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Informatiefiche van de maatregel  

0141_12 - Verbetering van de IT-tools voor de opvolging van de industriële lozingen 

Onderwerp Optimalisatie van de verzameling en de exploitatie van de gegevens met betrekking tot 
de industriële lozingen, in aanvulling op fiche 0140_12, door de 
ontwikkeling/aanpassing van de IT-tools. 
 
De maatregel bestaat in de ontwikkeling/aanpassing, op uitputtende wijze, van de IT-
tools voor de ontvangst en de exploitatie van de resultaten van de analyses die worden 
opgelegd in de vergunningen die aan de bedrijven worden afgeleverd.  
Dit is een bijzonder nuttige informatiebron met betrekking tot de druk die door de 
industrie wordt uitgeoefend op het aquatisch milieu. 
De voortdurende actualisering van deze informatie is essentieel om een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld van de werkelijkheid te vormen. 

Motivatie De verspreiding en centralisering van de gegevens met betrekking tot het toezicht zal 
meer bepaald omvatten:                                                                                  
- Een betere validering van de rapportages in verband met de lozingen (belasting, 
dienstverleningscontract voor industriële sanering, E-PRTR-rapportage).                                              
- De ontwikkeling van een cartografie van elke instelling voor meer inzicht in de druk die 
de instelling uitoefent op het ontvangende milieu (waterlichaam en eventueel 
beschermd gebied of op de openbare zuiveringsinstallatie).                      
- De verlening van ondersteuning aan de verantwoordelijke controlediensten en de 
objectivering van de prioriteiten voor de extra controles die worden opgelegd door de 
regelgeving. 
- Een beter begrip van de verbanden tussen de industriële activiteit en de oppervlakte- 
en grondwaterlichamen. 
- Gemakkelijker onderzoek naar een verontreinigingsbron in geval van verontreiniging. 

Uitvoering Ontwikkeling van een IT-tool voor de verspreiding van de gegevens en hun exploitatie. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de eisen voor de ontwikkeling van een IT-
tool 

2016 

2 Gunning en uitvoering van het IT-project 2017 

3 Algemene verspreiding van de gegevens, codering in de 
databanken en exploitatie van de informatie. 

2018 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Geassocieerde 
partners 

Federatie van de Ondernemingen, Openbare Maatschappij voor Waterbeheer, erkende 
saneringsinstellingen. 

Verwachte impact Verhoging van de efficiëntie van de andere maatregelen, met name van de maatregelen 
202, 203, 300 en 420. 
Exploitatie van de gegevens 

Betrokken zone(s) Wallonië 
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Totale kosten € 240.000 
(€ 180.000 incl. btw voor de investeringen + € 10.000 incl. btw/jaar voor het onderhoud van 
de IT-tool) 

Financieringsbron Algemene uitgavenbegroting voor 2016 van het WG. 

 

  


