voor verzurende en eutrofiërende stoffen en fijn stof.95

 
Het RIVM verzamelt, verwerkt en rapporteert deze gegevens. Het RIVM gebruikt 
de MJV-gegevens, na een verbeterslag met het oog op de kwaliteit. 
 
Stroomlijn ng via MJV: Voor de EG-gegevenslevering voor luchtkwaliteit worden 
de MJV-gegevens gebruikt. Wel vormt de kwaliteit van de gegevens een 
knelpunt.

i

                                                                

96 Dit blijkt bij de brandstofgegevens, die niet sporen met gegevens over 
CO2-emissies. Voor de validering is er bij de bevoegde gezagen onvoldoende 
menskracht en expertise. Het RIVM heeft voorgesteld ter oplossing van dit 
knelpunt, een aanvullende helpdesk in te stellen voor bedrijven en overheden, 
voor zowel gegevenslevering als validering.  
 

 
89 RIZA, Milieujaarverslagen beoordelen. Moeilijk of makkelijk?, rapport 2004.023, Lelystad 2004, p. 14, 

16, 19 en 21. 
90 Richtlijn 2001/80/EG ter beperking van de emissies van verontreinigende stoffen van grote 

stookinstallaties, PbEG 2001 L 309/1. 
91 Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, 

PbEG 2001 L 309/22. 
92 Richtlijn 1996/62, PbEG 1996 L 296 en richtlijnen 1999/30/EG, PbEG 1999, L 163 (stikstofoxiden, 

zwaveldioxide, lood en zwevende deeltjes), richtlijn 2000/69/EG, PbEG 2000 L 313 (benzeen, 

koolmonoxide), richtlijn 2002/3/EG, Pb 2002 L 67 (ozon) en richtlijn 2004/107/EG, PbEG 2005 L 23 

(arseen, cadmium, kwik, nikkel, pak’s). 
93 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (bestrijding van luchtverontreiniging over 

de lange afstand, met name in verband met verzuring). 
94 Beschikking van de Raad 1999/296 inzake een bewakingsstysteem voor de uitstoot van CO₂ en 

andere broeikasgassen in de Gemeenschap, PbEG 1999 L 117/35, art. 3. 
95 Schone lucht voor Europa (Clean Air For Europe), Naar een thematische strategie voor de 

luchtkwaliteit, Commissiemededeling, COM(2001) 245 def.  
96 P. Ruyssenaars, RIVM, telefonische informatie, 29 maart 2005.  
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Rapportageverplichtingen broeikasgassen in verband met emissiehandel 
Het Klimaatverdrag en bijbehorend Kyoto-Protocol is de basis voor een EG-
richtlijn inzake de handel in broeikasgasemissierechten.97 Bedrijven die bepaalde 
energie-intensieve activiteiten verrichten en een bepaalde CO₂-uitstoot hebben, 
vallen onder deze regeling.98 Voorwaarde voor een emissievergunning is het 
hebben van een monitoringprotocol.  
 
Op grond van de vergunning moet per broeikasgasinstallatie jaarlijks voor 1 april 
bij de Nationale Emissieautoriteit een verslag worden ingediend met onder andere 
de jaarvracht van emissies, het brandstofverbruik, het grondstofgebruik en de 
wijze van bepalen en registreren (art. 16.12 Wm). De Nederlandse Emissieautoriteit 
kan uiterlijk op 30 september van hetzelfde jaar verklaren dat het verslag niet 
voldoet aan de daaraan gestelde eisen (art. 16.16 Wm). Ook voor NOx geldt een 
emissiehandelregeling waarbij het emissieverslag aan vergelijkbare vereisten als 
die voor CO₂ moet voldoen.  
 
De gegevens die voor de emissiehandel geleverd moeten worden, zijn 
gedetailleerd (installatie-niveau) en zijn deels vertrouwelijk. Over het gebruik van 
een deel van deze gegevens voor het MJV heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. 
 
Stroomlijn ng via MJV: de gegevenslevering voor deze nieuwe regeling is niet 
geïntegreerd in het MJV. Het detailniveau van de gegevens, de vertrouwelijkheid 
van een deel van de gegevens en de bijzondere procedure beperken de 
mogelijkheden van stroomlijning. De richtlijn verplicht lidstaten wel de nodige 
maatregelen te treffen om de rapportagevoorschriften te coördineren met 
eventueel reeds bestaande rapportagevoorschriften, teneinde het bedrijfsleven 
werk te besparen.

i

                                                                

99

 
Kwaliteit emissieverslagen: De EG-richtlijn vereist dat het emissieverslag is 
geverifieerd door een onafhankelijke verificateur. Criteria bij de verificatie zijn 
onder meer het vrij zijn van inconsistenties, de verzameling van gegevens 
overeenkomstig toepasselijke wetenschappelijke normen en de volledigheid en 
consistentie van de documenten van de installatie.100 Een Commissiebeschikking 
bevat voor de bewaking en rapportage van gegevens beginselen inzake 
volledigheid, consistentie, transparantie, nauwkeurigheid, kosteneffectiviteit, 
relevantie, betrouwbaarheid en prestatieverbetering. Het laatstgenoemde beginsel 
houdt in dat het verificatieproces een hulpmiddel is ter ondersteuning van de 
kwaliteitsborging doordat informatie wordt gegeven op grond waarvan een 
exploitant maatregelen kan nemen om prestaties op het gebied van 
emissiebewaking en –rapportage te verbeteren.101  

 
97 Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten 

binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG (PbEG 2003 L 275/32). Deze richtlijn is 

geïmplementeerd in hoofdstuk 16 Wm. 
98 De activiteiten zijn vermeld in Bijlage I van richtlijn 2003/87. 
99 Richtlijn 2003/87, Bijlage IV (Beginselen voor de bewaking en rapportage). 
100 Richtlijn 2003/87, Bijlage V (Criteria voor de verificatie). 
101 Commissiebeschikking 2004/156/EG, PbEG 2004 L 59/1, Bijlage I, 3. 
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Rapportageverplichting inzake stoffen die de ozonlaag aantas en t

i

 

Voor de stoffen die gereguleerd worden door de verordening inzake stoffen die de 
ozonlaag aantasten, zijn er voor bedrijven (producent, importeur en exporteur) 
vereisten tot rapportage aan de Europese Commissie. Per stof dienen jaarlijks voor 
31 maart gegevens over het voorafgaande jaar verstrekt te worden, betreffende de 
productie, het hergebruik en de uitvoer. Ook de gebruiker die vrijstelling heeft 
gekregen voor een ‘essentiële toepassing’, en de ondernemingen die toestemming 
heeft voor het gebruik van een gereguleerde stof als technische hulpstof, dienen 
jaarlijks bepaalde gegevens te rapporteren. Het gaat hierbij om 
ozonlaagaantastende stoffen, waarvan het gebruik wordt afgebouwd of sterk 
wordt beperkt, zoals tetrachloor- en chloorfluorkoolstof, halonen, broomfluor-
koolwaterstoffen, methylbromide en 1, 1, 1-trichloorethaan.102  
 
In het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003, waarin het handelen in strijd 
met de Verordening strafbaar wordt gesteld, is in verband met emissiebeperking 
en hergebruik van de gereguleerde stoffen, ook een registratie- en meldingsplicht 
opgenomen voor de eigenaar van apparatuur die deze stoffen bevat, zoals 
koelapparatuur en brandblussystemen, bij onderhoud en dergelijke (art. 4, vijfde 
lid, van het Besluit). De gegevens dienen te worden toegezonden aan de minister 
van VROM. 
 
Stroomlijn ng: De ozonlaagafbrekende stoffen waar het hier om gaat, staan ook 
vermeld op de MJV-stoffenlijst. Bij het MJV gaat het om emissies terwijl het bij de 
rapportage aan de Commissie in het kader van de Verordening vooral om 
productie en gebruik gaat. Daar aan de Commissie gerapporteerd moet worden 
(en niet aan de bevoegde lidstaatinstantie) lijkt stroomlijning via het MJV voor 
deze stoffen niet aan de orde te zijn. De melding aan de minister van VROM, in 
verband met emissiebeperking en hergebruik, bij onderhoud van apparatuur, lijkt 
zich echter wel te lenen voor integratie in het MJV. 

3.2.5 EG-MILIEUVERSLAGVERPLICHTINGEN OP HET GEBIED VAN STATISTIEK 

Het Verdrag van Amsterdam heeft de basis gelegd voor de Europese statistische 
informatievoorziening. Sindsdien kwam een groot aantal statistische richtlijnen tot 
stand. 

Bedrijfsstatistieken algemeen 
Op grond van de Structural Business Statistics (SBS)-verordening zijn lidstaten en 
bedrijven verplicht tot het leveren van bedrijfsgegevens, waaronder 
milieugegevens.103 Doel van de verordening is het scheppen van een 
gemeenschappelijk kader voor het verzamelen, opstellen, toezenden en evalueren 
van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het 
concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Gemeenschap. 
 
De lidstaten moeten gegevens verstrekken aan het EG-bureau voor de statistiek 
Eurostat. Het gaat hierbij onder meer om gegevens inzake investeringen voor 
milieubescherming die op een ander tijdstip dan 1 april geleverd moeten worden. 

                                                                 
102 Verordening 2037/2000, PbEG 2000 L 244/1. 
103 Verordening EG 58/97, inzake Structurele bedrijfsstatistieken, PbEG 1997 L 14/1, nadien gewijzigd. 
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Het CBS verzamelt deze gegevens via een gestratificeerde enquête waar alle grote 
bedrijven in zitten. 
 
Stroomlijn ng via MJV: Er is hierbij geen sprake van stroomlijning via het MJV. De 
gegevens kunnen, gezien aard en leveringstijdstip, niet worden geïntegreerd in het 
MJV.  

i

i

                                                                

Afvalstoffenstatistieken 
Op grond van de Afvalstoffenstatistiek-verordening moeten lidstaten door middel 
van enquêtes, rapportagevoorschriften, statistische schattingen of een combinatie 
van deze middelen, de gegevens die deze verordening vereist verzamelen, 
statistische resultaten opstellen, de kwaliteit toetsen en de resultaten aan Eurostat 
doen toekomen.104 Het gaat hierbij om de terugwinnings- en 
verwijderingsactitiviteiten voor een groot aantal categorieën afvalstoffen (EURAL 
geaggregeerde classificatie, bijlage III van de verordening). De verordening 
verplicht wel de lidstaten maar niet de bedrijven tot gegevenslevering. In 
Nederland is op grond van de CBS-wet en het Besluit gegevensverwerking CBS 
(zie hierna) geregeld dat bedrijven wel de verplichting hebben tot het leveren van 
bepaalde gegevens. 
 
Voor de codering van afvalstoffen in het MJV wordt de uitgebreide EURAL-
afvalstoffenlijst gebruikt. Deze lijst wordt ook voor monitoring- en 
handhavingsdoeleinden gebruikt. Het CBS houdt 2-jaarlijks een afvalstoffen-
enquête bij de industrie (steekproef waarin grote bedrijven allemaal en kleine 
bedrijven voor een deel zitten). Bij deze enquête worden de MJV-bedrijven eruit 
gehaald. Deze worden niet geênqueteerd. De MJV-gegevens worden in plaats 
hiervan gebruikt. Het CBS hoopt voor deze statistiek in de toekomst ook gebruik te 
kunnen maken van de bedrijfsafvalstoffengegevens (zie hierna), waarmee de 
enquêtedruk verder verminderd kan worden.105

 
De kwaliteit van de gegevens wordt door het CBS over het algemeen als redelijk 
beoordeeld. Als gegevens niet lijken te kloppen, wordt bij het bevoegd gezag 
navraag gedaan. Een probleem is dat de afvalstoffengegevens van de verordening 
niet aansluiten op de afvalstoffengegevens die op grond van de emissieregisters 
(PRTR) worden gevraagd. Voor bedrijfsafvalstoffen, waarvoor sinds kort een 
meldingsverplichting geldt, zal het waarschijnlijke enkele jaren duren voordat de 
meldingen daar op orde zijn. Een helpdesk voor bedrijven zou in verband hiermee 
nuttig kunnen zijn.106  
Stroomlijn ng via MJV: Er vindt stroomlijning plaats via het MJV. De 
gegevensvraag is opgenomen in het MJV. De CBS-enquête wordt daarom niet 
gehouden bij de MJV-bedrijven. Het CBS gebruikt de MJV-gegevens. 
 
Beide hier genoemde statistiekverordeningen bepalen dat de nationale en de 
communautaire instanties binnen de grenzen van hun bevoegdheden toegang 

 
104 Verordening 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, PbEG 2002 L 332/1, gewijzigd bij 

Verordening 574/2004, PbEG 2004 L 90/15. 
105 H.J. Dijkerman, CBS afdeling Milieustatistiek, e-mail informatie 15 juli 2005. 
106 C. van Beusekom, CBS afdeling Milieustatistiek, telefonische informatie, 6 april 2005. 
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hebben tot administratieve bestanden op de verschillende gebieden van hun eigen 
openbaar bestuur, ter beperking van de last voor de respondenten. De nieuwe Wet 
op het CBS107 geeft extra impulsen aan de vermindering van de lastendruk. Op 
grond hiervan is het CBS bevoegd ten behoeve van statistische doeleinden gebruik 
te maken van gegevens uit registraties van andere overheidsinstellingen. 

3.2.6 RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN BESLUIT RISICO’S ZWARE ONGEVALLEN 1999 

Het BRZO 1999108, waarin de SEVESO-II-richtlijn109 is geïmplementeerd, stelt eisen 
aan inrichtingen waar bepaalde gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Daartoe behoren 
een veiligheidsplan en een intern noodplan. Daarover moet worden gerapporteerd 
aan het bevoegd gezag. Vijfjaarlijks vindt evaluatie plaats. Een deel van de 
inrichtingen die onder dit Besluit vallen, hoeft geen veiligheidsrapport op te 
stellen, maar hoeft alleen een preventiebeleid te hebben. Van wijzigingen in de 
veiligheidssituatie moet dan wel worden kennisgegeven. Wanneer het hierbij gaat 
om gegevens die al op grond van een ander wettelijk voorschrift aan het bevoegd 
gezag zijn verstrekt, kan daarnaar worden verwezen (art. 6 lid 3). 
 
Stroomlijn ng: In het MJV moet worden aangegeven of het bedrijf onder het BRZO 
1999 valt en of het preventiebeleidplichtig dan wel veiligheidsrapportplichtig is. 

i

3.3 EG- EN NATIONALE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP HET GEBIED VAN 

AFVALSTOFFEN 

Naast de hiervoor genoemde gegevens voor de afvalstoffenstatistiek, waarvoor het 
CBS de MJV-gegevens gebruikt en bedrijven dus geen afzonderlijke gegevens 
leveren, zijn er de volgende rapportageverplichtingen voor afvalstoffen waarbij 
voor bedrijven die een afvalstoffeninrichting zijn, sprake kan zijn van overlap met 
het MJV. 

Meldingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen 
Op grond van het in 2004 totstandgekomen Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen110 hebben alleen de afvalstoffeninrichtingen (cat. 28.4 
Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)) nog een meldingsplicht. 
Zij moeten maandelijks, op stroomniveau, voor bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen 
aan SenterNovem (voorheen aan het LMA) ontvangstmeldingen doen en 
afgiftemeldingen bij nuttige toepassing van afvalstoffen. Overige bedrijven hebben 
een registratieplicht. SenterNovem gebruikt de MJV-gegevens voor het afleiden 
van gegevens in verband met scheiding van afvalstoffen. 
 
Stroomlijning: Voor de MJV-bedrijven die een afvalstoffeninrichting (cat. 28.4 Ivb) 
zijn, kan qua onderwerp sprake zijn van een zekere overlap bij afgifte ten behoeve 

                                                                 
107 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Stb. 2003, 516 (gewijzigd Stb. 2004, 695). Het Besluit 

gegevensverwerving CBS (Stb. 2003, 252) regelt welke gegevens het CBS daarnaast aan bedrijven mag 

opvragen. 
108 Besluit Risico’s zware ongevallen 1999, Stb. 1999, 234, gewijzigd Stb. 2004, 157. 
109 Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 

gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
110 Stb. 2004, 522. 
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van nuttige toepassing.111 De detaillering van de gegevens en de frequentie 
verschillen echter, daar het Besluit melden specifiek op handhaving gericht is. 

WAR enquête -

i

                                                                

De Werkgroep Afvalstoffenregistratie (WAR) houdt jaarlijks een enquête onder 
verbrandingsinstallaties, stortplaatsen en composteerinrichtingen. Voor de 
afvalverbrandings-inrichtingen – die tevens onder het MJV vallen – kan sprake zijn 
van een zekere overlap. Het betreft hierbij evenwel geen wettelijke verplichting 
maar een enquête op vrijwillige basis. De gegevens worden gebruikt voor 
verslagen waarmee de branche zich presenteert.  

Kennisgevingen in het kader van de EVOA 
Op grond van de Europese Verordening inzake toezicht en controle op 
overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EG112 (EVOA) is degene die 
voornemens is afvalstoffen in- uit- of door te (doen) voeren verplicht daarvan 
kennisgeving te doen. De vereisten hangen af van de aard van de afvalstoffen, de 
verwijderingswijze en de lidstaat van bestemming. ‘Groene lijst afvalstoffen’ 
bestemd voor nuttige toepassing, zijn uitgezonderd van de kennisgevingsplicht. 
Voor andere afvalstoffen (oranje- of rode-lijststoffen) moet worden kennisgegeven 
aan de minister van VROM, die de autoriteiten van het land van bestemming 
informeert.113 Vervolgens hebben de autoriteiten – korte – periodes voor het maken 
van bezwaar tegen de overbrenging. 
 
De EVOA kent een algemene kennisgeving (art. 28 EVOA). Deze houdt in dat de 
kennisgever één kennisgeving per jaar kan doen wanneer afvalstoffen met 
dezelfde fysische of chemische eigenschappen periodiek via dezelfde route naar 
dezelfde ontvanger worden overgebracht. Het kan bij deze afvalstromen gaan om 
vele transporten. 
 
In de praktijk gebeuren de kennisgevingen voor het overbrengen van afvalstoffen 
aan SenterNovem (voorheen Internationaal Meldpunt Afvalstoffen). 
 
Stroomlijn ng: Alleen bij grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen gelden er 
voor de MJV-bedrijven ook EVOA-verplichtingen. Gezien het 
handhavingskarakter van de EVOA-kennisgeving lijkt integratie in het MJA niet 
voor de hand te liggen. Daarvan zou, gezien de frequentie, alleen sprake kunnen 
zijn in het geval van de algemene kennisgeving van art. 28 EVOA. Omdat voor de 
algemene kennisgeving gebruik gemaakt wordt van het begeleidende document 
(art. 28 lid 4 EVOA) lijkt een integratie in het MJV weinig voordeel op te leveren. 
Er is geen sprake van overlap omdat niet de jaargegevens per stof maar de 
gegevens per afvalstroom gevraagd worden.  
 

 
111 Dit lijkt met name te gelden voor de afvalverbrandingsinrichtingen. 
112 Verordening EEG nr. 259/93, PbEG 1993 L 30/1. Aan deze verordening ligt ten grondslag het 

Verdrag van Basel (1989). 
113 Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen, Stcrt. 1994, 86, nadien gewijzigd. 
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Rapportages inzake verpakkingen en verpakkingsafval 
Verpakkingsrichtlijn 94/62/EG114 bevat diverse rapportage- en informatievereisten 
voor de lidstaten. Zij dienen zorg te dragen voor monitoringsystemen met 
betrekking tot verpakking en verpakkingsafval op basis waarvan de lidstaten en de 
Commissie kunnen toezien op de tenuitvoerlegging van de richtlijndoelstellingen. 
Er moet informatie verschaft worden over omvang, kenmerken en ontwikkeling 
van de verpakkings- en verpakkingsafvalstromen, onder meer over giftige of 
gevaarlijke bestanddelen van verpakkingsmateriaal en over stoffen die bij de 
fabricage worden gebruikt. Met het oog op de vergelijking moeten hierbij richtlijn-
tabellen worden gebruikt (art. 12 en bijlage III). Deze gegevens moeten worden 
geleverd samen met de driejaarlijkse rapportages over de uitvoering van de 
richtlijn (art. 17).  
 
De lidstaten moeten hierbij rekening houden met de bijzondere problemen die 
kleine en middelgrote ondernemingen kunnen ondervinden bij het verstrekken 
van gedetailleerde gegevens (art. 12 lid 4). 
 
De richtlijnverplichtingen zijn geïmplementeerd in de ministeriële regeling 
Verpakking en verpakkingsafval.115 Een producent of importeur 116 moet 
vijfjaarlijks de minister informeren over zijn plan van aanpak ter uitvoering van de 
richtlijnverplichtingen, onder meer inzake preventie en hergebruik (art. 6 jo. art. 3). 
Deze mededeling behoeft de goedkeuring van de minister (art. 7). Tevens moet 
driejaarlijks worden gerapporteerd over de resultaten (art. 8). De regeling bevat 
een aantal vereisten voor deze verslaggeving.  

Vrijstelling bij deelname Verpakkingenconvenant 

                                                                

Er geldt een vrijstelling van de verplichtingen van de regeling indien een 
organisatie van producenten en importeurs de verplichtingen namens de 
betrokkene uitvoert (art. 9 lid 2). Dat gebeurt via het Verpakkingenconvenant. Het 
Convenant Verpakkingen III, dat geldt tot 2006, bevat afspraken tussen overheid 
en bedrijfsleven117, waaronder monitorings- en verslagverplichtingen in het 
Integratieconvenant. De ministeriële regeling Verpakking en verpakkingsafval 
bepaalt dat de bij het convenant aangesloten producenten of importeurs jaarlijks 
voor een in het convenant vast te stellen datum een verslag opstellen (art. 2). De 
regeling bepaalt ook wat in ieder geval in het verslag moet worden opgenomen 
(art. 2a). 
 
Het Convenant bevat in Bijlage I een uitgebreid monitoringprotocol inzake 
hoeveelheden verpakkingen, materiaalhergebruik en nuttige toepassing, verificatie 
en verslaglegging en dergelijke. De bij het Convenant aangesloten producenten en 
importeurs, ‘private-label’leveranciers en leveranciers van ‘last minute-

 
114 PbEG 1994 L 365, zoals gewijzigd PbEG 2004/197. 
115 Stcrt. 1997, 125, zoals laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2004, 53. 
116 Kort gezegd is dat het bedrijf dat als eerste een stof of product in een verpakking ter beschikking 

stelt of invoert en zich daarvan ontdoet en degene die als eerste een verpakking ter beschikking stelt 

welke is bestemd om aan een stof of product te worden toegevoegd. Producenten en importeurs 

kunnen gezamenlijk mededeling doen (art. 9). 
117 De verenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en SVM-Pact. 
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verpakkingen’ dienen jaarlijks voor 1 april gegevens aan te leveren aan het 
Monitoringinstituut bedrijfsleven. Gegevens over hergebruik worden jaarlijks voor 
1 juli verzameld door het bedrijfsleven. Voor specifieke verpakkingen bevat het 
Convenant specifieke rapportageverplichtingen. Daarbij worden onder meer 
gegevens gebruikt van de WAR en van het CBS. 
 
