
1 
 

 

Formaat voor het implementatierapport m.b.t. het 
Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) 
overeenkomstig besluit I / 5 
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)  

 
CERTIFICERINGSBLAD  

 
Het volgende verslag is ingediend namens  

_______________________________________  
[Naam van de Partij of de Ondertekenaar] overeenkomstig besluit I/5 

Naam van verantwoordelijke 
voor het indienen van het 
nationale verslag: 

 

Handtekening:  

Datum:  

  IMPLEMENTATIERAPPORT 

Gelieve de volgende informatie te verstrekken over de herkomst van dit verslag. 
 

 

Partij/ondertekenaar 

  

NATIONAAL CONTACTPUNT 

Volledige naam van de 
instelling: 

Brussel Leefmilieu – B.I.M. 

Naam en titel van de 
verantwoordelijke: 

Michaël Vincent – Joanna Spanoudis (coördinatie) 

Postadres: Gulledelle 100, 1200 Brussel, België 

Telefoon: 02/ 775 79 55 – 02/563 41 02 

Fax:  

E-mail: mvincent@leefmilieu.irisnet.be     
jspanoudis@leefmilieu.irisnet.be   

 

Contact verantwoordelijke  voor het nationaal 
rapport (indien verschillend):  

Volledige naam van de instelling:  

Naam en titel van de 
verantwoordelijke: 
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Postadres:  

Telefoon:  

Fax:  

E-mail:  



3 
 

Aangewezen bevoegde instantie 
verantwoordelijk voor het beheer van het 
nationale of regionale register (indien 
verschillend):  

Volledige naam van de instelling:  

Naam en titel van de 
verantwoordelijke: 

 

Postadres:  

Telefoon:  

Fax:  

E-mail:  

 

Geef een korte beschrijving van het proces dat aan de basis ligt van dit verslag, met 
inbegrip van informatie over de  overheidsinstellingen die werden geraadpleegd of 
die hebben bijgedragen tot de voorbereiding, informatie over hoe het publiek werd 
geraadpleegd en hoe rekening werd gehouden met de uitkomsten van deze 
openbare raadpleging en informatie over het materiaal dat werd gebruikt als een 
basis voor het opstellen van het verslag  

 Antwoord:  

 

• Het rapport is opgesteld door Leefmilieu Brussel - BIM op basis van de 
emissierapportering 2007- 2012 die werd ingevoerd in het kader van het Europees 
register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. 

• Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd eveneens 
geraadpleegd. 

• De raadpleging van de ngo's werd voorbereid door de federale overheid (zie het 
rapport van de federale overheid). 

• Er werd een persbericht opgesteld en verstuurd namens de 4 betroffen overheden. 

[Aan te vullen na raadpleging van de bevolking] De raadpleging van de bevolking werd 
niet alleen door elke overheid apart georganiseerd, maar ook op de nationale portaalsite 
('national node') www.aarhus.be. 

 

  Artikels 3, 4 en 5 

 Inventariseer de wetgevende, regelgevende en andere maatregelen ter 
uitvoering van de algemene bepalingen in de artikels 3 (algemene bepalingen), 4 
(kernelementen van een register inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen (PRTR)) en 5 (ontwerp en structuur). 

 Beschrijf in het bijzonder: 

(a) Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 1, maatregelen die genomen 
zijn om de uitvoering van de bepalingen van het Protocol, met inbegrip van 
handhavingsmaatregelen, te verzekeren; 

(b) Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 2, maatregelen die genomen 
zijn om een meer uitgebreid of meer publiek toegankelijk PRTR in te voeren dan wat 
vereist is door het Protocol; 

(c) Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 3, maatregelen om te 
garanderen dat werknemers van een bedrijf en leden van het publiek, die bij 
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overheidsinstanties melding maken van een overtreding door een bedrijf tegen nationale 
wetten die dit Protocol ten uitvoer brengen, niet bestraft, vervolgd of lastig gevallen 
worden voor hun acties bij het melden van de overtreding; 

(d) Met betrekking tot artikel 3, paragraaf 5, of het PRTR-systeem 
geïntegreerd is in andere rapporteringsmechanismen en, indien deze integratie bestaat, in 
welke systemen. Heeft deze integratie geleid tot het schrappen van dubbele 
rapporteringen? Werden specifieke uitdagingen ervaren of overwonnen bij de uitvoering 
van de integratie, en hoe? 

