
De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) handelt over het verminderen van 
polluenten van verschillende industriële bronnen in de Europese Unie. De RIE 
is gebaseerd op een aantal principes, zoals een geïntegreerde benadering 
om pollutie te voorkomen, toepassing van de beste beschikbare technieken 
om emissies te reduceren, bodembescherming, handhaving ondersteund 
door inspecties en publieke participatie. Het is in het belang van de Europese 
Unie om de implementatie van de RIE te bevorderen via de creatie van een 
gelijk speelveld.  

 
Achtergrond 
Industriële productieprocessen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel 
van de algehele pollutie in Europa door hun emissies van polluenten naar de 
lucht, hun lozingen van afvalwater en door de productie van afval. De Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële 
emissies (RIE) is het belangrijkste regelgevend instrument op Europees niveau 
inzake emissies van polluenten afkomstig van industriële installaties. De RIE 
heeft als doel een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid en van het leefmilieu in haar geheel te bereiken door schadelijke 
industriële emissies in heel de Europese Unie te verminderen, in het bijzonder 
door een betere toepassing van Beste Beschikbare Technieken (BBT). De 
ongeveer 50.000 installaties die industriële activiteiten uitoefenen zoals 
opgelijst in bijlage I van de RIE, moeten geëxploiteerd worden 
overeenkomstig een vergunning, verleend door de bevoegde autoriteiten in 
de Lidstaten. Deze vergunning  moet voorwaarden bevatten die in 
overeenstemming zijn met de principes en de bepalingen van de RIE. IMPEL 
heeft al werk verricht om de implementatie van de RIE naar het dagelijks werk 
van bevoegde autoriteiten te faciliteren. Vooral de projecten over RIE-
inspecties en -vergunningverlening, maar ook de IRI’s en de DTRT- en 
easyToolsprojecten plaveiden de weg naar een beter begrip en een betere 
handhaving van de RIE-bepalingen. Dit project is een verdere stap voorwaarts 
in de richting van een gelijk speelveld bij de implementatie van de RIE in de 
Europese Unie. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001H0331&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001H0331&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:NL:PDF
http://www.impel.eu/topics/industry-air/


 

Korte inhoud 
Het project beoogt hulp te bieden om tot een betere implementatie van de 
RIE te komen. De focus ligt op vergunningverlening, publieke participatie en 
verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van milieu-inspecties en -
toezicht door: 

 het bevorderen van samenwerking en coördinatie tussen 
verschillende inspectie- en toezichtorganen, met het oog op de 
stroomlijning en de optimalisatie van het gebruik van inspectie- en 
toezichtmiddelen; 

 het ontwikkelen van voorbeelden van goede praktijk over het 
toepassen van de BBT-conclusies, het inspectiewerk en de opmaak 
van een statusrapport over de bodem- en grondwater vervuiling; 

 het bepalen, beoordelen en aanpakken van de meest ernstige 
gevallen van niet-naleving van de RIE; 

 het optimaliseren van de communicatie met de burgers en het actief 
publiek verspreiden van inspectie- en toezichtresultaten;  

 het ontwikkelen van responsmethoden n.a.v. ernstige milieuklachten, 
incidenten en ongevallen; 

 het creëren en gebruiken van digitale checklijsten voor inspecties en 
toezicht zodat efficiëntie en effectiviteit bij de uitvoering van deze 
taken gemakkelijker meetbaar worden en gemakkelijker te evalueren.  

 
Beoogd resultaat 
Het project team bereidt jaarlijks gezamenlijk overleg voor een grotere groep 
deelnemers voor, in de vorm van technische workshops. Tijdens deze 
workshops wordt de aanpak van nationale autoriteiten toegelicht en 
besproken, worden goede praktijken uitgewisseld, worden gezamenlijke 
inspecties georganiseerd, inclusief afstappingen ter plaatse, en wordt 
ondersteuning verleend bij de implementatie van de RIE. Parallel worden 
nieuwe instrumenten ontwikkeld om vergunningverlening en inspecties te 
ondersteunen. Door IMPEL ontwikkelde, reeds bestaande instrumenten zoals 
IRAM, worden bijgewerkt. Digitale checklijsten voor het uitvoeren van 
inspecties en sjablonen voor de actieve openbaarmaking van 
inspectierapporten op het internet worden ontwikkeld. Speciale onderwerpen 
zoals het toepassen van BBT, de inhoud van statusrapporten en de reikwijdte 
van de zelfcontrole- en rapporteringsverplichtingen van de exploitanten, alles 
conform een gelijkspeelveld, zullen worden onderzocht.  Bij aanvang van het 
project werd beslist dat het project ook tot een handleiding zou leiden met 
praktische richtlijnen omtrent verschillende aspecten van de RIE. De 
handleiding zal gebaseerd zijn op eerder werk van IMPEL en op de resultaten 
van dit project. In een volgende stap zal de toepassing van de instrumenten 
door de nationale autoriteiten worden ondersteund o.a. door bezoeken van 
het project team aan de Lidstaat.  
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