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HOOFDSTUK I. 
DEFINITIES 

Art 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:  
1° "de Vlaamse minister": 

het lid van de Vlaamse Regering tot wiens bevoegdheid de bescherming van het leefmilieu behoort; 
2° "het decreet":  

het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
3° "de indelingslijst": 

de aan dit besluit als bijlage I toegevoegde lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen tot vaststelling, overeenkomstig 
het bedoelde in artikel 3 van het decreet, bij welke van de drie klassen van inrichtingen zij worden ingedeeld, naargelang 
van de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor de mens en het leefmilieu; 

Gewijzigd bij art. 7.1.1.1, 1°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

4° "inrichtingen": 
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op de indelingslijst 
voorkomen; 

5° "exploiteren": 
in werking stellen of houden, gebruiken, installeren of in stand houden van een inrichting, daaronder begrepen het lozen 
van afvalwater; 

6° "exploitant": 
elke natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd; 

7° "veranderen van een inrichting": 
wijzigen, uitbreiden, toevoegen:  
- "wijzigen":  

het verplaatsen binnen de vergunde inrichting, of het aanwenden van een andere fabricagemethode; 
- "uitbreiden":  

het vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking 
heeft; 

- "toevoegen":  
 het vergroten in opslagcapaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen, waarop de geldende vergunning geen 

betrekking heeft; 
8° "tijdelijke inrichtingen": 

de in de indelingslijst me de letter T aangeduide vergunningsplichtige inrichtingen waarvan de exploitatie geen blijvende 
gevolgen voor het leefmilieu veroorzaakt en in principe niet langer zal duren dan:  
- één jaar, als het een inrichting betreft die verband houdt met een bouwwerf;  
- drie maanden in de andere gevallen.  

9° "afvalwater": 
verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met 
uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen; 

9° vervangen bij art. 7.1.1.1, 2°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

10° "huishoudelijk afvalwater": 
afvalwater dat enkel bestaat uit het water afkomstig van:  
- normale huishoudelijke activiteiten;  
- sanitaire installaties;  
- keukens;  
- het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen 

voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, 
klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, 
zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;  

- afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend; 

10° vervangen bij art. 7.1.1.1, 2°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

11° "koelwater": 
het water dat in de nijverheid voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of 
met andere verontreinigende stoffen; 

11° vervangen bij art. 7.1.1.1, 2°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

12° "bedrijfsafvalwater": 
alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van huishoudelijk afvalwater of koelwater; 

12° vervangen bij art. 7.1.1.1, 2°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

[13° "gevaarlijke stoffen”: 
toxische, persistente en bioaccumuleerbare stoffen of groepen van stoffen en andere stoffen of groepen van stoffen die 
aanleiding geven tot evenveel bezorgdheid;] 

 13° opgeheven bij art. 7.1.1.1, 3°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995. 
13° opnieuw opgenomen in deze lezing bij art. 1, 1°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[14° “prioritaire stoffen”: 
stoffen waarvan de lijst overeenkomstig de EG-richtlijn 2000/60/EG is vastgesteld in lijst III van bijlage 2C bij dit besluit; 
hiertoe behoren ‘prioritaire gevaarlijke stoffen op gebied van waterbeleid’ waarvoor maatregelen moeten worden 
getroffen;] 

14° opgeheven bij art. 7.1.1.1, 3°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995. 
14° opnieuw opgenomen in deze lezing bij art. 1, 2°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
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[14bis° “verontreinigende stoffen”: 
iedere stof die tot verontreiniging kan leiden, met name de stoffen waarvan de lijst overeenkomstig de EG-richtlijn 
2000/60/EG is vastgesteld in bijlage 2A bij dit besluit;] 

14bis ingevoegd bij art. 1, 3°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

15° "afvalstoffen": 
afvalstoffen zoals bedoeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn 
uitvoeringsbesluiten. De definities zoals bepaald in dat decreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn eveneens geldig voor de 
toepassing van dit besluit; 

16° "GPBV-installatie": 
een inrichting die in de vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter X en die als dusdanig onder de 
toepassing valt van de bepalingen van de titels I en II van het VLAREM inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996 en die de vaste technische eenheid 
omvat waarin de activiteiten en processen, vermeld in de tweede kolom, alsmede andere daarmee rechtstreeks 
samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de op die plaats ten uitvoer gebrachte 
activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging; 

16° opnieuw opgenomen bij art. 1, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

17° "vergunning": 
het gedeelte van (een) schriftelijk(e) besluit(en) of het besluit (die besluiten) in zijn (hun) geheel waarbij machtiging wordt 
verleend om een inrichting te exploiteren onder bepaalde voorwaarden die moeten garanderen dat de inrichting voldoet 
aan de eisen van dit reglement alsook van titel II van het VLAREM en waarbij een vergunning betrekking kan hebben op 
een of meer inrichtingen die zich op dezelfde locatie bevinden en die door dezelfde exploitant worden geëxploiteerd; 

17° opnieuw opgenomen bij art. 1, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

[18° ”belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting”: 
een wijziging van de kenmerken of de werking, of een uitbreiding van de installatie die gevolgen voor het milieu kan 
hebben en die volgens de vergunningverlenende overheid negatieve en significante effecten kan hebben op mens of 
milieu; In de zin van deze definitie wordt elke wijziging of uitbreiding van een exploitatie geacht belangrijk te zijn, indien de 
wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de drempelwaarden, voorzover deze bestaan, van een rubriek of subrubriek uit 
de indelingslijst die in de vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met het symbool X , voor zover deze 
indelingscriteria bestaan;] 

18° opnieuw opgenomen bij art. 1, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 
18° gewijzigd bij art. 1 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
18° vervangen bij art. 1, 4°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
18° vervangen bij art. 1, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

19° "gevaarlijke stoffen": 
stoffen, mengsels of preparaten, genoemd in bijlage 6, deel 1, gevoegd bij dit besluit of beantwoordend aan de criteria in 
bijlage 6, deel 2, gevoegd bij dit besluit en aanwezig als grondstof, product, bijproduct, residu of tussenproduct, met 
inbegrip van die stoffen waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze bij een ongeval ontstaan; 

19° opnieuw opgenomen bij art. 1, 4°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

20° "gevaar": 
de intrinsieke eigenschap van een gevaarlijke stof of van een fysische situatie die potentieel tot schade voor de 
gezondheid van de mens en/of het milieu kan leiden; 

20° opnieuw opgenomen bij art. 1, 5°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

21° "risico": 
de waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zich binnen een bepaalde periode of onder bepaalde omstandigheden 
voordoet; 

21° opnieuw opgenomen bij art. 1, 6°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

22° "Verdrag van Espoo": 
Verdrag inzake milieueffectenrapportage in grensoverschrijdend verband en van de aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII 
ondertekend in Espoo op 25 februari 1991; 

22° opnieuw opgenomen bij art. 1, 7°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

[23° “gebied”: 
tenzij anders gepreciseerd in de indelingslijst van titel I van het VLAREM of de desbetreffende hoofdstukken, afdelingen 
of subafdelingen van titel II van het VLAREM: 

a) ofwel, gebied bepaald in de plannen van aanleg of de behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunningen, 
vastgesteld in uitvoering van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, met 
bestemmingsvoorschriften zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en 
de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden; 

b) ofwel, als er een categorie van gebiedsaanduiding voor een gebied is aangegeven in de goedgekeurde gewestelijke, 
provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgesteld in uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening een van de volgende categorieën van gebiedsaanduiding: 
1) wonen; 
2) bedrijvigheid; 
3) recreatie; 
4) landbouw; 
5) bos; 
6) reservaat en natuur; 
7) overig groen; 
8) lijninfrastructuur; 
9) gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen; 
10) ontginning en waterwinning. 
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Voor de toepassing van dit besluit worden de categorieën van gebiedsaanduiding bedoeld sub b) gelijkgesteld met de 
overeenkomstige gebieden bedoeld sub a); 

c) ofwel, als er geen categorie van gebiedsaanduiding is aangegeven, door de stedenbouwkundige voorschriften van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan, vastgesteld in uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening, een gebied, bepaald in het gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 
met een met de bestemmingsvoorschriften, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, vergelijkbare hoofdbestemming;] 

23° opgeheven bij art. 2 B.Vl.Reg. 27 april 1994, B.S. 6 mei 1994. 
23° opnieuw opgenomen bij art. 2 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

24° "zwaar ongeval": 
een gebeurtenis zoals een zware emissie, brand of explosie als gevolg van onbeheerste ontwikkelingen tijdens de 
bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de gezondheid van 
de mens binnen of buiten de inrichting en/of voor het milieu ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen betrokken 
zijn; 

24° vervangen bij art. 1, 8°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

25° "grondwater": 
al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of 
ondergrond staat; 

[25bis° "watervoerende laag": 
een of meer ondergrondse rotslagen of andere geologische lagen die voldoende poreus en doorlatend zijn voor een 
belangrijke grondwaterstroming of de onttrekking van aanzienlijke hoeveelheden grondwater;] 

25bis° ingevoegd bij art. 1, 5°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

26° "directe lozing in grondwater": 
de inleiding van stoffen van bijlage 2 B bij dit besluit in het grondwater zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond; 

27° "indirecte lozing in grondwater": 
de inleiding van stoffen van bijlage 2 B bij dit besluit in het grondwater na doorsijpeling door bodem of ondergrond; 

28° "verontreinigen": 
het veroorzaken van een emissie die mens of milieu op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloedt of kan 
beïnvloeden; 

28° toegevoegd bij art. 7.1.1.1, 6°, B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995.  

29° "beste beschikbare techniek": 
het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de 
praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te 
vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet 
mogelijk blijkt algemeen te beperken;  
b) "technieken":  

 zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, 
geëxploiteerd en ontmanteld; 

c) "beschikbare":  
 op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en 

technisch haalbaar in de industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die 
technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd, mits ze 
voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn; 

d) "beste":  
 het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn 
geheel; 

29° vervangen bij art. 1, 9°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

[30° genetisch gemodificeerd micro-organisme (GGM) of organisme (GGO): 
een micro-organisme of een organisme waarvan het genetische materiaal gewijzigd is op een wijze die van nature of door 
voortplanting of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is. Volgens deze definitie vindt genetische modificatie plaats als een 
van de in bijlage 15 A., deel 1, genoemde technieken wordt toegepast, uitgenomen de technieken, opgesomd in bijlage 
15 A., deel 2, bij dit besluit;  

31° gebruiker: 
elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene 
organismen; 

32° bevoegde instantie: 
de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen], per adres hoofdbestuur; 

Gewijzigd bij art. 34, 1°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

33° technisch deskundige: 
de sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (SBB), bedoeld in 
artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de 
administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid, die op basis van een bevoegdheidsdelegatie 
overeenkomstig artikel 12, §2, van het voormelde samenwerkingsakkoord, de evaluatie van de bioveiligheid uitvoert.] 

30° tem 33° toegevoegd bij art. 1 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004. 

[[34° “energiestudie”]: 
een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 3 van het besluit inzake energieplanning voor ingedeelde 
energie-intensieve inrichtingen; 

[35° “energieplan”]: 
een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 3 van het besluit inzake energieplanning voor ingedeelde 
energie-intensieve inrichtingen; 

[36° “energiegebruik”]: 
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het primair elektriciteitsgebruik en primair energetisch gebruik van energiedragers en niet het non-energetisch gebruik 
van energiedragers in de vorm van als grondstof ingezette energiedragers.] 

34° t.e.m. 36° toegevoegd bij art. 8 B.Vl.reg. 14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004 en gewijzigd bij artikel 33 B.Vl.Reg. 4 februari 
2005, B.S. 28 februari 2005. 

[37° “broeikasgassen”: 
a) koolstofdioxide (CO2); 
b) methaan(CH4); 
c) distikstofoxide (N2O); 
d) fluorkoolwaterstoffen (HFK’s): de gefluoreerde broeikasgassen die zijn opgenomen in groep I van bijlage 5.16.5 van 
titel II van het VLAREM, met inbegrip van de isomeren ervan; 
e) perfluorkoolstoffen (PFK’s): de gefluoreerde broeikasgassen die zijn opgenomen in groep II van bijlage 5.16.5 van titel 
II van het VLAREM, met inbegrip van de isomeren ervan; 
f) zwavelhexafluoride (SF6): het gefluoreerde broeikasgas in groep III van bijlage 5.16.5 van titel II van het VLAREM; 

38° “BKG-inrichting”:  
een inrichting die in de vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter Y en die de vaste technische eenheid 
omvat waarin de activiteiten en processen, vermeld in de tweede kolom, alsmede andere daarmee rechtstreeks 
samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de op die plaats ten uitvoer gebrachte 
activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging; 

39° “aardgastransportsector”: 
de houders van vervoervergunningen voor aardgas, verleend op grond van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en de houders van vergunningen voor de 
ondergrondse opslag van aardgas, verleend op grond van de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en 
exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ, bestemd voor het opslaan van gas; 

40° “verificatiebureau”:  
de organisatie die aangesteld is om de correcte uitvoering van het Vlaams Benchmarking convenant over energie-
efficiëntie in de industrie van 29 november 2002 te bewaken, zoals bepaald in artikel 10 van dit convenant; 

41° […]  

41° opgeheven bij artikel 1, 1°, B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 

[42° verandering aan een BKG-inrichting: 
een verandering in de aard of de werking van een BKG-inrichting of een uitbreiding van een BKG-inrichting in de vorm 
van een fysieke verandering aan een BKG-inrichting die voldoet aan de twee volgende voorwaarden: 
a) het betreft een verhoging van de vergunde capaciteit van een van de vergunde activiteiten of processen waar een of 

meer van de subrubrieken van bijlage I van titel I van het VLAREM met vermelding Yk in de vierde kolom van 
toepassing zijn; 

b) de CO2-emissies van de BKG-inrichting zullen met meer dan tien procent stijgen of de CO2-emissies zullen op 
jaarbasis met meer dan vijftigduizend ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO2-emissies van 
de BKG-inrichting van de drie voorafgaande jaren;] 

 37° t.e.m. 42° toegevoegd bij artikel 33 B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005. 
 42° vervangen bij artikel 1, 2°, B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 

[43° “bijzonder beschermd gebied”: 
een gebied dat behoort tot één of meer van de volgende gebieden: 
a) de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in aanmerking komen als speciale 

beschermingszone en de waterrijke gebieden van internationale betekenis overeenkomstig het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 

b) een beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering van 
het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen; 

c) groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare 
gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke 
ordening; 

d) bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of 
ecologische waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening; 

e) een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, monument of archeologische zone;  
f) de waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering van het decreet van 24 

januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 
g) het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu; 
h) een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld erfgoedlandschap.] 