(e) Met betrekking tot artikel 5, paragraaf 1, hoe emissies en transfers 
kunnen opgevraagd en geïdentificeerd worden volgens de parameters die worden 
vermeld in de alinea’s (a) tot (f); 

(f) Met betrekking tot artikel 5, paragraaf 4, geef de Universal Resource 
Locator (url) of het internetadres waar het register voortdurend en onmiddellijk 
toegankelijk is, of andere elektronische middelen met gelijkaardige werking; 
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(g) Met betrekking tot artikel 5, paragrafen 5 en 6, verschaf informatie 
over koppelingen die zijn opgenomen in het register van de Partij naar relevante 
bestaande, publiek toegankelijke databanken over onderwerpen die gerelateerd zijn met 
de bescherming van het leefmilieu, indien van toepassing, en een link naar PRTR's van 
andere Partijen. 

 

 Antwoord:  

a) Paragraaf 1 van artikel 3: 

• Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot 
en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad. 

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 houdende de 
verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde 
ingedeelde industriële inrichtingen [B.S. van 01/12/2008]. 

• Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu [B.S. van 
24/06/1999] 

b) Paragraaf 2 van artikel 3: 

• Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot 
en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad. 

"De EG-verordening gaat verder dan het PRTR-protocol door de kennisgeving 
van bijkomende verontreinigende stoffen te eisen (octylfenolen en 
octylfenolethoxylaten, fluorantheen, isodrin, hexabroombifenyl, 
benzo(g,h,i)peryleen) en door strengere drempelwaarden op te leggen voor zes 
andere verontreinigende stoffen: PCDD (dioxinen), PCDF (furanen), 
tetrachloorethyleen, tetrachloormethaan, trichloorbenzeen, trichloorethyleen en 
trichloormethaan. 

 Er zijn ook nog enkele andere verschillen: 

o De drempelwaarden voor overbrengingen van afvalwater van terreinen 
naar elders in de E-PRTR-verordening zijn strenger voor een groot 
aantal verontreinigende stoffen dan de drempelwaarden die in het PRTR-
protocol zijn vastgelegd.  

o Het protocol omvat twee verschillende benaderingen om het actieterrein 
van de vestiging te bepalen: de capaciteitsdrempelwaarden en de 
werknemersdrempelwaarden. Bij de E-PRTR-verordening is het de 
benadering van de capaciteitsdrempelwaarde die weerhouden wordt.  

o Voor de overbrengingen van afval voorziet het protocol twee 
verschillende benaderingen om de drempel te bepalen boven dewelke er 
kennisgegeven moet worden van de afvaloverbrengingen: de totale 
hoeveelheden overgebracht afval of de totale hoeveelheden van een 
specifieke verontreinigende stof die in het afval worden overgedragen. 
Bij het Europese PRTR is het de benadering op basis van de massa 
(drempelwaarde gebaseerd op de totale hoeveelheid overgebracht afval) 
die weerhouden wordt. " 

[Bron: Europees Milieuagentschap (EMA), E-PRTR - Het Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, 
http://prtr.ec.europa.eu/pgFeedback.aspx, 19 juni 2013] 

• Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 houdende 
de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde 
ingedeelde industriële inrichtingen [B.S. van 01/12/08] zet de EG-verordening om 
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zonder er verplichtingen aan toe te voegen, maar met een precisering van de 
uiterste datum voor het indienen van de E-PRTR-gegevens. 

c) Paragraaf 3 van artikel 3: 

• Wat de werknemers betreft, zijn deze bepalingen gekoppeld aan het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, wat een federale bevoegdheid is. In de 
praktijk van Leefmilieu Brussel is het al gebeurd dat een werknemer illegale 
lozingen aan de kaak stelt, maar daarbij wel preciseert dat hij anoniem wenst te 
blijven. 

• Wat de leden van de bevolking betreft, beschikt Leefmilieu Brussel - BIM over 
een vertrouwelijkheidsbeleid dat wordt toegepast in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en in naleving van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. Het vertrouwelijkheidsbeleid kan op bepaalde grenzen 
stoten, met name wanneer er metingen bij de klager thuis dienen te worden 
verricht (bv. bij geluidshinder) of wanneer de feiten het voorwerp uitmaken van 
een klacht die vergezeld wordt door een proces-verbaal. In dergelijke gevallen 
weegt het BIM de belangen tegen elkaar af van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de naleving van de milieureglementering. 

