
Milieujaarverslag (e-MJV)
Jaarlijkse (emissie)rapportage

Inzicht in emissies via verplichte jaarlijkse emissierapportage



Het Milieujaarverslag

Industriële bedrijven rapporteren in het milieujaarverslag hun 

afval, energie- en watergebruik en uitstoot naar lucht, water en 

bodem via het Europese Pollutant Release Transfer Register 

(PRTR).

Het milieujaarverslag wordt jaarlijks voor 1 april ingediend.

Met het e-MJV geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. 

www.tauw.nl

De gegevens uit het e-MJV worden, na goedkeuring 

door het bevoegd gezag, verwerkt in verschillende 

(internationale) rapportages.

Wanneer is een milieujaarverslag verplicht? 



e-MJV: elektronisch Milieujaarverslag

www.tauw.nl

De stappen van het milieujaarverslag: van data naar rapportage

1. Dataverzameling 

en beoordeling

2. Berekenen emissies 

(jaarvrachten)

✓ Afval

✓ Energie- en waterverbruik 

✓ Lucht

✓ Water 

3. Indienen e-MJV

✓ Invoeren jaarvrachten

✓ Verklaren afwijkende 

jaarvrachten

✓ Indiening e-MJV

✓ Beantwoorden aanvullende 

vragen (na beoordeling)

✓ Optioneel: MJA-monitoring

4. Beoordeling e-MJV 

verslag door bevoegd 

gezag

✓ Toetsing emissie-eisen 

vergunning

5. Openbare publicatie 

PRTR-gegevens

✓ Emissieregistratie

✓ EU PRTR-register

December / Januari

• Brief Rijksoverheid 

aankondiging opstellen 

milieujaarverslag

Februari / maart 

• Opstellen 

Milieujaarverslag

• MJA-concept indiening 

voor 1 maart

April

• Indiening e-MJV 

voor 1 april

Mei / juni / juli

• Beoordeling

• Aanvullende vragen

• Goedkeuring



Voordelen van het milieujaarverslag

✓ Voldoen aan (internationale) wet- en 

regelgeving

✓ Inzicht in jaarlijkse uitstoot, emissies 

en milieuprestaties

✓ Inzicht in ontwikkelingen over 

meerdere jaren 

✓ Hulpmiddel voor het opstellen en 

monitoring van KPI’s

✓ Input voor het interne milieujaarverslag

✓ Voorkomt ingrijpen door handhaving

▪ Berekening en validatie van 

(emissie)gegevens

▪ Ontwikkeling van rekenmethode(n)

▪ Correctie van data-onjuistheden

▪ Verklaring van afwijkingen

• Inzet van onze specialisten

• Onderbouwing voor bevoegd gezag

▪ Behalen deadlines

▪ Ontzorgen van uw bedrijf op het gebied 

van kennis, tijd en kosten

Waarom laat u Tauw het e-MJV opstellen? 

Tauw en het milieujaarverslag: 
wij ontzorgen waardoor u voldoet aan wet- en regelgeving

www.tauw.nl



Milieujaarverslag

www.tauw.nl

Voorkomt handhaving

Voldoen aan PRTR verplichtingen

Bijlage I PRTR verordening (en Wet milieubeheer): 

opstellen / indienen e-MJV

Ondersteuning Tauw

Berekening en validatie emissiegegevens, inzet specialisten, 

verklaren afwijkingen, ontlasten bedrijf

Beoordeling e-MJV verslag

Wabo bevoegd gezag, Rijkswaterstaat en/of Waterschap, 

Emissieregistratie

Compliant bedrijf

Voldoen aan wet- en regelgeving, behalen van deadlines, 

positieve toetsing emissiegegevens aan vergunning

Voldoen 

aan e-MJV

Tauw ondersteunt door 

inzet van specialisten

Bedrijf is in compliance

• Voldoet aan wet- en regelgeving

• Monitoring van compliance

• Check van emissiedata 

• Gevolgen toetsbaar aan andere 

verplichtingen

Voorkom 

handhaving



Betekenis afkortingen

Betekenis afkortingen

www.tauw.nl

e-MJV

elektronisch Milieujaarverslag

PRTR

Integraal Pollutant Release and Transfer Register

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

MJA

Meerjarenafspraken



Contact

barry.schild@tauw.com erik.schoumans@tauw.com

+31 65 01 27 45 6 +31 65 10 23 88 5

Barry Schild Erik Schoumans
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