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Informatiefiche van de maatregel  

0110_12 - Herziening van de milieuvergunningen op basis van de ecologische doelstellingen 
voor waterlichamen. 

Onderwerp Herziening en toepassing van de voorwaarden voor de milieuvergunningen in de 
waterlichamen met een hoge industriële druk. 
 
Voor de uitoefening van zijn activiteiten is elk bedrijf onderhevig aan een reeks 
milieubeperkingen en -voorwaarden waaraan het zich moet houden. Deze worden 
vastgelegd in een milieuvergunning en hebben, in het bijzonder, betrekking op de lozing 
van afvalwater. De lozingsvoorwaarden hebben betrekking op zowel de hoeveelheden 
verontreinigende stoffen (uitgedrukt in concentratie of belasting) als op de bijbehorende 
controlesystemen. 
De voorwaarden worden toegepast door middel van sectorale voorwaarden of 
bijzondere voorwaarden die afhankelijk zijn van het ontvangende milieu. 
 
Een vergunning wordt herzien in de volgende omstandigheden:  
- de geldigheidsduur is verstreken; 
- maatregelen ter bescherming van het water blijken ontoereikend of ongepast naar 
aanleiding van een monitoring voor nader onderzoek, een aanzienlijke afwijking van de 
analyseresultaten van de waterkwaliteit op het terrein of als gevolg van vervuiling;  
- wanneer de huidige vergunning achterhaald is als gevolg van een nieuwe wetgeving. 
 
Wanneer een vergunning wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met de beste 
beschikbare technieken (BBT) om ecologisch en economisch aanvaardbare niveaus van 
verontreinigende stoffen te bereiken. 

Motivatie Het betreft een preventieve of corrigerende maatregel op basis van de directe oorzaken 
voor de herziening van de vergunning die het mogelijk maakt om de impact van de 
industriële activiteiten op de waterlichamen te beperken en aldus bij te dragen aan het 
bereiken van de goede toestand.  

Uitvoering Op basis van de telling van de waterlichamen die een risico inhouden, vermoedelijk van 
industriële oorsprong, wordt het totale aantal milieuvergunningen dat moet worden 
herzien op 180 geraamd.  
Alle betrokken vergunningen konden door 1/2 VTE worden herzien in de periode 2015-
2021.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanwerving van een medewerker van niveau A (1/2 VTE) 2016 

2 Herziening van milieuvergunningen tegen een tempo van 
30 vergunningen per jaar. 

2016 en volgende jaren 

Operators Waalse Overheidsdienst - DGO3 - DEE - Directie Oppervlaktewateren - Cel 
Vergunningen  
Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Vergunningen en Machtigingen en 
Departement Handhaving en Controles 
Gemeenten (bevoegde overheid voor eerste aanleg) - Ministerie (bevoegde overheid 
voor beroepen) - UWE (Union Wallonne des Entreprises), industriële clusters 
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Verwachte impact Vermindering van de verontreinigende stoffen uit industriële bronnen om de goede 
toestand van de waterlichamen te bereiken: macro-verontreinigingen (stikstof, fosfor, 
oxideerbare materialen, chloriden en sulfaten, micro-verontreinigingen) 

Betrokken zone(s) 76 waterlichamen in heel Wallonië (38 voor het district van de Schelde, 36 voor het 
District van de Maas en 2 voor het district van de Rijn) 

Totale kosten € 150.000 (€ 25.000/jaar voor 1/2 VTE niveau A)  
Voor de bedrijven: € 24.733.500 (€ 10.202.672 voor de Schelde en € 14.531.765 voor de 
Maas). Deze kostprijs staat voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, civiele 
werken, de terbeschikkingstelling van personeel (veiligheidsverantwoordelijke ...), de 
kostenanalyse ... De werkingskosten worden geraamd op € 281.000 per jaar. 

Financieringsbron Herziening van de vergunningen: algemene uitgavenbegroting van het WG. 
Toepassing van vergunningen: de betrokken ondernemingen. 

 

  