 

d) Paragraaf 5 van artikel 3: 

Op gewestelijk niveau wordt er geen enkele specifieke maatregel getroffen, omdat het E-
PRTR-rapporteringssysteem niet geïntegreerd werd in andere kennisgevingsmechanismen. 

e) Paragraaf 1 van artikel 5: 

De verzamelde gegevens kunnen opgezocht en gelokaliseerd worden: 

• in functie van de parameters die worden opgesomd in de alinea's a tot f op de 
respectieve webpagina's van het Europese Milieuagentschap (EMA); 

• in functie van de parameters die worden opgesomd in de alinea's a en c op de 
respectieve webpagina's van Leefmilieu Brussel - BIM. 

f) Paragraaf 4 van artikel 5: 

• Respectieve webpagina's van het Europees Milieuagentschap (EMA): 
"http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx)"; 

• Respectieve webpagina's van Leefmilieu Brussel - BIM: 
www.bruxellesenvironnement.be/eprtr et www.leefmilieubrussel.be/e-prtr. 

g) Paragrafen 5 en 6 van artikel 5: 

De door Leefmilieu Brussel - BIM uitgewerkte website omvat links naar de Europese E-
PRTR-databank en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa, 
kortweg UNECE, waardoor men toegang heeft tot de databank van andere partijen. Verder 
zijn er ook meerdere links naar relevante informatie voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest opgenomen. 

De aan de E-PRTR-gewijde webpagina's van LB-BIM vermelden dus: 

"Voor bijkomende nuttige informatie klikt u op de volgende links: 
• met betrekking tot de atmosfeer 

- De United Nations Framework for Climate Change (UNFCC) of Kaderconventie 
van de Verenigde Naties over de klimaatverandering biedt een heel assortiment 
aan gegevens die verband houden met de inventaris van broeikasgassen in België; 
- de gedocumenteerde fiches die Leefmilieu Brussel publiceert en de lucht als 
milieuthema hebben; 

• met betrekking tot het oppervlakte- of grondwater 
- de gedocumenteerde fiches die Leefmilieu Brussel publiceert en het water als 
milieuthema hebben 

• hoofdstukken lucht, water en afval van de Rapporten van de Staat van het 
Leefmilieu 

Wetgeving 
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• Verdrag van Aarhus betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (.pdf) 

• Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad, goedgekeurd op 18 januari 2006 (.pdf) 

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 houdende de 
verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde 
ingedeelde industriële inrichtingen [B.S. van 01/12/08](.pdf) 

Nuttige links 

• Het deel rond het PRTR-protocol op de website van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties (in het Engels United Nations Economic 
Commission for Europe, UNECE) 

• De pagina's omtrent het register inzake de uitstoot en de overbrenging van 
verontreinigende stoffen (PRTR) van de Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 

• De universele portaalsite voor toegang tot de informatie en de activiteiten van de 
registers voor de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van de 
OESO 

• De officiële website van het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging 
van verontreinigende stoffen 

• De website van de federale overheidsdienst voor de Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu die melding maakt van het Verdrag van Aarhus 
en van het PRTR-protocol 

 

 

  Artikel 7  

 Inventariseer wettelijke, regelgevende en andere maatregelen in uitvoering 
van artikel 7 (rapporteringsvereisten). 

Beschrijf of identificeer in voorkomend geval: 

(a) Met betrekking tot paragraaf 1, of de rapporteringsvoorwaarden van 
alinea 1(a) dan wel van alinea 1(b) worden vereist door het nationale systeem;  

(b) Met betrekking tot de paragrafen 1, 2 en 5, of het de eigenaar van elk 
individueel bedrijf dan wel de exploitant is die de rapporteringsvoorwaarden moet 
nakomen; 

(c) Met betrekking tot paragraaf 1, en bijlage I, eventuele verschillen tussen 
de lijst van activiteiten of de bijbehorende drempels die opgenomen zijn in het Protocol, 
en de lijst van activiteiten en bijbehorende drempels die rapporteringsplichtig zijn onder 
het nationale PRTR-systeem; 