43° toegevoegd bij art. 1, 6°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[43° voertuig: 
gemotoriseerd transportmiddel, met uitzondering van vaartuigen; 

44° voertuigwrak: 
een voertuig dat een afvalstof is in de zin van artikel 2 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen.] 

 43° en 44° toegevoegd bij art. 45 B.Vl.Reg. 9 februari 2007, B.S. 22 maart 2007. 

[45° “het Departement”: 
het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie; 

46° “de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen”: 
de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de 
hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 

47° “de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving”: 
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de afdeling Milieu-inspectie van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden 
van de departementen van de Vlaamse ministeries;” 

48° “de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering”: 
de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 

49° “de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen”: 
de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement, zoals thans 
bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de 
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 

50° “de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging”: 
de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheersing, Milieu & Gezondheid van het departement, zoals thans bepaald met 
toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 

51° “de afdeling, bevoegd voor erkenningen”: 
de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de 
hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 

52° “de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid”  
de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; 

53° “de afdeling, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid”: 
de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het Departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;] 

Toegevoegd bij art. 34, 2°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

[54° “ondergrondse opslag van afvalstoffen”: 
een permanente afvalopslagvoorziening in een diepe onderaardse ruimte zoals een zout- of kaliummijn.] 

54 ° toegevoegd bij art. 1, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

[55° “uniek gemeentelijk loket”: 
het loket, vermeld in artikel 8quater van het decreet.] 

55° toegevoegd bij art. 1 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 
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HOOFDSTUK II. 
DE MELDING 

Art. 2. §1. Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, een inrichting die behoort of na de geplande 
verandering blijft behoren tot de derde klasse exploiteren of veranderen. 

§2. De in paragraaf 1 bedoelde melding dient te gebeuren door middel van een meldingsformulier, waarvan het model is 
vastgesteld [in bijlage 3.B van bijlage 3] bij onderhavig besluit, dat bij ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs [wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en ingediend bij het uniek gemeentelijk loket] 
van de gemeente waarin de percelen zijn gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of gepland 
is. Indien de inrichting zich over het grondgebied van meer dan één gemeente uitstrekt, [wordt het meldingsformulier gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen en ingediend bij het uniek gemeentelijk loket van elke gemeente] waarin 
percelen zijn gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of gepland is, voor de respectieve 
gedeelten van de inrichting gelegen op hun ambtsgebied. [Het meldingsformulier dat in voormeld geval wordt ingediend bij het 
uniek gemeentelijk loket van elke gemeente, bevat de gegevens van de volledige inrichting.] 

Gewijzigd bij art. 3, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
Gewijzigd bij art. 2, 1°, 2° en 3°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§3. [De melding moet alle gegevens en bijlagen bevatten die zijn opgenomen in het model van formulier voor de melding van 
de exploitatie of verandering van een inrichting van louter klasse 3 dat is vastgesteld in bijlage 3.B van bijlage 3 bij dit besluit.] 

Vervangen bij art. 3, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§4. In afwijking van de bepalingen van §§ 2 en 3 gelden voor de meldingen met betrekking tot inrichtingen die onlosmakelijk 
verbonden zijn met de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt de volgende 
bepalingen:  
[1° de eigenaar van het onroerend goed doet de melding. In geval van mede-eigendom doet de persoon die door de mede-

eigenaars als beheerder is belast met het beheer van het goed, de melding;] 

Vervangen bij art. 3, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

[2° de melding wordt gedaan met een brief die aangetekend wordt verzonden naar het uniek gemeentelijk loket en gericht is 
aan het college van burgemeester en schepenen. De brief bevat de volgende gegevens: 
a) de voor- en achternaam, het adres en de hoedanigheid van de persoon die de melding doet; 
b) het adres van het onroerend goed; 
c) de vermelding of het gaat om het exploiteren van een nieuwe inrichting, of het veranderen van een inrichting; 
d) de aard van de meldingsplichtige inrichting; 
e) een schets die de ligging van de inrichting aangeeft.] 

Vervangen bij art. 3, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

3° […] Opgeheven bij art. 3°, 3°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

Toegevoegd bij art. 1 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992 (B.S. 2 februari 1993) 

§5. In afwijking van §2 en §3 gelden voor de meldingen met betrekking tot de in de derde klasse ingedeelde inrichtingen die 
samen met inrichtingen van eerste of tweede klasse een milieutechnische eenheid als bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het 
VLAREM vormen, de volgende bepalingen: 
 
1° wanneer de ingedeelde inrichtingen, ingedeeld in de derde klasse, worden opgenomen in de vergunningsaanvraag of in 

de mededeling van verandering die overeenkomstig artikel 5, 6, 6bis en 6ter wordt ingediend bij de bevoegde overheid, 
geldt de vergunningsaanvraag of de mededeling als melding van deze derde klasse-inrichtingen;  

 
[2° in de overige gevallen moet de melding gebeuren overeenkomstig §2 en §3, met dien verstande dat ze in dit geval: 

a) alle gegevens en bijlagen moet bevatten die zijn opgenomen in het model van formulier voor de mededeling van de 
kleine verandering of een melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting dat is vastgesteld in bijlage 
3.A van bijlage 3 bij dit besluit; 

b) moet worden [gericht aan] de overheid die in eerste aanleg bevoegd is voor de vergunningsplichtige inrichting(en) die 
samen met de gemelde klasse 3-inrichting(en) een milieutechnische eenheid als bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II 
van het VLAREM vormen.] 

Vervangen bij art. 3, 3°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
Toegevoegd bij art. 2, 4°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§6. [Bijkomende exemplaren van de in de vorige paragrafen bedoelde schriftelijke melding met bijlagen, vermeld in §3, mogen, 
mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de bevoegde overheid en conform het formaat in open standaard ter zake 
vastgesteld door de Vlaamse minister, in digitale vorm op elektronische dragers worden ingediend. 
De schriftelijke melding, vermeld in het eerste lid, bevat een door de aanvrager ondertekende brief waarin deze verklaart dat de 
digitaal verstrekte gegevens volledig overeenstemmen met de schriftelijke versie.]  

Toegevoegd bij art. 3, 4°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

Art. 3. De exploitant van een niet als hinderlijk ingedeelde inrichting die na haar inbedrijfsstelling meldingsplichtig wordt door 
aanvulling of wijziging van de indelingslijst, is verplicht hiervan binnen de zes maanden na het van kracht worden van die 
aanvulling of wijziging de melding te doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2. 

Art. 4. §1. Het bevoegde college van burgemeester en schepenen neemt akte van de meldingen, bedoeld in artikel 2 en 3, met 
uitzondering van deze bedoeld in artikel 2, §5, 1° en 2°. 
 
De burgemeester schrijft de ontvangen meldingen in in een register dat overeenkomstig artikel 32 ingezien kan worden.  
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Wanneer de melding betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in één of meer van de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 
en/of de subrubriek 28.2 van de indelingslijst, stuurt de burgemeester zonder verwijl een afschrift van het meldingsformulier en 
zijn bijlage(n) naar de Vlaamse Landmaatschappij.  

[Wanneer de melding betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in rubrieken 52 tot 56 van de indelingslijst, stuurt de 
burgemeester zonder verwijl een afschrift van het meldingsformulier en zijn bijlage(n) aan de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater. 

Voornoemde afschriften kunnen ook in digitale vorm conform het formaat in open standaard, vermeld in artikel 2, §6, worden 
verstuurd.] 

Toegevoegd bij art. 4, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De overheid die in eerste aanleg bevoegd is voor de vergunningsplichtige inrichting(en) die samen met de gemelde derde 
klasse-inrichting(en) een milieutechnische eenheid als bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM vormen, neemt akte 
van de meldingen, bedoeld in artikel 2, §5, 1° en 2°. 

Deze akteneming wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 35, 5° wanneer het gaat om een akteneming door de 
bestendige deputatie van de provincie respectievelijk overeenkomstig artikel 36, 5° wanneer het gaat om een aktename door 
het college van burgemeester en schepenen.  

Wanneer de melding betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in één of meer van de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 
en/of de subrubriek 28.2 van de indelingslijst, stuurt de bevoegde overheid in elk geval zonder verwijl een voor eensluidend 
verklaard afschrift van de akteneming alsook een afschrift van het meldingsformulier en zijn bijlage(n) naar de Vlaamse 
Landmaatschappij.  

[Wanneer de melding betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in rubrieken 52 tot 56 van de indelingslijst, stuurt de 
bevoegde overheid zonder verwijl een afschrift van het meldingsformulier en zijn bijlage(n) aan de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater. 

Voornoemde afschriften kunnen ook in digitale vorm conform het formaat in open standaard, vermeld in artikel 2, §6, worden 
verstuurd.] 

Toegevoegd bij art. 4, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§3. De exploitatie of verandering van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2, mag worden aangevat de dag na de datum dat 
de melding met alle vereiste gegevens conform artikel 2 werd gedaan op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene 
inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van derde klasse, vastgesteld in het artikel 4.1.1.1 van titel II van het VLAREM  

§4. De exploitatie van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 3, mag worden voortgezet voorzover de melding met alle vereiste 
gegevens conform artikel 2 werd gedaan binnen de termijn, bedoeld in artikel 3. 

Vervangen bij art. 3 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
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HOOFDSTUK III. 
DE VERGUNNINGSAANVRAAG 

Art. 5. §1. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde 
inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse, exploiteren. 

Vervangen bij art. 4 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

§2. [De vergunningsaanvraag moet alle gegevens bevatten die als verplicht zijn aangeduid in het in bijlage 4 bij dit besluit 
gevoegde model van vergunningsaanvraagformulier alsook alle toepasselijke bijlagen die zijn voorgeschreven door dit artikel.] 

Vervangen bij art. 5, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§3. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting van de klasse 1 of 2 dienen gevoegd: 
1° een situeringsplan op schaal van ten minste 1/1.000, waarop de ligging van de gebouwen, de productie-eenheden, de 

opslagplaatsen, de stortplaatsen en de lozingspunten ten opzichte van de aanpalende percelen weergegeven is; 
 
2° een of meer uitvoeringsplannen op schaal van ten minste 1/200 waarop per productie-eenheid, per opslagplaats, per 

gebouw en per verdieping, de schikkingen van de installaties, machines, toestellen, apparaten (in voorkomend geval met 
hun bijhorende motoren en opgave van het vermogen ervan) en opslagplaatsen (met capaciteit) evenals de 
lozingspunten van de afvalwaters weergegeven zijn alsmede de als hinderlijk ingedeelde handelingen aangegeven zijn;  

 
3° een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
4° wanneer de aanvraag betrekking heeft op een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem alsmede 

[op het geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem [en niet-verontreinigde bagger- en 
ruimingsspecie] van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten met inbegrip van waterplassen en vijvers of] op 
een directe of indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in bijlage 2 B bij dit besluit, 

• een voorstel van werkplan zoals omschreven in titel II van het VLAREM; 

• een opmetingsplan voor putten, laagten en ophogingen met opgave van het maaiveld en berekening van de nuttige 
stortcapaciteit; 

• een voorstel van inrichtingsplan, zoals omschreven in titel II van het VLAREM; 

• een voorstel van plan voor afwerking, sluiting en nazorg van de stortplaats, zoals omschreven in titel II van het 
VLAREM; 

• een verbintenis voor het aangaan van een financiële zekerheid, zoals omschreven in titel II van het VLAREM.  

Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 13 juli 2001, B.S. 19 september 2001. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 31 mei 2002, B.S. 19 juni 2002.  
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004 (eerste ed). 

 
5° wanneer de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in een of meer van de subrubrieken 9.3 tot en 

met 9.8 van de indelingslijst:  
a) [een lijst met de aantallen dierplaatsen per ruimte in zover als mogelijk gespecificeerd volgens de diersoorten 

vermeld in bijlage 5.9 (“Opslagplaatsen voor mest)”, Hoofdstuk VII (“Richtlijnen voor de opslagcapaciteit voor 
mest”);] 

Vervangen bij art. 5, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008 , B.S. 27 januari 2009. 

b) […] Opgeheven bij art. 5, 3°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
c) […] Opgeheven bij art. 5, 4°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

 
6° wanneer de aanvraag betrekking heeft op de winning van grondwater die behoort tot een grondwaterwinningseenheid 

met een totale capaciteit, inclusief de geplande grondwaterwinning, van meer dan 2.500 m
3
/dag of meer dan 500.000 

m
3
/jaar:  

a) een hydrogeologische studie van het terrein en omgeving uitgevoerd door een of meer deskundigen die ten minste 
voldoende inzicht moet verschaffen inzake:  
i) algemene geologische situatie:  

- de geologische opbouw;  
- de lithologische kenmerken van de verschillende formaties;  

ii) algemene hydrogeologische situatie:  
- een algemene beschrijving van de waterhuishouding;  
- een uitvoerige beschrijving van de hydrogeologische kenmerken van de watervoerende laag waaruit 

water zal worden gewonnen (o.a. hydraulische geleidbaarheid, transmissiviteit, bergingscapaciteit, enz.);  
- bepalen van stromingsrichtingen en stromingssnelheden van het grondwater;  

iii) de fysico-chemische kenmerken van het grondwater van de watervoerende laag waaruit water zal worden 
gewonnen; 
- een berekening van de afpompingskegel in de watervoerende laag waaruit water zal worden gewonnen 

en de effecten op het bodemwater; 
- een overzicht van de grondwaterwinningen gelegen in een straal van 5 km met hun debiet; 

b) een technisch rapport waarin het effect, met inbegrip van de gevolgen op de natuur en het natuurlijk milieu, van de 
geplande grondwaterwinning op de openbare en private bovengrondse eigendommen is bestudeerd en 
omschreven; 

Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

 
7° wanneer de aanvraag betrekking heeft op het kunstmatig aanvullen van het grondwater:  

a) een hydrogeologische studie als bedoeld in 4°; 
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b) een technische nota betreffende de infiltratietechniek en de maatregelen die genomen worden om verontreiniging 
van de watervoerende lagen te voorkomen. 

Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§4. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting van de klasse 1 dient bovendien een uittreksel gevoegd uit het kadastraal 
plan met de gehele en gedeeltelijke percelen gelegen in een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen van de inrichting 
alsmede de lijst van de kadastrale eigenaars van deze percelen. 

[§5. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als bedoeld in de bepalingen van Titel 
IV, Hoofdstuk III, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt op straffe van 
onvolledigheid een overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld en goedgekeurd milieueffectrapport gevoegd.] 

Vervangen bij art. 5 ,5°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§6. [Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als bedoeld in de bepalingen van Titel 
IV, Hoofdstuk V, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt op straffe van 
onvolledigheid een overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld en goedgekeurd veiligheidsrapport gevoegd.] 

