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Betreft: Verzoekschrift 403/2005, ingediend door Michel Vray (Belgische 
nationaliteit), gesteund door zeven medeondertekenaars, over 
milieuproblemen in de buurt van een fabriek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in de buurt van een fabriek waar staalproducten worden gemaakt. Hij stelt dat
de woonomstandigheden de afgelopen jaren ondraaglijk zijn geworden doordat de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners door het lawaai en de trillingen wordt 
geschaad. Bovendien zijn er giftige chemische stoffen vrijgekomen en zijn privé-tuinen 
vervuild met resten van verbrandingsafval. Hoewel de giftige producten in de onmiddellijke 
nabijheid van woningen worden opgeslagen, bestaat er geen calamiteitenplan. Indiener denkt 
dat deze omstandigheden een flagrante inbreuk op de EU-milieurichtlijnen vormen en beweert 
dat de vergunning van de onderneming om haar activiteiten op die plaats uit te voeren op 4 
juli 2004 is verlopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Het verzoekschrift
Indiener heeft het Europees Parlement gegevens verstrekt met betrekking tot de staalfabriek 
van Duferco, die in La Louvière (België) is gelegen. Deze staalfabriek bestaat hoofdzakelijk 
uit een elektrische oven, een continugietlijn en een koudwalserij.

Indiener verstrekt gegevens betreffende de milieugevolgen en de overlast (vooral 
geluidshinder) die door dit complex, dat is gelegen in de nabijheid van woonzones, worden 
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veroorzaakt. Indiener heeft tevens vragen bij de goede werking van de procedures, die op de 
vernieuwing van de vergunning voor de betrokken installaties betrekking hebben.

Toelichting van de Commissie

De installaties van Duferco om staal te verwerken, vallen onder het toepassingsgebied van 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG1 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging. Uit hoofde van Richtlijn 96/61/EG worden deze installaties als bestaande 
beschouwd en ze moeten tegen 30 oktober 2007 aan de verplichtingen uit deze richtlijn zijn 
aangepast. Deze installaties moeten in het bijzonder volgens de toelatingsvoorwaarden 
werken, die op de momenteel beschikbare beste technieken zijn gebaseerd. 

Anders gezegd moeten de bestaande installaties ofwel beschikken over een nieuwe 
vergunning conform de richtlijn, ofwel moeten de vroegere toelatingsvoorwaarden ervan 
opnieuw worden bestudeerd en indien nodig worden geactualiseerd binnen een termijn, die 
het mogelijk maakt om zich volledig aan de richtlijn tegen 30 oktober 2007 aan te passen.

In geval van een “ingrijpende wijziging” van de inrichtingen is een nieuwe vergunning 
conform Richtlijn 96/61/EG verplicht vóór de verwezenlijking van deze “ingrijpende 
wijziging”.
Tot dusver beschikt de Commissie niet over gegevens van de Belgische autoriteiten met 
betrekking tot het statuut van de installaties van Duferco ten opzichte van de verplichtingen 
met betrekking tot Richtlijn 96/61/EG. De Commissiediensten verzoeken de Belgische 
autoriteiten bijgevolg om informatie betreffende de genomen en de te nemen maatregelen, om 
de verplichtingen van deze richtlijn na te leven.

Op dit project is tevens Richtlijn 85/337/EEG2 van toepassing betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, die is gewijzigd 
door de Richtlijnen 97/11/EG3 en 2003/35/EG4. Tot het einde van deze richtlijn moeten de 
projecten die schadelijke gevolgen op het milieu hebben wegens hun aard, omvang of locatie, 
vóór de toekenning van de vergunning aan een evaluatie betreffende hun schadelijke gevolgen 
worden onderworpen.

Richtlijn 85/337/EEG was niet van kracht op het ogenblik dat het project, dat in onderhavig 
verzoekschrift wordt aangehaald, voor de eerste keer een vergunning kreeg (in 1974 volgens 
de gegevens die indiener heeft verstrekt). Wijzigingen of uitbreidingen van de projecten die in 
de bijlagen I en II van de richtlijn zijn opgegeven en die aanzienlijke schadelijke 
milieugevolgen kunnen veroorzaken, vallen echter ook onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn. 

Bijgevolg kunnen wijzigingen aan het project, waarop onderhavig verzoekschrift betrekking 
heeft, een evaluatie van de gevolgen voor het milieu vereisen, indien deze aan het milieu 
aanzienlijke schade kunnen toebrengen. 