(d) Met betrekking tot paragraaf 1, en bijlage II, eventuele verschillen 
tussen de lijst van verontreinigende stoffen of hun bijbehorende drempels die 
opgenomen zijn in het Protocol, en de lijst van verontreinigende stoffen en bijbehorende 
drempels die rapporteringsplichtig zijn onder het nationale PRTR-systeem;  

(e) Met betrekking tot paragraaf 3 en bijlage II, of voor een bepaalde 
verontreinigende stof of verontreinigende stoffen, vermeld bijlage II van het Protocol, de 
Partij een andere drempel hanteert dan die bedoeld in het antwoord in alinea (a) 
hierboven en zo ja, waarom; 
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(f) Met betrekking tot paragraaf 4, de bevoegde autoriteit aangewezen om 
de informatie te verzamelen over de uitstoot van verontreinigende stoffen uit diffuse 
bronnen, bepaald in de paragrafen 7 en 8; 

(g) Met betrekking tot de paragrafen 5 en 6, eventuele verschillen tussen de 
reikwijdte van de informatie die moet worden verstrekt door eigenaars of exploitanten 
krachtens het Protocol en de informatie die vereist is krachtens het nationale PRTR-
systeem, en of het nationale systeem is gebaseerd op polluentspecifieke (paragraaf 
5(d)(i)) of afvalspecifieke (paragraaf 5(d)(ii)) rapportering van overbrenging; 

(h) Met betrekking tot de paragrafen 4 en 7, waar diffuse bronnen zijn 
opgenomen in het register, welke diffuse bronnen zijn opgenomen en hoe hun gegevens  
kunnen worden opgezocht en gelokaliseerd door gebruikers, in een geschikte ruimtelijke 
uitsplitsing; of waar ze niet zijn opgenomen, geef informatie over maatregelen die zijn 
genomen om de rapportering van diffuse bronnen op te starten; 

(i) Met betrekking tot paragraaf 8, de methodologieën die gebruikt zijn om 
de informatie over diffuse bronnen af te leiden. 

Antwoord:  

 

a) Paragraaf 1: 

De voorschriften inzake kennisgeving die door het nationale systeem worden opgelegd, zijn 
die welke beoogd worden bij alinea a. 

b) Paragrafen 1, 2 en 5: 

De exploitant dient te voldoen aan de voorschriften inzake kennisgeving. 

c) Paragraaf 1 en bijlage I: 

Er is geen enkel verschil. 

d) Paragraaf 1 en bijlage II: 

De EG-verordening gaat verder dan het PRTR-protocol door: 

• de kennisgeving van bijkomende verontreinigende stoffen te eisen (octylfenolen 
en octylfenolethoxylaten, fluorantheen, isodrin, hexabroombifenyl, 
benzo(g,h,i)peryleen); 

• strengere drempelwaarden op te leggen voor zes andere verontreinigende stoffen: 
PCDD (dioxinen), PCDF (furanen), tetrachloorethyleen, tetrachloormethaan, 
trichloorbenzeen, trichloorethyleen en trichloormethaan; 

• De drempelwaarden voor overbrengingen van afvalwater van terreinen naar elders 
in de E-PRTR-verordening zijn strenger voor een groot aantal verontreinigende 
stoffen dan de drempelwaarden die in het PRTR-protocol zijn vastgelegd. 

e) Paragraaf 3 en bijlage II: 

Zie de antwoorden hierboven. 

f) Paragraaf 4: 

Leefmilieu Brussel - BIM is belast met het verzamelen van de gegevens over de uitstoot 
van diffuse bronnen van verontreiniging. 

g) Paragrafen 5 en 6:  

Het nationale systeem is gebaseerd op welbepaalde afvalstoffen (par. 5 d) ii)). 

h) Paragrafen 4 en 7: 

Op dit ogenblik is er geen enkele diffuse bron opgenomen in het E-PRTR-register. 

i) Paragraaf 8: 

Wat de atmosferische omgeving betreft, hangt de gebruikte methodologie af van het type 
van verontreinigende stoffen en van de emissiebronnen. De officiële methodologische 
documenten zijn: 

• De 'BELGIUM’S GREENHOUSE GAS INVENTORY (1990-2011) National 
Inventory Report submitted under the United Nations Framework Convention on 
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Climate Change and the Kyoto Protocol' voor de broeikasgassen. 