Stroomlijn ng: Voor de producenten of importeurs van verpakkingen of verpakte 
producten die niet aan het convenant meedoen, kan voor bedrijven die onder het 
afvalstoffenregime vallen sprake zijn van enige overlap met te verrichten 
meldingen ten aanzien van hergebruik of nuttige toepassing. De overlap door de 
wettelijke regeling is evenwel beperkt omdat de verslagverplichtingen hier slechts 
drie- en vijfjaarlijks zijn. Integratie in het MJV lijkt daardoor niet aan de orde. Op 
de overlap met het convenant wordt hier niet ingegaan omdat dit geen wettelijke 
regeling is en de afspraken alleen gelden voor degenen die betrokken zijn bij het 
convenant. 

i

3.4 OVERIGE VERSLAGVERPLICHTINGEN OP GROND VAN NATIONALE REGELINGEN 

Het RIVM maakt jaarlijks een milieubalans (terugblik) en tweejaarlijks een 
vooruitblik (milieuverkenning).118 Voor deze taak gebruikt het RIVM de MJV-
gegevens, na een verbeterslag met het oog op de kwaliteit van de gegevens. De 
MJV-gegevens zijn in vergelijking met statistische gegevens belangrijk omdat ze 
meer actueel zijn en omdat ze specifiek op het bedrijf gericht zijn. 
 
De MJV-gegevens worden gebruikt voor het project Emissieregistratie, waarin 
onder andere het RIVM, het CBS en het RIZA samenwerken. Deze database wordt, 
behalve voor de vorengenoemde EG-rapportages, nationaal gebruikt voor onder 
meer voortgangsrapportages water, emissiebeheersplannen en beleidsevaluaties. 
De MJV-gegevens worden ook gebruikt ten behoeve van het Milieucompendium, 
dat door het RIVM en het CBS wordt samengesteld. 
 
Voor deze nationale rapporten worden aan MJV-bedrijven geen afzonderlijke 
rapportages gevraagd.  

3.5 EUROPEESRECHTELIJKE GRENZEN EN VOORWAARDEN VOOR STROOMLIJNING VAN 

VERSLAGVERPLICHTING OP GROND VAN HOOFDSTUK 12 WM 

Openbaarheid 
Hoewel er doorgaans vanuit wordt gegaan dat de MJV-verslagen openbaar zijn, is 
niet uitgesloten dat in de MJV-info sprake is van vertrouwelijkheid van gegevens 
vanwege bedrijfsgeheimen, bijvoorbeeld waar het gaat om energiegegevens.119 
Bedrijven kunnen om geheimhouding van gegevens verzoeken en het 
elektronische MJV kent een ‘integrale versie’ en een versie waarin de vertrouwelijk 
te behandelen informatie ontbreekt. Gegevens inzake emissies naar het milieu 
mogen evenwel niet om redenen van commerciële of industriële informatie geheim 
worden gehouden. Dat vloeit voort uit richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van 

                                                                 
118 De rechtsbasis hiervoor is de Wet op het RIVM (1996). 
119 Zie over het van toepassing zijn van hoofdstuk 19 Wm (Bepalingen in verband met openbaarheid): 

art. 12.6 lid 4 Wm. 
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het publiek tot milieu-informatie120, welke aan emissiegegevens een bijzondere 
status verleent in art. 4 lid 2. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan art. 4 lid 4 
van het Verdrag van Aarhus.  
 
Richtlijn 2003/4 verplicht de overheidsinstanties niet alleen tot het op verzoek 
toegang verlenen tot de milieu-informatie waarover de overheid beschikt (art. 3), 
maar ook tot actieve verspreiding van milieu-informatie aan het publiek (art. 7). Bij 
dit laatste gaat het om een ‘actieve en systematische verspreiding onder het 
publiek, met name door middel van computertelecommunicatie en/of 
elektronische technologie wanneer deze voorhanden is’. Milieu-informatie dient 
voor het publiek gemakkelijk toegankelijk te zijn via openbare 
telecommunicatienetwerken (art. 7 lid 1). Tot de gegevens die hieronder 
‘tenminste’ vallen, behoren bijvoorbeeld ‘gegevens of samenvattingen van 
gegevens afkomstig van het monitoren van activiteiten die gevolgen voor het 
milieu hebben of waarschijnlijk zullen hebben’. Aannemelijk lijkt dat dit ook 
betrekking heeft op (een deel van de) MJV-informatie. 
 
Ook met art. 7 van richtlijn 2003/4 wordt uitvoering gegeven aan het Verdrag van 
Aarhus, dat in art. 5 ver gaande actieve openbaarheidsverplichtingen bevat. Het 
Verdrag verplicht partijen onder meer tot het stimuleren van drijvers van 
inrichtingen die aanzienlijke milieueffecten hebben om het publiek te informeren 
over de betreffende inrichtingsactiviteiten (art. 5 lid 6). Ook moeten partijen 
werken aan nationale vervuilingsregisters, met publiek toegankelijke databases 
met gestandaardiseerde rapportages (art. 5 lid 9). Dit Verdrag vormt tevens de 
basis voor het PRTR-protocol en het PRTR-register dat in ontwikkeling is (zie 
paragraaf 3.2.2).  
 
De milieu-informatierichtlijn stelt in art. 8 kwaliteitseisen, op het gebied van 
actualiteit, nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid. Bijzondere aandacht hebben 
daarbij de gehanteerde meetmethodes (art. 8 lid 2). 
 
Sinds de implementatie van het Verdrag van Aarhus, in 2005, is de absolute 
uitzonderingsgrond van de Wet openbaarheid van bestuur voor vertrouwelijke 
bedrijfs- en fabricagegegevens vervangen door een relatieve uitzonderingsgrond 
op basis waarvan belangen moeten worden afgewogen. Emissiegegevens zijn 
sindsdien evenwel altijd openbaar. In lijn hiermee wordt ook al in het EPER 
Guidance Document121 dat zowel de emissiegegevens als begeleidende informatie 
die is gerapporteerd in het kader van het EPER niet vertrouwelijk geacht 
worden.122 Geconcludeerd kan worden dat zowel de milieu-informatie als het 
Verdrag van Aarhus de actieve openbaarmaking van de emissiegegevens uit het 
MJV lijken te vereisen, met name door middel van elektronische technologie. 
 

                                                                 
120 PbEG 2003 L 41/26. Verdrag van Aarhus (1998), Trb. 2001, 73. 
121 Europese Commissie, 2000. 
122 Zie Wet uitvoering Verdrag van Aarhus, Stb. 2004, 519 en Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en 

tweede pijler Verdrag van Aarhus, Stb. 2005, 66.  
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Kwaliteit van gegevens en validering 
Bij de kwaliteit van de gegevens kan onder meer gedacht worden aan beginselen 
inzake volledigheid, consistentie, tijdigheid, vergelijkbaarheid, transparantie en 
codering, zoals geldend voor het EPER. Recente EG-richtlijnen met 
rapportagevereisten stellen randvoorwaarden en ander eisen met betrekking tot de 
monitoringprocedures (meet- en registratiesystemen), de kwaliteit van de 
gegevens en de validering.  
 
De EPER-Commissiebeschikking (2000/479) op basis van de IPPC-richtlijn verwijst 
in art. 3 lid 2 naar de ‘Richtsnoeren voor de EPER-invoering’ waarin gedetailleerde 
gegevens worden opgenomen over vorm en inhoud van de gerapporteerde 
informatie, met inbegrip van een interpretatie van de definities, de kwaliteit van de 
gegevens en het gegevensbeheer, een verwijzing naar methoden voor de bepaling 
van de emissies (…)’. In deze Richtsnoeren stelt de Commissie dat zij verwacht dat 
de nationale autoriteiten zorgdragen voor de kwaliteit, validatie en verificatie met 
betrekking tot de verzamelde emissiegegevens.123 De validering is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaat en deze dient onder meer te verzekeren dat 
de rapportage volledig en consistent is, en voldoet aan de vereisten van de EPER-
beschikking en van de Richtsnoeren (ook: Guidance Document). Het EPER-rapport 
vermeldt dat de accuraatheid van de geleverde gegevens nog niet beoordeeld kon 
worden, maar dat methoden hiertoe ontwikkeld worden.124

 
Voor de emissiehandelrapportages zijn er duidelijke en gedetailleerde 
procedurevereisten voor de verificatie, maar ook voor de beoordeling door het 
bevoegd gezag. Het gaat bij de kwaliteit van de gegevens onder meer om 
beginselen inzake volledigheid, consistentie, tijdigheid, vergelijkbaarheid, 
transparantie en codering, zoals geldend voor het EPER.125  
 
Geconcludeerd kan worden dat in het kader van diverse richtlijnen voor de 
kwaliteit van de gegevens en de validering op EG-niveau eisen gesteld worden en 
verder ontwikkeld worden. 

3.6 CONCLUSIES INZAKE STROOMLIJNING MILIEURAPPORTAGEVERPLICHTINGEN 

Sinds het begin van de milieuverslaglegging is een tiental rapportages in het MJV 
geïntegreerd, enkele vanaf 1999, andere sinds 2001. De in 2001 voorziene integratie 
van de gegevenslevering op basis van het Convenant Benchmarking Energie 
Efficiency en van de MJA werd uitgesteld. Deze zal per 2006 voor het MJA via het 
elektronisch MJV worden doorgevoerd. Voor het Convenant Benchmarking is de 
beslissing over integratie uitgesteld, zolang de toekomst van dit convenant door de 
komst van de emissiehandel onzeker is (Verificatiebureau benchmarking, 28-7-
2005). Sinds 2004 geldt dat in beginsel voor de Wm- en de Wvo-vergunningen geen 
rapportages buiten het MJV gevraagd worden. 
                                                                 
123 Guidance Document for EPER implementation, p. 64. 
124 EPER Review Report, 2004, p. 165 (www.eper.cec.eu.int).  
125 Zie bijvoorbeeld de Criteria voor de verificatie, bedoeld in artikel 15 (Bijlage V van richtlijn 

2003/87/EG). Zie ook de Beginselen voor de bewaking en rapportage, bedoeld in artikel 14 lid 1 (bijlage 

IV bij richtlijn 2003/87) en de Beschikking 2004/156 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren 

voor de bewaking en rapportage van de emissies van broeikasgassen, PbEG 2004 L 59/1. 
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Voor vele EG-rapportageverplichtingen die de overheid heeft, wordt het MJV 
gebruikt als gegevensbron. Dit geldt bijvoorbeeld voor EPER en voor de 
luchtkwaliteitsrichtlijnen. Voor enkele van deze rapportages is het format voor de 
te leveren gegevens bijgesteld (zoals voor het Oplosmiddelenbesluit). Al met al 
vindt hiermee een belangrijke stroomlijning plaats doordat afzonderlijke 
rapportages nu via het MJV lopen. 
 
Voor het PRTR is nog niet bekend hoe de stroomlijning via het MJV zal verlopen. 
Gezien de uitbreiding van het aantal stoffen in het PRTR zal bijstelling van het 
rapportagemodel op dit punt waarschijnlijk vereist zijn. Een uitbreiding van de 
stoffenlijst zou ook tegemoetkomen aan de lacunes die er op dit moment zijn, met 
name op het gebied van de rapportage van wateremissies. 
 
Nog geen stroomlijning is er voor de sinds 2005 bestaande 
rapportageverplichtingen inzake emissiehandel. Gezien de verschillen met het 
MJV in detailniveau van de gegevens en gezien de verschillen in de procedure 
(voor de emissiehandel via verificateur, met meer inhoudelijke en procedurele 
waarborgen en met ander bevoegd gezag) zal integratie in het MJV slechts beperkt 
en onder voorwaarden mogelijk zijn. Niettemin vereist de EG-regelgeving waar 
mogelijk ook hier coördinatie met bestaande rapportageverplichtingen. 
 
Een zekere overlap is er op het gebied van afva stoffen. Deze betreft echter alleen 
een beperkt aantal bedrijven (bepaalde afvalstoffeninrichtingen). Het gaat hier om 
meldingen ten behoeve van handhaving met een andere frequentie en detaillering 
(Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) en om een enquête 
op basis van vrijwilligheid (WAR). Stroomlijning via het MJV ligt daardoor niet 
voor de hand.  

l

 
Integratie van rapportageverplichtingen lijkt mogelijk voor de meldingen aan de 
minister van VROM inzake emissiebeperking en hergebruik van 
ozonlaagafbrekende stoffen in bepaalde apparatuur, voorzover dit MJV-bedrijven 
betreft. 
 
Substantiële mogelijkheden tot verdere stroomlijning via het MJV kunnen er vooral 
liggen bij de PRTR-rapportages. Integratie van de gegevenslevering in het MJV is 
hier van belang, mede omdat het hierbij een belangrijk deel van de MJV-bedrijven 
betreft. 

3.7 CONCLUSIES INZAKE DE GEBRUIKSWAARDE VAN HET MILIEUJAARVERSLAG 

Voor de instanties die de internationale -, de EG- en de nationale rapportages op 
milieugebied verzorgen (RIVM, CBS, RIZA en SenterNovem) is het MJV een 
belangrijke informatiebron. Deze instanties signaleren een spanningsveld tussen 
enerzijds de behoefte aan (meer) beleidsinformatie126 en anderzijds het streven 
naar vermindering van administratieve lastendruk.  
                                                                 
126 Dit geldt niet alleen voor de wettelijke EG-monitoring- en rapportageverplichtingen maar ook voor 

beleidsinformatie, zoals bijvoorbeeld het traject ‘Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording’, 

waarin het overheidsbeleid getoetst moet worden aan vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen. 
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In CBS-documentatie wordt overigens vermeld dat de administratieve lastendruk 
vanwege de CBS-informatie de afgelopen tien jaren met 60% is afgenomen en 
feitelijk relatief gering is.127

 
Uit de milieujaarverslagen komen met het oog op de rapportages door de nationale 
instanties de volgende knelpunten naar voren: 
 Lacunes in de gegevens. Voor de emissies naar het water zijn er lacunes in het 

aantal stoffen. Dit is met name een probleem voor de prioritaire stoffen (onder 
andere huidige en toekomstige rapportageverplichtingen waterrichtlijnen). Het 
gaat hierbij soms om kleinere hoeveelheden, maar wel om schadelijke stoffen. 
De aard van de gegevens (MJV: jaarvrachten) strookt niet altijd met de behoefte 
aan gegevens (ook concentraties en debieten). Ook voor het komende PRTR zal 
het MJV lacunes bevatten (zie paragraaf 3.2.2 en 3.2.3). 

 De MJV-gegevens vertonen ook lacunes doordat de bedrijven waarover naar de 
EG gerapporteerd moet worden (zoals de IPPC-bedrijven) niet alle vallen onder 
de groep MJV-bedrijven. Hierdoor ontstaat frictie met de IPPC-richtlijn (art. 15 
lid 3), op basis waarvan lidstaten gegevens moeten inventariseren en 
verstrekken over de belangrijkste bronnen daarvan, namelijk de in de IPPC-
bijlage genoemde inrichtingen.128  

 Gebreken in de kwaliteit van de gegevens. Met name voor de emissies naar de 
lucht is er sprake van gebreken in de kwaliteit van de gegevens. Luchtemissies 
komen bijvoorbeeld niet (altijd) overeen met brandstofgebruikgegevens. Dit kan 
behalve met de kwaliteit van de gegevens ook samenhangen met de 
gehanteerde meetmethodieken. De validering door de bevoegde gezagen 
verhelpt deze gebreken niet altijd (zie paragraaf 3.2.4). 

 Gebreken bij de validering. De rapporterende nationale instanties signaleren een 
tekort aan menskracht of specialisme bij het beoordelende provinciaal bevoegd 
gezag. Uit diverse rapportages van waterbeheerders komt naar voren dat de 
afstemming tussen de beide beoordelende bevoegde gezagen (provincie en 
waterbeheerder) niet altijd duidelijk is. Bovendien zijn er onduidelijkheden met 
betrekking tot de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria. De 
validering is niet wettelijk geregeld en de status van diverse checklists en 
handreikingen is niet altijd duidelijk. Er is bij Wvo-bevoegde gezagen behoefte 
aan bindende instructies voor de uitvoering van de validering, aan meer 
afstemming van taken en bevoegdheden tussen het Wm- en het Wvo-bevoegd 
gezag (mede in verband met het elektronisch jaarverslag dat 
afstemmingsproblemen lijkt te versterken), aan meer duidelijkheid met 
betrekking tot de sanctionering en handhaving, en aan een centraal 
coördinatiepunt, zo komt naar voren uit RIZA-rapportages.129  

 
                                                                 
127 <www.cbs.nl/nl/organisatie/ccs/ccs.htm> (geraadpleegd 23 maart 2005). 
128 Zie hierover Commissiebeschikking 2000/479/EG, PbEG L 192/36, overweging 1 en artikel 1; tevens: 

Guidance Document for EPER implementation, Part I, p. 22. Voor de inrichtingen die geen gegevens 

aanleveren moet de nationale overheid schattingen rapporteren (Guidance Document EPER-

implementation, Part II, p. 55). 
129 Zie RIZA, Milieujaarverslagen beoordelen. Moeilijk of makkelijk?, RIZA rapport 2004.023, Lelystad 

2004, hoofdstukken 3-6. 
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Het milieujaarverslag heeft naast de hier genoemde gebruikswaarden, die sterk 
gericht zijn op de EG-rapportages die Nederland moet aanleveren, andere 
gebruikswaarden, en wel in de eerste plaats voor de bevoegde gezagen. Voor hen 
gaat het onder meer om: preventieve handhaving, het prioriteren van 
werkzaamheden, het toetsen van het bedrijfsmilieuplan en het volgen van 
vergunningafspraken, de vergelijking ten opzichte van andere bedrijven, het 
krijgen van een totaaloverzicht, de beleidsvoorbereiding en de monitoring van het 
doelgroepenbeleid.130 De vorengenoemde gebruikswaarde ten behoeve van EG-
rapportages is evenwel in de loop van de tijd steeds prominenter geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
130 Zie RIZA, ‘Gebruikswaarde van het milieujaarverslag. Interview met de gebruikers ervan’, RIZA 

rapport 2002.028, 2002, bijlage I. 
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4.1 

4.2 
HOOFDSTUK
4 Analyse bedrijven 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag wat de meerwaarde is van het 
overheidsverslag op grond van hoofdstuk 12 Wm voor bedrijven. Grote bedrijven 
met een provinciale Wm-vergunning zijn verplicht jaarlijks een milieuverslag 
volgens hoofdstuk 12 Wm aan de bevoegd gezagen (provincie, waterbeheerder) 
aan te leveren. Het gaat totaal om zo’n 250 bedrijven in Nederland. 
 
Om in dit onderzoek de uitersten van dit spectrum in beeld te krijgen hebben we 
ons gericht op twee sectoren, te weten de papier- en kartonindustrie (homogeen 
productieproces, beperkt aantal markten) en de chemische industrie (heterogeen 

uk behandelt de standpunten van de bedrijven over de belangrijkste 
onderwerpen die tijdens de gesprekken zijn behandeld. Gezien het beperkt aantal 

het niet verantwoord om hun standpunten als algemeen geldige 

productieproces, zeer diverse producten). In beide sectoren hebben we 
verkennende gesprekken gevoerd met de brancheorganisatie. Vervolgens zijn 
diepgaande interviews gehouden met een groot en een klein bedrijf uit iedere 
betreffende sector. De vragenlijst voor deze gesprekken vindt u als bijlage bij dit 
rapport (bijlage 2).  
 
Dit hoofdst

interviews is 
conclusies te presenteren. Wel geven de antwoorden nuttige informatie over trends 
en knelpunten.  

BEDRIJVEN 

Chemie klein 
Cindu B.V. is de vergunninghouder voor twee werkmaatschappijen, te weten 
Cindu Chemicals B.V. en Neville Chemicals Europe B.V. De belangrijkste activiteit 
van Cindu Chemicals is de raffinage en verwerking van ruwe steenkoolteer tot 
producten voor de aluminiumindustrie, tot naftaline en tot roetolie. Neville 

ope maakt op basis van grondstoffen uit de petrochemische 

 Botlek is naast Akzo Nobel nog een drietal andere 
gevestigd. Het Akzo Nobel gedeelte van het bedrijventerrein Botlek 

Chemicals Eur
industrie synthetische koolwaterstof harsen voor drukinkt, verf en lijm. De twee 
werkmaatschappijen hebben op de locatie in Uithoorn ieder hun eigen 
productieactiviteiten, maar delen een groot aantal algemene diensten. Zo maken de 
bedrijven samen één milieujaarverslag voor overheid en publiek.  

Chemie groot 
p het bedrijventerreinO

bedrijven 
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waarover wordt gerapporteerd bestaat uit de productiebedrijven MEB, MAE, CKI, 
EVB, Biobot en de Service Unit. Op deze locatie vindt de bulkproductie van 
chemische grondstoffen plaats. Een groot deel van de stoffen wordt geproduceerd 
met behulp van chloor.  
 
In Deventer vindt batchgewijze, kleinschalige productie van specialistische 
chemische stoffen plaats. Het gaat om instabiele stoffen, vooral organische 
peroxiden, die tijdens de bereiding van plastics worden gebruikt om polymerisatie 
reacties te starten. 
 
Akzo is hiërarchisch georganiseerd in Business Units: op de sites, zoals de 

oetinchem is een zelfstandig bedrijf. In de papierfabriek werken 
60 mensen, in de aparte vestiging nabewerking nog eens 30 mensen. Met 4 

rschillende niche markten, zoals 
sem apier, pakpapier, afdekpapier voor autospuiterijen en dekpapier voor 

ernationale concern Norske-
e 

uit 150 personen en op kantoor werken 50 werknemers in 
staffuncties. Parenco heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie. Het effluent wordt 

. Ook heeft het bedrijf een eigen verbrandingsoven ter 
verbranding van biomassa (houtafval, slib en rejects). 

4.3 

 Nobel 
Botlek, Europoort en Deventer, vindt het werkelijke productieproces plaats. 
Daarboven staan Business Units die productgewijs en marktgericht georganiseerd 
zijn. Deze zorgen voor het commerciële traject. Op Corporate niveau worden de 
strategische beslissingen voor de lange termijn genomen. 

Papier klein 
Papierfabriek D
1
productielijnen produceert men per jaar 65.000 ton licht verpakkingspapier. Het 
bedrijf maakt uiteenlopende producten voor ve

i-crêpep
massiefkarton. 
 
De Papierfabriek Doetinchem heeft een gasgestookte WKK van 3,5 MW en een 
mechanische voorzuivering voor het afvalwater. 

Papier groot 
Parenco maakt krantenpapier en gebruikt 80% oud papier en 20% hout als 
grondstof. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het int
Skog en heeft 500 man in dienst waarvan 300 in ploegendienst in de productie. D
technische dienst bestaat 

op de Rijn geloosd

WAT RAPPORTEERT EEN BEDRIJF PER JAAR AAN MILIEUGEGEVENS AANVULLEND OP 

HET OVERHEIDSVERSLAG 

lle vier bedrijven 

erplichte rapportages 
Alle bedrijven geven aan extra gegevens over de kwaliteit van het lozingswater 
aan de waterbeheerder voor de handha

A

V
 

ving en aan Bureau Heffingen te leveren. 

aties in het effluent. 
Als er essentiële veranderingen in het productieproces plaatsvinden, meldt het 
bedrijf dit zelf bij de waterbeheerder.  

In de meeste gevallen gaat het om een frequentie van vier maal per jaar, in een 
enkel geval mag een bedrijf de gegevens jaarlijks aan de waterbeheerder 
aanleveren. Dit alleen na bewezen stabiliteit van de concentr

 STEM 2005  50 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

 Alle bedrijven leveren aan CBS-gegevens aan over milieukosten. CBS vraagt 

 

V
 

indu 
ens over het energieverbruik aan voor het overheidsverslag. 

llen over 2005 gedetailleerdere gegevens over de emissie van 

S

et de heffingen en 
et overheidsverslag komen ze gecumuleerd terecht.  

