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Informatiefiche van de maatregel  

0220_02 - Vermindering van de uitstoot van de zogenaamde MKN-stoffen door het 
toevoegen van de MKN-parameters aan de milieuvergunning  

Onderwerp De maatregel is bedoeld om de prioritaire gevaarlijke en prioritaire stoffen 
(zogenaamde MKN-stoffen) die worden uitgestoten door de industrie te kwantificeren, 
voor de opstelling van een inventaris en een programma voor vermindering van deze 
stoffen. De Kaderrichtlijn Water bepaalt immers dat de lidstaten de nodige 
maatregelen moeten treffen om de verontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk 
te verminderen en emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen 
stop te zetten of geleidelijk aan te beëindigen.  

Motivatie De toekenningsprocedure van een milieuvergunning is één van de nuttigste 
hulpmiddelen om lozingen door de industrie te verminderen of zelfs te verbieden als 
de stof wordt aangemerkt als prioritaire stof of prioritaire gevaarlijke stof. Een 
bibliografische inventaris van de sectoren waarin deze stoffen mogelijk worden 
gebruikt, bedrijfscontroles, gegevens van de E-PRTR-rapportage of de belastingheffing 
(DGO3 - Directie Financiële Hulpmiddelen) en de toepassing van het ministerieel 
besluit van 5 november 2013 betreffende de methodologie voor het identificeren van 
relevante stoffen voor de betrokken sectoren en de lijst van verontreinigende stoffen 
per sector in het industriële afvalwater, maken het mogelijk om te bepalen van welke 
bedrijven de vergunning moet worden herzien. Voor de uitvoering van dit besluit 
werden 285 bedrijven benaderd om de nodige controles uit te voeren. 

Uitvoering De herziening van de vergunningen vormt een nuttig hulpmiddel om aan te tonen dat 
Wallonië maatregelen uitvoert om het gebruik van de prioritaire gevaarlijke stoffen en 
prioritaire stoffen te verminderen. De betrokken bedrijven moeten hun vergunning 
laten herzien volgens een prioriteit die wordt bepaald op basis van de 
milieudoelstelling die is toegewezen aan het ontvangende waterlichaam. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Het nemen van een ministerieel besluit betreffende de 
methodologie die moet worden toegepast voor het 
identificeren van de relevante stoffen voor de betrokken 
sectoren en de lijst van de typische verontreinigende 
stoffen per sector in het industriële afvalwater - selectie 
van de betrokken bedrijven. 

05/11/2013 (pro 
memorie) 

2 Overdracht van de gegevens door de bedrijven 31 maart 2015. 

3 Exploitatie van de resultaten van de ingediende gegevens 2015-2016 

4 Selectie van de bedrijven waarvan de vergunning moet 
worden herzien. 

2015 en volgende jaren 

5 Herziening van de vergunningen voor prioritaire gevaarlijke 
stoffen en prioritaire stoffen (vermindering op basis van de 
milieudoelstellingen van het ontvangende waterlichaam) 
(+/- 40 dossiers per jaar). 

2016 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 
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Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Departement Vergunningen en Machtigingen en DGO3 
Gemeenten: bevoegde overheid voor eerste aanleg 
Ministerie: bevoegde autoriteit voor beroepen 
Bedrijf die vallen onder het ministerieel besluit van 05/11/2013 

Verwachte impact Beëindiging van de lozing van prioritaire gevaarlijke stoffen.  
Vermindering van de lozing van prioritaire stoffen volgens de milieudoelstellingen. 

Betrokken zone(s) Oppervlaktewaterlichamen die worden blootgesteld aan prioritaire gevaarlijke en/of 
prioritaire stoffen in het kader van de MKN-richtlijn. 

Totale kosten € 300.000 
(kosten voor rekening van DGO3: herziening van de vergunningen door 1 VTE niveau A: 
€ 50.000/jaar) - kosten voor rekening voor de industrie voor de toepassing van de 
vergunning: variabel) 

Financieringsbron Herziening van de milieuvergunning: Jaarlijkse uitgavenbegroting van het Waals 
Gewest. Toepassing van de vergunning: begroting van de bedrijven. 

 

  


