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Vooraf 
Het ter advies van Brupartners voorgelegde ontwerpbesluit wil twee punten wijzigen van de geldende 

procedure voor de periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële 

inrichtingen. Het doel is om het besluit van 13 november 2008 in overeenstemming te brengen met 

de Verordening (EU) 2019/10101 en het uitvoeringsbesluit (EU) 2019/17412. 

Concreet voorziet het ontwerpbesluit dat : 

- de vorm voor het verstrekken van informatie door de exploitanten aan Leefmilieu Brussel de 

elektronische wijze is ; 

- de termijnen voor het verstrekken van informatie door de exploitanten aan Leefmilieu Brussel 

wordt vastgesteld op « drie maanden na het einde van het verslagjaar » (in plaats van 

6 maanden in het besluit van 11 november 2008). Daarnaast voorziet het ontwerpbesluit geen 

twee verschillende termijnen meer (NVDR : het besluit van 11 november 2008 stelt een 

verschillende termijn voor het eerste verslagjaar vast). 

Brupartners herinnert eraan het volgende advies met betrekking tot het behandelde thema te hebben 

uitgebracht : 

- het advies van 19 juni 2008 betreffende het ontwerp van besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van 

milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen (A-2008-023-ESR). 

Advies 
Brupartners neemt er akte van dat de doelstelling van het hem voorgelegde ontwerpbesluit erin 

bestaat om het besluit van 13 november 2008 in overeenstemming te brengen met het Europese 

voorschrift. Hij formuleert geen opmerkingen dienaangaande. 

* 
* * 

                                                
1  De verordening (EU) 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de onderlinge 

afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving, en tot wijziging van Verordeningen 
(EG) nr. 166/2006 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. 

2 Het uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van de Commissie van 23 september 2019 betreffende het formaat en de frequentie 
van de door de lidstaten ter beschikking te stellen gegevens ten behoeve van de rapportage uit hoofde van 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. 

https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2008-1/19-juni-2008-4/view