 

aa

 

geen op het overheidsverslag aanvullende milieudata meer. Sinds een aantal 
jaren is de slibenquête in het overheidsverslag opgenomen. 

rijwillige rapportages  
Alle bedrijven leveren extra gegevens over het energieverbruik dan wel over de 
emissies. Parenco doet mee aan de Benchmark Energie Efficiency en levert 
daarvoor gegevens over het energieverbruik aanvullend op het 
overheidsverslag. De productielocaties van Akzo Nobel doen niet afzonderlijk 
mee aan de Benchmark Energie Efficiency, maar Akzo Nobel maakt op nationaal 
niveau een energierapportage waar de locaties gegevens voor aanleveren. C
levert alleen gegev
Alle bedrijven zu
CO2 en/of NOx aanleveren in verband met de emissiehandel. Emissiecijfers 
worden ook gevraagd in het overheidsverslag, maar minder gedetailleerd.  

ommige bedrijven 

Verplichte rapportages 
 Bedrijven die een vergunning hebben voor het oppompen van grondwater 

moeten aan de provincie doorgeven welke hoeveelheden zijn opgepompt. Deze 
gegevens gaan naar de provincie per kwartaal in verband m
handhaving. In h

 Afvalstoffenrapportage vindt grotendeels plaats in het overheidsverslag. Alleen 
voor het transport van afvalstoffen moet gedetailleerde vrachtbrieven worden 
opgesteld. Het gaat om reststromen die het bedrijf verlaten. 

Vrijwillige rapportages 
 Drie bedrijven leveren gegevens aan voor het convenant verpakkingen. Het is 

discutabel of deze rapportages werkelijk vrijwillig zijn, omdat bedrijven via het 
Verpakkingsconvenant voldoen aan de Europese verpakkingsrichtlijn die 
wettelijke rapportagevereisten bevat (zie paragraaf 3.3). 

 
Naast de genoemde gemeenschappelijke rapportages die de bedrijven moeten
aanleveren aanvullend op het overheidsverslag, zijn er ook een aantal specifieke 

nvullende rapportages, die slechts voor enkele bedrijven gelden. 

Verplichte rapportages 
 Rapportage kernenergie in verband met enkele radioactieve meetinstrumenten. 
 Gegevens per kwartaal over het bodemverzet en over bodemincidenten aan het 

Wm bevoegd gezag. Momenteel is het betreffende bedrijf in discussie met het 
bevoegd gezag of dit ook per incident kan. 
Per jaar aan het Wm bevoegd gezag de hoeveelheid per spoor aangevoerd 
chloor. 

 Eenmalige onderzoeksverplichtingen bij nieuwe projecten op de bedrijven 
(uitbereiding, nieuwe installatie). Bij een nieuwe installatie vindt een eenmalige 
geur- en geluidmeting plaats en kan de provincie eisen dat gedurende een 
bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) er per kwartaal emissiegegevens worden 
aangeleverd. 
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 Jaarlijkse rapportage aan de waterbeheerder van hulpstoffen (stof, hoeveelheid) 
m hoeveelheden 

an Rijkswaterstaat voldoen. 

Vrijwillige rapportages 

rapportages, noemen bedrijven 

rapportage afvalstromen, CBS-milieugegevens). Toch is een 

dere maatschappelijke thema’s, 

en bestaande thema’s de gevraagde 

die het bedrijf gebruikt in het productieproces. Het gaat dan o
en om testresultaten. Het bedrijf toetst vooraf zelf of nieuwe chemicaliën aan de 
criteria v

 

 Vrijwillige rapportage van (bijna-)incidenten aan de provincie. 
 Rapportages in verband met certificering milieuzorgsysteem (ISO 14001, 

EMAS). 
 Kwartaalopgave van nieuw op de Nederlandse markt gebracht papier naar 

Stichting Papier Recycling Nederland. 
 

aast de hierboven vermelde N
rapportageverplichtingen die geen milieudoel hebben, zoals een jaarlijkse 
rapportage van de hoeveelheid geïmporteerde en geëxporteerde stoffen aan de 
Belastingdienst Douane in verband met het Uitvoeringsbesluit Verdrag Chemische 
Wapens. Zo moeten bedrijven, indien zij ethanol gebruiken, daarvoor een 
sluitende massabalans kunnen overleggen. 
 
Weliswaar zijn veel thema’s de afgelopen jaren geïntegreerd in het 

verheidsverslag (o
aantal nieuwe rapportages (verplicht dan wel vrijwillig afgesproken) recentelijk 
naast het overheidsverslag ontstaan (emissiehandel, Benchmark Energie, 
uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens). Daardoor constateren de bedrijven 
over het algemeen een toegenomen rapportageverplichting naast het 

verheidsverslag.  o
 
Hoe groter het bedrijf, des te meer aanvullende rapportageverplichtingen in het 
algemeen. Kleinere bedrijven combineren de werkzaamheden voor de 

ilieuverslaglegging over het algemeen met anm
zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden. 
 
Bedrijven vinden aparte rapportage en verificatie begrijpelijk als het gaat om 
handhaving of als er geldstromen mee gemoeid zijn, zoals heffingen (Wvo, 
grondwater), subsidies (MEP) en emissiehandel.  
 

kzo Nobel constateert daarnaast dat binnA
mate van detail in het overheidsverslag door het bevoegd gezag ook steeds meer 
toeneemt. Men vraagt meer en gedetailleerdere informatie over dezelfde thema’s. 
Ook constateert Akzo Nobel dat het toezicht is verscherpt en dat er dus om meer 
toelichting bij de getallen wordt gevraagd. Ook Parenco constateert een toename in 
de gevraagde toelichting en beschrijvingen. 
 
Wat veel tijd kost is, dat er jaarlijks wordt gevraagd naar dezelfde beschrijvende 
informatie. Het nut daarvan is voor de bedrijven niet duidelijk. Deze informatie 
staat ook in de vergunning. Daar zouden de overheden op terug kunnen vallen. De 
bedrijven ervaren het ook als lastig dat het format voor het overheidsverslag in de 
afgelopen jaren ieder jaar veranderde. Akzo Nobel geeft aan dat het een bedrijf 
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enkele jaren kost om goed aan te passen op de vragen uit het overheidsverslag. De 
bedrijven proberen de data uit de registratiesystemen van de operationele 

eenvoudig mogelijk door te laten stromen naar het overheidsverslag. 

4.4 

eenheden zo 
Dit vereist technische en softwarematige aanpassingen, het is vervelend als de 
infrastructuur binnen het bedrijf jaarlijks op het veranderende format moet worden 
aangepast. 

BUNDELEN VAN VERSCHILLENDE RAPPORTAGE VERPLICHTINGEN 

Energie 
De bedrijven staan in principe positief tegenover integratie van de 
nergiegegevens in het overheidsverslag. Het gaat dan zowel om de Benchmark 

eert wel een schaalprobleem. Het bedrijf 

e uitgebreider (verificatie door een accountant) 
n neemt meer tijd in beslag. Aanlevering voor 1 april, zoals het overheidsverslag, 

e
t bedrijf dan in het overheidsverslag aangeeft dat het 

l, kan het bevoegd gezag de gewenste cijfers 

nt geven. Alleen in een enkel geval als het bedrijf bewezen 
eeft een stabiele zuiveringsstroom te hebben, mag het bedrijf de gegevens jaarlijks 

e
Energie Efficiency rapportage als om CO2 / NOx registratie voor de emissiehandel. 
De gegevens voor de Benchmarkrapportage moeten net als de energiegegevens in 
het overheidsverslag aangeleverd worden in jaarvrachten. Voor de papiersector is 
wel de vraag of de Benchmark blijft bestaan nu de emissies in detail geregistreerd 
moeten worden voor de emissiehandel. Dat is nog in discussie. 
 
Een groot concern als Akzo Nobel constat
doet vanuit nationaal niveau aan energiebenchmarking, niet vanuit locatieniveau. 
Ook op nationaal niveau zullen de emissiecijfers voor de emissiehandel 
geregistreerd worden. Voor Parenco, ook een werkmaatschappij binnen een 
internationaal concern, is dit minder een probleem omdat Parenco de enige 
productielocatie van het concern in Nederland is. 

Emissiehandel 
Integratie van het emissieverslag voor de emissiehandel met het overheidsverslag 
kan uitsluitend als een goede afstemming tussen beide mogelijk is, zowel 
inhoudelijk als qua procedure. Afstemming levert problemen op. De emissiecijfers 
dienen een financieel doel en zijn daardoor veel gedetailleerder, dan het 
overheidsverslag vraagt. Dat heeft beleidsevaluatie en trendmonitoring tot doel. 
Daardoor is de verificatieprocedur
e
is daardoor nu niet haalbaar. Een mogelijkheid is dat een bedrijf alleen 
gedetailleerd  emissiecijfers aan de Emissieautoriteit aanlevert en niet meer aan 
het overheidsverslag. Als he
meedoet aan de emissiehande
opvragen bij de Emissieautoriteit.  
 
Papierfabriek Doetinchem: “Voorheen maakten we maandelijks een energiebalans, 
nu blijkt dat voor de emissiehandel en CO2-index een dagelijkse balans nodig is. 
Dat kost twee uur per dag.” 

Wvo- en Wm-vergunning 
Uit de gesprekken met de bedrijven blijkt dat overheden in beperkte mate nog 
buiten het overheidsverslag om gegevens vragen bij de bedrijven vanwege de 
Wvo- of Wm-vergunning. De waterbeheerder vraagt in bijna alle gevallen om 
kwartaalrapportages omdat jaarrapportages te weinig inzicht in de variatie van de 
kwaliteit van het efflue
h
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in het overheidsverslag aanleveren. Akzo Nobel levert ook aanvullende gegevens 
over chloortransporten aan het bevoegd gezag. De bedrijven geven aan dat in deze 
beperkte gevallen duidelijk is waarom het bevoegd gezag om de aanvullende 
gegevens vraagt. De bedrijven ervaren het leveren van deze aanvullende gegevens 
niet als een probleem. 
 
De bedrijven noemen een aantal mogelijkheden voor verdere integratie van 
verschillende verslagverplichtingen in het overheidsverslag. Het stoort hen dat zij 
dezelfde tekstuele beschrijvingen meerdere malen moeten aanleveren voor de 
vergunningaanvraag en voor het MJV. Het bevoegd gezag kan volgens de 
bedrijven in dergelijke gevallen gebruik maken van de vergunningen en van 
andere reeds beschikbare informatie (bijvoorbeeld veiligheidsrapporten). Ook de 
mogelijkheid om de eisen vanuit de grondwaterwet in het overheidsverslag op te 

emen, wordt genoemd door de bedrijven. De milieukosten die richting CBS gaan, 

 
(rapportage et externe veiligheid). Het is daarom niet 

erslag uit te breiden met deze stoffen? De bedrijven geven aan dat in 
at geval het nut van het meten van de nieuwe stoffen wel heel duidelijk moet zijn, 

rleg om steeds meer stoffen gevraagd 
aar de gegevens voor nodig zijn. Een mogelijkheid 

is per sector een lijst van relevante stoffen samen te stellen op basis van de EG 

4.5 

n
lijken de bedrijven niet zo geschikt voor het overheidsverslag. Het gaat om 
financiële informatie en het overheidsverslag is passief openbaar. De andere 
rapportageverplichtingen hebben in veel gevallen geen milieudoelstelling

kernenergie in verband m
zinvol deze gegevens in het overheidsverslag op te nemen. 
 
Ook de vrijwillige rapportage voor het convenant verpakkingen kan worden 
opgenomen in het overheidsverslag, hoewel het nu niet heel veel extra werk 
oplevert voor bedrijven. De vraag is of daar aan efficiëntie gewonnen kan worden. 

EG vereisten prioritaire stoffen 
Het RIZA signaleert een lacune in het rapporteren van de emissies van een aantal 
stoffen gezien de EG-rapportage vereisten. In de toekomst zal door aanvullende 
eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en vanuit de PRTR deze lacune 
toenemen. Wat vinden bedrijven van de mogelijkheid om de stoffenlijsten in het 
overheidsv
d
extra metingen brengen een flinke lastenverzwaring met zich mee. De chemie 
sector heeft wel het idee dat er zonder ove
wordt zonder dat duidelijk is w

vereisten. 
 
De branchevereniging VNP gaat een werkgroep instellen om zo’n lijst met voor de 
papiersector relevante stoffen op te stellen. 

INTERNE BEDRIJFSMONITORING 

Doelstelling 
De meningen zijn verdeeld over de vraag of het overheidsverslag moet bijdragen 
an de interne bedrijfsmonitoring. Sommige bedrijven zeggen duidelijk ‘ja’. 

format stimuleert alle 
 de branche, ook de zwakke broeders, tot het bereiken van een bepaald 

kwaliteitsniveau. 

a
Argument is dat een bedrijf het overheidsverslag niet alleen maakt voor de 
overheid maar ook voor het eigen bedrijf. Het overheidsverslag geeft dan richting 
aan de inzet op milieugebied. En een gezamenlijk branche
bedrijven in
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Cindu: “Het interne milieuzorgsysteem is aangepast op de eisen van het 
overheidsverslag en levert gegevens voor zowel de interne bedrijfsmonitoring als 
voor het overheidsverslag. Ze zijn met elkaar opgegroeid.”  
 
Men geeft aan dat een bedrijf zonder druk vanuit de overheid om milieuprestaties 

 monitoren langzaam wegdrijft. De opgelegde normen fungeren als anker voor 

emd op het overheidsverslag. Voor de locaties van Akzo Nobel 
hebben de eisen vanuit het concern voor de maatschappelijke rapportage op 

 inhoud moet vaak nog vertaald worden voor het 
anagement om er iets mee te kunnen. De informatie is wel compleet. Een bedrijf 

e eisen vanuit de overheid moeten een beeld geven van wat de overheid van de 

overheidsverslag nooit 100% optimaal kan zijn voor een bedrijf. 

Wat nog ontbreekt is dat het overheidsverslag geen beeld geeft van 
 op een bedrijf. Ook mist 

4.6 

te
het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Ook al kan het overheidsverslag niet 
voor ieder bedrijf een honderd procent inzicht geven omdat het een uniform 
format is voor vele bedrijven, het geeft wel inzicht in de milieuprestaties van de 
sector. Het is een soort benchmark op nationaal niveau. 
 
Maar ook wordt gezegd dat bedrijven zelf efficiëntere methodes hebben om de 
milieuprestaties vast te leggen, dat geldt vooral voor de grotere bedrijven. Zowel 
de interne bedrijfsmonitoring van Cindu als van Papierfabriek Doetinchem zijn 
helemaal afgest

concernniveau meer invloed gehad op de interne bedrijfsmonitoring dan het 
overheidsverslag. Een bedrijf neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid om 
milieugegevens vast te leggen, dat kan soms meer en soms minder zijn dan de 
overheid eist. 

Beeld 
Het overheidsverslag geeft een goed beeld van de milieuprestaties van het bedrijf, 
vooral voor deskundigen. De
m
haalt haar getallen echter niet alleen uit het jaarlijkse overheidsverslag, maar ook 
uit maandelijkse bedrijfsrapportages. De getallen in het overheidsverslag moeten 
ook vaak erg gedetailleerd worden aangeleverd. Voor bedrijven is het de vraag wie 
dit detailniveau nodig heeft.  
 
D
bedrijven wil weten. Dat moet in het overheidsverslag vertaald worden naar 
relevante thema’s waarvan de gegevens financieel en administratief behapbaar zijn 
aan te leveren. Maar men beseft dat ieder bedrijf verschillend is en dat daardoor 
het format van het 
 

ontwikkelingen en trends in de loop van de jaren
Papierfabriek Doetichem informatie over relatieve prestaties, bijvoorbeeld emissies 
per ton productie. 

SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN 

Aanlevering bij en validering door bevoegd gezag 
De elektronische aanlevering ervaren de bedrijven als positief. Voor Parenco is de 
aanlevering geen bijzonder moment. Men zit vaak met de provincie om tafel en 
men houdt elkaar op de hoogte van de gebeurtenissen op het bedrijf. Het indienen 

an elektronisch overheidsverslag wordt dan alleen als een formaliteit ervaren. v
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Akzo Nobel constateert dat het bevoegd gezag niet in staat is zich aan de eigen 
deadline te houden. De bedrijven moeten het verplicht voor de deadline inleveren 
anders worden ze in gebreke gesteld. De validering van het bevoegd gezag komt 
echter nagenoeg altijd te laat.  
 
Zowel Cindu als Akzo Nobel ervaren dat er vanuit de overheid na indiening om 
steeds meer aanvullende gegevens wordt gevraagd. Men kijkt steeds een stukje 
verder en fijnmaziger. Parenco ervaart dat de provincie intensiever reageert op het 

verheidsverslag dan Rijkswaterstaat. Het aspect van validering van de 

elijke validatie van de 
etallen plaatsvindt, aangezien het bedrijf een EMAS certificaat heeft.  

een van de bedrijven is voorstander van een formele handreiking voor de 

betrouwbare cijfers aanlevert en de validering in 
principe n  iede enheid verloopt. 

stadium een oproep van FO-Industrie dat het 
verheidsverslag voor 1 april aangeleverd moet worden. De bedrijven in de 

et format.  

nen de bedrijven niet. De bedrijven 
aarderen de rol van FO-Industrie als trechter. De bedrijven hebben nu geen 

voorkeur via FO-Industrie kenbaar maken.  

o
betrouwbaarheid en kwaliteit van de cijfers is onderbelicht; het commentaar gaat 
grotendeels over het tekstuele gedeelte en niet over de cijfers. De provincie zou, 
volgens Parenco, moeten accepteren dat reeds een onafhank
g
 
Voor alle bedrijven geldt dat regelmatig overleg met de bevoegd gezagen de basis 
is voor een goede samenwerking met deze instanties. Alle bedrijven hebben één of 
meerdere malen per jaar overleg met de bevoegde gezagen. 
 
G
valideringsprocedure. De bedrijven waarderen de huidige vrijheid en flexibiliteit 
om bij onenigheid over de cijfers er in dialoog met het bevoegd gezag uit te komen. 
Voorwaarde is dat het bedrijf 

aar rs tevred
 
Vanuit het standpunt van het bevoegd gezag kan Cindu in verband met ‘Level 
Playing Field’ zich een formele handreiking wel voorstellen, maar vanuit het 
bedrijf bekeken dus liever niet. 

Contact met FO-Industrie 
De bedrijven zijn tevreden over het contact met FO-Industrie. Alle bedrijven 
krijgen in een vroeg 
o
chemiesector hebben alleen contact met FO-Industrie als ze een nieuwe pincode en 
password voor de database moeten aanvragen. Daarnaast nemen de bedrijven 
contact op met de helpdesk van FO-Industrie als er problemen zijn met het 
invullen van h
 
De papierindustrie heeft twee keer per jaar overleg met alle milieucoördinatoren in 
de sector. FO-Industrie wordt ook altijd voor dit overleg uitgenodigd. Verder 
nemen individuele bedrijven bij problemen contact op met de sectorspecialist van 
FO-Industrie. 
De bedrijven zijn tevreden met het bestaan van één helpdesk bij FO-Industrie. 
Eventuele plannen om thematische helpdesks op te richten bij afnemende 
instanties, zoals RIVM of CBS, ondersteu
w
rechtstreeks contact met afnemende instanties, zoals RIVM, CBS of RIZA. Ze 
hebben daar ook geen behoefte aan. Als afnemende instanties bepaalde eisen 
willen stellen aan de kwaliteit van het overheidsverslag, kunnen ze dat bij 

 STEM 2005  56 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

 
Bedrijven ervaren het als knelpunt dat zij momenteel niet met echt diepgaande 
v  help  Het zou goed zijn als je voor alle vragen 

ing en zal niet zoveel cijfers de wereld insturen, volgens Cindu zit 
iemand op die cijfers te wachten. Tot nu toe wordt het publieksverslag maar 

oudswerkzaamheden gepland staan, wordt 
e omgeving daar preventief over geïnformeerd. Alle bedrijven organiseren 

opgevraagd. Locatie Deventer van Akzo Nobel heeft de afspraak met de provincie 

ragen bij de desk terecht kunnen.
één telefoonnummer kunt bellen en dat afhankelijk van het type vraag je 
doorgestuurd wordt naar een specialist. Ook zouden de bedrijven het fijn vinden 
als de helpdesk wat langer open was (die is nu alleen ’s ochtends bereikbaar). 

Contact met overige stakeholders 
De bedrijven denken er verschillend over welke gegevens ze naar de buitenwereld 
zouden verspreiden als er geen wet- en regelgeving zou zijn op dit gebied. Drie 
van de vier bedrijven geven aan ieder geval het publieksverslag te blijven maken, 
dit jaar en volgende jaren. Akzo Nobel brengt een publieksverslag uit omdat ze het 
belangrijk vindt dat mensen weten wat er gebeurt op het bedrijf. Nuancering van 
Akzo Nobel is dat ze zich dan vooral op actuele milieuthema’s wil richten, die van 
direct belang zijn voor de omwonenden. Doelgroepen zijn verder medewerkers, 
relaties en bezoekers van de locaties. Parenco gaat op zoek naar het beste format 
voor publieksverslag, nu dit verslag niet meer verplicht vanuit de overheid is. 
Daar is ook overleg in het concern voor nodig. De Papierfabriek Doetinchem blijft 
een publieksverslag maken en publiceren samen met het Sociaal- en Arbo-
jaarverslag. Cindu maakt dit jaar ook weer een publieksverslag, maar heeft nog 
niet besloten of dit in de toekomst zal blijven. Cindu wil zich vooral richten op de 
nabije omgev
n
weinig opgevraagd. Bewoners geven volgens Cindu aan dat ze voornamelijk geen 
last van het bedrijf willen hebben en dat betekent ook niet teveel drukwerk in de 
brievenbus. 
 
Naast het publieksverslag maken de bedrijven gebruik van andere 
communicatiemethoden om de buitenwereld te betrekken bij de activiteiten van 
het bedrijf. Alle bedrijven leveren ook maatwerk bij klachten. 
 
Alle grote locaties van Akzo Nobel hebben een communicatieplan; men vindt 
vooral ‘face-to-face’ communicatie belangrijk. Belangenpartijen (milieu- en 
bewonersgroeperingen) zijn betrokken in een klankbordgroep, er worden open 
dagen georganiseerd, scholen komen op bezoek en bedrijf doet aan locale 
sponsoring. Locatie Parenco levert maatwerk bij klachten en hecht veel waarde aan 
de relatie met omwonenden omdat het bedrijf zo dicht bij de dorpskern ligt. Als er 
bij Cindu een incident optreedt, vindt er onmiddellijk actieve communicatie naar 
de omwonenden plaats. Als er onderh
d
activiteiten zoals open dagen en schoolexcursies om te laten zien wat er op het 
bedrijf gebeurt. Als de gelegenheid daarom vraagt publiceren de bedrijven 
informatie in de huis-aan-huis bladen. 
 
Alle bedrijven hebben goede contacten met de regionale milieugroeperingen. Deze 
worden betrokken bij nieuwe plannen en krijgen jaarlijks het publieksverslag 
toegestuurd. Overheidsverslagen worden eigenlijk nooit opgevraagd bij de 
bedrijven. Bij de locatie Botlek van Akzo Nobel is het overheidsverslag één keer 
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dat de locatie eerst op de hoogte wordt gebracht bij een verzoek om het 
overheidsverslag. De locatie wil graag in contact treden met de aanvrager om een 

elichting te verschaffen op de getallen. Het verslag is voor specialisten en dat 

enco heeft Stichting Natuur en 
ilieu het overheidsverslag eenmaal opgevraagd ter controle van de kwaliteit. 

oit reacties van buitenstaanders binnen op het overheidsverslag, heel 
soms op basis van het publieksverslag. Indien mogelijk proberen de bedrijven daar 

4.7 

to
verdient een toelichting om te voorkomen dat informatie uit zijn verband gerukt 
wordt. 
 