De emissies worden berekend per (sub)sector, overeenkomstig de sectorale 
benadering van de CRF Reporter (referentieprogramma voor het indienen van de 
inventarissen bij de Europese Commissie (EC) en de Verenigde Naties). 

Voor elke inventarisindiening worden de activiteitpercentages en de 
emissiefactoren in aanmerking genomen, die het mogelijk maken om de emissies 
van een reeks polluenten te berekenen voor de verschillende bestudeerde 
activiteitsectoren. 

• Het 'Informative Inventory Report' van de 'Convention on Long Range 
Transboundary Air Pollution CLRTAP' voor de atmosferische verontreinigende 
stoffen die in deze conventie zijn opgenomen. 

Wat de wateromgeving betreft, worden de diffuse bronnen geraamd op grond van 
algoritmen die gebaseerd zijn op de formule [Emissie = Activiteit X emissiefactor]. 
Een emissiebron bestaat dus uit een emissievoet vermenigvuldigd met een 
emissiefactor. 

  Artikel 8 

 Gelieve voor elke rapporteringscyclus sinds het laatste nationale 
implementatierapport (of de datum van inwerkingtreding van het Protocol), 
volgende informatie te vermelden: 

(a) Het rapporteringsjaar (het kalenderjaar waarop de gerapporteerde 
informatie betrekking heeft); 

(b) De termijn(en) waarbinnen de eigenaren of exploitanten van bedrijven 
dienden te rapporteren aan de bevoegde overheid; 

(c) De datum waarop de PRTR-informatie publiek toegankelijk diende te zijn, 
gelet op de eisen van artikel 8  (rapporteringscyclus); 

(d) Of de verschillende termijnen voor rapportering door bedrijven en voor 
het publiek toegankelijk maken van de PRTR-informatie werden nageleefd in de 
praktijk; en als de termijn werd overschreden, de redenen daarvoor; 

(e) Of methoden voor elektronische rapportering werden gebruikt om de 
informatie, die nodig is in het nationale register, gemakkelijker te verwerken, en indien 
dergelijke methoden werden gebruikt, geef het aandeel van elektronische rapportering 
door bedrijven en alle softwaretoepassingen gebruikt ter ondersteuning van dergelijke 
rapportering. 

Antwoord: 

a) 2010, 2011 en 2012. 

b) De exploitant moet alle nodige gegevens aan LB-BIM bezorgen binnen zes 
maanden na het einde van het referentiejaar. 

c) 2012 voor het jaar 2010, 31/03/2013 voor het jaar 2011. 

d) Globaal genomen respecteren de vestigingen de vastgelegde uiterste datum. 
Niettemin moesten er naar sommige herinneringsbrieven worden verstuurd om 
hen aan deze verplichting te herinneren, zonder dat de instellingen enige reden 
opgaven voor de waargenomen vertraging. Eén vestiging tekende echter wel 
beroep aan tegen haar E-PRTR-verplichtingsrapporteringen. 

De gegevens werden toegankelijk gemaakt voor de bevolking binnen de hiertoe 
voorziene termijnen. 

Er werd geen enkel elektronisch kennisgevingsmiddel gebruikt. 
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  Artikel 9 

 Beschrijf de wetgevende, regelgevende en andere maatregelen die het 
verzamelen van gegevens en het bijhouden van bestanden waarborgen, en die de 
methodologieën vastleggen, die gebruikt zijn bij het verzamelen van de informatie 
over de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, overeenkomstig 
artikel 9 (het verzamelen en bijhouden van gegevens).   

Antwoord: 

De exploitant moet LB-BIM alle nodige E-PRTR-gegevens bezorgen binnen zes maanden 
na het einde van het referentiejaar. De exploitant moet de beste beschikbare informatie 
gebruiken om deze gegevens te verzamelen teneinde er de kwaliteit van te garanderen. De 
gegevensfiches waaruit de bezorgde informatie werd gehaald, moeten vijf jaar lang door de 
exploitant worden bewaard, te tellen vanaf het einde van de desbetreffende 
referentieperiode. (paragrafen 4, 5 en 7 van artikel 2 van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 houdende de verplichting tot periodieke 
kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen) 

De niet-naleving van een uitvoeringsbesluit van de Ordonnantie van 5 JUNI 1997 
betreffende de milieuvergunningen vormt een inbreuk die strafbaar is met een 
gevangenisstraf van 8 à 12 maanden en een boete van 2,50 tot 12 500 € in het geval van een 
inrichting van categorie 1 B of met een boete van 25 tot 25 000 € in het geval van een 
inrichting van klasse 1 A of door slechts één van deze sancties. 