Vervangen bij art. 5, 6°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§7. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting van de klasse 1 of 2 die in de vierde kolom van de indelingslijst is 
aangeduid met de letter X, moeten bovendien de volgende stukken gevoegd: 
1° een bijlage over geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging die een beschrijving bevat van:  

a) de installatie en de aard en omvang van de activiteiten die daar plaatsvinden; 
b) de grondstoffen en hulpmaterialen, de andere stoffen, inzonderheid afvalstoffen en secundaire grondstoffen, en de 

energie die in de installatie worden gebruikt of door de installatie worden gegenereerd; 
c) de emissiebronnen van de installatie; 
d) de situatie van de plaats waar de installatie komt; 
e) aard en omvang van de te voorziene emissies van de installatie in elk milieucompartiment met een overzicht van de 

significante milieueffecten van de emissies; 
f) de beoogde technologie en de andere technieken ter voorkoming of, indien dat niet mogelijk is, ter vermindering 

van de emissies van de installatie; 
g) zo nodig de maatregelen betreffende de preventie en de nuttige toepassing van de door de installatie 

voortgebrachte afvalstoffen; 
h) de andere maatregelen die worden getroffen om te voldoen aan de algemene beginselen van de fundamentele 

verplichtingen van de exploitant, bedoeld in artikel 43ter; 
i) de maatregelen die worden getroffen ter controle van de emissies in het milieu; 
j) [een schets van de voornaamste door de aanvrager bestudeerde alternatieven, voorzover deze bestaan;] 

 
2° een niet-technische samenvatting van de in de bijlage, bedoeld in 1°, genoemde gegevens. 
Als de voormelde gegevens zijn opgenomen in het aanvraagformulier of een hierbij gevoegde andere bijlage en/of milieu-
effectrapport, moeten deze gegevens niet herhaald worden maar volstaat een verwijzing in deze bijlage naar deze gegevens in 
het aanvraagformulier, de bijlage(n) of het milieu-effectrapport.  

§7 toegevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  

[§8. In de volgende gevallen wordt bij de vergunningsaanvraag een energiestudie gevoegd als bedoeld in hoofdstuk I en II van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen: 

a) een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule; 
b) een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule voorzover 

de vergunningsaanvraag de voor het energiegebruik relevante onderdelen van de inrichting betreft, en waarvoor op 
grond van artikel 6bis een vergunning overeenkomstig artikel 5 en 6 moet worden aangevraagd; 

c) een nieuwe BKG-inrichting of een verandering aan een BKG-inrichting.  

In de volgende gevallen wordt bij de vergunningsaanvraag voor een hernieuwing van een vergunning een energieplan gevoegd 
als bedoeld in hoofdstuk I en II van het besluit inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen: 

a) een inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule; 
b) een inrichting die voor wat betreft haar CO2-emissies is ingedeeld als BKG-inrichting en die enkel 

verbrandingsinstallaties omvat die uitsluitend gebruikt worden voor ruimteverwarming, en waarvan het 
geaggregeerd thermisch ingangsvermogen meer bedraagt dan 20 MW; 

c) een inrichting die voor wat betreft haar CO2-emissies is ingedeeld als BKG-inrichting en die behoort tot de 
aardgastransportsector. 

In de gevallen bedoeld in b) en c) van het vorige lid geldt deze verplichting uiterlijk tot 31 december 2007. 
De maatregelen uit dit energieplan met een interne rentevoet van minstens 15% na belastingen moeten uiterlijk drie jaar na de 
toekenning van de milieuvergunning uitgevoerd zijn.] 

§8 toegevoegd bij art. 9 B.Vl.Reg. 14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004 en vervangen bij artikel 34, 1°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 
28 februari 2005. 

[§9. Bij de vergunningsaanvraag voor een BKG-inrichting of een verandering aan een BKG-inrichting waarvoor op grond van 
artikel 6bis een vergunning overeenkomstig artikel 5 en 6 moet worden aangevraagd, moeten bovendien de volgende stukken 
worden gevoegd: 
1° een door het verificatiebureau geverifieerd en [door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging] goedgekeurd 

[monitoringplan]. Elk [monitoringplan] dient ten minste het volgende te omvatten: 
a) het identificatienummer en de naam van de BKG-inrichting(en) met per BKG-inrichting een lijst van bron(nen) of 

groep van bronnen, waaruit de CO2-emissies afkomstig zijn; 
b) informatie over verantwoordelijkheden inzake de bewaking en rapportage binnen de BKG-inrichting; 
c) [een lijst van te monitoren emissiebronnen en bronstromen voor elke activiteit die in de BKG-inrichting wordt 

uitgevoerd; 
d) een beschrijving van de rekenmethode of de meetmethode die zal worden toegepast; 
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e) een lijst en een omschrijving van de niveaus voor activiteitsgegevens, emissiefactoren, oxidatie- en 
conversiefactoren voor elke te monitoren bronstroom; 

f) een beschrijving van de meetsystemen en een specificatie, met inbegrip van de precieze locatie, van de 
meetinstrumenten die voor elke te monitoren bronstroom zullen worden gebruikt; 

g) gegevens waaruit blijkt dat de onzekerheidsdrempels voor activiteitsgegevens en andere parameters (indien van 
toepassing) voor de toepasselijke niveaus voor elke bronstroom worden nageleefd; 

h) indien van toepassing, een beschrijving van de voor de bemonstering van brandstoffen en materialen te gebruiken 
methode om voor elk van de bronstromen de calorische onderwaarde, het koolstofgehalte, de emissiefactoren, de 
oxidatie- en conversiefactor en het biomassagehalte te bepalen; 

i) een beschrijving van de beoogde informatiebronnen of analysemethoden om voor elk van de bronstromen de 
calorische onderwaarde, het koolstofgehalte, de emissiefactor, de oxidatiefactor, de conversiefactor of de 
biomassafractie te bepalen; 

j) indien van toepassing, een lijst en een omschrijving van de niet-geaccrediteerde laboratoria en de desbetreffende 
analyseprocedures, met inbegrip van een lijst van alle toegepaste kwaliteitsborgingsmaatregelen;  

k) indien van toepassing, een beschrijving van de systemen voor continue emissiemeting die ter monitoring van een 
emissiebron zullen worden gebruikt, namelijk de meetpunten, de meetfrequentie, de gebruikte apparatuur, de 
kalibratieprocedures, de procedures inzake verzameling en opslag van gegevens, de aanpak die wordt gevolgd om 
de berekeningen te bevestigen en de rapportage onder meer van activiteitsgegevens en emissiefactoren;  

l) als van toepassing, wanneer de zogenaamde fall-backmethode wordt toegepast: een uitvoerige beschrijving van de 
methode en de onzekerheidsanalyse, als die niet al in het kader van punt a) tot en met k) zijn behandeld;] 

m) [een beschrijving van de procedures voor activiteiten op het vlak van de verzameling en verwerking van gegevens 
en de controle daarop, alsmede een beschrijving van die activiteiten; 

n) indien van toepassing, informatie over relevante koppelingen met activiteiten in het kader van het communautaire 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en andere milieubeheersystemen (bijvoorbeeld ISO14001:2004), 
namelijk over voor de broeikasgasemissiemonitoring en -rapportage relevante procedures en controles.] 

2° […] 
3° […] 

§9 toegevoegd bij artikel 34, 2°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005. 
Punt 2° en 3° vervangen bij art. 2, 4° en 5°, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
Punt 1° gewijzigd bij art. 1, 1° t.e.m. 4°, B.Vl.Reg. 11 januari 2008, B.S. 23 januari 2008, tweede editie. 
Punt 2° en 3° opgeheven bij art. 1, 5°, B.Vl.Reg. 11 januari 2008, B.S. 23 januari 2008, tweede editie. 

[§10. Bij een vergunningsaanvraag die betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld op basis van rubriek 2.3.11 van de 
indelingslijst, met uitzondering van wat betrekking heeft op het inert afval, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van 
turf en het niet–gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze worden gestort in een afvalvoorziening van categorie A, en met 
uitzondering van de afvalvoorzieningen vermeld in artikel 5.2.6.10.1, §3, van titel II van het VLAREM, moeten de volgende 
stukken worden gevoegd: 
1° het afvalbeheersplan of indien van toepassing het herziene afvalbeheersplan, vermeld in titel II, subafdeling 5.2.6.2, van 

het VLAREM; 
2° de voorgestelde financiële zekerheid, vermeld in titel II, subafdeling 5.2.6.8, van het VLAREM; 
3° de voorgestelde locatie van de afvalvoorziening, met inbegrip van eventuele alternatieve locaties.] 

Toegevoegd bij art. 1 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

Art. 6. §1. De milieuvergunningsaanvraag, bedoeld in artikel 5, met de voorgeschreven bijlagen wordt bij aangetekende 
zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs:  

Gewijzigd bij art. 5, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

1° in tien exemplaren [ingediend] bij de bestendige deputatie van de provincie tot wiens ambtsgebied de percelen behoren 
waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of gepland is, of, als de inrichting zich over het 
grondgebied van meer dan een provincie uitstrekt, bij de onderscheiden bestendige deputaties van de provincies voor de 
respectieve gedeelten van de inrichting gelegen binnen hun ambtsgebied, wanneer het gaat om:  

Gewijzigd bij art. 5, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

a) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie, de verdere exploitatie of de verandering van een inrichting van de 
klasse 1;  

b) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van de klasse 1 die na haar inbedrijfsstelling 
vergunningsplichtig wordt door aanvulling of wijziging van de indelingslijst;  

c) een vergunningsaanvraag voor het veranderen van een vergunde inrichting van de klasse 2 waarbij de geplande 
verandering de indeling van de inrichting in klasse 1 tot gevolg heeft;  

d) een vergunningsaanvraag voor het veranderen van een gemelde inrichting van de klasse 3 waarbij de geplande 
verandering de indeling van de inrichting in klasse 1 tot gevolg heeft;  

e) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie, de verdere exploitatie of de verandering van een inrichting van de 
klasse 2 van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling;  

f) een vergunningsaanvraag voor het veranderen van een gemelde inrichting van de klasse 3 van openbare besturen 
of een door hen opgerichte instelling waarbij de geplande verandering de indeling van de inrichting in klasse 2 tot 
gevolg heeft;  

2° in zeven exemplaren [gericht aan het college van burgemeester en schepenen en ingediend bij het uniek gemeentelijk 
loket] van de gemeente waarin de percelen zijn gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt 
of gepland is, of, als de inrichting zich over het grondgebied van meer dan een gemeente uitstrekt, [bij het uniek 
gemeentelijk loket van elke gemeente] voor de respectieve gedeelten van de inrichting gelegen binnen hun ambtsgebied, 
wanneer het gaat om:  

Gewijzigd bij art. 5, 3°, B.Vl.Reg. 18 september 2009 B.S. 28 oktober 2009. 

a) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie, de verdere exploitatie of de verandering van een inrichting van de 
klasse 2, andere dan die van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling;  

b) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van de klasse 2, andere dan deze van openbare 
besturen of een door hen opgerichte instelling, die na haar inbedrijfsstelling vergunningsplichtig wordt door 
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aanvulling of wijziging van de indelingslijst;  
c) een vergunningsaanvraag voor het veranderen van een gemelde inrichting van de klasse 3, andere dan deze van 

openbare besturen of een door hen opgerichte instelling, waarbij de geplande verandering de indeling van de 
inrichting in klasse 2 tot gevolg heeft;  

d) een vergunningsaanvraag voor de exploitatie of de verlenging van de exploitatie van een tijdelijke inrichting van 
klasse 1 of 2.  

Gewijzigd bij art. 8, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§1bis. Wanneer de inrichting zich over het grondgebied van meerdere gemeenten in eenzelfde provincie uitstrekt, wordt het 
aantal in te dienen exemplaren, bedoeld in §1, 1° vermeerderd met 2 per extra gemeente. 
[Het aanvraagformulier dat in het geval, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend bij het uniek gemeentelijk loket van elke 
gemeente, bevat de gegevens van de volledige inrichting.] 

Toegevoegd bij art. 8, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§2. Gelijktijdig met de indiening van de in artikel 5 bedoelde milieuvergunningsaanvraag conform voormelde §1, maakt de 
exploitant in voorkomend geval een exemplaar van het vergunningsaanvraagdossier met de voorgeschreven bijlagen over aan 
het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen bedoeld in het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming van zijn onderneming  

§3. Wanneer een inrichting onder toepassing valt van verschillende indelingsrubrieken die behoort tot verschillende klassen, 
dan geldt voor deze inrichting de procedure van de hoogste klasse. 

Gewijzigd bij art. 8, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

[§4. Bij een vergunningsaanvraag die betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld op basis van rubriek 2.3.11 van de 
indelingslijst, bezorgt de vergunningverlenende overheid de ontvankelijk verklaarde vergunningsaanvraag ter kennisgeving aan 
de instantie die door de federale overheid is belast met het opstellen van het externe noodplan.] 

Opgeheven bij art. 1 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Opnieuw opgenomen bij art. 2 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 
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HOOFDSTUK IIIBIS. 
VERANDERING VAN EEN VERGUNDE INRICHTING VAN 

KLASSE 1 OF 2 
Hoofdstuk IIIbis toegevoegd bij art. 9 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

Art. 6bis. §1. Voor de verandering van een vergunde inrichting dient overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 6 een 
vergunning te worden aangevraagd:  
1° wanneer de verandering van een vergunde inrichting de indeling van die inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft, 

ongeacht of deze inrichting samen met andere vergunde inrichtingen als een geheel moet worden beschouwd 
overeenkomstig de definitie van milieu-technische eenheid, bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM; 

2° wanneer de verandering een toevoeging betreft; 
3° wanneer de bevoegde overheid overeenkomstig de procedure vastgelegd in artikel 6ter en 6quater vaststelt dat de 

verandering van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de 
bestaande hinder vergroot. 

4° Voor de exploitatie van een nieuwe vergunningsplichtige inrichting, andere dan de vergunde inrichtingen die samen met 
de nieuwe inrichting overeenkomstig de definitie van milieu-technische eenheid, bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II van het 
VLAREM, als een geheel moet worden beschouwd, moet eveneens een vergunning overeenkomstig artikelen 5 en 6 te 
worden aangevraagd. 