Ook bij Cindu is het overheidsverslag vier jaar geleden eenmaal door Stichting 
Natuur en Milieu opgevraagd. Ze wilden de kwaliteit bekijken. Daarvoor en 
daarna is het nooit meer opgevraagd. Ook bij Par
M
Parenco heeft de bedrijfsevaluatie op basis van het overheidsverslag door de 
Stichting Natuur en Milieu toegestuurd gekregen. 
 
Er komen no

het volgende jaar rekening mee te houden. 

CONCLUSIES 

Uit de ervaringen van de bedrijven concluderen we dat ondanks dat er veel 
thema’s zijn geïntegreerd in het overheidsverslag het aantal 
rapportageverplichtingen naast het overheidsverslag in de afgelopen jaren is 
uitgebreid. In de meeste gevallen vragen provincie en waterbeheerders 
(waterschappen, rijkswaterstaat) aanvullend op het overheidsverslag voor 
bepaalde onderwerpen uit het overheidsverslag om een hogere aanlever frequentie 
(zoals de kwaliteitsgegevens van het effluent en emissiegegevens van nieuwe 
installaties) en in aantal gevallen ook om aanvullende onderwerpen (zoals de 

ebruikte hulpstoffen in het productieproces). Daarnaast zijn nieuwe 

n het kader van de emissiehandel, dat op zich pas vanaf 
olgend verslagjaar gaat lopen, levert bedrijven nu al veel werk op. Nieuwe 

 overheidsverslag. Vooral de energie gerelateerde 
apportages (Benchmark, MJA) vragen een flinke inzet van de bedrijven. Kleinere 

eider. De bedrijven ervaren het als zinloos dat jaarlijks opnieuw 
tandaard beschrijvende informatie over de installaties moet worden aangeleverd. 

g
energierapportages ontstaan: de Benchmark Energie, de MJA Energie en de 
emissiehandel.  
 
Het emissieverslag i
v
meetnetten moeten worden opgezet en gedetailleerde calibratieprocedures moeten 
worden uitgevoerd. 
 
Een aantal in principe vrijwillige rapportages leveren de bedrijven ook een flinke 
belasting op naast het
r
rapportages, zoals het Convenant Verpakkingen leveren een minder grote 
belasting op. 
 
De bedrijven ervaren dat de eisen binnen bestaande thema’s in het 
overheidsverslag toenemen. Er wordt om meer detail gevraagd en de toelichtingen 
moeten uitgebr
s
Suggestie is dat de overheden gebruik maken van de informatie uit de 
vergunningen. 
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Bij pogingen tot het bundelen van verschillende rapportageverplichtingen is het 
verstandig om het doel van de verschillende verplichtingen in ogenschouw te 
nemen. Oorspronkelijk doel van het overheidsverslag is het waarnemen van trends 
voor onder andere beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. Bedrijven leveren 
aanvullende gegevens aan over onderwerpen uit het overheidsverslag aan het 
bevoegd gezag voor handhaving (kwaliteitsgegevens effluent per kwartaal, 
emissiegegevens nieuwe installatie met nieuwe vergunning, hoeveelheid op te 

ompen grondwater). Het aanleveren van gegevens aan bureau Heffingen en aan 

verslag zijn gesteld. Andere bedrijven zijn van mening dat 
et interne monitoringsysteem betere gegevens levert voor inzicht in de 

et overheidsverslag geeft een overzicht van de milieuprestaties van het eigen 

lgemeen goed, alleen de te late 
eoordelingen worden door bedrijven als vervelend beschouwd. Geen van de 

O-Industrie als filter tussen de bedrijven en 
fnemende instanties een goede zaak. Ze hebben geen behoefte aan direct contact 

ande 
ragen bij de helpdesk terecht kunnen. Het zou goed zijn als je voor alle vragen 

verige stakeholders is in het algemeen goed. In de meeste 
evallen zal een vorm van het publieksverslag voor het contact met NGO’s, 
mwonenden, medewerkers en bezoekers blijven bestaan. Bij alle overige 

p
de Emissieautoriteit dient een financieel doel. Voor zowel handhaving als een 
financiële doelstelling zijn gedetailleerdere gegevens nodig dan het 
overheidsverslag levert. 
 
Vooral kleinere bedrijven zien de meerwaarde van het overheidsverslag voor het 
eigen bedrijf in. De interne bedrijfsmonitoring is daar ontstaan mede door de eisen 
die vanuit het overheids
h
milieuprestaties omdat het gekoppeld is met de prestaties van de installaties. Het 
dient een bedrijfsdoel en geeft voor het bedrijf bruikbaardere gegevens dan het 
overheidsverslag doet. 
 
H
bedrijf, maar dient vaak nog vertaald te worden naar managementaanbevelingen 
voor het bedrijf zelf. Het is een technisch document. Wat nog ontbreekt is dat het 
overheidsverslag inzicht geeft in trends en ontwikkelingen op bedrijven. 
 
Alle bedrijven hechten grote waarde aan direct contact met de overheden. De 
bedrijven lossen problemen liever in overleg op, dan dat de wet uitsluitsel moet 
geven. Samenwerking verloopt over het a
b
bedrijven is voorstander van de invoering van een formele handreiking voor de 
validering. Zij waarderen de flexibiliteit om er bij onenigheid over de cijfers in 
dialoog met het bevoegd gezag uit te komen.  
 
Over de samenwerking met FO-Industrie zijn de bedrijven in het algemeen 
tevreden. Ze vinden de positie van F
a
met afnemende instanties zoals RIZA, RIVM en CBS. Als afnemende instanties 
bepaalde eisen willen stellen aan de kwaliteit van het overheidsverslag, kunnen ze 
dat bij FO-Industrie kenbaar maken.  
 
Bedrijven ervaren het als knelpunt dat zij momenteel niet met echt diepga
v
één telefoonnummer kunt bellen en dat afhankelijk van het type vraag je 
doorgestuurd wordt naar een specialist. Ook zouden de bedrijven het fijn vinden 
als de helpdesk wat langer open was (die is nu alleen ’s ochtends bereikbaar). 
 
Ook het contact met o
g
o
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communicatie-initiatieven staat het behoud van de goede contacten met 
mwonenden voorop. 

 
 
 
 

o
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5.1 5.1 

5.2 
H  OOFDSTUK
55 Analyse bevoegde 
gen 

 Analyse bevoegde 
gen gezageza

INLEIDINGINLEIDING 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag wat de meerwaarde is van het 

hebben we drie bevoegde gezagen geïnterviewd, te weten de 

agen vanuit hun rol als Wvo-vergunningverlener. De vragenlijst 

overheidsverslag op grond van hoofdstuk 12 Wm voor de bevoegde gezagen. 
Grote bedrijven met een provinciale Wm-vergunning zijn verplicht jaarlijks een 
milieuverslag volgens hoofdstuk 12 Wm aan de bevoegd gezagen (provincie, 
waterbeheerder) aan te leveren. Het gaat totaal om zo’n 250 bedrijven in 
Nederland. 
 
Om een beeld te krijgen van de bevoegde gezagen als handhaver voor het 
overheidsverslag 
provincie Gelderland, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat regio Oost 
(verder RWS-Oost). De provincies beoordelen de overheidsverslagen vanuit hun 
rol als Wm-vergunningverlener, Rijkswaterstaat (en waterschappen) beoordelen de 
overheidsversl
staat in bijlage 2. 
 
Overeenkomstig hoofdstuk 4 geldt dat het beperkt aantal interviews nuttige 
informatie levert over trends en knelpunten, maar geen aanspraak kan doen op 
volledigheid.  

WAT RAPPORTEERT EEN BEDRIJF PER JAAR AAN MILIEUGEGEVENS AANVULLEND OP 

HET OVERHEIDSVERSLAG AAN DE BEVOEGDE GEZAGEN 

Enkele bedrijven leveren ook kwartaalrapportages aan van emissies aan de 
provincie. Soms zijn er in het verleden afspraken gemaakt met bedrijven voor een 

ogere frequentie van het aanleveren van bepaalde gegevenh s. Dat vindt nu nog 
steeds plaats. Zo is dat in de vergunning opgenomen. Bij het verlenen van nieuwe 
vergunningen legt de provincie het betreffende bedrijf eenmalig een 
onderzoeksverplichting op. Ook kunnen daarin rapportageverplichtingen 
opgenomen worden als “inspectie en onderhoudsplan” en een “noodplan”. Deze 
plannen worden in principe eenmalig ingediend. 
 
RWS-Oost beoordeelt kwaliteitsmetingen van het afvalwater in een 
bedrijfsafvalwaterrapportage. Afhankelijk van het bedrijf is dat jaarlijks of per 
kwartaal. In het overheidsverslag staat de optelsom van maandelijkse metingen. 
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De provincie Noord-Holland geeft aan dat het aantal rapportageverplichtingen 
voor bedrijven de laatste jaren wel is toegenomen, zoals MJA en Benchmark 

Efficiency (deze verplichtingen komen voort uit convenantafspraken), 

sen van de provincie Gelderland aan deze 
eschrijving nemen toe. De provincie heeft dit jaar bedrijven opgeroepen gebruik 

e provincie Gelderland vraagt in het overheidsverslag een paar extra zaken, die 

rengt. 

RWS-Oost geeft aan dat de belasting wat betreft de waterthema’s gelijk is 
Vorig jaar zijn de eisen aan de kwaliteit van de gegevens wat veranderd. 

5.3 

Energie 
maar dat de eisen aan de kwaliteit van het overheidsverslag niet zijn aangepast. 
Extra gegevens worden door de provincie alleen geëist in het verslag wanneer dit 
vanuit de milieuvergunning is voorgeschreven. De provincie besteedt zelf wel 
meer aandacht aan het meet- registratiesysteem van de bedrijven om de 
betrouwbaarheid van de cijfers te vergroten. 
 
Bij de provincie Gelderland vindt een continue verbetering plaats van de 
beschrijving van het meet- en registratiesysteem waarmee het bedrijf de 
jaarvrachten verzamelt. De ei
b
te maken van de mogelijkheid een conceptrapportage in te dienen, zodat de 
provincie kon aangeven waar nog gegevens misten. Daar hebben maar weinig 
bedrijven gebruik van gemaakt. Het nadeel van werken met concepten is dat 
bedrijven dan regelmatig zeer incomplete rapportages aanleveren die de provincie 
dan toch nog moet controleren.  
 
D
bedrijven niet verplicht zijn in te leveren. Het gaat dan om gegevens over trends en 
ontwikkelingen, een goede onderbouwing van de cijfers en om audits van het 
interne milieuzorgsysteem door een certificeringbedrijf. Vanuit de papierindustrie 
in de provincie Gelderland kwamen klachten over de belasting die het opstellen 
van het overheidsverslag met zich meeb
 

gebleven. 
De eisen aan de registratie en de metingen zijn daarvoor aangepast. Bedrijven 
moeten op een andere manier registreren, wat betekent dat het bevoegd gezag ook 
op een andere manier moet valideren.  

BUNDELEN VAN VERSCHILLENDE RAPPORTAGE VERPLICHTINGEN 

Energie 
De provincies staan positief tegenover het initiatief de energierapportages voor de 

at is lastig binnen het strakke tijdschema waarin de provincie bij de 
eoordeling van het MJV moet opereren. 

 van het MJV en de vergunningverleners die het energieplan 
eoordelen.  

Benchmark en MJA te integreren met het overheidsverslag. Het aanleveren van de 
energiegegevens loopt volgens de provincie Gelderland nu nog niet altijd 
vlekkeloos. SenterNovem leverde vorig jaar de beoordeling in een aantal gevallen 
niet op tijd, d
b
 
De energiegegevens zijn op dit moment ook niet echt inzichtelijk voor de 
toezichthouders. Er is extra communicatie nodig tussen de toezichthouders, die de 
beoordeling doen
b
 
Ook voor het integreren van de rapportageverplichtingen voor de emissiehandel 
zijn volgens de provincie Noord-Holland mogelijkheden. Men heeft op dit moment 
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onvoldoende inzicht in de wijze waarop deze gegevens het best geïntegreerd 
kunnen worden.  
 
De provincie Gelderland heeft al overleg met de emissieautoriteit over mogelijke 
samenwerking. Er zijn plannen om informatie uit te wisselen en het toezicht en de 
handhaving op elkaar af te stemmen. Er worden ook al gezamenlijke controles 
uitgevoerd. Concrete afspraken en vastlegging daarvan ontbreken nog. Bedrijven 
hebben een concept monitoringsprotocol door de provincie Gelderland laten 
checken, of het in overeenstemming is met de vergunning. De provincie heeft een 
dvies gegeven aan de emissieautoriteit en zij hebben samen met het bedrijf de 

trole uit op de monitoringsystemen, de provincie gaat mee. De 
emissie uik van gegevens uit het overheidsverslag. Er 

 

ie Gelderland vraagt net als de 
rovincie Noord-Holland van enkele van deze bedrijven toch een verslag. De eisen 

robeert het 

be
de
de
 

 
 is een enorme 

a
definitieve protocollen vastgesteld en de vergunning verleend. De provincie heeft 
de definitieve monitoringsprotocollen nooit ontvangen. De emissieautoriteit voert 
de con

autoriteit maakt nu geen gebr
is dus wel ad hoc samenwerking en overleg, nog niet structureel. 
 
In het e-MJV wordt wel gevraagd of bedrijven willen aangeven wat ze hebben 
gerapporteerd aan de emissieautoriteit, de bedrijven zijn niet verplicht dit in te 
vullen. 

Wvo- en Wm-vergunning 
In algemene zin is de provincie Noord-Holland tegenwoordig terughoudend in het 
vragen van (extra) informatie naast de informatie die wettelijk op grond van het 
Besluit milieuverslaglegging moet worden aangeleverd. Dit vanuit de politiek van 
minder regelgeving en vermindering van de administratieve lasten. Provincie
Noord-Holland streeft naar een reductie van de regellast en vraagt alleen extra 
informatie als dit lokaal noodzakelijk is. De vergunning van die bedrijven, die niet 
onder het Besluit milieuverslaglegging vallen en momenteel vanuit de vergunning 
verplicht zijn om jaarlijks milieu-informatie aan te leveren, zal tegen het licht 
worden gehouden. Alleen wanneer het daadwerkelijk noodzakelijk en nuttig is zal 
de jaarlijkse rapportageverplichting onderdeel blijven maken van de vergunning. 
Ook de provincie Gelderland vraagt in een aantal gevallen om extra informatie 
aanvullend op het overheidsverslag. Het gaat dan om: eenmalige 
onderzoeksverplichting bij een nieuwe vergunning en om kwartaalrapportages 
emissies in specifieke gevallen. In bepaalde regio’s met lastige discussies worden 
aan bedrijven ook gegevens van stoffen beneden de drempelwaarde gevraagd. Een 
aantal bedrijven is niet verslagplichtig. Provinc
p
aan het format zijn niet altijd duidelijk. De provincie Gelderland p
format en de beoordeling gelijk te trekken met het overheidsverslag. Het gaat om 

drijven met ondanks hun beperkte grootte toch een grote milieurelevantie en om 
 ligging van het bedrijf. Er is geen initiatief om de rapportageverplichting voor 
ze bedrijven op zich tegen het licht te houden. 

Ook RWS-Oost vraagt in een aantal gevallen wel om meer informatie:  
Soms vraagt de vergunning aanvullende rapportages. Dat is vaak het geval met 
een verouderde vergunning. Herziening van de vergunning
operatie voor zowel het bedrijf als de overheid. Bedrijven kloppen ook niet aan 
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om herziening van een verouderde vergunning, alleen bij verandering in het 
productieproces als een andere vergunning noodzakelijk is. 

 Ook bij nieuwe vergunningen worden soms aanvullende rapportage-eisen 

aterstromen. Bij 
oed inzicht erg belangrijk. Ook dan zijn 

nning. 

ook beneden de drempelwaarde zou moeten 
orden gerapporteerd. De provincie kan zich voorstellen dat in sommige gevallen 

dzaak van een uitbereiding van de 
jst met prioritaire stoffen. Voordelen zijn dat er dan meer inzicht in de 

an niet direct meer inzicht in 
ilieubelastende stoffen die gebruikt worden. 

 

gesteld. Dan wordt vooral gekeken naar het handhaafverleden van het bedrijf. 
In sommige gevallen is één keer per jaar rapporteren te weinig. 

 Een flink aantal bedrijven heeft te maken met instabiele afvalw
een onstabiel zuiveringsproces is een g
jaarlijkse rapportages te weinig. Dan wordt bekeken hoe milieurelevant het 
bedrijf is en hoe instabiel de emissies zijn. 

 
Alle bevoegde gezagen geven aan dat het vragen van extra informatie naast het 
overheidsverslag in 2004 stabiel is gebleven. Over het algemeen zijn er weinig 

iscussies over aanvullende rapportage-eisen in de vergud

EG vereisten prioritaire stoffen 
Het RIZA signaleert een lacune in het rapporteren van de emissies van een aantal 
stoffen gezien de EG-rapportage vereisten. In de toekomst zal door aanvullende 
eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en vanuit de PRTR deze lacune 
toenemen. Wat denken bevoegde gezagen van de mogelijkheid om de stoffenlijsten 
in het overheidsverslag uit te breiden met deze stoffen?  
 
De provincie Gelderland wordt weinig met dergelijke problemen geconfronteerd, 
dus is er voor hen niet direct een aanleiding om de stoffenlijsten uit te bereiden. 
Wel zou het soms handig zijn als 
w
meer gegevens nodig zijn dan het overheidsverslag aanreikt. Dan zou het wel een 
goed idee zijn de stoffenlijsten uit te breiden. De provincie ziet daar voor zichzelf 
ook voordeel in. Ze kan meer inzicht krijgen in het bedrijf en op de hoogte geraken 
van andere emissiestromen waar ze daarvoor nog geen inzicht in had. Het 
overheidsverslag zou ideaal zijn als het een compleet overzicht geeft van wat er op 
milieugebied op een bedrijf speelt.  
 
RWS-Oost heeft het er voor over om meer tijd en energie in de beoordeling van het 
overheidsverslag te steken, maar dan moet worden aangetoond dat het nodig is. 
Rijkswaterstaat denkt ambivalent over de noo
li
milieuproblematiek van bedrijven ontstaat. De KRW kijkt vanuit het belang van 
het watersysteem naar de bronnen die vervuiling veroorzaken. Het geeft meer 
inzicht in de milieurelevantie. Maar zowel de papierindustrie als de chemische 
industrie wisselt vaak van het gebruik van stoffen in het productieproces. Het 
uitbreiden van de stoffenlijsten geeft d
m
 
Nadeel is vooral dat de meetlast voor bedrijven dan flink toeneemt. Dat is een 
behoorlijke kostenpost. Het risico is dus dat de KRW de bedrijven flink op extra 
kosten zal jagen. Op een toename aan de administratieve lasten zitten zowel 
Rijkswaterstaat als de bedrijven niet te wachten. De nadelen wegen voor 
Rijkswaterstaat zwaarder dan de voordelen.  
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RWS-Oost levert liever maatwerk in de vergunningen dan een generieke 
stoffenlijst voor alle bedrijven. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met 
bedrijven die willen wisselen van stoffen in het productieproces. Het huidige 

erland denkt daar anders over. Als je een 
ctueel beeld wilt hebben, is het beschrijvend deel van belang. Het maakt bilateraal 

ag. 

betreft de externe veiligheid. Het is zinnig om hier 
. 

5.4 

beleidsinstrumentarium werkt daar goed voor. Er wordt gezamenlijk bekeken wat 
er in de productieketen gedaan kan worden om het nadelige effect van 
milieubezwaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Je praat dan over de kern 
van het bedrijf en dat loopt naar tevredenheid van beide partijen. Het gaat dan om 
het productiebelang van een bedrijf en niet om een end-of-pipe oplossing.  

Overige aspecten 
Er is discussie over het beschrijvende gedeelte van het overheidsverslag bij het 
ministerie van VROM volgens de provincie Gelderland. Gelderland heeft de 
indruk dat VROM het beschrijvende gedeelte weg wil laten uit het 
overheidsverslag. De provincie Geld
a
overleg met een bedrijf makkelijker als je een actueel beeld hebt van trends, 
maatregelen, ontwikkelingen en de milieubelasting. Voor het ministerie is het een 
landelijk overzicht van emissies van sectoren. Het overheidsverslag hinkt dus 
eigenlijk op twee gedachten. Het ministerie en de provincie hebben ieder hun 
eigen doel met het overheidsversl
 
De provincie Gelderland ziet veel in het uitbreiden van het overheidsverslag op de 
lokale thema’s, zoals het klachtenpatroon uit de omgeving en met een uitbereiding 
naar aspecten van de externe veiligheid. Sommige bedrijven zitten nog in een heel 
traject van verbeterpunten wat 
de verslaglegging uit te breiden
 
De provincie Noord-Holland lijkt het nuttig om bedrijven in het elektronisch 
milieujaarverslag te laten aangeven welke bedrijfsactiviteiten onder de IPPC-
richtlijn vallen. RWS-Oost vindt het huidige format voldoen. De waterthema’s zijn 
zo goed mogelijk geïntegreerd. 

INTERNE BEDRIJFSMONITORING 

Alledrie de bevoegde gezagen zijn van mening dat het overheidsverslag inderdaad 
het inzicht van het bedrijf in de eigen milieuprestaties moet verbeteren. Provincie 
Gelderland voegt nog toe dat overheidsverslag ook zo heeft gewerkt. Het heeft 

olgens Gelderland lang geduurd voordat bedrijven echt betrouwbare cijfers 

lland is van mening dat de gegevens in het 

v
konden leveren, omdat interne meet- en registratiesystemen hier op moesten 
worden aangepast. Daarna had een bedrijf pas inzicht in de variaties gedurende 
een jaar in emissies. Het is nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd. Wat moet je 
bijvoorbeeld doen met emissies rond de detectiewaarde? Deze zijn soms toch 
belangrijk, aldus provincie Gelderland. 
 
De provincie Noord-Ho
overheidsverslag een goed beeld geven van de milieuprestaties van een bedrijf. De 
enige mogelijke aanvulling die ze suggereert is om een hoofdstuk op te nemen 
waarin wordt weergegeven in hoeverre gestelde milieudoelstellingen zijn behaald. 
Dit is met name interessant voor bedrijven die een gecertificeerd 
milieuzorgsysteem bezitten. 
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RWS-Oost constateert dat jaarlijkse gegevens soms onvoldoende inzicht geven. De 
milieubelasting van lozingen wil vaak wisselen binnen een jaar en die gegevens 
mis je dan. Er zou in het overheidsverslag meer aandacht moeten zijn voor trends 
over meerdere jaren en voor variaties binnen een jaar. Dat is ook voor bedrijven 
nuttig, om bijvoorbeeld de energierekening en heffingen in de gaten te houden. 
 
De vergunning schrijft voor over welke stoffen gerapporteerd moet worden. Dat 
zijn stoffen die zijn opgenomen in het NMP4. Dat is, volgens RWS-Oost, in 
ommige gevallen maar een beperkte lijst en is niet opgesteld vanuit een 

cten van de gebruikte stoffen in productieprocessen 
ordt gekeken. Rijkswaterstaat ondersteunt deze ontwikkeling.  

 mee omgaan. 

col lucht opgesteld. 
iermee probeert men aan te geven welke eisen er gesteld moeten worden 

van cijfers zou ook beter moeten, 
indt de provincie Gelderland. In het verleden ging de provincie bij de bedrijven 

 
e bedrijven intern er weinig controle op de cijfers wordt uitgevoerd door de 

 om meer aandacht te besteden aan hoe 
betrouwbaar de totstandkoming van de cijfers is. 