                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 175 van 5.7.1985
3 PB L 73 van 14.3.1997.
4 PB L 156 van 25.6.2003.
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Op basis van de door indiener verstrekte gegevens blijkt dat een studie van de milieugevolgen 
van de voorgestelde wijzigingen aan het project, alsook een evaluatie van de milieugevolgen 
van de bestaande installaties, heeft plaatsgevonden door de aanbesteder in 2005. Indiener is 
van mening dat de milieugegevens die de aanbesteder heeft overgelegd, geen evaluatie van de 
trillingen, die op de plaats van de activiteiten tot stand komen, bevat. Momenteel zijn geen 
gegevens beschikbaar omtrent de stand van de vergunningsprocedure, indien de 
evaluatieprocedure betreffende de schadelijke milieugevolgen tot een goed einde is gebracht 
en de door indiener gestelde vragen in overweging zijn genomen. De Commissie zal de 
Belgische autoriteiten om toelichting omtrent deze aandachtspunten verzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

Op verzoek van de Commissie hebben de Belgische autoriteiten aanvullende inlichtingen 
verstrekt over het onderwerp van onderhavig verzoekschrift.

De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat de installaties van Duferco (in la Louvière) 
om staal te verwerken onder het toepassingsgebied van Richtlijn 96/61/EG1 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen en overeenkomstig deze 
richtlijn als bestaande installaties worden beschouwd. Deze installaties moeten dus uiterlijk 
tegen 30 oktober 2007 aan de verplichtingen uit deze richtlijn zijn aangepast.

De Belgische autoriteiten hebben de Commissie eveneens geïnformeerd dat de 
hoofdaandeelhouder van Duferco in maart 2005 een verzoek om verlening van zijn 
exploitatievergunning en een effectbeoordeling heeft ingediend. In het licht van de 
beschikbare informatie werd deze beoordeling gemaakt in overeenstemming met de 
toepassing van Richtlijn 96/61/EG en Richtlijn 85/337/EEG2 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4. 
Op basis van deze effectbeoordeling werd in juni 2005 een openbaar onderzoek uitgevoerd. 
Indiener heeft in het bijzonder opmerkingen over dit project gemaakt. 

 De Belgische autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat op basis van de 
effectbeoordeling, van de door indieners bij het openbaar onderzoek aangehaalde problemen 
(met name de luchtvervuiling, de geluidshinder en de risico’s van onbedoelde lozingen), en 
van de toepassing van de beste beschikbare technieken, de bevoegde autoriteit de nieuwe 
exploitatievergunning niet zal verlenen (krachtens de bepalingen van Richtlijn 96/61/EG) 
opdat de installaties tegen 30 oktober 2007 conform zouden zijn aan de richtlijn.

Wat betreft de meer specifieke geluidshinder, hebben de Belgische autoriteiten aangegeven 
dat de problemen die door indiener werden aangehaald, de administratie ertoe hebben 
aangezet om hiervoor samen met het bedrijf een saneringsplan en een tijdschema voor de door 
te voeren aanpassingen op te stellen. 
                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
4 PB L 156 van 25.6.2003.
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In verband met de trillingen die indiener tijdens het openbaar onderzoek heeft aangehaald, 
hebben de Belgische autoriteiten erop gewezen dat het bestuur van het Waalse Gewest de 
bevoegde autoriteit (te weten de Bestendige Deputatie van Henegouwen) 
exploitatievoorwaarden heeft voorgesteld opdat de exploitant de nodige maatregelen zou 
nemen om ervoor te zorgen dat de installaties zeker geen mechanische trillingen veroorzaken 
die de gezondheid en de veiligheid van de omwonenden zouden kunnen schaden of hen op 
een andere manier zouden hinderen.

In het licht van het voorafgaande en van de inlichtingen die indiener en de Belgische 
autoriteiten hebben verstrekt, en aangezien de vergunningsprocedure nog aan de gang is, is de 
Commissie van mening dat op dit ogenblik geen sprake is van een schending van het 
communautair recht.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Zoals reeds aangegeven in haar vorige antwoord, concludeerde de Commissie dat er geen 
sprake was van schending van het Gemeenschapsrecht.

De diensten van de Commissie hebben de informatie op de cd die indiener in de zomer naar 
de Commissie heeft gestuurd, nauwkeurig bestudeerd. De cd bevat documenten die al eerder 
waren ingediend en een kopie van een nieuwe, door de bevoegde autoriteiten afgegeven 
vergunning. Er wordt geen nieuw bewijs geleverd dat de aan de orde gestelde problemen met 
deze nieuwe vergunning niet zijn opgelost. De documenten bevatten geen enkele informatie 
die de Commissie een reden zou kunnen geven haar standpunt te herzien.
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