§2. Voor de toepassing van de bepalingen van §1, 3° wordt aangenomen dat elk van de volgende verandering van die aard is 
dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot:  
1° [een belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting;]  

Vervangen bij art. 6, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

2° een uitbreiding van een vergunde inrichting met meer dan 50 %, ongeacht of deze inrichting samen met andere vergunde 
inrichtingen als een geheel moet worden beschouwd overeenkomstig de definitie van milieu-technische eenheid, bedoeld 
in artikel 1.1.2. van titel II van het VLAREM; 

3° een uitbreiding van een vergunde inrichting die, of waardoor de inrichting, onderworpen wordt aan een milieu-
effectbeoordeling en/of een veiligheidsrapportering; [of een verandering waardoor een vergunde inrichting onder het 
toepassingsgebied valt van een rubriek of subrubriek van de indelingslijst die in de vierde kolom is aangeduid met een X;]  

Gewijzigd bij art. 6, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

[4° een verandering die een verhoging van risiconiveau zoals bepaald in de indelingslijst bij dit besluit en in artikel 5.51.3.1, 
§2, van titel II van het VLAREM, inhoudt.] 

Toegevoegd bij art. 3 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004. 
Gewijzigd bij art. 3 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Voor het bepalen van de procentuele stijging zoals bedoeld in 2°, wordt de als gevolg van een milieuvergunningsaanvraag, 
bedoeld in artikel 6, vergunde situatie als basis genomen.  

§3. In de andere gevallen dan deze bedoeld in §1, moet de verandering van een inrichting overeenkomstig artikel 6ter worden 
meegedeeld aan de overheid die in eerste aanleg bevoegd is. 

Art. 6ter. §1. De mededeling van de kleine verandering, bedoeld in artikel 6bis, §3, moet gebeuren door middel van een 
meldingsformulier waarvan het model is vastgelegd in [bijlage 3.A], gevoegd bij dit besluit. Daarin worden ten minste de 
gegevens, bedoeld in artikel 2, §3 vermeld. 

Gewijzigd bij art. 7, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

[Voor de volledigheid van de mededeling moet deze alle gegevens en bijlagen bevatten die als verplicht zijn aangeduid in het in 
bijlage 3.A bij dit besluit gevoegde model van formulier voor de mededeling van de kleine verandering of een melding van 
klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting dat is vastgesteld in bijlage 3.A van bijlage 3.] 

Vervangen bij art. 7, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De mededeling van kleine verandering, bedoeld in §1, [wordt] bij een aangetekende zending of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs: 

Gewijzigd bij art. 7, 1° en 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

1° in vijf exemplaren [ingediend] bij de bestendige deputatie van de provincie tot wiens ambtsgebied de percelen behoren 
waarop de verandering van de inrichting gepland is, of, als de inrichting zich over het grondgebied van meer dan een 
provincie uitstrekt, bij de onderscheiden bestendige deputaties van de provincies voor de respectieve gedeelten van de 
inrichting gelegen binnen hun ambtsgebied, wanneer het gaat om:  

Gewijzigd bij art. 7, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

a) een mededeling voor het veranderen van een vergunde inrichting van de klasse 1; 
b) een mededeling voor het veranderen van een vergunde inrichting van klasse 2 van openbare besturen of een door 

hen opgerichte instelling;  

2° in vijf exemplaren [gericht aan het college van burgemeester en schepenen en ingediend bij het uniek gemeentelijk loket] 
van de gemeente waarin de percelen liggen waarop de verandering van de inrichting gepland is, of, als de inrichting zich 
over het grondgebied van meer dan een gemeente uitstrekt, [bij het uniek gemeentelijk loket van elke gemeente] voor de 
respectieve gedeelten van de inrichting gelegen binnen hun ambtsgebied, wanneer het gaat om een mededeling voor het 
veranderen van een vergunde inrichting van klasse 2, een andere dan deze van openbare besturen of een door hen 
opgerichte instelling.  

Gewijzigd bij art. 7, 3°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§3. Wanneer de inrichting zich over het grondgebied van meerdere gemeenten in eenzelfde provincie uitstrekt, wordt het aantal 
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bij de betrokken provinciale overheid in te dienen exemplaren, bedoeld in §2, 1°, vermeerderd met 1 per extra gemeente. 

Art. 6quater. §1. Voor de mededeling van een kleine verandering, bedoeld in artikel 6bis, §3, geldt de procedure vastgesteld 
door dit artikel. 

§2. Het onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid gebeurt als volgt:  
1° de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar onderzoekt de mededeling op volledigheid en 

ontvankelijkheid overeenkomstig artikel 6bis en 6ter;  
2° wordt de mededeling onontvankelijk bevonden, dan wordt de indiener binnen veertien kalenderdagen na het indienen van 

de mededeling hiervan door de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar schriftelijk in kennis 
gesteld;  

3° wordt de mededeling onvolledig bevonden, dan wordt de indiener binnen veertien kalenderdagen na het indienen van de 
mededeling hiervan door de bevoegde overheid of haar daartoe gemachtigde ambtenaar schriftelijk in kennis gesteld;  

4° wordt de mededeling ontvankelijk en volledig bevonden, dan wordt de indiener binnen 14 kalenderdagen na de indiening 
van de mededeling of na het verstrekken van de aanvullende gegevens hiervan door de bevoegde overheid of door haar 
daartoe gemachtigde ambtenaar schriftelijk in kennis gesteld;  

5° indien er binnen veertien kalenderdagen na het indienen van de mededeling of na het verstrekken van de aanvullende 
gegevens geen schriftelijke kennisgeving aan de indiener werd verzonden, wordt de mededeling geacht ontvankelijk en 
volledig te zijn.  

De kennisgeving, bedoeld in 2°, vermeldt de reden van de onontvankelijkheid en wijst eventueel de overheid aan die bevoegd 
geacht wordt om kennis te nemen van de mededeling of van een vergunningsaanvraag.  
De kennisgeving, bedoeld in 3°, vermeldt de inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;  

§3. De bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar stuurt op de dag van de verzending van de brief, 
bedoeld in §2, 4° een exemplaar van het volledige mededelingsdossier naar de adviesverlenende overheidsorganen, bedoeld 
in artikel 20, §1, 1° en 2°. […] [Als de mededeling betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld in de rubrieken 52 tot en 
met 56 van de indelingslijst wordt daarenboven een exemplaar gezonden aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, 
bevoegd voor grondwater.][Als de mededeling betrekking heeft op een BKG-inrichting, wordt daarenboven een exemplaar 
gezonden aan de [afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging]  

Gewijzigd bij art. 8  B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

De overheidsorganen, bedoeld in het eerste lid, brengen hun advies uit overeenkomstig hoofdstuk VI. Bij gebrek aan advies 
binnen een termijn van 30 kalenderdagen, wordt aangenomen dat bedoeld(e) adviesverlenend(e) overheidsorgaan(en) een 
gunstige beoordeling over de door haar te onderzoeken aspecten met betrekking tot de meegedeelde verandering heeft 
(hebben) uitgebracht. 

Gewijzigd bij art. 1 B.Vl.Reg. 19 september 2003, B.S. 10 oktober 2003. 

Gewijzigd bij art. 5 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Gewijzigd bij art. 36 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§4. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief, bedoeld in §2, 4°, doet 
de bevoegde overheid bij gemotiveerd besluit uitspraak over de mededeling van de kleine verandering. 
Indien deze overheid daarbij vaststelt dat de verandering van die aard is dat ze:  
1° ofwel een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt; 
2° ofwel de bestaande hinder vergroot; 
moet voor de beoogde verandering een vergunning worden aangevraagd; deze vaststelling is niet vatbaar voor beroep.  
In het andere geval wordt de verandering door een aktename vergund voor een bepaalde termijn waarvan de einddatum die 
van de lopende vergunning niet mag overschrijden. Deze aktename is wel vatbaar voor beroep overeenkomstig artikel 49 en 50 
wanneer het gaat om een uitspraak van het college van burgemeester en schepenen, respectievelijk van artikel 51 en 52 
wanneer het gaat om een uitspraak van de bestendige deputatie van de provincie;  

§5. De aktename, bedoeld in §4, wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 35, 5° wanneer het gaat om een uitspraak van 
de bestendige deputatie van de provincie respectievelijk overeenkomstig artikel 36, 5° wanneer het gaat om een uitspraak van 
het college van burgemeester en schepenen. 
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HOOFDSTUK IV. 
PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN 

Opschrift vervangen bij art. 10 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

Art. 6quinquies. […] 

Toegevoegd bij art. 11 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Opgeheven bij art. 2 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 

Art. 7. §1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
1. “inrichting”: het gehele gebied dat door een exploitant wordt beheerd, waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of 

meer installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur of activiteiten; 
2. “installatie”: een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, 

behandeld of opgeslagen; die eenheid omvat alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen 
spoorwegaftakkingen, laad- en loskades, aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al dan niet 
drijvende constructies, die nodig zijn voor de werking van de installatie; 

3. “opslag”: de aanwezigheid van een hoeveelheid gevaarlijke stoffen voor opslag, veilige bewaring of voorraadbewaring; 
4. “aanwezigheid van gevaarlijke stoffen”: de feitelijke of toegestane aanwezigheid van dergelijke stoffen in de inrichting, dan 

wel de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waarvan bekend is dat ze kunnen ontstaan als een industrieel chemisch 
proces buiten controle geraakt, in hoeveelheden gelijk aan of hoger dan de drempelwaarden vermeld in bijlage 6, delen 1 
en 2, gevoegd bij dit besluit; 

5. “schierongeval”: ongecontroleerde gebeurtenis die op toevallige wijze tot een zwaar ongeval aanleiding kan geven. 

§2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op: 
1. militaire inrichtingen, installaties of opslagplaatsen; 
2. winningsindustrieën die zich op het gebied van exploratie en exploitatie van delfstoffen in mijnen en groeven en op dat van 

boringen bewegen ; 
3. stortplaatsen voor afval. 

Vervangen bij art. 3 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 

Art. 8. §1. De exploitant van een inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de 
hoeveelheid bepaald [in bijlage 6, kolom 3 van de delen 1 en 2,] gevoegd bij dit besluit, moet, vooraleer over te gaan tot een 
vergunningsaanvraag, een veiligheidsrapport indienen. In dit veiligheidsrapport toont hij de volgende zaken aan: 
1. Er wordt een beleid gevoerd ter preventie van zware ongevallen en er is een veiligheidsbeheerssysteem voor het 

uitvoeren daarvan, overeenkomstig de punten, genoemd in bijlage 5, deel 1., gevoegd bij dit besluit; 
2. De gevaren van zware ongevallen zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om ze te voorkomen en de 

gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken; 
3. Het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking samenhangende installaties, 

opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die samenhangen met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de 
inrichting zijn voldoende veilig en betrouwbaar; 

4. De nodige gegevens werden verstrekt voor de opstelling van het externe noodplan om bij een zwaar ongeval de nodige 
maatregelen te kunnen treffen; 

5. Er wordt gegarandeerd dat de bevoegde overheden voldoende zullen worden geïnformeerd, zodat ze besluiten kunnen 
nemen over nieuwe activiteiten of over ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen. 

Gewijzigd bij art. 9 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De indiening van een veiligheidsrapport, zoals bedoeld in §1, voorafgaandelijk aan een vergunningsaanvraag, is tevens 
vereist in geval van een wijziging van een installatie, opslag of proces of van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
die voor de gevaren van zware ongevallen belangrijke gevolgen kunnen hebben. 

§3. In het veiligheidsrapport worden ten minste de inlichtingen opgenomen die vermeld staan in bijlage 5, deel 2. 

Vervangen bij art. 4 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 

Art. 9. §1. Het veiligheidsrapport dient opgesteld op initiatief en op kosten van de aanvrager van een milieuvergunning voor, of 
van de exploitant van een in artikel 8 bedoelde inrichting door het in artikel 10 bedoelde college van deskundigen van 
verschillende disciplines. 

Gewijzigd bij art. 5 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 

§2. De in §1 bedoelde vergunningsaanvrager en exploitant stelt de nodige informatie ter beschikking van het in artikel 10 
bedoelde college van deskundigen. 

Art. 10. §1. Het college van deskundigen dat door de in artikel 9, §1 bedoelde vergunningsaanvrager of exploitant met de 
opstelling van het veiligheidsrapport wordt gelast, is als volgt samengesteld: 
1° desgewenst één of meer niet-erkende deskundige(n), aangewezen door de vergunningsaanvrager of exploitant, die 

vertrouwd is (zijn) met de technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming en beperking van de 
veiligheidsrisico's eigen aan de geplande inrichting; 

2° één of meer erkende deskundige(n), gekozen door de vergunningsaanvrager of exploitant uit de lijst van de door de 
Vlaamse minister erkende deskundigen inzake de discipline "externe veiligheid risico's voor zware ongevallen". 

§2. Het in §1 bedoelde college van deskundigen kan, met het oog op de opstelling van het veiligheidsrapport, kennisnemen en 
gebruik maken van alle informatie betreffende de toestand van water, lucht, bodem, fauna, flora, akkers en natuurgebieden e.a. 
die beschikbaar is bij [het Departement] alsmede bij de Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen belast met een opdracht 
inzake milieu en/of natuur. [Voormeld Departement], maatschappijen en instellingen stellen de in het eerste lid bedoelde 
informatie ter beschikking op eenvoudige schriftelijke vraag van het college van deskundigen, voor zover dit laatste door de 
bevoegde inspectie volledig werd bevonden. 

Gewijzigd bij art. 37 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
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§3. De in artikel 9, §1 bedoelde vergunningsaanvrager of exploitant waarborgt de opstelling van het veiligheidsrapport 
overeenkomstig de voorschriften van onderhavig besluit door middel van een schriftelijke overeenkomst af te stuiten met de in 
§1 bedoelde deskundigen. 

§4. Het college van deskundigen onderzoekt en evalueert redelijke alternatieve oplossingen, die minder veiligheidsrisico's 
meebrengen. 

§5. Het college van deskundigen geeft een overzichtelijke samenvatting van het rapport, vermeldt de leemtes in de kennis en 
informatie, en geeft een duidelijke beoordeling van de voorziene veiligheidsrisico's, en dit tevens voor de eventueel vermelde 
alternatieven. 

Art. 11. §1. De Vlaamse minister kan een deskundige, zoals bedoeld in art. 10, §1, 2°, erkennen voor de discipline "externe 
veiligheid risico's voor zware ongevallen". 

§2. De aanvraag tot erkenning als deskundige dient er ter post aangetekend schrijven ingediend bij de Vlaamse minister. De 
aanvrager is ertoe gehouden al door de Vlaamse minister met het oog op deze erkenning gevraagde gegevens en/of 
documenten te verstrekken. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dienen de statuten van de vennootschap of vereniging 
evenals de namen van haar zaakvoerders of beheerders medegedeeld.  

§3. De erkenning als deskundige wordt verleend voor een termijn van maximum vijf jaar. Deze erkenning kan worden verlengd.  