 

s
ecotoxicologisch oogpunt. Ook vanuit de EU wordt niet gedacht vanuit 
ecotoxicologische effecten van specifieke stoffen, maar vanuit een generiek 
oogpunt. Het is de bedoeling dat in Nederland over een paar jaar wel veel meer 
naar ecotoxicologische effe
w
 
Nieuw voor Rijkswaterstaat Oost is dat ze komend jaar van de acht grootste 
bedrijven in haar regio de meet- en registratietechnieken gaan controleren. In de 
jaren daarna komen ook andere bedrijven aan de beurt. Rijkswaterstaat Oost wil 
hier actiever
 
Tot slot zou Rijkswaterstaat Oost ook graag zien dat er meer met het 
handhaafverleden van bedrijven in het overheidsverslag gedaan zou worden. Het 
overheidsverslag zou een nuttige rol kunnen vervullen bij een jaargesprek met 
bedrijven. Nu wordt het alleen incidenteel bij veldbezoeken gebruikt, niet 
structureel. 
 
De provincie Gelderland vindt dat de compleetheid van het overheidsverslag voor 
interne bedrijfsmonitoring wel stukken beter is geworden in de loop der jaren. Er is 
inmiddels wel een idee hoe je betrouwbare emissies moet vaststellen, maar het kan 
nog beter. Landelijk is er 2 jaar geleden een bepalingsproto
H
(bijvoorbeeld meetfrequentie) om betrouwbare jaarvrachten te krijgen. De 
afspraken naar aanleiding hiervan zijn allemaal op vrijwillige basis. De gestelde 
eisen sluiten niet aan bij andere regelgeving of soms bij de vergunning. 
Betrouwbaarheid kan nog verbeterd worden als er standaardafspraken over de 
totstandkoming van betrouwbare gegevens worden gemaakt. 
 
Administratieve controle op de betrouwbaarheid 
v
langs om te zien hoe de cijfers tot stand waren gekomen. Nu is dat door het 
toegenomen aantal taken niet meer mogelijk. Bij de provincie leeft het idee dat bij
d
milieucoördinatoren. Het zou goed zijn

 
Ook een punt van aandacht is de nauwkeurigheid van de cijfers. Er dient 
helderheid te komen in welke gevallen welke mate van nauwkeurigheid vereist is. 
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5.5 SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN 

Aanlevering bij en validering door bevoegd gezag 
Bij de provincie Noord-Holland loopt de samenwerking tussen verschillende 
instanties wat betreft de aanlevering en beoordeling van het overheidsverslag over 
het algemeen goed. Bij de provincie Noord-Holland wordt het beschrijvende deel 

eoordeeld db oor vergunningverlener het getalsmatige deel door de handhaver. 

t. Mocht één van de beoordelende overheden het verslag niet 

 tijd voor RWS-Oost tot een eigen oordeel te komen en 

Daarnaast wordt indien nodig het onderdeel emissies naar lucht en het meet- en 
registratiesysteem door de emissiespecialist beoordeeld. Bij papieren versie is er 
sprake van een gecoördineerd oordeel van provincie en waterbeheerder. Hierbij 
komt het wel eens voor dat het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder te laat 
binnenkomt. 
 
Ook bij de provincie Gelderland loopt deze procedure volgens eigen zeggen goed. 
Bedrijven sturen het papieren verslag rechtstreeks naar de verschillende 
beoordelende overheden. De provincie geeft geen integraal oordeel meer. Alle 
instanties (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) zijn verantwoordelijk 
voor het geven van hun eigen oordeel over hun thema’s. De overheden informeren 
elkaar wel over de beoordelingen die gegeven worden. De beoordeling gaat ook 
naar FO-Industrie. De coördinatie door de provincie bestaat er uit dat de provincie 
afspraken maakt over de onderlinge informatie en afstemming met de overige 
beoordelaars. Verder stuurt de provincie een ontvangstbevestiging bij papieren 
MJV’s naar het bedrijf met een afschrift naar de andere beoordelende overheden. 
Dan is voor alle partijen duidelijk dat vanaf dat moment de beoordelingsprocedure 
n gang is gezei

ontvangen hebben en wel de ontvangstbevestiging van de provincie, is voor die 
betreffende overheidsinstantie duidelijk dat er bij de aanlevering iets is misgegaan.  
Er is verder geen inhoudelijk overleg tussen de instanties over de beoordeling. 
Vorig jaar is deze procedure zo afgesproken en dit jaar is de afspraak 
gecontinueerd. 
 
De samenwerking tussen provincie en de andere overheden loopt in principe naar 
tevredenheid. Het is wel handig om van elkaar te weten wie er voor welk 
onderdeel verantwoordelijk is. Dat wisselt nog wel eens bij de organisaties. Met de 
invoering van het elektronische overheidsverslag is het contact en de informatie-
uitwisseling tussen de verschillende organisaties wel afgenomen. 
 
RWS-Oost is van mening dat er procedureel inderdaad goede afspraken zijn 
gemaakt met de provincie Gelderland, maar vindt het jammer dat er geen enkel 
inhoudelijk overleg plaatsvindt. Zeker bij bedrijven waar één of meerdere 
overheden nog geen positief oordeel hebben kunnen geven, is het goed om van 
elkaars argumenten op de hoogte te zijn.  
 

et is lastig om in een korteH
vervolgens met de andere overheden tot een gezamenlijk oordeel te komen. De 
korte tijdspanne wringt en zet de zaak onder druk. 80% van de overheidsverslagen 
zijn op tijd binnen bij Rijkswaterstaat, en deze zijn ook bijna allemaal van 
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voldoende kwaliteit. Rijkswaterstaat moet op ongeveer 20% van de verslagen 
verdere actie ondernemen. 
 
Een ander punt, genoemd door RWS-Oost, is dat Rijkswaterstaat graag zou willen 
benchmarken met andere overheden. Er is nu wel op kleine schaal overleg met de 
provincie Gelderland en de provincie Overijssel. Er is vrijwel geen overleg met 
overheden buiten de regio. RWS-Oost zou bijvoorbeeld willen weten waarom 
Zeeland het gesprek met de bedrijven dieper insteekt. 
 
Provincie Noord-Holland vindt dat een handreiking beoordeling van de 

verheidsverslagen geen formele status moet krijgen, maar een werkinstructie 

De provincie Gelder aakt nu gebruik van een eigen checklist die gebaseerd is 

vooral contact via de 
lpdesk. RWS-Oost en provincie Gelderland ervaren ook dat FO-Industrie scherp 

ijkswaterstaat Oost en provincie Gelderland geven aan verder niet betrokken te 

sbrede helpdesk bij FO-Industrie op prijs te stellen. Provincie Gelderland 
geeft aan dat als het RIVM bijvoorbeeld aan FO-Industrie doorgeeft dat er een 
aantal zaken niet goed lopen, FO-Industrie dat kan communiceren naar de 
bevoegd gezagen en naar de branches om daar eventueel wat over op te nemen in 

o
moet blijven. Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat vinden het wel een goed 
idee als een handreiking een formele status zou krijgen. Rijkswaterstaat heeft nu 
het idee dat elk bevoegd gezag maar doet wat hem of haar goeddunkt, wat hij of 
zij denkt dat juist is. Het is verstandig om de beoordelingsprocedures beter op 
elkaar af te stemmen, vindt Rijkswaterstaat.  
 

land m
op een handreiking van het ministerie van VROM (FO-Industrie). Het is wel lastig 
om te handhaven zonder een formele eis waar het overheidsverslag aan zou 
moeten voldoen. Er vindt nu vrijwel geen handhaving plaats op basis van de 
inhoud van het overheidsverslag, alleen op basis van tijdige indiening. Als een 
handreiking een wettelijke basis zou krijgen, is dat beter voor de handhaving.  

Contact met FO-Industrie 
De drie bevoegd gezagen hebben vooral op persoonlijke basis contact met FO-
Industrie (helpdesk). FO-Industrie communiceert regelmatig naar de bevoegde 
gezagen over aanpassingen in het format van het overheidsverslag en over 
procedures. Tijdens de beoordelingsprocedures is er 
he
in de gaten houdt hoe de beoordelingsprocedure verloopt bij deze organisaties. 
Het gaat dan vooral om de tijdsplanning. Rijkswaterstaat ervaart dat soms als 
lastig. In een aantal gevallen heeft Rijkswaterstaat bedrijven om aanvullende 
gegevens gevraagd en moet daar op wachten. Dan kan de beoordeling niet 
plaatsvinden, terwijl FO-Industrie daar al wel om vraagt. 
  
R
zijn bij verspreiding van gegevens naar instanties als RIZA, RIVM en CBS. Dat 
doet FO-Industrie. Provincie Noord-Holland geeft aan dat ze bij papieren 
overheidsverslagen wel voor verdere verspreiding zorgt. Provincie Gelderland 
stuurt wel een afschrift van de beoordelingen van de overheidsverslagen naar 
relevante partijen. 
 
Het RIVM lijkt het nuttig een helpdesk in te stellen ter verbetering van de kwaliteit 
van de gegevens over luchtkwaliteit. De drie bevoegde gezagen geven aan een 
overheid
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de handreiking. Jaarlijks organiseert FO-Industrie ook een instructiebijeenkomst 

heid van bestuur om gegevens bij Rijkswaterstaat vragen. 

 wordt door lokale groeperingen heftig op 
zijn statenvragen gesteld en de media hebben het opgepakt. De 

centrale erkent dat het overheidsverslag dit jaar onder de maat was en heeft 

5.6 

voor het overheidsverslag. Als het echt nodig is, kan het RIVM daar een rol in 
spelen. 

overige stakeholders Contact met 
Provincie Noord-Holland levert alleen gegevens uit het overheidsverslag aan de 
buitenwereld die passief openbaar zijn. Bij de provincie is nog nooit een 
overheidsverslag opgevraagd. 
 
RWS-Oost levert gegevens via openbare vergunningsprocedures. Anderen kunnen 

ok via de Wet openbaaro
Dat gebeurt wel eens, maar Rijkswaterstaat heeft het voor het overheidsverslag 
nooit meegemaakt. Het gaat vooral om informatie uit de vergunning; wat 
bedrijven precies lozen. 
 
Provincie Gelderland levert regelmatig gegevens aan, meestal aan 
milieugroeperingen of bewonersverenigingen. Er zijn een aantal actieve clubs in 
Nijmegen die de informatie regelmatig opvragen, ook overheidsverslagen. Ze 
volgen de provincie en de bedrijven nauwgezet. De Gelderse Milieufederatie heeft 
ook wel eens overheidsverslagen opgevraagd. De provincie heeft de beoordeling 
van de Gelderse Milieufederatie gekregen van verschillende overheidsverslagen. 
Nu is er een negatieve beoordeling van het overheidsverslag van de 
elektriciteitscentrale in Nijmegen, daar
gereageerd. Er 

beterschap beloofd voor volgend jaar. 

CONCLUSIES 

Aanvullende rapportageverplichtingen aan bevoegde gezagen 
Uit de gesprekken met de bevoegde gezagen blijkt dat deze in bepaalde gevallen 
extra informatie vragen van bedrijven. Dat is meestal gerelateerd aan de Wm-
vergunning of aan de Wvo-vergunning. Daartoe leveren enkele bedrijven 
emissiegegevens per kwartaal aan de provincies omdat dit in het verleden is 
afgesproken. Daarbij is de provincie Noord-Holland terughoudender dan de 
provincie Gelderland. Deze laatste vraagt ook aan bedrijven in regio’s met lastige 
discussies gegevens van stoffen beneden de drempelwaarde aan te leveren. Beide 
provincies vragen een aantal bedrijven met een Wm-vergunning die niet onder het 
Besluit milieuverslaglegging vallen toch jaarlijks een rapportage in te leveren. 
Provincie Noord-Holland wil deze vergunningseis onder de loep gaan nemen. 
Provincie Gelderland wil vooral het format en de beoordeling van deze 

ergunningseis aanpassen op die van het overheidsverslag. Bij nieuwe vergunning 

nning ook nog een aantal 
edenen om bedrijven om extra milieu informatie te vragen. Het kan ook te maken 

hebben met het handhaafverleden van een bedrijf. Sommige bedrijven verdienen 

v
wordt bedrijven ook een eenmalige onderzoeksplicht opgelegd, waarbij gedurende 
een jaar extra gegevens over de milieueffecten van nieuwe installaties moeten 
worden aangeleverd.  
 
RWS-Oost heeft naast eisen vanuit de Wvo-vergu
r

 STEM 2005  69 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

extra aandacht. Ook de instabiliteit van de kwaliteit van het te lozen water kan 
vragen om frequentere rapportages dan eens per jaar. 
 
Alle bevoegde gezagen geven aan in 2004 niet meer thema’s of meer gegevens te 
hebben gevraagd van de bedrijven in vergelijking met voorgaande jaren. De drie 
bevoegde ge van de gegevens. 

oet het energiehoofdstuk ook overzichtelijker maken voor de 
evoegde gezagen. Over het integreren van de emissiegegevens zijn nog geen 

in het totaalbeeld 
van de milieubelasting v RWS-Oost vindt de extra kostenpost voor 

terne bedrijfsmonitoring van bedrijven ten goede als het 

be ggesties ter verbetering van dit 

 

 verbeterpunten ten aanzien 

 kunnen aangeven welke 

 rapporteerd moet worden, zouden vanuit 

  zijn voor de totstandkoming van cijfers, dit in het 

Wel wordt regelmatig gevraagd welke emissies 
voor een bedrijf op grond van de vergunning zijn toegestaan. In de provincie 

zagen besteden wel meer aandacht aan de kwaliteit 
Daartoe stellen ze hogere eisen aan de beschrijvingen van de meet- en 
registratiesystemen. 

Bundelen van verschillende rapportageverplichtingen 
De provincies staan positief tegenover een poging tot integratie van de 
energierapportages (MJA, Benchmark Energie Efficiency) met het 
overheidsverslag. Het integreren van gegevens over het energieverbruik in het 
overheidsverslag m
b
concrete ideeën. De provincie Gelderland heeft wel ad hoc overleg met de 
Emissieautoriteit.  
 
De bevoegde gezagen zien voordelen van het uitbreiden van de lijst met prioritaire 
stoffen voor hun eigen doelstelling. Het zou meer inzicht geven 

an bedrijven. 
bedrijven en de daardoor toenemende administratieve lastendruk voor zowel 
bedrijven als Rijkswaterstaat zwaarder wegen dan de voordelen. 

Interne bedrijfsmonitoring 
Alle bevoegde gezagen zijn het erover eens dat het overheidsverslag moet 
bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de milieuprestaties van een bedrijf. 
Dat komt zowel de in
inzicht van de bevoegde gezagen in de milieuprestaties van het bedrijf. De 

voegde gezagen deden nog enkele su
laatstgenoemde punt: 

Uitbreiding van het overheidsverslag op lokale thema’s zoals het 
klachtenpatroon en het handhaafverleden. 

 Uitbreiding van het overheidsverslag op aspecten van externe veiligheid. 
Sommige bedrijven zijn bezig met een traject van
van externe veiligheid. Het bevoegd gezag zou hier beter op willen monitoren. 
Bedrijven zouden in het verslag moeten 
bedrijfsactiviteiten onder de IPPC-richtlijn vallen. 
De stoffen waarover ge
ecotoxicologisch effect moeten worden vastgesteld. 
Er zou meer aandacht moeten
kader van betrouwbaarheid. 

 Er zou duidelijk moeten worden gemaakt in welke gevallen welke mate van 
nauwkeurigheid gewenst is. 

Informatiefunctie voor andere stakeholders 
Bij de provincie Noord-Holland en bij Rijkswaterstaat wordt zelden of nooit een 
overheidsverslag opgevraagd. 
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Gelderland worden overheidsverslagen wel opgevraagd, in het bijzonder door 

edrijf voor dat jaar. Ook hechten de regionale 

ensen 

ie overheidsverslagen 
beoordelen. Er is behoefte aan nationale benchmarking op dit gebied. Hier zou ook 
en formele handreiking een bijdrage aan kunnen leveren.  

 

 

plaatselijke milieuorganisaties. 

Samenwerking binnen de overheid 
Het overheidsverslag hinkt eigenlijk op twee gedachten. De minister en de 
regionale bevoegde gezagen hebben verschillende doelen met het 
overheidsverslag. Voor de minister is het van belang inzicht te hebben in de 
emissies van sectoren. Het overheidsverslag geeft de provincie als bevoegd gezag 
inzicht in de milieurelevantie en in de milieuprestaties van bedrijven en dat is van 
belang voor de handhaving. Het is voor de provincie een actuele informatiebron 
op lokaal niveau. Deze verschillende doelstellingen wringen wel eens. FO-
Industrie wil binnen de beoordelingstermijn cijfers hebben om sommaties te 
kunnen maken, terwijl het regionale bevoegde gezag nog geen goed overzicht 

eeft in de milieuprestaties van een bh
overheden hierdoor een ander belang aan het beschrijvende deel van het 
overheidsverslag dan het ministerie. 
 
Er blijkt behoefte te bestaan aan meer inhoudelijk overleg tussen verschillende 
bevoegde gezagen. Binnen Gelderland leven andere ideeën dan bij Rijkswaterstaat 
Oost en bij de provincie Noord-Holland over in hoeverre inhoudelijk overleg 
nodig is. De provincie Gelderland is van mening dat het contact vooral 
procedureel moet zijn en dat dat ook zo is afgesproken. RWS-Oost heeft echter 
behoefte aan inhoudelijk overleg met de provincie, vooral over die bedrijven waar 

e beoordeling moeizaam van verloopt. Men is blijkbaar niet van elkaars wd
op dit gebied op de hoogte. Provincie Noord-Holland is tevreden over het contact 
met de waterbeheerders, alleen de beoordeling is wel eens aan de late kant. 
 
RWS-Oost geeft ook aan dat er niet alleen behoefte is aan overleg binnen de regio, 
maar ook met andere waterbeheerders in het land d

e
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6.1 
HOOFDSTUK
6 Functies voor andere 
holders stake

INLEIDING 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag of het Overheidsverslag 
nvullende functies heeft voor andere stakeholders van bedrijven. In overleg
 begeleidingscommissie hebben we onderzoek gedaan bij een beperkt aa

GO’s op gebied van milieu en consumenten, d

tevens 
aa  met 
de ntal 
N nen 

 an een 

ie naar verwachting baat kun
hebben bij de gegevens uit het overheidsverslag. Het gaat om: 

De Gelderse Milieufederatie (GMF) in Arnhem, die onderdeel is v
landelijk netwerk van milieufederaties (www.geldersemilieufederatie.nl). 

 

Milieufederaties bundelen locale milieu NGO’s met als doel het provinciale 
milieubeleid te beïnvloeden en te monitoren. 
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in 
Culemborg, die beleggers ondersteunt bij beleggen in duurzame 
ondernemingen (www.vbdo.nl). 

 De Consumentenbond in Den Haag, een grote vereniging gericht op de 
belangen van consumenten. De Consumentenbond vult sinds enkele jaren de 
traditionele productentesten aan met een beoordeling van het Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen van de producenten (www.consumentenbond.nl). 

Omdat NGO’s een vrager van milieu-informatie zijn, is bij de vragenlijst uitgegaan 

gesprek bleek dat de VBDO behoefte heeft aan 

aagt naar milieuprestaties, sociale prestaties en transparantie 

van hun informatiebehoefte. Vervolgens is gevraagd of het overheidsverslag in de 
informatiebehoefte kan voorzien (Bijlage 4). 
 
Omdat er uiteindelijk maar een volledig interview is gehouden, zijn de conclusies 
met voorzichtigheid te interpreteren.  
 
Tijdens het verkennend telefoon
duurzaamheidscijfers (milieu en sociaal) op ondernemingsniveau. Voor de meeste 
beursgenoteerde ondernemingen wil dat zeggen cijfers op concernniveau. De beste 
bron voor dit soort cijfers zijn duurzaamheidsverslagen. Het Overheidsverslag is 
voor de VBDO te beperkt (alleen milieu; per productielocatie) en wordt daarom 
niet gebruikt (VBDO, 30-5-2005). 
 
De Consumentenbond stuurt voor zijn duurzaamheidsanalyse enquêtes naar de 
makers van bepaalde producten. Voorbeelden zijn de producenten van 
voedingsmiddelen (vlees), kleren, elektronica en autoproducenten. De 
Consumentenbond vr
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in de productketen. De gegevens worden opgevraagd bij de bedrijven die het 
uiteindelijke consumentenproduct op de markt brengen. (Consumentengids, maart 
2005) Dit zijn vaak wereldwijd opererende concerns. Juist productielocaties buiten 
Nederland en de Europese Unie zijn vaak bepalend voor het oordeel over milieu- 
en sociale prestaties. 
 
De GMF bleek als enige op structurele manier gebruik te maken van het 

agrafen zijn dan ook geheel gebaseerd op de 
rvaringen van de GMF. Er was geen tijd beschikbaar om te onderzoeken in 

t het 

int
pa

6.2 BE

overheidsverslag. De volgende par
e
hoeverre lokale NGO’s en bewonersgroepen baat hebben bij informatie ui
overheidsverslag. Indirect is de rol van lokale groepen ter sprake gekomen in het 

erview met de GMF. Op die manier zullen lokale groepen in de volgende 
ragrafen ter sprake komen.  

HOEFTE AAN MILIEU-INFORMATIE 

 GMF heeft op twee manieren behoefte aan milieugegevens van bedrijven: De

 

 Als er een probleem is bij een bedrijf, meestal stankoverlast. Bij het onderzoek 
naar de oorzaak zijn emissieoverzichten nodig. De aanleiding voor een 
klachtenonderzoek is divers. Er zijn enkele lokale NGO’s (Nijmegen!) die 
bedrijven actief volgen. Vaak klopt een ad hoc bewonersgroep voor hulp bij de 
GMF aan. Tenslotte volgt de GMF het jaaroverzicht van de Gelderse 
Milieutelefoon en neemt actie als daar nieuwe bedrijfsnamen verschijnen.  
Om te berekenen welke risico’s concentraties van vervuilende stoffen in de 
leefomgeving veroorzaken. In 2004 hebben GMF en Radboud Universiteit 
Nijmegen het voor Nederland unieke project Recht-om-te-weten 
(www.rechtomteweten.nl) uitgevoerd. Voor Nijmegen, Rijnmond en IJmond 
zijn, uitgaande van emissies uit puntbronnen, met behulp van 

vervolgens per postcode het totaalrisico van de mix aan 

ing. De milieufederaties 
viteit wordt. 

Voor bovengenoemde doelen zijn volledige, actuele en vergelijkbare cijfers nodig. 
oncreet betekent dit: 

anuit deze criteria geredeneerd bieden de overheidsverslagen nuttige informatie 
och is dat niet genoeg. Wensen vanuit de 

verspreidingsmodellen concentraties per postcode berekend. Met 
toxiciteitsindices is 
stoffen berekend. Het systeem is ontleend aan de openbare Toxic Release 
Inventory in de VS. Dit was een eenmalige proefnem
willen graag dat dit een structurele en landsdekkende acti

 

C
 Niet alleen cijfers van puntbronnen, maar ook –indien relevant- diffuse bronnen. 
 Actueel (maximaal 1 jaar oud) en jaarlijks bijgehouden. 
 Cijfers uit verschillende jaren moeten vergelijkbaar zijn. 
 Nauwkeurigheid van de cijfers en de gebruikte meetmethode moet duidelijk 

zijn. 
 
