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Vooraf 
Onlangs werd een nieuwe Europese Verordening betreffende persistente organische verontreinigende 
stoffen1 aangenomen om er de wijzigingen in op te nemen die het Verdrag van Stockholm met 
betrekking tot deze verontreinigende stoffen heeft aangebracht. 

De Europese voorschriften hebben tot doel de gezondheid van de mens en het milieu tegen persistente 
organische verontreinigende stoffen te beschermen, door :  

- het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde stoffen te verbieden, door de 
vervaardiging ervan zo spoedig mogelijk af te schaffen of te beperken,  

- het vrijkomen van dergelijke stoffen te minimaliseren, met het oog op het zo spoedig mogelijk 
elimineren ervan en door bepalingen vast te stellen betreffende afval dat uit die stoffen 
bestaat of daarmee verontreinigd is. 

In het kader van de toepassing van deze Verordening is België verplicht om het stelsel te bepalen van 
de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de voorziene bepalingen, en om alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd.  

Hoewel de bepalingen van Europese Verordeningen rechtstreeks toepasbaar zijn in de Lidstaten, 
moeten sommige bepalingen in intern recht worden vertaald en geconcretiseerd om ze verplicht te 
maken voor de bedoelde exploitanten. Aangezien de bepalingen van de Europese Verordening 
betrekking hebben op verschillende bevoegdheden, is het aangewezen om een bevoegdheidsverdeling 
te voorzien die de regels van het Belgisch rechtssysteem eerbiedigt. 

Derhalve voorziet het ontwerpbesluit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende 
verplichtingen : 

- Exploitanten die persistente organische verontreinigende stoffen produceren en gebruiken, 
moeten in het bezit zijn van een milieuvergunning ;  

- Er moet kennis worden gegeven van het bijhouden van een voorraad en van het produceren 
van persistente organische verontreinigende stoffen. 

Concreet betekent dit dat een nieuwe categorie van ingedeelde inrichtingen wordt gecreëerd en dat 
een kennisgevingssysteem wordt ingevoerd. 

Brupartners heeft al adviezen over de behandelde materie uitgebracht. Deze adviezen kunnen hier 
worden geraadpleegd. 

Advies 
Brupartners deelt de wens om de gezondheid van de mens en het milieu tegen persistente organische 
verontreinigende stoffen te beschermen en dringt erop aan dat blootstelling aan stoffen die op de lijst 
van bijlagen I en II van Verordening (EU) 2019/1021 staan, zoveel mogelijk zou worden voorkomen. 

 
1  Verordening (EU) 2019/1021 van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 850/2004 van 29 april 2004). 

https://www.brupartners.brussels/nl/@@search?SearchableText=persistente+organische
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Als er drempels voor blootstelling aan deze stoffen in het kader van milieuvergunningen zouden 
moeten worden vastgesteld (bijvoorbeeld om een industrieel proces toe te staan), vraagt Brupartners 
derhalve dat deze drempels voldoende beschermend zouden zijn. Voorts dringt hij erop aan dat alle in 
deze milieuvergunningen vastgelegde voorwaarden strikt zouden worden gecontroleerd. In dit 
verband is hij van mening dat de formulering van artikel 2, punt c, waarin wordt bepaald dat « mens 
en milieu niet mogen worden blootgesteld aan significante hoeveelheden [van één van de stoffen die 
op de lijst van bijlagen I en II van Verordening (EU) 2019/1021 staan] » te onnauwkeurig is. Hij vraagt 
dat de hoeveelheden waaraan mensen of het milieu zouden kunnen worden blootgesteld, nader 
zouden worden verduidelijkt. 

Meer in het algemeen stelt Brupartners voor om ervoor te zorgen dat de voorwaarden die zullen 
worden opgelegd in het kader van milieuvergunningen die het gebruik toelaten van stoffen die op de 
lijst van bijlagen I en II van Verordening (EU) 2019/1021 staan, voldoende beschermend zouden zijn 
en geen actoren ertoe zou aanzetten om zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vestigen om van 
een minder restrictief regelgevingskader te genieten. 

Tot stelt Brupartners vast dat in het ontwerpbesluit een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
gevallen waarin enerzijds de betrokken stoffen worden geproduceerd en gebruikt en anderzijds 
voorraden van deze stoffen worden bijgehouden. Voorts neemt hij er akte van dat, hoewel Leefmilieu 
Brussel verwacht dat de verplichting tot kennisgeving van voorraden op een aantal ondernemingen 
betrekking zal hebben, deze stoffen in ons Gewest niet lijken te worden geproduceerd. Brupartners 
vraagt zich derhalve af in welke gevallen er voorraden worden aangelegd van de stoffen die op de lijst 
van bijlagen I en II van Verordening (EU) 2019/1021 staan, zonder dat deze stoffen echter worden 
gebruikt. 

* 
* * 
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