Als de procureur geen strafrechtelijke procedure inleidt, kan er een administratieve boete 
van 625 tot 62 500 € worden opgelegd op basis van de Ordonnantie van 25 maart 1999 
betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven 
inzake leefmilieu. 

  Artikel 10 

 Beschrijf de regels, procedures en mechanismen die de kwaliteit 
waarborgen van de gegevens die opgenomen zijn in het nationale PRTR en wat 
deze uitgewezen hebben over de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens, gelet op 
de eisen van artikel 10 (kwaliteitsbeoordeling). 

Antwoord: 

De kwaliteit van de verstrekte gegevens wordt geregeld door artikel 9 betreffende de 
kwaliteitsborging en -beoordeling van de E-PRTR-verordening en paragraaf 4 van artikel 2 
van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/11/2008 houdende de 
verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde 
industriële inrichtingen. 

Elk jaar na het jaar van de kennisgeving ontvangt de exploitant een brief die hem aan deze 
kennisgevingsverplichtingen herinnert tegen 30 juni. Het te gebruiken formulier dat werd 
opgesteld volgens artikel 5 (in verband met de kennisgeving door de exploitanten), punt 1 
van de Verordening, wordt samen met de aldus verstuurde brief bezorgd. 

De overgemaakte formulieren moeten vergezeld zijn van alle documenten, berekeningen en 
toelichtingen waarmee de opgegeven waarden gestaafd kunnen worden. 

De emissies in de lucht / de lozingen in het water en de afvaloverbrengingen worden 
gevalideerd door het controleren van de gegevens en van o.a.: 

• de berekeningswijze en de conversieregels; 

• de gebruikte meting: door de resultaten van de bezorgde metingen te 
vergelijken met de metingen die door Leefmilieu Brussel - BIM werden 
verricht; 

• de lijst van de uitgestoten stoffen wordt vergeleken met de lijst van de stoffen 
die zijn opgenomen in de bijlagen 4 en 5 van het document met richtsnoeren 
voor de totstandbrenging van het Europees PRTR; 

• de emissiefactoren worden vergeleken met die vermeld in de literatuur; 
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• de jaarlijkse tendensen; 

• er wordt een vergelijking gemaakt met de gegevens die binnen het BIM 
beschikbaar zijn op basis van andere rapporteringsverplichtingen (bv. de reële 
zuiveringsprijs van  water, het afvalregister, enz.). 

Ook de Europese Commissie onderwerpt de bezorgde gegevens op haar niveau aan een 
evaluatie en dat voornamelijk op basis van eerdere en nationale gegevens. 

Deze controles hebben de volgende voornaamste tekortkomingen aan het licht 
gebracht: cijfer- of berekeningsfouten, gedeeltelijk gebruik van nochtans beschikbare 
gegevens of vergeten te vermelden van de vereiste gegevens. De exploitanten worden 
dan ook uitgenodigd om hun aangiften te corrigeren/aan te vullen op straffe van sancties. 

  Artikel 11 

 Beschrijf hoe de toegang van het publiek tot de informatie, die is opgenomen 
in het register, wordt vergemakkelijkt, gelet op de eisen van artikel 11 (toegang van 
het publiek tot informatie). 

Antwoord: 

• Ordonnantie van 18/03/04 inzake toegang tot milieu-informatie (B.S. van 
30/03/04); 

• Respectieve webpagina's van het Europees Milieuagentschap (EMA): 
« http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx) »; 

• Respectieve webpagina's van Leefmilieu Brussel - BIM: 

www.bruxellesenvironnement.be/eprtr en www.leefmilieubrussel.be/e-prtr. 

  Artikel 12 

 Waar informatie in het register vertrouwelijk word t gehouden, duid aan 
welk soort informatie achterwege is gelaten en de frequentie waarmee het is 
achterwege gelaten, gelet op de eisen van artikel 12 (vertrouwelijkheid). Gelieve 
commentaar te geven over praktische ervaringen en uitdagingen die men 
ondervonden heeft met betrekking tot het omgaan met 
vertrouwelijkheidsaanspraken, in het bijzonder met betrekking tot de in paragraaf 
2 gestelde eisen. 