§4. Om erkend te kunnen worden, moet elke deskundige aan de volgende voorwaarden voldoen:  
1° Als het een natuurlijke persoon betreft:  

a) van Belgische nationaliteit zijn; 
b) van zijn burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de dienstplichtwetten; 
d) houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger of universitair onderwijs; 
e) een voldoend geachte ervaring en onderlegdheid bezitten in het domein van de beschouwde discipline(s); 
f) niet bezoldigd zijn door het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, een vereniging 

van gemeenten of een daarvan afhangende instelling of bestuur, behalve als lid van het onderwijzend personeel. 
 
2° Als het een rechtspersoon betreft:  

a) een vennootschap of vereniging zijn naar Belgisch recht met zetel in België wiens statuten geen enkele bepaling 
bevatten die strijdig is met die van dit besluit; 

b) erkende deskundigen in dienst hebben die belast zullen worden met de opstelling van de rapporten. 

§5. De erkenning kan door de Vlaamse minister te allen tijde worden opgeheven wanneer niet meer aan de 
erkenningsvoorwaarden wordt voldaan.  

§6. Het is de erkende deskundigen verboden, zelfs na het beëindigen van hun functie, feiten kenbaar te maken waarvan zij ten 
gevolge van hun opdrachten kennis zouden hebben gekregen.  

Art. 12. Alvorens over te gaan tot de opstelling van een veiligheidsrapport zoals vereist volgens artikel 8, §1 of §2, geeft de 
exploitant per ter post aangetekende zending aan [de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering] kennis van zijn 
voornemen tot exploitatie van een inrichting waarvoor overeenkomstig dit besluit een veiligheidsrapport vereist is. 

Vervangen bij art. 6 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Gewijzigd bij art. 38 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
Gewijzigd bij art. 11 B.Vl.Reg. 29 mei 2009, B.S. 3 september 2009, tweede editie. 

Art. 13. Het door een exploitant voorgelegde veiligheidsrapport kan in de zin van onderhavig besluit slechts als dusdanig in 
aanmerking worden genomen, wanneer dit is opgesteld door een college van deskundigen waarvan de samenstelling 
overeenkomstig artikel 12 volledig wordt bevonden. 

Art. 14. §1. Het overeenkomstig de bepalingen van onderhavig besluit opgestelde veiligheidsrapport wordt door de exploitant 
aan [de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering] voorgelegd. De exploitant bezorgt hiertoe vier door het college van 
deskundigen ondertekende exemplaren van het volledige veiligheidsrapport aan [voormelde afdeling]. 

Gewijzigd bij art. 7 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Gewijzigd bij art. 12 B.Vl.Reg. 29 mei 2009, B.S. 3 september 2009, tweede editie. 

§2. De in §1 [voormelde afdeling] gaat na of het voorgelegde veiligheidsrapport is opgesteld conform de bepalingen van 
onderhavig besluit en onderzoekt daarenboven of de volgens artikel 8 vereiste informatie volledig in dit veiligheidsrapport is 
verstrekt op basis van de door de exploitant ter kennis gegeven summiere omschrijving en ruimtelijke situering van de geplande 
inrichting. 

§3. De in §1 [voormelde afdeling] deelt onverwijld het resultaat van het in §2 bedoelde onderzoek per ter post aangetekend 
schrijven mee aan de exploitant evenals aan de overheid bevoegd om in eerste aanleg uitspraak te doen over de aanvraag tot 
vergunning voor het exploiteren of veranderen van bedoelde inrichting. 

§4. Indien de in §1 [voormelde afdeling] het voorgelegde veiligheidsrapport volledig in overeenstemming met onderhavig besluit 
bevindt, kent deze Administratie een conformiteitscode toe aan het rapport en levert een voor conform gekenmerkt exemplaar 
van het veiligheidsrapport af aan de exploitant. 

§5. Indien de in §1 [voormelde afdeling] het voorgelegde veiligheidsrapport niet of niet volledig in overeenstemming met 
onderhavig besluit bevindt, motiveert deze Administratie deze bevinding in haar in §3 bedoelde mededeling aan de exploitant. 
Elk verbeterd en/of nieuw veiligheidsrapport wordt voorgelegd en behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in 
onderhavig besluit. 

§6. Indien de exploitant de in §3 bedoelde mededeling niet heeft ontvangen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen 
vanaf de datum van afgifte van het veiligheidsrapport aan de in §1 bedoelde administratie, wordt aangenomen dat het 
voorgelegde veiligheidsrapport conform de bepalingen van onderhavig besluit is opgesteld. 

Artikel gewijzigd bij art. 39 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
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Art. 15. §1. De exploitant voegt bij elke aanvraag tot vergunning van een nieuwe inrichting of hernieuwing van een vergunning 
voor het exploiteren van een inrichting, waarvoor een veiligheidsrapport is vereist evenals bij elke aanvraag tot verandering van 
een bestaande inrichting die ingevolge de geplande verandering onder toepassing valt van de bepalingen van artikel 8, §2 het 
overeenkomstig artikel 14 voor conform gekenmerkte veiligheidsrapport ofwel een [kopie] hiervan. 

§2. De overheid, bij wie de vergunningsaanvraag voor de exploitatie of de hernieuwing van een inrichting waarvoor een 
veiligheidsrapport is vereist alsmede voor de verandering van een vergunde inrichting die ingevolge de geplande verandering 
onder toepassing valt van artikel 8, §2 wordt ingediend, kan de aanvraag niet volledig bevinden indien het bij de aanvraag 
gevoegde veiligheidsrapport niet is volledig bevonden of geacht overeenkomstig artikel 14. 

§3. De besluiten van het veiligheidsrapport zijn een bijlage die overeenkomstig artikel 17 ter inzage dient gelegd.  

Gewijzigd bij art. 8 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Gewijzigd bij art. 3, 1°, B.Vl.Reg. 23 april 2004, B.S. 5 augustus 2004. 

Art. 16. De in artikel 14, §1, van dit besluit [voormelde afdeling] deelt onverwijld na de toekenning van de conformiteitcode aan 
het veiligheidsrapport, overeenkomstig artikel 14, §4, of na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 14, §6, een 
exemplaar van het rapport mee aan: 
 
1° de betrokken beoordelingsdienst van de federale overheid zoals bedoeld in artikel 5, §2, 4°, van het samenwerkingsakkoord 
van 21 juni 1999 gesloten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken; 
 
2° de algemene directie van de Civiele Bescherming van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken.” 

Vervangen bij art. 9 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Gewijzigd bij art. 40 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
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HOOFDSTUK V. 
HET OPENBAAR ONDERZOEK 

Art. 17. §1. Ongeacht de klasse waartoe de geplande inrichting behoort, omvat het openbaar onderzoek over een 
vergunningsaanvraag: 
1° het op bevel van de bevoegde burgemeester ter inzage leggen van de vergunningsaanvraag en zijn bijlagen gedurende 

dertig kalenderdagen bij de diensten van het gemeentebestuur;  
2° het op bevel van de bevoegde burgemeester aanplakken gedurende dezelfde periode op de plaats waar de exploitatie 

gebeurt of is gepland en op de plaatsen voorbehouden voor de officiële berichten van een bekendmaking. […] 

Gewijzigd bij art. 3, 1° en 2°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  

§2. [De bekendmaking vermeld in §1 wordt opgesteld volgens het model dat als bijlage 8 bij dit besluit is gevoegd. De volgorde 
en formulering van de titels en de vragen in het model moet nageleefd worden. Bij meerkeuzevragen kan het voldoende zijn om 
alleen het toepasselijke antwoord te vermelden. De bekendmaking wordt gedrukt met zwarte letters op geel papier en heeft een 
grootte van ten minste 35 dm².] De bekendmaking wordt tijdens de gehele duur van te aanplakking in goed zichtbare en goed 
leesbare staat gehouden. 
Op de plaats waar de exploitatie gebeurt of is gepland, wordt voormelde bekendmaking aangebracht op een schutting of op een 
aan een paal bevestigd bord, op de grens tussen het perceel en de openbare weg en evenwijdig met deze laatste, en op een 
maximumhoogte van 2 m.  
De burgemeester waakt erover dat de aanplakking van voormelde bekendmaking gebeurt binnen een termijn van tien 
kalenderdagen na de datum van verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid van het vergunningsaanvraagdossier.  
De in §1 vermelde termijn van dertig kalenderdagen van bekendmaking vangt aan de dag volgend op deze dat voormelde 
aanplakking is gebeurd.  

Gewijzigd bij art. 3, 3°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  

§3. Voor inrichtingen van de eerste klasse omvat het openbare onderzoek bovendien: 
1° het door de bevoegde burgemeester schriftelijk ter kennis brengen van de aanvraag aan de op de in artikel 5, §4 

bedoelde lijst van de kadastrale eigenaars voorkomende eigenaars alsmede aan de gebruikers van de gebouwen 
gelegen in een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen van de inrichting voor zover deze gelegen zijn in dezelfde 
gemeente als de inrichting; indien één of meer van de kadastrale percelen of gebouwen binnen deze straal gelegen zijn 
op het grondgebied van een naburige gemeente, wordt de aanvraag schriftelijk ter kennis gebracht van het college van 
burgemeester en schepenen van deze gemeente dat op zijn beurt de voormelde gebruikers van de gebouwen en 
eigenaars binnen de vermelde straal in kennis stelt;  

2° het door de bevoegde burgemeester schriftelijk ter kennis brengen van de aanvraag aan het comité voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen bedoeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming van 
elke onderneming gelegen in een straal van 100 m rond de inrichting;  

3° het door de bevoegde burgemeester schriftelijk ter kennis brengen van de aanvraag aan de Technische Inspectie van de 
Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de openbare besturen die belast zijn 
met het beheer van een verkeersweg, een waterloop of een instelling binnen te bovenvermelde straal;  

4° de bekendmaking van het openbaar onderzoek in opdracht van de bevoegde burgemeester, in minimum twee dag- en/of 
weekbladen waarvan één met regionaal karakter [of in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter en op een 
voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats op de website van de gemeente]. 

Gewijzigd bij art. 3, 4°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  

Art. 18. §1. Voor de inrichtingen van klasse 1 waarvoor een milieu-effectrapport of een veiligheidsrapport wordt vereist, dient in 
het kader van het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag tenminste één informatievergadering te worden 
georganiseerd.  
Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen kan ook voor alle andere vergunningsplichtige inrichtingen van 
klasse 1 of 2 een informatievergadering worden georganiseerd. 

§2. De informatievergadering, als bedoeld in §1 moet plaatsvinden tijdens de periode bedoeld in artikel 17, §1, 1° van dit 
besluit, in de gemeente(n) waarin de percelen zijn gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of 
gepland is. 
Het college van burgemeester en schepenen van bedoelde gemeente(n) bepaalt de datum, het uur en de plaats ervan.  
Hetzelfde college is belast met de aankondiging van die vergadering in tenminste twee dag- of weekbladen waarvan één met 
regionaal karakter.  

§3. Worden op de informatievergadering schriftelijk uitgenodigd: de vergunningsaanvrager, de adviesverlenende 
overheidsorganen en, voor de inrichtingen van de eerste klasse, de voorzitter van de provinciale milieuvergunningscommissie 
bedoeld in artikel 22 of de voorzitter van de gewestelijke milieuvergunningscommissie bedoeld in artikel 26 van onderhavig 
besluit, indien het gaat over een aanvraag tot vergunning die overeenkomstig artikel 6 bij de Vlaamse minister dient ingediend. 

§4. De informatievergadering is openbaar en wordt voorgezeten door een lid van het college van burgemeester en schepenen 
of zijn afgevaardigde. De in §3 genoemde personen of hun afgevaardigden kunnen op deze vergadering bijkomende toelichting 
inzake de vergunningsaanvraag verstrekken.  
Het verslag van de vergadering wordt opgesteld door een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen. 

Art. 19. Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek wordt door de burgemeester een dossier samengesteld dat omvat: 
1° het bewijs van de aanplakking bedoeld in artikel 17, §1, 2° evenals van de eventuele bekendmakingen en kennisgevingen 

bedoeld in de artikelen 17, §3 en 18, §2 van onderhavig besluit; 
2° in voorkomend geval, het verslag van de informatievergadering bedoeld in artikel 18 van dit besluit; 
3° het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en 

opmerkingen. 

Art. 19bis. §1. Wanneer op om het even welke wijze door de bevoegde vergunningverlenende overheid wordt vastgesteld dat 
de exploitatie van de inrichting negatieve en significante effecten op het milieu van een ander Gewest en/of van een andere 
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EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo zou kunnen hebben, of wanneer een ander Gewest en/of een 
EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo die daardoor in belangrijke mate getroffen kan worden ter zake 
een verzoek indient, bezorgt deze bevoegde vergunningverlenende overheid een exemplaar van de 
milieuvergunningsaanvraag en de bijbehorende bijlagen aan de bevoegde autoriteit van het bedoelde Gewest en/of EU-lidstaat 
en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo. 

[Daarbij worden de volgende gegevens meegedeeld: 
1° het feit dat een besluit onderworpen is aan een milieueffectrapportage, of in voorkomend geval, het feit dat het 

voorgenomen project niet onderworpen is aan de milieueffectrapportage, of aan het hieronder vermelde overleg tussen 
lidstaten; 

2° nadere gegevens betreffende de bevoegde overheid voor de milieuvergunningsaanvraag; 
3° nadere gegevens betreffende de overheid waarbij relevante informatie kan worden verkregen en waaraan opmerkingen 

of vragen kunnen worden voorgelegd; 
4° nadere gegevens betreffende de termijnen voor het toezenden van opmerkingen of vragen; 
5° tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante informatie; 
6° nadere gegevens inzake de regelingen betreffende inspraak en raadpleging van het publiek.] 

Deze gegevens dienen als basis voor het nodige overleg in het kader van de bilaterale betrekkingen tussen de gewesten en/of 
EU-lidstaten en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo volgens het beginsel van wederkerigheid en gelijke 
behandeling. 

Tweede lid ingevoegd bij art. 4, 1°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 

§2. De bevoegde vergunningverlenende overheid gaat over tot de toezending, bedoeld in §1, op het tijdstip waarop zij het 
vergunningsaanvraagdossier toezendt aan de bevoegde burgemeester met opdracht tot het instellen van het openbaar 
onderzoek, bedoeld in artikel 17. [De bevoegde burgemeester maakt de tijd, plaats en wijze van verstrekking van relevante 
informatie, in het bijzonder over het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 17, aan de bevoegde autoriteit van de andere 
lidstaat bekend.] 
De belanghebbende inwoners van het betrokken Gewest en/of EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo 
kunnen: 
1° deelnemen aan het openbaar onderzoek, bedoeld in artikel 17; 
2° deelnemen aan het openbaar onderzoek dat de bevoegde autoriteit van het betrokken Gewest en/of EU-lidstaat en/of een 

Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo op basis van het ontvangen vergunningsaanvraagdossier eventueel op haar 
eigen grondgebied organiseert. 