V
en moeten ze zeker blijven. T
milieufederatie zijn het uitsplitsen van enkele stofgroepen tot 
gezondheidsrelevante stoffen (bijvoorbeeld individuele PAK’s in plaats van VOS 
totaal), inzicht in de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers, en cijfers van 
meer bedrijven. 
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6.3 AANBOD VAN MILIEU-INFORMATIE 

Vanuit de behoefte aan kwalitatief betrouwbare cijfers, vindt de GMF het jammer 
dat de door TNO gespeelde rol bij de Emissie Registratie is verdwenen. TNO was 

ctief betrokken bij de totstandkoming van cijfers door bedrijven, hoewel zonder 

oc metingen. 

p bij verandering van installaties of bij aanvraag van een nieuwe 
ilieuvergunning. 

op te 

gen. Het is effectiever rechtstreeks met bedrijven te praten. 

6.4 

a
formele rol bij de validatie. Een nieuwe landelijke instantie die actief bedrijfscijfers 
controleert zou zeer welkom zijn. 
 
In de ervaring van de GMF verschaffen bedrijven nauwelijks relevante gegevens 
buiten het overheidsverslag om. Alleen bij ad hoc klachten verschaffen ze 
informatie over ad h
 
Toch willen bedrijven in toenemende mate pro-actief en open handelen. Naar 
omwonenden toe gebruiken ze daarvoor milieujaarverslagen (opvolger van het 
publieksverslag volgens hoofdstuk 12 Wm), duurzaamheidsverslagen, 
buurtkranten en open dagen. Naar milieufederaties toe nemen gevoelige bedrijven 
contact o
m
 
Uit het voorgaande blijkt dat de GMF het overheidsverslag doelgericht en selectief 
gebruikt. Men zal alleen bij milieuproblemen een jaarverslag opvragen en geeft 
geen reactie op spontaan ontvangen verslagen. Klachten van lokale 
bewonersgroepen en NGO’s vormen meestal de aanleiding om verslagen 
vragen.  
 
De GMF heeft geen contacten met FO-Industrie, soms met het RIVM. Met DCMR 
Rijnmond is voor Recht-om-te-weten zeer productief contact geweest. Men heeft 
belangstelling voor brancheverslagen die de onderlinge vergelijkbaarheid van 
bedrijven vergroten, heeft echter niet zo positieve ervaringen met 
brancheverenigin

CONCLUSIES 

Uit de ervaring van de Gelderse Milieufederatie blijkt dat het overheidsverslag 
nuttig is voor regionale en locale NGO’s die zich bezighouden met individuele 

 of duurzaamheidsverslagen op 
oncernniveau. 

n 

iteit van de cijfers is volgens de GMF onvoldoende duidelijk. Herinvoering 
an landelijke kwaliteitstoetsing zou nuttig zijn. 

mdat steeds meer bedrijven open en pro-actief willen handelen, zullen ze gebruik 
lijven maken van niet verplichte milieuverslagen, buurtkranten en open dagen. 
olgens de GMF is het is technisch mogelijk om, uitgaande van de 
verheidsverslagen, een systeem als de Toxic Release Inventory in de VS op te 
etten.  

productielocaties. Landelijke NGO’s die zich primair richten op 
ondernemingsniveau hebben meer aan milieu-
c
 
Vanuit belangen van bewoners en NGO’s geredeneerd, is enige uitsplitsing va
stofgroepen naar gezondheidsrelevante stoffen (bijvoorbeeld VOS) wenselijk. 
Daarnaast zouden meer bedrijven een verplicht overheidsverslag moeten maken. 
De kwal
v
 
O
b
V
o
z
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7.1 
HOOFDSTUK
7 Het elektronisch 
eidsverslag overh

INLEIDING 

In 2003 is met 30 bedrijven een pilot studie gedaan met het elektronische 
overheidsverslag ofwel het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). In 2004 (over 

en 

n dat een ander 
de ve

 2005 tot nu 
e 900. In 2004 waren het vooral computer-technische vragen, in 2005 domineren 

eidt hieruit af dat de meeste startproblemen zijn 

het boekjaar 2003) konden voor het eerst alle bedrijven meedoen. Van alle 
verslagplichtige bedrijven heeft in 2004 65% het e-MJV gebruikt. In 2005 is dat 
percentage toegenomen tot boven de 80%, waarvan 75% op tijd voor 1 april. De 
acceptatie bij bedrijven verloopt sneller dan FO-Industrie vooraf verwachtte (FO-
Industrie, 29-4-2005).  
 
In 2004 heeft de Universiteit Wageningen een 1-meting gedaan naar de ervaring
met het eerste volledige jaar voor het e-MJV. In vergelijking tot de 0-meting in 2003 
komt uit een representatieve steekproef naar voren dat door invoering van het e-
MJV de gemiddelde tijdsbesteding per bedrijf is afgenomen met 6 dagen (van 26 
naar 20 dagen), de mediane tijdsbesteding met 0 tot 1,5 dag (Haverkamp et al., 
2004). De tijdsbesteding is in het startjaar dus gelijk gebleven of licht gedaald. 
 
Ondanks de gemeten reductie van het aantal werkdagen geven bedrijven en 
overheden aan dat het e-MJV geen administratieve lastenverlichting heeft 
opgeleverd. De meeste bedrijven en bevoegde gezagen geven aa
doel van het e-MJV, verbetering van rslagkwaliteit, niet of nauwelijks is 
bereikt. Bevoegde gezagen beoordelen de grotere efficiëntie van het getalsmatig 
deel van de verslaglegging positiever dan de overige –beschijvende- delen van het 
e-MJV. Tenslotte is opvallend, dat groter bedrijven positiever oordelen over hun 
prestaties met het e-MJV dan de kleinere (Haverkamp et al, 2004). 
 
FO-Industrie heeft in 2004 een aparte helpdesk ingesteld voor het e-MJV, die ’s 
ochtends is geopend. In 2004 zijn daar 1500 vragen binnengekomen, in
to
inhoudelijke vragen. FO-I l
overwonnen en verwacht daarom dat de tijdsbesteding in 2005 duidelijk zal 
verminderen (FO-Industrie, 29-4-2005). De volgende paragrafen gaan in op recente 
ervaringen van bedrijven, bevoegde gezagen en overige stakeholders. 
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7.2 ERVARINGEN VAN BEDRIJVEN 

Alle geïnterviewde bedrijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid het 

l een stuk beter. De 
jdsbesteding maakt voor de meeste bedrijven niet veel uit, alleen Cindu was in 

uiksvriendelijk. 

lgens bedrijven rigide over en is invullen moeilijk 
oor sectoren met afwijkende processen. 

De niet relevante zaken worden dan 
anzelf weggelaten, wat de gebruiker belemmert in zijn overzicht over het 

t item onder een andere emissie in te voeren en in de 

ige emissies zijn dan voor een provincie of voor een 
ector te hoog. FO-Industrie signaleert deze omissies bij VROM en doet voorstellen 

is 

overheidsverslag digitaal in te dienen. Over het algemeen werden alle getallen al 
digitaal geproduceerd, dan gaat digitale aanlevering alleen maar makkelijker. We 
leven in een digitaal tijdperk, het is voor de bedrijven vanzelfsprekend. Een ander 
voordeel dat werd genoemd is dat je op deze manier eenvoudig een historie van de 
bedrijven kunt opbouwen. Trends en ontwikkelingen over de jaren kunnen dan 
gevolgd worden. 
 
In 2003 zijn er voor de bedrijven wel een aantal knelpunten geweest, maar dat 
waren vooral opstartproblemen. In 2004 ging het a
ti
2004 beduidend minder tijd kwijt dan in voorgaande jaren. De gevraagde 
beschrijvingen en toelichtingen blijven de bedrijven veel tijd kosten, bijvoorbeeld 
de verplichte toelichting bij afwijkingen ten opzichte van vorig jaar (cijfers in het 
rood). Daardoor is de Papierfabriek Doetinchem tot nu toe meer tijd kwijt dan 
voorheen. De automatische berekeningen maken het wel eenvoudiger. De software 
en het format zijn over het algemeen gebr
 
De bedrijven constateerden nog wel enkele knelpunten in het format voor het 
elektronisch overheidsverslag. Het e-MJV is robuust opgezet met cijfermatige 
modules per milieuthema en afzonderlijke tekstbestanden voor beschrijving en 
toelichting. Het e-MJV heeft hetzelfde format voor alle bedrijven en sectoren. 
Daardoor komt het systeem vo
v
 
Men geeft aan dat de conceptuele opbouw van het format maakt dat je als 
gebruiker snel de weg kwijt raakt. In het format wordt automatisch besloten of 
bepaalde zaken wel of niet relevant zijn. 
v
elektronisch overheidsverslag. 
 
Ook is er geen inzicht in de berekeningen. Als er ergens een getal uitkomt, dat 
volgens de gebruiker niet klopt, is niet te achterhalen waar de fout precies ziet. Het 
zou goed zijn te kijken naar de elektronische formulieren van de belastingdienst. 
Deze zitten op een goede manier in elkaar. 
 
Het blijkt ook dat de gebruiker niet alle informatie kwijt kan in het format. Unieke 
emissies of producten kunnen nergens geplaatst worden. Dan moet de gebruiker 
kiezen om de getallen van di
toelichting aan te geven om welke emissie of product het werkelijk gaat. Nog niet 
alle emissies zijn dus gedekt. Dat kan wel invloed hebben op de wijze waarop de 
politiek naar cijfers kijkt. Somm
s
om het format aan te passen. Om de hanteerbaarheid voor bedrijven te verbeteren 

FO-I verder begonnen om, in samenspraak met branches, invoer van gegevens 
op maat mogelijk te maken.  
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Suggestie is ook dat het tekstuele gedeelte wel korter zou kunnen en dat voor 

. Verbeter verder het format voor klachten en meldingen. Dan 
jvende gedeelte in het elektronisch verslag 

overbodig”.  

t 

7.3 RVARINGEN VAN BEVOEGDE GEZAGEN

branches maatwerk geleverd moet blijven worden. Vraag is ook of de gevraagde 
mate van detail altijd nodig is. 
 
Papierfabriek Doetinchem: “Geef meer mogelijkheden om per milieuthema een 
toelichting te geven
wordt een groot deel van het beschri

 
Over het algemeen is men positief over de elektronische werkwijze en werkt ook 
het aanleveren per module goed. Akzo Nobel beschouwd het als een voordeel da
dan alleen per module correcties hoeven te worden aangeleverd en er niet een heel 
nieuw verslag verstuurt hoeft te worden. De andere bedrijven hebben hier nog 
geen ervaring mee. 

E  

lag gebruiken, want het werkt 
emakkelijker. De meningen zijn verdeeld of bedrijven tijdsbesparing bereiken: 

ost meer tijd dan voorheen, de provincies evenveel 
jd. Onhandig is dat het beschrijvende deel binnenkomt als rapportje en de 

et elektronisch verslag stroomlijnt de documentenstroom binnen de organisatie. 

de cijfers in het 
verheidsverslag in de loop van de jaren over het algemeen toegenomen. Dat is 

ven om aanvullende informatie toeneemt. Dat is volgens deze 
estuursorganen zorgelijk, want het kan wijzen op een trend dat bedrijven zelf 

De meeste bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om het overheidsverslag 
elektronisch in te dienen. Voor de weinige bedrijven die dat niet doen is er een 
praktische reden, bijvoorbeeld omdat ze (nog) niet zijn toegelaten in de database. 
Het is logisch dat bedrijven het elektronisch vers
g
Sommige bestuursorganen denken van wel, anderen zeggen dat bedrijven 
evenveel tijd als vroeger kwijt zijn. 
 
Validatie kost Rijkswaterstaat O
ti
getallen als apart databestand. Voordat de validatie kan starten, moet eerst de 
juiste beschrijving bij de getallen gezocht worden.  
 
H
Een praktisch probleem voor Gelderland is dat beoordeling alleen op computers in 
het provinciehuis kan plaatsvinden. Bewerking thuis of door extern ingehuurde 
deskundigen is niet mogelijk.  
 
De mogelijkheid om het verslag per module te behandelen werken goed. Voor 
waterbeheerders is dat niet van belang, omdat zij alleen het thema water 
beoordelen.  
 
Volgens de bestuursorganen is de betrouwbaarheid van 
o
mede veroorzaakt door toenemende aandacht aan meet- en registratiesystemen. 
Het e-MJV heeft naar hun ervaring geen extra impuls gegeven aan hogere 
verslagkwaliteit. Twee van de bestuursorganen signaleren dat het aantal 
verzoeken aan bedrij
b
minder aandacht besteden aan de juistheid van hun ingediende cijfers. Overigens 
worden onvolledigheden snel gerectificeerd door de bedrijven. 
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Dat er voor alle doelgroepen hetzelfde format geldt, maakt vergelijking door 

Provincie Gelderland: “Het zou goed zijn als ook voor het beschrijvende deel een 

 nu gaat dat ‘hap snap’. RWS-Oost mist gestructureerd overleg 

7.4 

provincies gemakkelijker. Wel geven hierdoor automatische berekeningen niet 
altijd een juist beeld en moeten sommige onderwerpen geforceerd in elkaar 
worden geschoven.  
 
Alle bestuursorganen zijn ontevreden met het format van het beschrijvende deel. 
Zij hechten veel belang aan het beschrijvende deel. Het bestaande format is niet 
echt toetsbaar, veel bedrijven vullen het in telegramstijl in en bevoegde gezagen 
kunnen geen commentaar leveren op het beschrijvende deel. 
 

gestructureerd format is dat aansluit bij het cijfermatig deel van het 
overheidsverslag”.  
 
Een provincie wil graag meer tijd hebben om de validatie echt grondig te kunnen 
doen. Tevens kan en moet er een gestructureerd verband komen tussen jaarverslag 
en handhaving:
tussen provincie en Rijkswaterstaat over de ingediende verslagen.  

ERVARINGEN VAN OVERIGE STAKEHOLDERS 

 hoofdstuk 6 is naar voren gekomeIn n, dat NGO’s en bewonersgroepen op lokaal 

bed v  op lokaal en regionaal 
iveau kan dus ook het e-MJV een nuttige bron zijn. De Gelderse Milieufederatie 

en; 
 kunnen gemakkelijker aan de openbaarheidsverplichtingen volgens 

en regionaal niveau gebruik maken van het overheidsverslag, met name als een 
rijf o erlast veroorzaakt. Voor NGO’s die actief zijn

n
(GMF) heeft nog geen ervaring met het e-MJV. Wel ziet de GMF diverse voordelen 
van het e-MJV: 
 elektronisch aangeleverde cijfers kunnen rechtstreeks gebruikt worden in eigen 

rapport
 overheden

het Verdrag van Aarhus voldoen; 
 openbare ontsluiting van emissiecijfers op internet, vergelijkbaar met de Toxic 

Release Inventory in de VS (www.rechtomteweten.nl). 
 
Omdat tot nu toe slechts een beperkt aantal geautoriseerde instanties toegang heeft 
tot de centrale database met elektronische verslagen, zullen er nog aanvullende 
procedures moeten komen voordat aan de suggesties van de GMF kan worden 

7.5 

voldaan. 

CONCLUSIES 

De invoering van het e-MJV vanaf 2004 is over het algemeen soepel verlopen. 
Binnen twee jaar levert meer dan 80% van de bedrijven zijn verslag elektronisch in. 

oor anderen lager is dan 

De startproblemen in 2004 zijn in 2005 grotendeels verdwenen. Bedrijven en 
bestuursorganen bevestigen de conclusie van de 1-meting uit 2004, dat het 
tijdsbeslag van het e-MJV voor sommigen gelijk, v
voorheen.  
 
Over het algemeen is men tevreden over de elektronische werkwijze. De 
mogelijkheid om het verslag per module aan te leveren en te behandelen werkt 
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goed. Overigens hebben de meeste bedrijven nog niets van gemerkt van modulaire 

GO’s die opereren op lokaal en regionaal niveau hebben in theorie baat bij 

ng staat nog in de kinderschoenen.  

verheden vinden het lastig dat cijferbestanden en tekstdelen los worden 
angeleverd. Voordat de validatie kan starten, moet eerst de juiste beschrijving bij 
e getallen worden gezocht. 

Zowel bedrijven als overheden zijn ontevreden over het beschrijvende deel van het 
e-MJV. Voorstellen tot verbetering gaan evenwel totaal verschillende kanten op. 
Bedrijven willen een korte beschrijving en maximaal gebruik van de toelichting per 
milieuthema. Overheden willen een langere beschrijving die bovendien beter 
gestructureerd moet worden. 
 
 
 
 
 

behandeling. 
 
Bevoegde gezagen stellen dat door het e-MJV de kwaliteit van de cijfers niet is 
verbeterd. Dit komt overeen met de 1-meting uit 2004. 
 
N
toegang tot de elektronische MJV’s, niet alleen wegens gemakkelijke 
beschikbaarheid van cijfers maar ook voor verdergaande (internet) emissie-
overzichten. Praktische ervari
 
Het format van het e-MJV kan beter. Bedrijven ondervinden door de rigide 
structuur knelpunten om hun specifieke emissies op een juiste manier in te voeren. 
Zij noemen de opbouw ook ondoorzichtig, zodat je niet altijd door hebt of 
bepaalde modules terecht worden overgeslagen en of automatische berekeningen 
tot juiste uitkomsten leiden.  
 
O
a
d
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8.1 
HOOFDSTUK
8 Conclusies en 

 beleidsmatige analyse in de hoofdstukken 4, 5, en 6 
indigt met conclusies over ervaringen met en wensen voor het overheidsverslag 

nclusies uit de diverse hoofdstukken op een rij 
ezet en met elkaar vergeleken. De slotconclusies in paragraaf 8.1 worden 

 interne bedrijfsmonitoring, invoering van het 

n de slotconclusies geeft paragraaf 8.2 antwoord op de vier 
onderzoeksvragen uit paragraaf 1.1. 

lsmede suggesties 

on

aanbevelingen 

De slotparagrafen van de hoofdstukken 2 en 3 bevatten conclusies van de 
juridische analyse, betrekking hebbend op doelstelling en functies van het 
milieuverslag respectievelijk op de overige rapportageverplichtingen in relatie tot 
het overheidsverslag. De
e
van respectievelijk verslagplichtige bedrijven, bevoegde gezagen en overige 
stakeholders. Hoofdstuk 7 trekt conclusies over de bruikbaarheid van het 
elektronische milieujaarverslag (e-MJV) voor bedrijven, bestuursorganen en 
overige stakeholders. 
 
In dit slothoofdstuk worden de co
g
gepresenteerd onder de thema’s bruikbaarheid van het overheidsverslag, 
stroomlijnen van informatiestromen,
elektronisch milieujaarverslag, data lacunes, kwaliteit en validering en overige 
functies van het overheidsverslag. 
 
Op basis va

In de eindconclusies komt een aantal knelpunten naar voren, a
van betrokken actoren hoe die op te lossen. In paragraaf 8.3 formuleren de 

derzoekers aanbevelingen voor het oplossen van de gesignaleerde knelpunten.  

NCLUSIESCO  

D
 

 

e bruikbaarheid van het overheidsverslag in het algemeen 
Het overheidsverslag heeft duidelijk een eigen plaats verworven bij bedrijven. 
Over het algemeen beschouwen bedrijven dit eenduidige verslag als zowel 
effectief als efficiënt. 
De geïnterviewde bevoegde gezagen zijn van mening dat het overheidsverslag 
een goed overzicht geeft van de milieuprestaties van een bedrijf. De 
betrouwbaarheid van de cijfers is de afgelopen jaren verbeterd, maar de 
kwaliteit moet verder omhoog. 

 Indirecte afnemers (met name RIVM, RIZA, CBS en SenterNovem) maken 
gebruik van gegevens uit het overheidsverslag, voor nationale monitoring en 
rapportages en om te voldoen aan EG-rapportageverplichtingen. Zij stuiten 
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hierbij op lacunes en ervaren knelpunten op het gebied van kwaliteit en 
validering van gegevens, met name inzake emissies naar de lucht. 
Voor stakeholders gericht op lokale emissies en bedrijfsoverlast is het 
overheidsverslag een bruikbare bron van informatie. Andere geïnterviewde 
stakeholders, met name werkzaam

 

 op landelijk niveau, hebben meer behoefte 
i  

H
 rijke stroomlijning van milieurapportageverplichtingen 

ruikt voor andere EG-

 
eel zijn rapportages voor de Kaderrichtlijn Water, de 

 

AfvalstoffenRegistratie en 

 

vo-kwartaalrapportages, eenmalige Wm-

 

ties.  
ganen in principe geen rapportages meer buiten 

aan m lieuprestaties op concernniveau.
 Over het format van het milieujaarverslag kan onduidelijkheid bestaan doordat 

het format, dat in de praktijk door FO-Industrie wordt gehanteerd, op 
onderdelen niet correspondeert met de tekst van de wettelijke regeling. Dit 
wordt versterkt doordat het elektronische format op enkele punten afwijkt van 
de papieren versie van het format. 

et stroomlijnen van informatiestromen 
Er heeft een belang
plaatsgevonden. Sinds 1999 zijn tien bestaande rapportages geïntegreerd in het 
overheidsverslag. Dit is ook gebeurd voor EG-rapportageverplichtingen, zoals 
voor de VOS-richtlijn. Het MJV wordt ook geb
rapportageverplichtingen, zoals van het EPER en van lucht- en 
waterkwaliteitsrichtlijnen. In 2006 zal integratie van de MJA-rapportages in het 
e-MJV plaatsvinden. 
Recente EG-regelgeving heeft voor nieuwe vragen rond de stroomlijning van 
rapportages gezorgd. Actu
emissiehandel van CO2 en de komende PRTR-richtlijn 
Er is een zekere overlap van rapportageverplichtingen op het gebied van 
afvalstoffen. Deels betreft dit een zeer beperkt aantal bedrijven 
(afvalstoffeninrichtingen). Deels betreft het rapportageverplichtingen op 
vrijwillige basis (Werkgroep 
Verpakkingenconvenant). 
Er zijn enkele milieurapportages die voor integratie in het overheidsverslag in 
aanmerking lijken te komen. Dit betreft, naast de toekomstige PRTR-rapportages 
meldingen in verband met ozonlaag aantastende stoffen . Het betreft ook CO₂- 
en NOx-enmissiehandelrapportages, hoewel integratie hier beperkt mogelijk zal 
zijn, gezien het verschil in juridisch kader. 

 Geïnterviewde bedrijven hebben er begrip voor dat er buiten het 
overheidsverslag aanvullende rapportages nodig blijven indien emissiecijfers de 
basis vormen voor financiële transacties (Wvo-heffing, grondwaterheffing, 
emissiehandel CO2 en NOx ) of indien extra cijfers aantoonbaar nodig zijn voor 
handhaving (W
onderzoeksverplichtingen bij nieuwe installaties).  
Bevoegde gezagen vragen in beperkte mate informatie buiten het 
overheidsverslag om. Voor een aantal handhavingsactiviteiten zijn jaarvrachten, 
zoals opgenomen in het MJV, namelijk onvoldoende. Waterbeheerders vragen 
maand- of kwartaalrapportages; provincies vragen eenmalige emissiegegevens 
bij nieuwe installa

 Sinds 2004 mogen bestuursor
het overheidsverslag om vragen. Bestuursorganen en bedrijven zijn het erover 
eens dat de praktische handelwijze over dit soort aanvullende rapportages in 
2004 niet is veranderd. Omdat bestuursorganen bij aanvullende rapportages een 
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duidelijk verband met handhaving leggen, hebben bedrijven daar geen 
problemen mee.  

 

inzicht in eigen 

agen aan verbetering van de 

 ijn nog wel 
 afspraken tussen provincies en waterbeheerders, maar er vindt 

 

ganen willen het uitgebreider en verder gestructureerd.  