Antwoord: 

Tot op heden werd er geen vertrouwelijkheid gevraagd. Niettemin is artikel 11 
(vertrouwelijkheid) van de EG-verordening van toepassing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

  Artikel 13 

 Beschrijf de mogelijkheden voor inspraak van het publiek in de 
ontwikkeling van het nationale PRTR-systeem, overeenkomstig artikel 13 (publieke 
inspraak in de ontwikkeling van een register inzake de uitstoot en overbrenging 
van verontreinigende stoffen), en elke relevante ervaring met inspraak van het 
publiek bij de ontwikkeling van het systeem. 

Antwoord: 

Artikel 12 van de E-PRTR-verordening is van toepassing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

  Artikel 14 

 Beschrijf de wettelijk vastgelegde beroepsprocedure waartoe alle 
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particulieren toegang hebben als zij van mening zijn dat hun verzoek om 
informatie is genegeerd, ten onrechte geweigerd of in andere opzichten niet 
behandeld  is overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 (toegang tot de rechter), 
en elke toepassing ervan. 

Antwoord: 

vgl. antwoord van de federale overheid + Artikel 15 van de ordonnantie van 
18/03/2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het BHG organiseert een 
beroepsprocedure voor de aanvrager bij de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten, wanneer de overheid weigert om de gevraagde informatie ter 
beschikking te stellen. 

  Artikel 15 

 Beschrijf hoe de partij het publieke bewustzijn van haar PRTR heeft 
bevorderd en verstrek detail, overeenkomstig artikel 15 (capaciteitsopbouw), over: 

(a) Inspanningen om te zorgen voor voldoende capaciteitsopbouw voor en 
begeleiding van overheidsinstanties om hen te helpen bij de uitvoering van hun taken uit 
hoofde van het Protocol; 

(b) Hulp aan en begeleiding van het publiek bij de toegang tot het nationale 
(PRTR) register en bij het inzicht verschaffen in het gebruik van de informatie in het 
register. 

Antwoord: 

Leefmilieu Brussel - BIM heeft het E-PRTR bekendheid gegeven via algemene 
sensibiliseringshulpmiddelen: via de eigen website en een elektronische nieuwsbrief. 

Een meer omvangrijke communicatie wordt thans bestudeerd. 

  Artikel 16 

 Beschrijf hoe de partij heeft samengewerkt met andere partijen, hen heeft 
geholpen en samenwerking heeft aangemoedigd tussen relevante internationale 
organisaties, in voorkomend geval, in het bijzonder: 

(a) In internationale acties ter ondersteuning van de doelstellingen van dit 
Protocol, overeenkomstig paragraaf 1(a); 

(b) Op basis van wederzijdse overeenkomsten tussen de betrokken partijen 
bij de uitvoering van nationale systemen uit hoofde van dit Protocol, overeenkomstig 
artikel 1(b) ;  

(c) In de uitwisseling van informatie ingevolge dit Protocol over uitstoot en 
overbrenging binnen grensregio's, in overeenstemming met paragraaf 1(c); 

(d) In het delen van informatie ingevolge dit Protocol inzake overbrenging 
tussen Partijen, in overeenstemming met paragraaf 1(d); 

(e) Door de verlening van technische bijstand aan Partijen die 
ontwikkelingslanden zijn en Partijen met een overgangseconomie in zaken met 
betrekking tot dit Protocol, in overeenstemming met paragraaf 2(c). 

Antwoord: 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft met geen enkele andere partij 
samengewerkt. 
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 Verstrek eventuele verdere opmerkingen die relevant zijn bij de uitvoering 
door de Partij, of in het geval van Ondertekenaars, de voorbereiding van de 
uitvoering van het Protocol. Partijen en Ondertekenaars worden uitgenodigd om 
alle uitdagingen of obstakels te identificeren waarmee men geconfronteerd is bij de 
opzet, de gegevensinzameling en de invulling van het register. 

Antwoord: 

Voor een interregionale samenwerking wordt gezorgd via een PRTR-werkgroep 
van het CCIM. 

 

   

 


