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Informatiefiche van de maatregel  

0120_12 - Inspectie van niet-IPPC-industrieën  

Onderwerp Uitbreiding van de inspectie van de niet-IPPC-industrieën die een vuilvracht lozen van 
meer dan 100 IE of waarvan de lozing een aanzienlijke impact heeft op de 
waterlichamen. 
De inspectie van de industriële lozingen wordt opgelegd door het Waterwetboek en de 
Europese richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen. Deze laatste vereist de monitoring 
van 33 stoffen of groepen van stoffen en de evolutie van de lozingen.  
De maatregel is bedoeld om, onder de niet-IPPC-bedrijven, dat wil zeggen bedrijven 
die over het algemeen minder impact hebben dan de IPPC-bedrijven, de bedrijven te 
identificeren die de voorschriften van hun vergunning inzake de lozing van industrieel 
water niet naleven of die, in aanzienlijke hoeveelheden, bepaalde stoffen lozen die 
niet zijn toegestaan door hun vergunning of prioritaire stoffen. 
De maatregel is van toepassing op bedrijven waarvan de vuilvracht groter is dan 100 IE 
en die hun vuilvracht lozen in oppervlaktewater of een riool dat niet is aangesloten op 
een zuiveringsinstallatie. Het betreft een honderdtal bedrijven, gekenmerkt door 
ongeveer 215 lozingen. 

Motivatie Vandaag zijn de niet-IPPC-bedrijven onderhevig aan minder frequente controles dan 
de IPPC-bedrijven, terwijl ze soms een aanzienlijke milieu-impact hebben op de 
toestand van het oppervlaktewater.  
Het is de bedoeling om vaker controles uit te voeren in de bedrijven in waterlichamen 
met een risico op het niet bereiken van de goede toestand, vermoedelijk industriële 
oorsprong, om een beter idee te krijgen van de werkelijke lozingen van de bedrijven en 
hun impact op het ontvangende milieu . 
In voorkomend geval kan de maatregel leiden tot een herziening van de voorwaarden 
van de milieuvergunning van de betrokken ondernemingen. 

Uitvoering Vanaf 2016 moet elk bedrijf, in alle waterlichamen met een risico op het niet bereiken 
van de goede toestand in 2021, jaarlijks worden onderworpen aan ten minste één niet 
geplande controle. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanwerving van een medewerker 2016 

2 Identificatie van de betrokken bedrijven 2017 

3 Jaarlijkse inspectie van de bedrijven  2018 en volgende jaren 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Handhaving en Controles. 

Geassocieerde 
partners 

Waalse unie van bedrijven en brancheorganisaties 

Verwachte impact Een betere kennis van de werkelijke lozingen van de bedrijven en de toepassingen van 
maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen (stikstof, fosfor, oxideerbare 
stoffen, chloriden, sulfaten, micro-verontreinigingen ...) te beperken die 
verantwoordelijk zijn voor het niet bereiken van de goede toestand van de 
waterlichamen. 

Betrokken zone(s) Waterlichamen met een risico, van vermoedelijk industriële oorsprong, op het niet-
bereiken van de goede toestand in 2021  
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Totale kosten € 1.572.000 
(€ 50.000/jaar voor een 1 VTE niveau 1 voor de inspectie van +/- 100 bedrijven per jaar 
en € 212.000/jaar voor de analyse van +/- 200 lozingen) 

Financieringsbron Algemene uitgavenbegroting van het WG. 

 

  