De bevoegde autoriteit van het betrokken Gewest en/of EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo kan haar 
opmerkingen samen met de resultaten van het eventueel door haar georganiseerde openbaar onderzoek aan de bevoegde 
vergunningverlenende overheid ter kennis brengen binnen een termijn van twee maanden na de datum van de toezending, 
bedoeld in het eerste lid.  

Gewijzigd bij art. 4, 2°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 

§3. Wanneer de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een MER-plichtige inrichting wordt overeenkomstig de EU-
richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 met het betrokken Gewest en/of EU-lidstaat overleg gepleegd over onder andere de 
potentiële grensoverschrijdende effecten van de inrichting en de maatregelen die worden overwogen om die effecten te 
beperken of teniet te doen en wordt een redelijke termijn overeengekomen waarbinnen het overleg moet plaatsvinden. 

Toegevoegd bij art. 14 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
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HOOFDSTUK VI. 
DE ADVIEZEN 

Art. 20. §1. De overheidsorganen die advies uitbrengen over een vergunningsaanvraag, bedoeld in artikel 6, §1, 1°, alsmede 
over een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie of van het college van burgemeester en 
schepenen zijn: 
[1° de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen]; 
 
2° [wat de stedenbouwkundige aspecten betreft: 

a) als het gaat om een vergunningsaanvraag, andere dan die van openbare besturen of een door hen opgerichte 
instelling,: het Agentschap R-O Vlaanderen, behalve wanneer het een inrichting betreft die is gelegen in een 
gemeente waarvan de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door 
artikel 193, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in welk geval 
de stedenbouwkundige aspecten worden geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen, dat hiertoe 
het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar inwint en in zijn advies opneemt; 

b) als het gaat om een vergunningsaanvraag van openbare besturen of van een door hen opgerichte instelling: het 
Agentschap R-O Vlaanderen; 

c) als het gaat om een beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen: het Agentschap 
R-O Vlaanderen, behalve wanneer het een inrichting betreft die is gelegen in een gemeente waarvan de Vlaamse 
Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door artikel 193, §1, van het decreet 
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in welk geval de stedenbouwkundige 
aspecten worden geadviseerd door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; 

d) als het gaat om een beroep tegen een beslissing van de deputatie van de provincieraad: de afdeling bevoegd voor 
het stedenbouwkundig beleid;] 

         Vervangen bij art. 10, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

 

3° de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid; 
 
4° de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen; 
 
5° de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
 
6° de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in 

de atmosfeer; 
 
7° […] Geschrapt bij art. 10, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
 
8° de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater; 
 
9° de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging;]  
 
[10° het Vlaams Energieagentschap.] 
 
Tenzij anders bepaald, brengen deze overheidsorganen hun advies uit in de schoot van de milieuvergunningscommissies 
bedoeld in hoofdstuk VII.  
 
De afdelingen, bedoeld in het eerste lid 1° en 2°, verlenen advies over alle inrichtingen, de overige organen verlenen advies 
naar gelang van de aard van de inrichting, zoals bepaald in §2, 3° [tot en met 11°]. 

Gewijzigd bij art. 10, 3°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009.  

 
Tenzij anders bepaald, brengen zij hun advies uit binnen een termijn van zestig kalenderdagen na ontvangst van het dossier, 
als het gaat om een vergunningsaanvraag, en van dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier, als het gaat om een 
mededeling kleine verandering of beroep.  

Vervangen bij art. 15 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 10 B.Vl.Reg. 14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004. 
Gewijzigd bij art. 36, 1°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005. 
Gewijzigd bij art. 41, 1° en 2°, B.Vl.Reg 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

[§2. De adviesverlenende overheidsorganen die advies uitbrengen over een vergunningsaanvraag als vermeld in artikel 6, §1, 
2°, zijn: 
1° de dienst van de gemeente die met het onderzoek van milieudossiers is gelast; 
 
2° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

A: het adviesverlenende overheidsorgaan,  
[a) de in §1,1°, vermelde afdeling Milieuvergunningen; 
b) het Agentschap R-O Vlaanderen, behalve wanneer het een inrichting betreft die is gelegen in een gemeente waarvan 

de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat ze voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door artikel 193, §1, van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in welk geval de 
stedenbouwkundige aspecten worden geadviseerd door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;] 

Vervangen bij art. 10, 4°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

 
3° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 
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G: de afdeling, vermeld in §1, 3°; 
 
[4° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

E: het agentschap, vermeld in §1, 10°]; 

Gewijzigd bij art. 1 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 
Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 29 mei 2009, B.S. 3 september 2009, tweede editie. 

 
5° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

"O": de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
 
6° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

"M": de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in in §1, 6; 
 
7° […] Geschrapt bij art. 10, 5°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
 
8° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

"W": de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in §1, 8°; 
 
9° als het gaat om een inrichting die wordt vermeld onder artikel 5, §8: het agentschap, vermeld in §1, 10°; 
 
10° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom “bemerkingen“ van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

Y: de afdeling, vermeld in §1, 9°; 
 
11° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom “bemerkingen” van de indelingslijst is aangeduid met de letter 

“N”: de afdeling, vermeld in §1, 4°.] 
 
Tenzij anders bepaald, verlenen zij in dit geval hun advies binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het 
dossier.  

Gewijzigd bij art. 16 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 11 B.Vl.Reg. 14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004. 
Gewijzigd bij art. 36, 3° en 4°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005.  
Gewijzigd bij art. 41, 3°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§3. De afdeling bedoeld in §1, eerste lid, 1° kan desgewenst adviezen inwinnen van de N.V. Aquafin, de beheerders van 
gewone oppervlaktewateren, en alle andere overheidsdiensten en overheidsinstellingen die activiteiten ontwikkelen op het vlak 
van het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud.  
Tenzij anders bepaald, verlenen deze hun advies binnen een termijn van twintig kalenderdagen.  
Wanneer het gevraagde subadvies niet binnen deze termijn van twintig kalenderdagen is uitgebracht, wordt dit geacht gunstig 
te zijn. 

Gewijzigd bij art. 4, 3°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, err. B.S. 11 september 1993, en bij art. 17 B.Vl.Reg. 12 
januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§4. Wanneer een vergunningsaanvraag uitgaat van een in dit artikel bedoelde instelling of van een onderneming waarin zij een 
participatie heeft, is het advies van deze instelling niet vereist. 

Toegevoegd bij art. 4, 4°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, err. B.S. 11 september 1993.  

Art. 21. §1. Het advies van de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen] bevat volgende gegevens:  
1° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd met 

het leefmilieu, inclusief met de Ramsar- en de EG-vogelrichtlijngebieden, de bescherming van te oppervlakte- en 
grondwateren, het algemeen waterzuiveringsprogramma en het milieubeleidsplan en de sectorale uitvoeringsplannen 
alsmede met de externe veiligheid; 

2° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met het leefmilieu en de externe veiligheid, een gemotiveerd voorstel van 
de vergunningstermijn en de vergunningsvoorwaarden, die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu en 
de externe veiligheid; 

3° een gemotiveerde beoordeling over de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd, wat de bescherming van het 
grond- en het oppervlaktewater betreft; 

4° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met de voorwaarden inzake de bescherming van het grond -en 
oppervlaktewater tegen verontreiniging, een gemotiveerd voorstel van de vergunningsvoorwaarden, die betrekking 
hebben op de bescherming van de grond- en oppervlaktewateren. 

Gewijzigd bij art. 18, 1° en 2° B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 42, 1°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§2. [Het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke of 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar of de afdeling bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid] bevat volgende 
gegevens:  

Vervangen bij art. 11, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

 
1° de voorschriften en verordeningen op het vlak van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening die van toepassing zijn op 

de percelen, waarop de vergunningsaanvraag slaat en de beschrijving van de bestemming die, overeenkomstig de 
plannen van aanleg, in een straal van 500 m rond de betrokken inrichting, aan de omgeving is gegeven; 

2° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd met de 
omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. 

Gewijzigd bij art. 42, 2°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§3. Het advies van de [afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid] bevat volgende gegevens:  
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1° een gemotiveerde beoordeling over de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd, wat het gezondheidsaspect 
betreft; 

2° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met de voorwaarden inzake de gezondheid, een gemotiveerd voorstel van 
de vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op de gezondheid van de mens. 

Gewijzigd bij art. 42, 3°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
Gewijzigd bij art. 14 B.Vl.Reg. 29 mei 2009, B.S. 3 september 2009, tweede editie. 

§4. Het advies van [de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen] bevat volgende gegevens:  
1° een gemotiveerde beoordeling over de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd wat betreft het beheer van de 

natuurlijke rijkdommen, het ontginningsbeleid en het gevaar voor grondverschuivingen en/of instortingen; 
2° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met het ontginningsbeleid, een gemotiveerd voorstel van de 

vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op het voorkomen van grondverschuivingen en/of instortingen. 
3° […] opgeheven bij art. 42, 5°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
4° […] opgeheven bij art. 42, 5°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
5° […]] 

Vervangen bij art. 5, 1°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, err. B.S. 11 september 1993, en gewijzigd bij art. 18, 
5° en 6°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 en bij art. 12 B.Vl.Reg. 14 mei 2004, B.S. 16 juli 2004 en bij artikel 37, 
1° en 2°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005 en bij art. 42, 4°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§5. Het advies van de [Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] bevat volgende gegevens: 
1° een gemotiveerde beoordeling over de inrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd wat de voorkoming, de 

productie en de verwerking van afvalstoffen betreft en wat betreft het beheer van de afvalstromen; 
2° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met de bepalingen van het milieubeleidsplan en de sectorale 

uitvoeringsplannen en met de voorwaarden inzake afvalstoffenbeheer, een gemotiveerd voorstel van vergunningstermijn 
en van vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op de productie, de verwerking en de voorkoming van 
afvalstoffen, het beheer van afvalstromen en het voorkomen van verontreiniging ten gevolge van afvalstoffen. 

Toegevoegd bij art. 5, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, err. B.S. 11 september 1993, en gewijzigd bij art. 18, 
7° en 8°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 en bij art. 42, 6°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§6. [Het advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van 
afvalgassen in de atmosfeer] bevat volgende gegevens:  
1° met betrekking tot het lozen van afvalwater:  

a) een gemotiveerde beoordeling over de herkomst van het afvalwater en de verenigbaarheid van de aangevraagde 
lozing met het algemeen waterzuiveringsprogramma en, in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse lozing in 
oppervlaktewater, met de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en met de geplande investeringen voor 
de zuivering van bedoeld oppervlaktewater; 

b) indien de aangevraagde lozing verenigbaar wordt geacht met het algemeen waterzuiveringsprogramma, met de 
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en met de geplande of reeds bestaande infrastructuur voor de 
zuivering van het ontvangende water, een gemotiveerd voorstel van vergunningsvoorwaarden die betrekking 
hebben op de maximaal toelaatbare vuilvracht; 

 
2° met betrekking tot de emissie van afvalgassen in de atmosfeer:  

a) een gemotiveerde beoordeling over de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de 
omgevingslucht; 

b) indien de aangevraagde emissie verenigbaar wordt geacht met de kwaliteit van de omgevingslucht, een 
gemotiveerd voorstel van vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op de maximaal toelaatbare emissie. 

Toegevoegd bij art. 5, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, err. B.S. 11 september 1993. 
Gewijzigd bij art. 42, 7°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

§7 […] Opgeheven bij art. 11, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§8. Het advies van [de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater] bevat volgende gegevens:  
1° [een gemotiveerde beoordeling over de inrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, wat betreft de 

verenigbaarheid met het grondwaterbeheersbeleid, het aantal aan te leggen peilputten en filters conform artikel 5.53.4.2 
van titel II van het VLAREM, de kwantitatieve en kwalitatieve effecten op het beheer van de watervoerende en/of de 
ontvangende grondwaterlaag en de eventuele effecten op de andere watervoerende lagen enerzijds en op de openbare 
en private bovengrondse eigendommen anderzijds;] 

Vervangen bij art. 11, 3°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
 

2° indien de inrichting verenigbaar wordt geacht met het grondwaterbeheersbeleid, een gemotiveerd voorstel van de 
vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op het grondwaterbeheer en het voorkomen van schade aan de 
openbare en private bovengrondse eigendommen. 

Toegevoegd bij art. 18, 9°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 42, 8°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

[§9. Het advies van [de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging] bevat de volgende gegevens:  
1° een gemotiveerde beoordeling van (een aanpassing aan) het [monitoringplan] zoals bepaald in artikel 5, §9 1°; 
2° […] Opgeheven bij artikel 2, 2° B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 
3° […] Opgeheven bij artikel 2, 2° B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 

Toegevoegd bij artikel 37, 3°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005. 
Vervangen bij art. 6 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie . 
Gewijzigd bij art. 2, 1°, B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 
Gewijzigd bij art. 42, 9°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

[§10. Het advies van het Vlaams Energieagentschap bevat de volgende gegevens: 

1° wanneer het een inrichting betreft die in de 4de kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter X, een beoordeling 
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van het doelmatig gebruik van energie in de installatie; 

2° in de gevallen, vermeld in artikel 5, §8: een gemotiveerde beoordeling van het energieplan of de energiestudie, vermeld in 
hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 inzake energieplanning voor ingedeelde 
energie-intensieve inrichtingen.] 

Toegevoegd bij art. 42, 10°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
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HOOFDSTUK VII. 
DE MILIEUVERGUNNINGSCOMMISSIES 

AFDELING I. 
DE PROVINCIALE MILIEUVERGUNNINGSCOMMISSIES 

Art. 22. §1. In iedere provincie wordt een milieuvergunningscommissie opgericht, die de Bestendige Deputatie van de 
provincieraad advies verleent over de vergunningsaanvragen alsmede over de beroepen die overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 6, §1, 1° en 49 bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad dienen ingediend.  