 
 Gezien de functie van het MJV en uit oogpunt 

voor de hand de extra data via het overheidsverslag te 

 at milieugegevens dient 

te). 

 

Interne bedrijfsmonitoring 
Bij kleinere zelfstandige bedrijven vervult het format van het overheidsverslag 
een rol in het structureren van het interne monitoringsysteem. Bij grotere 
bedrijven in concernverband wordt de ontwikkeling van het milieuzorgsysteem 
primair door het concern gestuurd en heeft het overheidsverslag beperkte 
invloed. 

 Bevoegde gezagen zijn van mening dat het overheidsverslag 
milieuprestaties van bedrijven moet verbeteren. Sommige bestuursorganen 
constateren dat het overheidsverslag heeft bijgedr
bedrijfsinterne monitoring, andere delen die mening niet. Bevoegde gezagen 
leggen groeiende nadruk op betrouwbaarheid van gegevens, en controleren 
daarom strenger op het meet- en registratiesysteem. 

Invoering van het elektronische milieujaarverslag vanaf 2003 
 Invoering van het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) is vrij soepel verlopen 

en de meeste startproblemen zijn in 2005 opgelost. 
 Meer dan 80% van de bedrijven maken er nu gebruik van. Bedrijven zijn in het 

algemeen tevreden over de werkwijze. Aan wensen rond 
gebruiksvriendelijkheid, zoals het gebruik van bestanden-op-maat per sector, 
wordt gewerkt. 

 Sommige bedrijven besteden aan het e-MJV evenveel tijd als aan het papieren 
jaarverslag, andere bedrijven zijn minder tijd kwijt. Hetzelfde geldt voor de 
bestuursorganen. 
Validering van het e-MJV vindt plaats per milieuthema. Er z
procedurele
geen inhoudelijke afstemming meer plaats. Met name waterbeheerders 
betreuren dat.  
Er bestaat verschil van mening tussen bedrijven en bestuursorganen, over het 
beschrijvend deel in het e-MJV. Bedrijven willen het beschrijvend deel korter, 
bestuursor

Data lacunes 
Met name voor de Kaderrichtlijn Water en het PRTR zal over meer stoffen 
gerapporteerd moeten worden.
van efficiency ligt het 
vragen. Ter voorbereiding hiervan gaat de papierbranche (VNP) een werkgroep 
instellen. 
Er is noodzaak tot uitbreiding van het aantal bedrijven d
te rapporteren, zowel uit oogpunt van milieubelasting als uit oogpunt van EG-
verplichtingen (IPPC-vereis

Kwaliteit en validering 
Kwaliteit en validering van de milieudata blijft een kwetsbaar punt, ondanks 
diverse pogingen door middel van handreikingen en checklists de validering 
door bestuursorganen op een hoger niveau te brengen. 

 Bevoegde gezagen stellen dat het elektronisch milieujaarverslag de kwaliteit van 
cijfers niet heeft verbeterd. 
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g van 

ke inbreng wordt nu gemist.  
desk, in het bijzonder in verband met 

p 
 eveneens een nationale helpdesk, 

 De meeste verslagplichtige bedrijven geven aan dat zij, ook na de afschaffing 
rslag. 

B

8.2 ANTWOORD OP DE VIER ONDERZOEKSVRAGEN

Uit RIZA-rapportages blijkt dat er bij waterbeheerders behoefte is aan meer 
formele, bindende instructies voor de validering. De meningen bij provincies 
zijn verdeeld. De bedrijven vinden niet dat de handreiking voor validatie van 
overheidsverslagen een formele status moeten krijgen, omdat een formeel 
protocol - de noodzakelijke flexibiliteit beperkt. 
Er bestaan bij de bevoegde gezagen en de afnemende nationale instanties 
verschillen van mening over kwaliteit van de gegevens en de validerin
gegevens. De bevoegde gezagen zien validering als logisch onderdeel van hun 
taak in combinatie met handhaving. Afnemende instanties zien gebreken in de 
kwaliteit van de gegevens, met name bij de luchtemissies, en zien een tekort aan 
menskracht of specialisme bij provincies. RIVM en de geïnterviewde NGO 
willen dan ook bij de gegevenscontrole een sterkere rol van nationale instanties 
om de kwaliteit van cijfers te vergroten. Verwezen naar de vroegere rol van 
TNO bij de Emissie Registratie. Een dergelij

 Het RIVM denkt aan een aanvullende help
luchtemissies. De geïnterviewde NGO pleit voor een landelijke helpdesk met 
brede kennis en ruime openingstijden. Bedrijven zijn voor uitbreiding van de 
bestaande helpdesk voor het e-MJV, maar wel bij de als neutraal ervaren FO-
Industrie, waarbij doorverwezen zou kunnen worden naar specialisten o
deelterreinen. Bevoegde gezagen bepleiten
met een belangrijke rol voor FO-Industrie.  

Overige functies van het overheidsverslag 

van de verplichting, doorgaan met enigerlei vorm van publieksve
elangrijkste doelgroepen zijn werknemers en omwonenden. 

 

uk 1 zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd. In deze paragraaf 
ij, op basis van de conclusies in paragraaf 8.1, antwoorden. 

et 
r 

De MJA-rapportage volgt in 

 voor het PRTR lijkt 
erdere integratie van milieurapportages mogelijk op het gebied van 

noo t, 
con

In hoofdst
formuleren w
 
1. Vervult het overheidsverslag volgens hoofdstuk 12 Wm op een effectieve 

manier zijn beoogde functies voor bedrijven en bestuursorganen, in het 
bijzonder met betrekking tot het stroomlijnen van rapportages aan de 
overheid? 

 
Antwoord: 
Ja, bij het stroomlijnen van rapportages aan de overheid zijn goede resultaten 
bereikt: Tien bestaande rapportages zijn in het overheidsverslag geïntegreerd. H
overheidsverslag dient als gegevensbron voor diverse EG-rapportages (zoals voo
het EPER en voor lucht- en waterkwaliteitsrichtlijnen). 
2006. Het overheidsverslag draagt naar de mening van bestuursorganen en 
bedrijven bij aan overzicht. 
Er zijn mogelijkheden voor verdere stroomlijning. Behalve
v
emissiehandel CO2 en NOx, en van ozonlaagafbrekende stoffen. Er is daarnaast 

dzaak tot uitbreiding van het aantal stoffen waarover gerapporteerd word
form de Kaderrichtlijn Water en de PRTR-richtlijn. 
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Bij k
stru bedrijven wordt het 

air op concernniveau bepaald. 

ciëntie van de milieujaarverslaglegging? 

. Meer dan 80% van de bedrijven maken er nu gebruik van en 
edrijven zijn tevreden over de werkwijze. Aan wensen rond 

et e-MJV biedt een kans om stakeholders via elektronische weg informatie te 

gen die besloten liggen in 
e EG-milieuinformatie-richtlijn en in het Verdrag van Aarhus. Het RIVM zal naar 

 nadelen van het e-MJV, zoals minder 
houdelijke afstemming tussen de bevoegde gezagen. 

Inza
rap lijk kunnen worden geïntegreerd 

 het overheidsverslag. Bedrijven accepteren dit, omdat zij financiële belangen 
missiehandel en omdat – mede in verband daarmee – de procedure 

heidsverslag volgens hoofdstuk 12 Wm, mede in relatie tot 
andere verslagverplichtingen, op een efficiënte manier informatiefuncties voor 

cijfers.  

maken van 
een

leinere zelfstandige bedrijven vervult het overheidsverslag een rol in het 
ctureren van het interne monitoringsysteem. Bij grote 

monitoringsysteem prim
 
2. Is het in 2004 geïntroduceerde elektronische milieujaarverslag (e-MJV) een 

goede, in de toekomst bruikbare toepassing van hoofdstuk 12 Wm? Wat 
betekenen andere wijzigingen met betrekking tot de verslaglegging sinds 2002, 
zoals de op handen zijnde rapportages emissiehandel, voor de effectiviteit 
en/of de effi

 
Antwoord: 
Ja, invoering van het e-MJV is vrij soepel verlopen en startproblemen zijn in 2005 
vrijwel verdwenen
b
gebruiksvriendelijkheid, zoals het gebruik van bestanden-op-maat per sector, 
wordt gewerkt. 
 
Sommige bedrijven besteden aan het e-MJV evenveel tijd als aan het papieren 
jaarverslag, andere bedrijven zijn minder tijd kwijt. Hetzelfde geldt voor de 
bestuursorganen.  
 
H
verstrekken. Met een via internet toegankelijk register van deze bedrijfsemissies 
zou ook worden voldaan aan openbaarheidsverplichtin
d
verwachting in april 2006 een emissieregistratie-website openstellen met 
emissiecijfers uit de overheidsverslagen (telefonische mededeling W. van der 
Maas, RIVM, 15-7-2005). 
 
De bevoegde gezagen signaleren ook enkele
in
 

ke de nieuwe ontwikkelingen sinds 2002 kan worden geconcludeerd dat de 
portages inzake emissiehandel slechts gedeelte

in
hebben bij e
verschilt (verificatie in plaats van validatie). 
 
3. Vervult het over

diverse stakeholders van bedrijven? 
 
Antwoord: 
Stakeholders gericht op de lokale situatie rond bedrijven hebben baat bij gegevens 
uit het overheidsverslag. Stakeholders op landelijk niveau hebben vaker behoefte 
aan concern
 
Bedrijven kondigen aan, ook na afschaffing van de verplichting tot het 

 publieksverslag, te blijven werken met andere vormen van rapportage aan 
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omwonenden, medewerkers, bezoekers en NGO’s, zoals een vorm van het 
V n van de stakeholders 

ansen om de informatiefunctie van het overheidsverslag te 
versterken. 

 antwoord op deze onderzoeksvraag staat in paragraaf 8.3 

8.3 

vervallen publieksverslag. Het e-MJ  biedt juist te aanzien 
van bedrijven k

 
4. Welke verbeterpunten kunnen belangrijk bijdragen aan (of zijn een 

voorwaarde voor) de effectiviteit en de efficiëntie van de het overheidsverslag? 
 
Het

AANBEVELINGEN 

Hieronder zijn de aanbevelingen van de onderzoekers gerubriceerd onder de 
thema’s stroomlijnen van informatiestromen, data lacunes, kwaliteit en validering. 
Indien expliciet genoemd, bouwen de aanbevelingen voort op meningen van 
geïnterviewde bedrijven en/of geïnterviewde bestuursorganen.  
 
1. Stroomlijnen van informatiestromen 
De mogelijkheden voor verdere stroomlijning van rapportageverplichtingen via 
het overheidsverslag dienen, behalve voor de rapportages voor het PRTR, te 
worden onderzocht voor de rapportages over de emissiehandel CO2 en NOx, en 
voor de meldingen aan de minister van VROM inzake ozonlaag aantastende 
stoffen op grond van het Besluit ozonlaag afbrekende stoffen Wms 2003. 
 
Het verdient aanbeveling de juridische basis te versterken van de gegevens die in 
het kader van het overheidsverslag worden gevraagd. De wijzigingen in het 

rmat, zoals dat in de praktijk wordt gebruikt, die dateren van na de laatste 

it de Nota 
asisregistratie (VROM), verdient het aanbeveling om in het format de passages te 

et verdient aanbeveling de mogelijkheden tot gebruik van de gegevens van het e-
t r middel van een via internet toegankelijk register van 

fo
wijziging van de ministeriële regeling milieuverslaglegging (2002), hebben nu geen 
duidelijke status. Dat brengt onzekerheden mee voor bedrijven en beoordelaars. 
Dat geldt temeer nu de elektronische versie niet geheel correspondeert met de 
papieren versie van het format voor de gevraagde gegevens. Tenminste moeten 
eventuele verschillen tussen wettelijke regelingen en het feitelijk gehanteerde 
format worden weggenomen. 
 
De geïnterviewde bedrijven willen graag een korter beschrijvend deel in het 
elektronisch milieujaarverslag, de geïnterviewde bevoegde gezagen willen 
daarentegen een uitgebreider en meer gestructureerd deel. Het argument van 
bedrijven is dat, met een enigszins uitgebreide toelichting per milieuthema in het 
e-MJV, veel beschrijvende informatie overlap heeft met de milieuvergunning. 
Gezien het principe van eenmalige gegevensaanlevering u
B
schrappen over het beschrijvend gedeelte voor zover het gaat om gegevens die 
reeds aan de bevoegde gezagen zijn geleverd en die voor andere instanties 
toegankelijk zijn. Ten behoeve van begrijpelijkheid en inzicht voor derden lijkt het 
zinvol in bepaalde gevallen af te wijken van het principe van eenmalige 
gegevensaanlevering. Zo is een beschrijving van het meet- en registratiesysteem 
onontbeerlijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van emissiecijfers. 
 
H
MJV e versterken doo
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bedrijfsemissies. De emissieregistratie-website, die het RIVM in april 2006 wil 
openen, biedt hiervoor een goede basis. Gezien de verschillen in gegevensbehoefte 
bij de diverse overheden en stakeholders, verdient het overweging om, naast de 
‘kale’ cijfers uit de MJV’s, faciliteiten in te bouwen tot aggregatie op bedrijfstak- of 
oncernniveau en om emissies te relateren aan productie- en omzetcijfers.   

 rapporterende bedrijven (het 
JV bestrijkt slechts een deel van de bedrijven die onder het EPER/PRTR vallen), 

JV-bedrijven te worden uitgebreid ofwel dienen er 

emming met 
ndere rapportageverplichtingen kunnen worden overwogen, zoals de 

 in het MJV-stelsel.  

e geïnterviewde bedrijven willen het gebruik van handreikingen en dergelijke 

                                                                

c
 
2. Data lacunes 
Ter opheffing van de huidige en toekomstige lacunes in de gegevenslevering, dient 
het aantal stoffen waarover gegevens worden gevraagd, te worden uitgebreid, 
onder meer met een aantal prioritaire stoffen uit de waterrichtlijnen en met overige 
stoffen uit de op handen zijnde PRTR-richtlijn. 
 
Ter opheffing van de lacunes met betrekking tot de
M
dient ofwel de groep M
aanvullende rapportageverplichtingen te komen voor EPER/PRTR-bedrijven die 
niet onder het MJV vallen. Daar EPER-rapportages beperkter zijn dan die voor het 
MJV lijkt dit laatste de voorkeur te verdienen. Daarbij zou ook afst
a
rapportageverplichtingen voor landbouwbedrijven. 
 
3. Kwaliteit en validering 
Gezien het toenemend belang van de EG-rapportages en de kwaliteitscriteria die 
daarvoor op EG-niveau gesteld worden, verdient het aanbeveling deze 
kwaliteitscriteria waar mogelijk ook toe te passen
 
Daarbij lijkt het, gezien de huidige onduidelijkheden die er leven met betrekking 
tot de MJV-validering, van belang de betreffende documenten (zoals 
handreikingen) een duidelijke status te geven, middels wijziging van het Besluit 
milieuverslaglegging en de ministeriële regeling milieuverslaglegging. Hier ligt 
ook een kans om de onduidelijkheden in de afstemming tussen provincies en 
waterschappen bij de validering weg te nemen.  
 
D
vrijwillig houden, met name omdat flexibiliteit voor hen van belang is. Dit belang 
zal moeten worden afgewogen tegen het belang van een uniforme manier van 
valideren zoals dat door waterbeheerders naar voren is gebracht.131 Slechts indien 
op andere wijze kan worden voorkomen dat onduidelijkheid bestaat inzake de 
normen voor validering, kan aan de wens van het bedrijfsleven om de vrijwillige 
status van de handleiding te handhaven, tegemoet worden gekomen. 
 
Gezien het toenemend belang van de EG-rapportagevereisten verdient het 
aanbeveling de nationale aan de EG rapporterende instanties een groter en 
duidelijker aandeel te geven in de validering. Dit kan door hen te betrekken bij de 
opstelling van de (wettelijke) handreiking voor de validering, of door hen direct 
een rol te geven bij de procedure tot validering zelf. Gelet op de relatie tussen 

 
131 RIZA rapport ‘Milieujaarverslagen beoordelen. Moeilijk of makkelijk?’, p. 19. 
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validering van het milieujaarverslag en de handhaving, zal de taak tot validering 
van het milieujaarverslag in de eerste plaats bij het bevoegd gezag moeten blijven.  
Ter verbetering van de kwaliteit van de geleverde gegevens bestaat bij 

eïnterviewde bedrijven en bestuursorganen behoefte aan een landelijke helpdesk, 
die naast procedurele (FO-Industrie) ook inhoudelijke informatie geeft aan 
bedrijven en bestuursorganen. Optimaal is een één-loket helpdesk, die 
specialistische vragen doorverwijst naar gespecialiseerde (landelijke) instanties. 
Een dergelijke helpdesk zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door 
samenwerking tussen FO-Industrie (loket-functie) en de landelijke organisaties, 
zoals RIVM, RIZA, SenterNovem, Infomil en CBS (inhoudelijke specialistische 
kennis). 
 

g

 STEM 2005  90 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

1 Referenties B  
IJLAGE
Interview met dhr. J.v.d. Akker, H. van Niedek en C.E. Post, 16 juni 
005.  

et dhr. C. van Beusekom, 6 april 
005, en met dhr. H.J. Dijkerman, 24 maart 2005. 

indu. Interview met dhr. S. Vos, 13 juni 2005. 

onsumentenbond (2005). Consumentengids, maart 2005. Den Haag. 

O-Industrie. Interview met dhr. R. Ligtvoet en T. Berendsen, 29 april 2005. 

ustrie (2001). Evaluatie uitvoering Besluit milieuverslaglegging 2000. Den 
aag. 

elderse Milieufederatie (GMF). Interview met dhr. E. van Kaathoven, 8 juni 2005. 

J. en Omta, S.W.F. (2004). Resultaten 1-meting e-
Wageningen Universiteit. 

O (2003). Evaluatieonderzoek wet- en regelgeving milieujaarverslagen. 
en Haag. 

NG (2003). Handreiking validatie 
eujaarverslagen. Den Haag. 

an VROM (2003). Discussiedocument evaluatie milieuverslaglegging. 
en Haag. 

m. Interview met mw. H. Winkelhorst en dhr. G. 
eunissen, 28 juni 2005. 

arenco Norske Skog. Interview met dhr. B. Sikma, 2 juni 2005. 

rovincie Gelderland. Interview met dhr. P. van Kempen, 8 juni 2005. 

rovincie Noord-Holland. Interview met dhr. L. Fresen, 14 juni 2005. 

ijkswaterstaat regio Oost. Interview met dhr. M. Waltmans, 8 juni 2005. 

IVM/MNP. Telefoongesprek met dhr. P. Ruyssenaars, 29 maart 2005.  

Akzo Nobel. 
2
 
CBS, Afdeling Milieustatistiek. Telefoongesprek m
2
 
C
 
C
 
F
 
FO-Ind
H
 
G
 
Haverkamp, D.J, Bremmers, H.
MJV. 
 
KPMG/NIP
D
 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal 
Overleg, Ministerie van VROM en V
mili
 
Ministerie v
D
 
Papierfabriek Doetinche
T
 
P
 
P
 
P
 
R
 
R
 

 STEM 2005  91 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

RIZA. Telefoongesprek met dhr. J. v.d. Roovaart, 31 maart 2005. 

arverslag. Interview met de 

jaarverslagen beoordelen. Moeilijk of makkelijk?RIZA rapport 
004.023, Lelystad. 

enterNovem. Telefoongesprek met dhr. G. van den Berghe, 4 april 2005. 

uurzame Ontwikkeling. Telefonisch 
terview met mw. G. Dijkstra, 30 mei 2005. 

NCI. Interview met mw. L. Mulder-Boeve, 31 maart 2005. 

NP. Interview met dhr. M.Mensink, 22 maart 2005. 

ww.rechtomteweten.nl

 
RIZA (2002). Gebruikswaarde van het milieuja
gebruikers ervan. RIZA rapport 2002.028, Lelystad. 
RIZA (2004). Milieu
2
 
S
 
VBDO Vereniging van Beleggers voor D
in
 
V
 
V
 
w , gezien 9 juni 2005. 
 

lgeving, Kamerstukken en beleidsdocumenten 

okinstallaties milieubeheer A, Stb. 1987, 164, laatstelijk 
ewijzigd Stb. 2005, 114. 

aandioxide-inrichtingen, Stb. 1993, 324, zoals gewijzigd Stb. 
998, 655. 

esluit gegevensverwerving CBS, Stb. 2003, 252. 

esluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Stb. 2004, 522. 

esluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 655. 

esluit risico’s zware ongevallen 1999, Stb. 1999, 234, gewijzigd Stb. 2004, 157. 

amerstukken II, 1995/96, 24 572, nr. 3, p. 3-6, 16, 17, 21-25. 

amerstukken II 1996/97, 24 572, nr. 5, p. 11, 35. 

amerstukken II 1995/96, 24 572, A, p. 2. 

amerstukken II 1996/97, 24 592, nr. 4, p. 4, 7. 

amerstukken II, 26 387 (Actieprogramma Elektronische Overheid). 

26 387, nr. 20 (Brief minister bestuurlijke vernieuwing / Nota 
asisregistraties). 

 

Wet- en rege

Nederland 
 
Besluit emissie-eisen sto
g
 
Besluit emissie-eisen tit
1
 
B
 
B
 
B
 
B
 
K
 
K
 
K
 
K
 
K
 
Kamerstukken II, 
b

 STEM 2005  92 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

Kamerstukken II 2003/04, 28 663, nr. 23, p. 3 (Brief staatssecretaris VROM / 
Doelgroepbeleid milieu en industrie).  
 
Kamerstukken II 2003/04, 29 362 en 26 387, nr. 20, p. 1 (Brief minister bestuurlijke 
vernieuwing). 
 
Kamerstukken II, 29 362 (Modernisering Overheid / Programma Andere 
Overheid) 
 
Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 23 (Notitie Op weg naar de Elektronische 
Overheid) 
 
Kamerstukken II 2003/04, 29 383, nr. 1. Meerjarenprogramma herijking van de 
VROM-regelgeving. 
 
Kamerstukken II 2004/05, 29 972, nr. 3, p. 1-2. 
 
Regeling EEG-verordening overbrenging afvalstoffen, Stcrt. 1994, 86, nadien 
gewijzigd. 
 
Regeling verpakking en verpakkingsafval, Stcrt. 1997, 125, laatstelijk gewijzigd 
Stcrt. 2004, 53. 
 
Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging, Stcrt. 1998, 248, zoals gewijzigd Stcrt. 
2001, 250 en Stcrt. 2002, 201. 
 
Werkmap milieujaarverslag, papieren versie, FO-Industrie, 2004. 
 
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Stb. 2003, 516 (gewijzigd Stb. 2004, 
695). 
 
Wet milieubeheer, Stb. 1979, 442, laatstelijk gewijzigd Stb. 2004, 743. 
 
Wet uitvoering Verdrag van Aarhus, Stb. 2004, 519. 
 
Wet implementatie EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus, Stb. 
2005, 66. 
 

EG 
Commissiebeschikking 2004/156/EG (richtsnoeren bewaking en rapportage 
emissies broeikasgassen, PbEG 2004 L 59/1. 
 
Commissiebeschikking 2000/479/EG (totstandbrenging Europees emissieregister 
verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van richtlijn 
96/61/EG), PbEG 2000 L 192/36.  
 
Commissiebeschikking 2004/156/EG (vaststelling richtsnoeren bewaking en 
rapportage emissies broeikasgassen), PbEG 2004 L 59/1. 

 STEM 2005  93 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

Commissiebeschikking 2004/479/EG, PbEG 2000 L 192/36. 
 
Commissiemededeling Clean Air For Europe (CAFE), COM(2001) 245 def. 
 