Gewijzigd bij art. 19, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

§2. De in §1 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissies zijn samengesteld uit: 
 
1° een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aangewezen door de Bestendige Deputatie van de provincieraad uit de 

provinciale ambtenaren; de voorzitter of diens plaatsvervanger heeft stemrecht; 
 
2° een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aangeduid door de Bestendige Deputatie van de provincieraad uit de 

provinciale ambtenaren; de secretaris of diens plaatsvervanger heeft geen stemrecht; 
 
3° een vertegenwoordiger met stemrecht van de volgende permanente adviesverlenende overheidsorganen:  

[a) de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen]; 
[b) het Agentschap R-O Vlaanderen behalve wanneer de Vlaamse Regering heeft vastgesteld dat de gemeente voldoet 

aan de voorwaarden voorgeschreven door artikel 193, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening; als het dan gaat om een beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen, maakt de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar deel uit van de commissie;] 

Vervangen bij art. 12, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

 
4° [een vertegenwoordiger die enkel stemrecht heeft voor de milieuvergunningsdossiers waarvoor hij adviesbevoegd is, van 

de volgende niet-permanente adviesverlenende overheidsorganen: 
a) de afdeling, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid; 
b) de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen; 
c) de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
d) de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van 

afvalgassen in de atmosfeer; 
e) […] Geschrapt bij art. 12, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
f) de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater; 
g) de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging; 
h) het Vlaams Energieagentschap.] 
 

5° twee deskundigen en hun respectieve plaatsvervangers die op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of technische 
bekwaamheid door de Bestendige Deputatie zijn aangewezen voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat zij 
niet mogen behoren tot het college van deskundigen bedoeld in artikel 7 §5 van het decreet; hun mandaat is 
hernieuwbaar voor telkens een periode van vier jaar; de deskundigen of diens plaatsvervangers hebben stemrecht; 

 
6° een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen, met raadgevende stem, voor de 

milieuvergunningsaanvragen waarvoor dit college om advies werd gevraagd. 

Gewijzigd bij art. 6, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, en bij art. 19, 2°, 3° en 4°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, 
B.S. 11 maart 1999 en bij art. 43 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

Art. 23. §1. Ten hoogste vijf kalenderdagen na ontvangst door de provinciale milieuvergunningscommissie van de in artikel 6, 
§1, 1° bedoelde milieuvergunningsaanvraag of het in artikel 49 bedoelde beroep, stuurt de secretaris van deze commissie een 
exemplaar van de vergunningsaanvraag respectievelijk een afschrift van het beroep, aan elk van de permanente 
adviesverlenende overheidsorganen vertegenwoordigd in de commissie alsmede, in voorkomend geval, aan de niet-
permanente adviesverlenende overheidsorganen in zoverre hun advies door artikel 20, §2 is voorgeschreven. 
De secretaris houdt het volledige dossier bij, omvattende tenminste een exemplaar van voormelde vergunningsaanvraag 
respectievelijk het afschrift van het beroep en een exemplaar van het bestreden beslissingsdossier alsmede alle stukken of 
kopie van de stukken die in het kader van de procedure tot behandeling aan dit dossier worden toegevoegd. Dit door de 
secretaris bijgehouden dossier ligt ter inzage van alle leden van de voormelde commissie.  

Gewijzigd bij art. 20 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. De in artikel 20 vermelde adviesverlenende overheidsorganen verlenen hun advies over het in §1 bedoelde dossier en 
maken dit binnen de gestelde termijn na ontvangst van het dossier over aan de provinciale milieuvergunningscommissie. De 
secretaris van deze commissie stuurt een afschrift van de ingezonden adviezen onmiddellijk door aan de diverse leden van de 
commissie.  

Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn wordt aangenomen dat bedoeld(e) adviesverlenend(e) overheidsorgaan(en) 
een gunstige beoordeling over de door haar te onderzoeken aspecten met betrekking tot de ingedeelde inrichting heeft 
(hebben) uitgebracht. 

§3. In voorkomend geval, worden de stukken met betrekking tot het openbaar onderzoek en het advies van het college van 
burgemeester en schepenen over een milieuvergunningsaanvraag ten hoogste vijf kalenderdagen na ontvangst van deze 
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stukken door de secretaris van de in artikel 22 bedoelde commissie ter inzage gelegd van de diverse leden van de commissie. 

§4. Tenzij anders bepaald, verleent de provinciale milieuvergunningscommissie haar advies binnen een termijn van negentig 
kalenderdagen na de datum tot ontvankelijk en volledig verklaring van de milieuvergunningsaanvraag respectievelijk na 
ontvangst door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van het ingediende beroep.  
Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn wordt aangenomen dat de commissie van oordeel is dat de risico's voor de 
externe veiligheid, de effecten op het leefmilieu, op de wateren en op de mens veroorzaakt door de inrichting, mits naleving van 
de algemene en sectoriële milieuvergunningsvoorwaarden en de andere van toepassing zijnde reglementaire bepalingen tot 
een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. 

Art. 24. §1. De in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissies vergaderen tenminste éénmaal per maand.  

§2. De agenda van de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie wordt vastgesteld door de voorzitter van 
deze commissie inzonderheid rekening houdend met het bepaalde in de artikelen 23 en 24, §§ 4 en 5. 
De secretaris van deze commissie bezorgt de oproep, samen met de agenda van de vergadering, tenminste één week voor de 
bijeenkomst aan alle leden van de commissie.  

§3. De provinciale milieuvergunningscommissie kan slechts geldig beraadslagen in zoverre de meerderheid van de 
stemgerechtigde leden, of hun afgevaardigden of plaatsvervangers, op de vergadering is vertegenwoordigd.  

§4. Op zijn verzoek wordt de aanvrager van een milieuvergunning door de commissie gehoord. De aanvrager dient dit verzoek 
schriftelijk te richten tot de voorzitter van de provinciale milieuvergunningscommissie uiterlijk twintig kalenderdagen na de 
datum van indiening van de milieuvergunningsaanvraag bedoeld in artikel 6, §1, 1° of na de datum van de verzending van de 
kennisgeving tot ontvankelijkheid van het beroep bedoeld in artikel 50, 1°, c). De commissie kan ook andere partijen horen. 

Gewijzigd bij art. 21, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§5. Binnen vijfenzeventig kalenderdagen na ontvangst door de provinciale milieuvergunningscommissie van de in artikel 6, §1, 
1° bedoelde milieuvergunningsaanvraag of het in artikel 49 bedoelde beroep, wordt de adviesbepaling over dit dossier op de 
agenda geplaatst van de vergadering van voormelde commissie.  
 
Tijdens deze vergadering lichten de aanwezige leden van de commissie hun beoordeling over het dossier toe. Na 
beraadslaging over het dossier en rekening houdend met alle beschikbare dossierstukken, gegevens en informatie wordt een 
advies geformuleerd dat tenminste de gegevens vermeld in artikel 25 dient te bevatten.  
 
In geval geen advies met eenparigheid wordt uitgebracht, wordt het advies uitgebracht door de meerderheid der aanwezige 
leden geformuleerd, in voorkomend geval aangevuld met (een) minderheidsstandpunt(en). 

Gewijzigd bij art. 21, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

 
§6. De voorzitter en de secretaris van de provinciale milieuvergunningscommissie maken het in §5 bedoelde advies van de 
commissie, samen met alle stukken die in het kader van de procedure tot behandeling aan dit dossier werden toegevoegd, over 
aan de Bestendige Deputatie van de provincieraad binnen een termijn van vijftien kalenderdagen volgend op de vergadering 
van de commissie waarop bedoeld advies werd geformuleerd.  
 
Wanneer de commissie geen advies heeft uitgebracht binnen een termijn van negentig kalenderdagen na de datum tot 
ontvankelijk en volledig verklaring van de milieuvergunningsaanvraag, respectievelijk na ontvangst door de Bestendige 
Deputatie van de provincieraad van het ingediende beroep, wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie hiervan 
binnen een termijn van vijftien kalenderdagen volgend op het verstrijken van voormelde termijn van negentig kalenderdagen 
kennisgegeven aan de Bestendige Deputatie van de provincieraad.  
 
Samen met deze kennisgeving worden tevens alle stukken die in het kader van de procedure tot behandeling ervan aan dit 
dossier werden toegevoegd, aan de Bestendige Deputatie van de provincieraad overgemaakt. 

Art. 25. Het in artikel 24 §5 bedoelde advies van de provinciale milieuvergunningscommissie moet volgende gegevens 
bevatten:  
1° een gemotiveerde beoordeling van de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 

wateren, op de natuur en op de mens veroorzaakt door de inrichting inzonderheid rekening houdend met de in de schoot 
van de commissie uitgebrachte adviezen; 

2° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, met 
de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening; 

3° in geval het gaat om een vergunningsaanvraag, en in voorkomend geval een evaluatie van de opmerkingen en bezwaren 
die bij het openbaar onderzoek werden genoteerd alsmede van het advies dat het college van burgemeester en 
schepenen heeft uitgebracht; 

4° in geval het gaat om een beroep, een gemotiveerde beoordeling van de aanspraken en bezwaren geformuleerd door de 
indiener(s) van het beroep; 

5° een gemotiveerd voorstel van vergunningstermijn en vergunningsvoorwaarden wanneer de commissie van oordeel is dat 
de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens 
buiten de inrichting, veroorzaakt door de inrichting mits naleving van gepaste milieuvergunningsvoorwaarden, tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt en in zoverre de inrichting verenigbaar is met de voorschriften inzake 
ruimtelijke ordening. 
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AFDELING II. 
DE GEWESTELIJKE MILIEUVERGUNNINGSCOMMISSIE 

Art. 26. §1. Er wordt een gewestelijke milieuvergunningscommissie opgericht die de Vlaamse minister advies verleent over de 
beroepen die overeenkomstig artikel 51 bij de Vlaamse Regering worden ingediend. 

Vervangen bij art. 22, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. De gewestelijke milieuvergunningscommissie, bedoeld in §1, is samengesteld uit:  
1° het afdelingshoofd van de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen] van het departement Leefmilieu en Infrastructuur 

of zijn afgevaardigde, die de commissie voorzit en stemrecht heeft; 
2° een secretaris of zijn plaatsvervangend secretaris, beiden aangewezen door de Vlaamse minister uit de ambtenaren van 

de afdeling Milieuvergunningen die geen stemrecht heeft; 
3° een vertegenwoordiger met stemrecht van elk van de permanente adviesverlenende overheidsorganen, zijnde:  

a) een ambtenaar van de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen]; 
b) [het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid], of zijn afgevaardigde]; 

4° [een vertegenwoordiger met stemrecht voor de milieuvergunningsdossiers waarvoor hij adviesbevoegd is, van de 
volgende niet-permanente adviesverlenende overheidsorganen: 
a) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, of zijn afgevaardigde; 
b) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, of zijn afgevaardigde; 
c) het hoofd van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of zijn afgevaardigde; 
d) het afdelingshoofd van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de 

emissie van afvalgassen in de atmosfeer, of zijn afgevaardigde; 
e) […] Geschrapt bij art 13, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
f) het afdelingshoofd van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, of zijn 

afgevaardigde; 
g) het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging; 
h) het hoofd van het Vlaams Energieagentschap, of zijn afgevaardigde.] 

5° twee deskundigen of hun respectieve plaatsvervangers met stemrecht die alle op grond van hun bijzondere 
wetenschappelijke en technische bekwaamheid door de Vlaamse minister worden aangewezen voor een periode van vier 
jaar […], en wier mandaat hernieuwbaar is voor telkens een periode van vier . 

Gewijzigd bij art. 13, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
Gewijzigd bij art. 44 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

Art. 27. §1. Ten hoogste vijf kalenderdagen na ontvangst door de gewestelijke milieuvergunningscommissie van het in artikel 
51 bedoelde beroep, stuurt de secretaris van deze commissie een afschrift van het beroep, aan elk van de permanente 
adviesverlenende overheidsorganen vertegenwoordigd in de commissie alsmede, in voorkomend geval, aan de niet-
permanente adviesverlenende overheidsorganen in zoverre hun advies door artikel 20 §2 is voorgeschreven.  
De secretaris houdt het volledige dossier bij, omvattende tenminste het afschrift van het beroep en een exemplaar van het 
bestreden beslissingsdossier alsmede alle stukken of kopie van de stukken die in het kader van de procedure tot behandeling 
aan dit dossier worden toegevoegd. Dit door de secretaris bijgehouden dossier ligt ter inzage van alle leden van de voormelde 
commissie. 

Gewijzigd bij art. 23, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. De in artikel 20 vermelde adviesverlenende overheidsorganen verlenen hun advies over het in §1 bedoelde dossier en 
maken dit binnen de gestelde termijn na ontvangst van het dossier over aan de gewestelijke milieuvergunningscommissie. De 
secretaris van deze commissie stuurt een afschrift van de ingezonden adviezen onmiddellijk door aan de diverse leden van de 
commissie.  
Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn wordt aangenomen dat bedoeld(e) adviesverlenend(e) overheidsorgaan(en) 
een gunstige beoordeling over de door haar te onderzoeken aspecten met betrekking tot de ingedeelde inrichting heeft 
(hebben) uitgebracht. 

§3. Tenzij anders bepaald, verleent de gewestelijke milieuvergunningscommissie advies binnen een termijn van negentig 
kalenderdagen na de datum van ontvangst door de Vlaamse minister van het ingediende beroep.  
Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn wordt aangenomen dat de commissie van oordeel is dat de risico's voor de 
externe veiligheid, de effecten op het leefmilieu, op de wateren en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de 
inrichting, mits naleving van de algemene en sectoriële milieuvergunningsvoorwaarden en de andere van toepassing zijnde 
reglementaire bepalingen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.  

Gewijzigd bij art. 23, 2° en 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 28. §1. De in artikel 26 bedoelde gewestelijke milieuvergunningscommissie vergadert tenminste éénmaal per maand. 

§2. De agenda van de vergadering van de gewestelijke milieuvergunningscommissie wordt vastgesteld door de voorzitter van 
deze commissie, inzonderheid rekening houdend met het bepaalde in de artikelen 27 en 28, §§ 4 en 5.  
De secretaris van deze commissie bezorgt de oproep, samen met de agenda van de vergadering, tenminste één week vóór de 
bijeenkomst aan alle leden van de commissie.  

§3. De gewestelijke milieuvergunningscommissie kan slechts geldig beraadslagen in zoverre de meerderheid van de 
stemgerechtigde leden, of hun afgevaardigden of plaatsvervangers op de vergadering zijn vertegenwoordigd.  