Commissievoorstel voor een verordening ter oprichting van het Europese PRTR en 
tot wijziging van richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG, COM(2004) 634 def. 
 
Commissievoorstel voor een beslissing van de Raad inzake het UN-ECE PRTR 
Protocol, COM(2004) 635 def. 
 
EPER Review rapport, Europese Commissie 2004, www.eper.cec.eu.int. 
 
EPER Guidance document, Europese Commissie 2000, www.eper.cec.eu.int. 
 
Raadsbeschikking 1999/296/EG (bewakingssysteem uitstoot Co2 en andere 
broeikasgassen in de Gemeenschap), PbEG 1999 L 117/35. 
 
Richtlijn 91/692/EEG (standaardisering en rationalisering verslagen over de 
toepassing van bepaalde Richtlijnen op milieugebied), PbEG 1991 L 377/48. 
 
Richtlijn 94/62/EG (verpakkingsrichtlijn), PbEG 1994 L 1994 365, zoals gewijzigd 
PbEG 2004, 197. 
 
Richtlijn 96/61/EG (Integrated Prevention and Pollution Control), PbEG 1996 L 
257/26. 
 
Richtlijn 96/62/EG (beoordeling en beheer luchtkwaliteit), PbEG 1996 L 296. 
 
Richtlijn 1999/30/EG (zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende 
deeltjes en lood), PbEG 1999 L 163. 
 
Richtlijn 2000/60/EG (Kaderrichtlijn water), PbEG 2000 L 327/1.  
 
Richtlijn 2000/69/EG (benzeen, koolmonoxide) PbEG 2000 L 313. 
 
Richtlijn 2001/80/EG (beperking emissies verontreinigende stoffen grote 
stookinstallaties), PbEG 2001 L 309/1. 
 
Richtlijn 2001/81/EG (nationale emissieplafonds bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen), PbEG 2001 L 309/22. 
 
Richtlijn 2002/3/EG (ozon), PbEG 2002 L 67. 
 
Richtlijn 2003/4/EG (toegang van het publiek tot milieu-informatie), PbEG 2003 L 
41/26. 
 
Richtlijn 2003/87/EG (regeling handel broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap), PbEG 2003 L 275/32. 
 

 STEM 2005  94 

http://www.eper.cec.eu.int/
http://www.eper.cec.eu.int/


 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

Richtlijn 2004/107/EG (arseen, cadmium, kwik, nikkel, pak’s), PbEG 2005 L 23.  
 
UN-ECE PRTR Protocol, Kiev 2003, Trb. 2003, 153. 
 
Verdrag van Aarhus, 1998, Trb. 2001, 73. 
 
Verordening EEG 259/93 (overbrenging afvalstoffen, EVOA), PbEG 1993 L 30/1 
(nadien gewijzigd). 
 
Verordening EEG 58/1997 (structurele bedrijfsstatistieken), PbEG 1997 L 14/1 
(nadien gewijzigd). 
 
Verordening EG 2037/2000 (ozonlaagafbrekende stoffen), PbEG 2000 L 244/1. 
 
Verordening EG 2150/2002 (afvalstoffenstatistieken), PbEG 2002 L 332/1 
(gewijzigd bij verordening EG 574/2004, PbEG 2004 L 90/15). 
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2 Vragenlijst bedrijven B  
IJLAGE
t en 

e verschillende sectoren, namelijk de 
apierindustrie en de chemische industrie.  

w bedrijf per jaar aan milieugegevens aanvullend op het 
verheidsverslag? 

 
1. 

eren? Welke daarvan zijn verplichte 
ige

 gegevens (a

r

, monitoring Benchmark Energie 
y, monitoring convenant verpakkingen. 

 
2. 

rgaande jaren (welke? Bijv. emissies, 

3. 
er of minder tijd en/of mankracht in vergelijking 

4. 
kende vorm, extra 

rapportage? Welke reden wordt daarvoor gegeven? 

delen van verschillende 
apportageverplichtingen. Wordt dit doel ook bereikt? 

 
1. 

e Benchmark / MJA. Hoe staat u 

2. 
voor de emissiehandel te integreren met het 

3. 
vraagd? Indien dat wel gebeurt, 

In opdracht van het ministerie van VROM evalueren we de effectivitei
efficiëntie van het overheidsverslag. Daarbij wordt voortgebouwd op 
evaluatieonderzoek, uitgevoerd in 2003 en ligt de nadruk op nieuwe 
ontwikkelingen. We kijken daartoe naar twe
p
 
Wat rapporteert u
o

Welke milieurapportages heeft uw bedrijf in 2004 aanvullend op het 
overheidsverslag moeten aanlev
rapportages en welke vrijwill ? 

 Extra CBS anvullende milieudata en statistiek milieukosten), 
aanvullende verplichtingen aan het lokaal bevoegd gezag die voortvloeien uit de 
milieuve gunning, verplichtingen wegens WVO vergunning, 
afvalstoffenregistratie (EVOA), monitoring CO2, NOx emissiehandel, monitoring 
WKK MEP (alleen indien warmtekrachtcentrale
Efficienc

Is naar uw mening het aantal verplichte rapportages in 2004 juist toe- of 
afgenomen vergeleken met voo
energie, afval, milieukosten, etc)? 

Indien in 2004 een papieren overheidsverslag is aangeleverd, kost het 
aanleveren dit juist me
met voorgaande jaren? 

Worden door het bevoegd gezag aanvullende eisen gesteld aan het 
overheidsverslag: aanvullende gegevens, afwij

 
Een doel van het overheidsverslag is het bun
r

Er loopt een pilot waarbij bedrijven in het elektronisch milieujaarverslag 
kunnen rapporteren over de Energi
tegenover deze poging tot integratie? 

Welke mogelijkheden ziet uw bedrijf (indien van toepassing) om de CO2 
en NOx cijfers 
overheidsverslag? 

Klopt het dat sinds 2004 geen gegevens voor de Wm- en Wvo-vergunning 
buiten het overheidsverslag om worden ge
welke motivatie wordt hiervoor gegeven? 
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4. 
ns gaat en 

5.  om overlap tussen het 

6. 

ter en vanuit de 

7. gen mogelijk 
in het overheidsverslag om aan de doelstelling van het bundelen van 

en ander doel van het overheidsverslag is het verbeteren van het inzicht van het 
bed  in
 

 En welke recente wijzigingen (vanaf 2003) of nog lopende verbeteringen 

anaf 1 januari 2004 hebben bedrijven die een overheidsverslag opstellen de 
mog jk
 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het  
ektronisch in te dienen? 

len? 

6. werken nieuwe mogelijkheden zoals het ‘bestanden-op-maat’ 
w bedrijf daar gebruik 

 Welke verbeteringen acht u wenselijk en mogelijk?  

Is er sprake van overlap in het aanleveren van gegevens bij bedrijven die 
een eigen waterzuiveringsinstallatie hebben? Om welke gegeve
met welke frequentie? Is het bijstellen van de gevraagde watergegevens in 
het overheidsverslag een optie om deze overlap te voorkomen? 

Welke mogelijkheden ziet u nog meer
overheidsverslag en andere rapportageverplichtingen, zoals bij vraag 1 
aangegeven, zoveel mogelijk te voorkomen? 

Het RIZA signaleert een lacune in het rapporteren van de emissies van een 
aantal stoffen gezien de EG-rapportagevereisten. In de toekomst zal door 
aanvullende eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Wa
PRTR deze lacune toenemen. Hoe denkt u over het uitbereiden van de 
stoffenlijsten (prioritaire stoffen) in het overheidsverslag. 

Zijn er naar uw mening milieukundig verantwoorde wijzigin

verschillende rapportageverplichtingen tegemoet te komen? 

 
E

rijf  de eigen milieuprestaties. Wordt dit doel ook bereikt? 

1. Onderschrijft u dat dit een doel zou moeten zijn van het overheidsverslag? 

2. Geven de gegevens uit het overheidsverslag een goed beeld van de 
milieuprestaties van uw bedrijf? 

3. In hoeverre heeft het overheidsverslag bijgedragen aan de verdere 
ontwikkeling van interne bedrijfs- en registratiesystemen. 

4. Wat zou er aan de eisen van het overheidsverslag verbeterd kunnen 
worden, zodat het beter bijdraagt aan de interne bedrijfsmonitoring?  

5.
dragen hier al aan bij? 

 
V

eli heid deze elektronisch in te dienen. Hoe bevalt dit tot nu toe? 

1. Heeft uw bedrijf 
overheidsverslag el

2. Waarom wel/niet? 

3. Kost het meer of juist minder tijd om het overheidsverslag op te stel

4. Kunt u alle informatie kwijt in het elektronisch milieujaarverslag?  

5. Hoe werken nieuwe mogelijkheden zoals goedkeuring door het bevoegd 
gezag per thema? 

Hoe 
aanleveren aan specifieke bedrijfsgroepen? Maakt u
van? 

7.
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Hoe verloopt de samenwerking rond dat overheidsverslag met andere betrokken 
st i

 
1. 

or de Wvo-

2. 
 validering van 

3. Heeft het elektronisch overheidsverslag de validering soepeler gemaakt? 

4. voor de validatie van overheidsverslagen een 

5. rijf contact met FO-Industrie? Hoe verloopt 

6. 
M, RIZA, Senter Novem)? Hoe 

7. 

-brede helpdesk of 

p k
 

1. 
re zijn dat gegevens die ook in het overheidsverslag 

2. uw bedrijf om de milieupresentaties aan de 

3. ij de bedrijven de overheidsverslagen opvragen. Gebeurt 

4. acties van NGO’s op basis van het overheidsverslag binnen bij 

ter verbetering van de effectiviteit en van 
de efficiëntie van het overheidsverslag? 

in ant es? 

Uw bedrijf levert het overheidsverslag aan bevoegd gezagen aan, de 
provincie voor de Wm-vergunning en de waterbeheerder vo
vergunning. Hoe verloopt deze procedure? Wat kan er beter? 

Hoe verloopt de beoordeling van het overheidsverslag door de bevoegde 
gezagen? Heeft u in 2003 of 2004 wijzigingen ervaren in de
de gegevens door de bevoegde gezagen? Wat kan er beter? 

Vindt u dat een handreiking 
formele status moet krijgen? 

In welk stadium heeft uw bed
dit contact? Wat kan er beter? 

Is uw bedrijf betrokken bij bundeling en verdere verspreiding van 
bedrijfsgegevens (CBS, RIVM, VRO
verloopt dit contact? Wat kan beter?  

Het RIVM lijkt het nuttig een helpdesk in te stellen ter verbetering van de 
kwaliteit van de gegevens over luchtkwaliteit. FO-industrie heeft een 
helpdesk voor het elektronisch overheidsverslag. Heeft u behoefte aan één 
of meerdere helpdesks. Ziet u meer in overheidsverslag
in thematische helpdesks, zoals het voorstel van RIVM. 

O wel e wijze treedt uw bedrijf in contact met andere stakeholders, zoals NGO’s? 

Welke gegevens zou uw bedrijf ook zonder wet- en regelgeving naar buien 
brengen? In hoever
worden gevraagd? 

Welke instrumenten gebruikt 
buitenwereld te presenteren? 

NGO’s kunnen b
dit regelmatig?  

Komen er re
uw bedrijf? 

5. Hoe gaat uw bedrijf om met reacties van NGO’s om? 

Afsluiting: heeft u nog andere suggesties 
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3 Vragenlijst bestuursorganen  B  B  
IJLAGEIJLAGE
t en 

e verschillende sectoren, namelijk de 
apierindustrie en de chemische industrie.  

en bedrijf per jaar aan milieugegevens aanvullend op het 
verheidsverslag? 

 
1. rtages moet een bedrijf naast het overheidsverslag nog meer 

2. 
 van het overheidsverslag 

3. 
en/of mankracht voor bedrijven in 

4. 

? In welke gevallen gebeurt dat? Welke reden wordt daarvoor 
gegeven? 

delen van verschillende 
apportageverplichtingen. Wordt dit doel ook bereikt? 

 
1. 

 Benchmark / MJA. Hoe staat u 

2. x cijfers voor de 

3. 
gd? Indien dat wel 

4. 

vens in 

5. 
lichtingen, zoals bij vraag 1 

6. 

door aanvullende eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en vanuit 

In opdracht van het ministerie van VROM evalueren we de effectivitei
efficiëntie van het overheidsverslag. Daarbij wordt voortgebouwd op 
evaluatieonderzoek, uitgevoerd in 2003 en ligt de nadruk op nieuwe 
ontwikkelingen. We kijken daartoe naar twe
p
 
Wat rapporteert e
o

Welke rappo
aanleveren? 
Is het aantal gevraagde gegevens in het overheidsverslag sinds 2000 toe- 
of afgenomen? Zijn de eisen aan de kwaliteit
door het bevoegd gezag aangepast sinds 2000? 
Kostte naar uw mening het aanleveren van een papieren overheidsverslag 
in 2004 juist meer of minder tijd 
vergelijking met voorgaande jaren? 
Stelt het bevoegd gezag aanvullende eisen gesteld aan het 
overheidsverslag: aanvullende gegevens, afwijkende vorm, extra 
rapportage

 
Een doel van het overheidsverslag is het bun
r

Er loopt een pilot waarbij bedrijven in het elektronisch milieujaarverslag 
kunnen rapporteren over de Energie
tegenover deze poging tot integratie? 

Welke mogelijkheden ziet u om de CO2 en NO
emissiehandel te integreren met het overheidsverslag? 

Klopt het dat sinds 2004 geen gegevens voor de Wm- en Wvo-vergunning 
buiten het overheidsverslag om worden gevraa
gebeurt, welke motivatie wordt hiervoor gegeven? 

Is er sprake van overlap in het aanleveren van gegevens bij bedrijven die 
een eigen waterzuiveringsinstallatie hebben? Om welke gegevens gaat en 
met welke frequentie? Is het bijstellen van de gevraagde watergege
het overheidsverslag een optie om deze overlap te voorkomen? 

Welke mogelijkheden ziet u nog meer om overlap tussen het 
overheidsverslag en andere rapportageverp
aangegeven, zoveel mogelijk te voorkomen? 

Het RIZA signaleert een lacune in het rapporteren van de emissies van 
een aantal stoffen gezien de EG-rapportagevereisten. In de toekomst zal 
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de PRTR deze lacune toenemen. Hoe denkt u over het uitbereiden van de 
stoffenlijsten (prioritaire stoffen) in het overheidsverslag? 

7. Zijn er naar uw mening milieukundig verantwoorde wijzigingen mogelijk 
in het overheidsverslag om aan de doelstelling van het bundelen van 
verschillende rapportageverplichtingen tegemoet te komen? 

Een ander doel van het overheidsverslag is het verbeteren van het inzicht van het 
bedrijf in de eigen milieuprestaties. Wordt dit doel ook bereikt? 
 

1. Onderschrijft u dat dit een doel zou moeten zijn van het overheidsverslag? 

2. Geven de gegevens uit het overheidsverslag een goed beeld van de 
milieuprestaties van een bedrijf? 

3. Wat zou er aan de eisen van het overheidsverslag verbeterd kunnen 
worden, zodat het beter bijdraagt aan de interne bedrijfsmonitoring?  

4. En welke recente wijzigingen (vanaf 2003) of nog lopende verbeteringen 
dragen hier al aan bij? 

Vanaf 1 januari 2004 hebben bedrijven die een overheidsverslag opstellen de 
mogelijkheid deze elektronisch in te dienen. Hoe bevalt dit tot nu toe? 
 

1. Maken bedrijven gebruik van de mogelijkheid om het overheidsverslag 
elektronisch in te dienen? 

2. Waarom wel/niet? 

3. Kost het naar uw mening meer of juist minder tijd voor bedrijven om het 
overheidsverslag op te stellen? 

4. En de validatie door het bevoegd gezag? Kost dit meer of minder tijd met 
het elektronisch milieujaarverslag? 

5. Zijn de gegevens in het elektronisch milieujaarverslag compleet voor een 
goed overzicht van de milieuprestaties van een bedrijf? Is er in het huidige 
format voldoende ruimte voor kwalitatieve informatie over het 
bedrijfsmilieubeleid?  

6. Hoe werken nieuwe mogelijkheden zoals goedkeuring door het bevoegd 
gezag per thema? 

7. Hoe werken nieuwe mogelijkheden zoals het ‘bestanden-op-maat’ 
aanleveren aan specifieke bedrijfsgroepen? Maken bedrijven daar gebruik 
van? 

8. Welke verbeteringen acht u wenselijk en mogelijk? 

Hoe verloopt de samenwerking rond dat overheidsverslag met andere betrokken 
instanties? 
 

1. Bedrijven leveren het overheidsverslag aan het bevoegd gezag aan, de 
provincie voor de Wm-vergunning en de waterbeheerder voor de Wvo-
vergunning. Hoe verloopt deze procedure? Wat kan er beter? 
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2. Hoe verloopt de beoordeling van het overheidsverslag door het bevoegd 
gezag? Zijn in 2003 of 2004 wijzigingen opgetreden in de validering van 
de gegevens? Wat kan er beter? 

3. Vindt u dat een handreiking voor de validatie van overheidsverslagen een 
formele status moet krijgen? 

4. In welk stadium heeft het bevoegd gezag contact met FO-Industrie? Hoe 
verloopt dit contact? Wat kan er beter? 

5. Is het bevoegd gezag betrokken bij bundeling en verdere verspreiding van 
bedrijfsgegevens (CBS, RIVM, VROM, RIZA, Senter Novem)? Hoe 
verloopt dit contact? Wat kan beter?  

6. Het RIVM lijkt het nuttig een helpdesk in te stellen ter verbetering van de 
kwaliteit van de gegevens over luchtkwaliteit. FO-industrie heeft een 
helpdesk voor het elektronisch overheidsverslag. Heeft u behoefte aan één 
of meerdere helpdesks. Ziet u meer in overheidsverslag-brede helpdesk of 
in thematische helpdesks, zoals het voorstel van RIVM? 

Op welke wijze treedt het bevoegd gezag in contact met andere stakeholders, zoals 
NGO’s? 
 

1. Welke gegevens zou een bedrijf ook zonder wet- en regelgeving naar 
buiten brengen? In hoeverre zijn dat gegevens die ook in het 
overheidsverslag worden gevraagd? 

2. Welke instrumenten gebruiken bedrijven om de milieupresentaties aan de 
buitenwereld te presenteren? 

3. Levert het bevoegd gezag gegevens over bedrijven of bedrijfstakken aan 
de buitenwereld? 

4. Komen er reacties van NGO’s op basis van het overheidsverslag binnen 
bij het bevoegd gezag? 

5. Hoe gaat het bevoegd gezag om met reacties van NGO’s om? 

 

Afsluiting: heeft u nog andere suggesties ter verbetering van de effectiviteit en van 
de efficiëntie van het overheidsverslag? 
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4 Vragenlijst overige stakeholders B  
IJLAGE
 
 

e verschillende sectoren, namelijk de 
apierindustrie en de chemische industrie.  

e ook 
rheidsverslag voor andere 

aatschappelijke groeperingen zoals NGO’s.  

at voor milieugegevens van bedrijven wilt u graag hebben? 
 

3.  bronnen maakt u gebruik voor het verkrijgen van deze 

4. overheidsverslag een rol vervullen bij de 

5. 
etailniveau), 

6. n aan het overheidsverslag 

7. gevens die bedrijven publiceren naast 

Op welke wijze treden bedrijven in contact met uw organisatie?   

1. 
everre 

2. n om de milieupresentaties aan de 

3. ij de bedrijven de overheidsverslagen opvragen. Gebeurt 

eidsverslag? 

5. Hoe gaan bedrijven vervolgens met reacties van NGO’s om? 

 

In opdracht van het ministerie van VROM evalueren we de effectiviteit en
efficiëntie van het overheidsverslag, waarin 250 grote bedrijven verplicht
rapporteren over hun milieuprestaties. Daarbij wordt voortgebouwd op 
evaluatieonderzoek, uitgevoerd in 2003 en ligt de nadruk op nieuwe 
ontwikkelingen. We kijken daartoe naar twe
p
 
Naast de direct betrokken, de bedrijven en de bevoegde gezagen, willen w
inzicht krijgen in de bruikbaarheid van het ove
m
 
W

1. Aan welk type milieugegevens heeft u behoefte voor uw activiteiten? 

2. Welke eisen stelt u aan de kwaliteit van de verstrekte milieugegevens?  

Van welke
gegevens? 

Kan het verplichte 
gegevensverstrekking? 

Voldoen de gegevens in het verplichte overheidsverslag aan uw wensen, 
zowel qua type (compleetheid), presentatie (d
beschikbaarheid (tijdigheid) als kwaliteit (betrouwbaarheid)? 

Zijn er wijzigingen nodig in de wettelijke eise
om beter aan uw wensen tegemoet te komen? 

Gebruikt uw voor uw werk milieuge
het overheidsverslag? Zo ja, welke? 

Welke gegevens brengen bedrijven ook zonder wet- en regelgeving naar 
buiten? Doen bedrijven dit actief of alleen op verzoek? In ho
overlappen dat soort gegevens met cijfers in het overheidsverslag?  

Welke instrumenten gebruikt bedrijve
buitenwereld te presenteren? 

NGO’s kunnen b
dit regelmatig?  

4. Geeft u als NGO reacties aan bedrijven op basis van het overh

 

 STEM 2005  105 



 

 HET MILIEUJAARVERSLAG – ZES JAAR LATER 

Een doel van het overheidsverslag is het verbeteren van het inzicht van het bedrijf 
in de eigen milieuprestaties. Wordt naar uw ervaring dit doel ook bereikt? 
 

1. Onderschrijft u dat dit een doel zou moeten zijn van het 
overheidsverslag? 

2. Vindt u dat bedrijven over het algemeen voldoende inzicht hebben in hun 
eigen milieuprestaties? Zo nee, wat mist volgens u?  

Vanaf 1 januari 2004 hebben bedrijven die een overheidsverslag opstellen de 
mogelijkheid deze elektronisch in te dienen. Levert dat voor u als gebruiker 
voordelen op? 
 

1. Maakt u gebruik van de elektronische versie van het overheidsverslag 
door bedrijven? 

2. Waarom wel/niet? Wat is de bruikbaarheid van het elektronische 
overheidsverslag in vergelijking met de papieren versie? 

3. Zou er meer gedaan moeten worden met het elektronisch 
overheidsverslag, bijvoorbeeld in de vorm van een via internet 
toegankelijk register van bedrijfsemissies? Zou u gebruik maken van 
nieuwe vormen van beschikbare bedrijfsinformatie? 

Heeft u rond overheidsverslagen ook contact met andere betrokken instanties? 
 

1. Heeft u contact met FO-Industrie, die in opdracht van VROM op basis 
van de overheidsverslagen branche-overzichten samenstelt? Met welk 
doel? Hoe verliep dit contact? Wat kan er beter? 

2. Heeft u contact gehad met andere instanties die verantwoordelijk zijn 
voor de verdere verspreiding van bedrijfsgegevens (CBS, RIVM, VROM, 
RIZA, Senter Novem)? Met welk doel? Hoe verliep dit contact? Wat kan 
beter?  

3. Het RIVM lijkt het nuttig een helpdesk in te stellen ter verbetering van de 
kwaliteit van de gegevens over luchtkwaliteit. FO-industrie heeft een 
helpdesk voor het elektronisch overheidsverslag. Zou u nut hebben van 
één of meerdere helpdesks? Ziet u meer in overheidsverslag-brede 
helpdesk of in thematische helpdesks, zoals het voorstel van RIVM? 

Afsluiting: heeft u nog andere suggesties ter verbetering van de effectiviteit en van 
de efficiëntie van het overheidsverslag? 
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