§4. Op zijn verzoek wordt de aanvrager van een milieuvergunning door de commissie gehoord. De aanvrager dient dit verzoek 
schriftelijk te richten tot de voorzitter van de gewestelijke milieuvergunningscommissie uiterlijk twintig kalenderdagen na de 
datum van de verzending voor de kennisgeving tot ontvankelijkheid van het beroep bedoeld in artikel 52, 1°, c). De commissie 
kan ook andere partijen horen.  
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Gewijzigd bij art. 24, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§5. Binnen vijfenzeventig kalenderdagen na ontvangst door de gewestelijke milieuvergunningscommissie van het in artikel 51 
bedoelde beroep, wordt de adviesbepaling over dit dossier op de agenda geplaatst van de vergadering van voormelde 
commissie.  
Tijdens deze vergadering lichten de aanwezige leden van de commissie hun beoordeling over het dossier toe. Na 
beraadslaging over het dossier en rekening houdend met alle beschikbare dossierstukken, gegevens en informatie wordt een 
advies geformuleerd dat tenminste de gegevens vermeld in artikel 25 dient te bevatten.  
In geval geen advies met eenparigheid wordt uitgebracht, wordt het advies uitgebracht door de meerderheid der aanwezige 
leden geformuleerd, in voorkomend geval aangevuld met (een) minderheidsstandpunt(en). 

Gewijzigd bij art. 24, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§6. De voorzitter en de secretaris van de gewestelijke milieuvergunningscommissie maken het in §5 bedoelde advies van de 
commissie, samen met alle stukken die in het kader van de procedure tot behandeling aan dit dossier werden toegevoegd, over 
aan de Vlaamse minister binnen een termijn van vijftien kalenderdagen volgend op de vergadering van de commissie waarop 
bedoeld advies werd geformuleerd.  
Wanneer de commissie geen advies heeft uitgebracht binnen een termijn van negentig kalenderdagen na ontvangst door de 
Vlaamse minister van het ingediende beroep, wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie hiervan binnen een 
termijn van vijftien kalenderdagen volgend op het verstrijken van voormelde termijn van negentig kalenderdagen, 
kennisgegeven aan de Vlaamse minister.  
Samen met deze kennisgeving worden tevens alle stukken die in het kader van de procedure tot behandeling ervan aan dit 
dossier werden toegevoegd, aan de Vlaamse minister overgemaakt. 

Gewijzigd bij art. 24, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 29. Het in artikel 28 §5 bedoelde advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie moet volgende gegevens 
bevatten:  
1° een gemotiveerde beoordeling van de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 

wateren, [op de natuur en op de mens, veroorzaakt door de inrichting], inzonderheid rekening houdend met de in de 
schoot van de commissie uitgebrachte adviezen; 

Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

2° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, met 
de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening; 

3° [...] 
4° een gemotiveerde beoordeling van de aanspraken en bezwaren geformuleerd door de indiener(s) van het beroep; 
5° een gemotiveerd voorstel van vergunningstermijn en vergunningsvoorwaarden wanneer de commissie van oordeel is dat 

de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens 
buiten de inrichting veroorzaakt door de inrichting mits naleving van gepaste milieuvergunningsvoorwaarden, tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt en in zoverre de inrichting verenigbaar is met de voorschriften inzake 
ruimtelijke ordening. 

Gewijzigd bij art. 25 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
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HOOFDSTUK VIII. 
BESLISSING OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG 

Art. 30. §1. De beslissingen over vergunningsaanvragen als bedoeld in artikel 6 worden geformuleerd door middel van 
besluiten waarvan het respectieve model is vastgesteld in de subbijlagen van bijlage 9 bij onderhavig besluit en dienen 
tenminste de volgende gegevens te vermelden:  
1° de datum van de milieuvergunningsaanvraag; 
2° de identificatiegegevens zoals bedoeld in artikel 5, §2, 1° en 3° van onderhavig besluit; 
3° een verwijzing naar, in zoverre deze zijn voorgeschreven, de door het college van burgemeester en schepenen, de 

adviesverlenende overheidsorganen en de milieuvergunningscommissie uitgebrachte adviezen alsmede naar de aard 
van de tijdens het openbaar onderzoek gemaakte bemerkingen en bezwaren; 

4° in voorkomend geval, de motivatie waarom één of meerdere adviezen of onderdelen van adviezen niet worden gevolgd; 
5° een motivering van de beslissing inzonderheid rekening houdend met de verschillende uitgebrachte adviezen en in 

voorkomend geval de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek gemaakte bemerkingen en bezwaren; 
6° in geval de vergunning wordt verleend, tevens:  

a) de termijn van de vergunning met vermelding van de data van aanvang en einde ervan met inachtname van de 
bepalingen van onderhavig artikel; 

b) de termijn binnen dewelke de vergunde inrichting dient in gebruik genomen met inachtname van de bepalingen van 
onderhavig artikel; 

c) de voorwaarden waaronder de inrichting mag worden geëxploiteerd; 
d) de vermelding, in zoverre voor de inrichting, voor de verandering van de inrichting of voor dat gedeelte van de 

inrichting dat het voorwerp uitmaakt van de milieuvergunning, er krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw een bouwvergunning is vereist, dat 
onderhavige milieuvergunning wordt geschorst zolang deze bouwvergunning niet is verleend en dat in geval deze 
bouwvergunning wordt geweigerd de milieuvergunning van rechtswege vervalt op de dag van de definitieve 
weigering van de bouwvergunning; 

7° in geval de vergunning wordt geweigerd, de vermelding, in zoverre voor de inrichting, voor de verandering van de 
inrichting of voor dat gedeelte van de inrichting dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige weigeringsbeslissing, er 
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw een bouwvergunning is vereist, dat deze bouwvergunning is geschorst en van rechtswege vervalt op de dag 
van de definitieve weigering van de milieuvergunning; 

8° in voorkomend geval, de verwijzing naar de mogelijkheid tot indiening van beroep tegen onderhavige beslissing. 

[De vergunning voor BKG-inrichtingen bevat minstens: 
1° de toelating tot de emissie van voor de inrichting relevante broeikasgassen; 
2° de verplichting om binnen vier maanden na het einde van elk jaar een hoeveelheid emissierechten in te leveren. Deze 
hoeveelheid ingeleverde emissierechten moet overeenkomen met de hoeveelheid CO2-emissies die deze BKG-inrichting in het 
voorgaande kalenderjaar heeft veroorzaakt, vermeerderd met de hoeveelheid CO2-emissies die de BKG-inrichting heeft 
veroorzaakt in voorgaande handelsperiodes en waarvoor de exploitant nog geen emissierechten heeft ingeleverd.] 

[De vergunning die betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld op basis van rubriek 2.3.11 van de indelingslijst, met 
uitzondering van wat betrekking heeft op het inert afval, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van turf en het niet–
gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze worden gestort in een afvalvoorziening van categorie A, en met uitzondering van de 
afvalvoorzieningen vermeld in artikel 5.2.6.10.1, §3, van titel II van het VLAREM, bevat daarenboven minstens ook nog: 
1° het afvalbeheersplan of indien van toepassing het herziene afvalbeheersplan, vermeld in titel II, subafdeling 5.2.6.2, van 

het VLAREM; 
2° de financiële zekerheid, vermeld in titel II, subafdeling 5.2.6.8, van het VLAREM; 
3° de voorgestelde locatie van de afvalvoorziening, met inbegrip van eventuele alternatieve locaties; 
4° de categorie van de voorziening.] 

Ingevoegd bij art. 3 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

[De vergunning voor stortplaatsen van afval bevat overeenkomstig de EG-richtlijn 1999/31/EG van 26 april 1999 betreffende het 
storten van afvalstoffen daarenboven minstens ook nog: 
1° de stortplaatscategorie; 
2° de lijst van de afvalsoorten en de totale hoeveelheid afvalstoffen die op de stortplaats mogen worden gestort; 
3° voorzover niet begrepen in de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

a) de voorschriften voor de stortvoorbereidingen, stortwerkzaamheden en toezichts- en controleprocedures, met 
inbegrip van urgentieplannen alsmede voorlopige voorschriften voor de sluitings- en nazorgwerkzaamheden; 

b) de bepaling dat de exploitant ten minste eenmaal per jaar het rapport bedoeld in artikel 5.2.4.6.5 van titel II van het 
VLAREM moet bezorgen aan de toezichthoudende overheden en aan de OVAM.] 

Tweede lid toegevoegd bij artikel 38 B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005. 
Derde lid toegevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

§2. De milieuvergunning, met uitzondering van deze voor een tijdelijke inrichting, wordt verleend voor een bepaalde duur van 
ten hoogste twintig jaar, de termijn voorafgaand aan de ingebruikname en de eventuele proeftijd inbegrepen.  
Tenzij langere of kortere termijnen vermeld zijn in de vergunning [...], wordt aangenomen dat de termijn voorafgaand aan de 
ingebruikname respectievelijk tweehonderd kalenderdagen bedraagt wanneer het een nieuwe inrichting betreft en dertig 
kalenderdagen in de andere gevallen. De termijn binnen dewelke de vergunde inrichting moet worden in gebruik genomen mag 
in geen geval drie jaar overschrijden. 

Vervangen bij art. 8, 1°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993. 
Gewijzigd bij art. 1 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004.  

§3. De vergunning voor een tijdelijke inrichting wordt verleend voor een bepaalde duur van ten hoogste: 
- één jaar, als het een inrichting betreft die verband houdt met een bouwwerf;  
- drie maanden in de andere gevallen.  
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Deze vergunning kan slechts éénmaal worden verlengd voor maximaal dezelfde duur als deze die oorspronkelijk werd 
toegestaan.  

§4. Wanneer voor de inrichting, voor de verandering van de inrichting of voor het gedeelte van de inrichting dat het voorwerp 
uitmaakt van de milieuvergunningsaanvraag, krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw geen bouwvergunning is vereist, mag de in artikel 5 bedoelde vergunning op proef 
worden verleend voor een termijn van tenminste zes maanden en ten hoogste twee jaar.  

§5. De vergunning voor de verandering van een inrichting wordt verleend voor een bepaalde duur waarvan de einddatum, deze 
van de lopende vergunning niet mag overschrijden.  

§6. Wanneer voor de inrichting of de verandering van de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de milieuvergunning 
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw 
een bouwvergunning is vereist, wordt de aanvangsdatum van de vergunningstermijn verdaagd tot de dag dat deze 
bouwvergunning definitief is verleend.  
De exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de 
overheid die de milieuvergunning heeft verleend.  
Deze overheid bezorgt, naargelang het geval, een eensluidend afschrift van deze mededeling aan de instanties vermeld in 
respectievelijk artikel 35, 5°, c) of 36, 4°, b).  
De einddatum van de vergunningstermijn wordt overeenstemmend met de latere aanvangsdatum ervan naar later verschoven, 
behalve wanneer deze einddatum samenvalt met de einddatum van een eerder verleende lopende vergunning, in welk geval de 
einddatum ongewijzigd blijft.  

Vervangen bij art. 8, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993 en gewijzigd bij art. 26 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 
11 maart 1999. 

Art. 30bis. §1. Een vergunning kan worden verleend wanneer deze voorwaarden bevat welke garanderen dat de inrichting 
voldoet aan de eisen die door dit reglement en titel II van het VLAREM zijn gesteld. De vergunning wordt geweigerd wanneer 
dat niet het geval is. 

In geval de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een stortplaats moet de vergunning worden geweigerd, wanneer er niet is 
aangetoond dat: 

• het beheer van de stortplaats in handen komt van een natuurlijke persoon die technisch bekwaam is om de 
stortplaats te beheren en het personeel dat instaat voor de exploitatie van de stortplaats een beroeps- en technische 
opleiding krijgt 

• de stortplaats zodanig wordt beheerd dat de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te vermijden en de 
gevolgen ervan te beperken, 

• door de aanvrager toereikende voorzieningen in de vorm van een financiële zekerheid of een equivalent daarvan zijn 
of zullen worden getroffen alvorens met het storten wordt begonnen, zoals omschreven in titel II van VLAREM 

• het stortplaatsproject verenigbaar is met de geldende uitvoeringsplannen voor het beheer van afvalstoffen. 

[Ingeval de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een BKG-inrichting, kan de vergunning slechts worden verleend indien de 
vergunningverlenende overheid ervan overtuigd is dat de exploitant in staat is de emissies van de voor de inrichting relevante 
broeikasgasemissies te bewaken en te rapporteren. Dit betekent dat de exploitant in bezit moet zijn van een door het 
verificatiebureau geverifieerd en [door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging] goedgekeurd [monitoringplan] zoals 
bedoeld in artikel 5, §9.] 

[Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de indelingslijst, met 
uitzondering van wat betrekking heeft op het inert afval, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van turf en het niet–
gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze worden gestort in een afvalvoorziening van categorie A, en met uitzondering van de 
afvalvoorzieningen vermeld in artikel 5.2.6.10.1, §3, van titel II van het VLAREM, kan de vergunning alleen worden verleend als 
is aangetoond dat: 
1° het afvalbeheer niet rechtstreeks indruist tegen, noch een belemmering vormt voor de uitvoering van de toepasselijke 

afvalbeheersplannen, aangenomen ter uitvoering van artikel 35 en 36 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de 
voorkoming en het beheer van afvalstoffen; 

2° het storten van winningsafval, ongeacht of dat zich in vaste vorm, in de vorm van slib of in vloeibare vorm bevindt, in een 
ander ontvangend waterlichaam dan het waterlichaam dat is aangelegd voor het verwijderen van winningsafval, voldoet 
aan de toepasselijke voorschriften van dit besluit, van titel II van het VLAREM en van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en de uitvoeringsbesluiten ervan.] 

Toegevoegd bij artikel 39, 1°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005.  
Gewijzigd bij artikel 3 B.Vl.Reg. 7 december 2007, B.S. 21 december 2007, tweede editie. 
Toegevoegd bij art. 4 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

[§1bis. Gedurende de periode, zoals bedoeld in de artikelen 14, §2, 1°, 5, en 15, §2, van het Samenwerkingsakkoord van 13 
december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations, zoals gewijzigd bij het Samenwerkingsakkoord 
van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van 
bodemsanering van tankstations, mag geen enkele milieuvergunning voor de uitbating of indienststelling van een tankstation 
verleend worden op een terrein waarvoor een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst in het kader van sluiting, al dan niet bij 
wijze van overgangsmaatregel, bij het Fonds, zoals bedoeld in artikel 1, 13° van het voormeld Samenwerkingsakkoord, werd 
ingediend. Dit verbod geldt evenwel niet indien het mandaat van het voormeld Fonds eindigt alvorens de bodemsanering 
beëindigd is of wanneer de erkenning van het Fonds opgeheven wordt. 

De in het eerste lid bedoelde periode gedurende dewelke geen milieuvergunning mag afgeleverd worden, zal blijken uit het 
attest, vermeld in bijlage 4B, punt F11, van dit besluit.  

Indien uit het attest, vermeld in bijlage 4B, punt F11, van dit besluit blijkt dat voor het terrein bij het voormeld Fonds een 
ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst in het kader van sluiting, al dan niet bij wijze van overgangsmaatregel, werd ingediend 
waarbij de uitbating van het tankstation werd stopgezet vóór 1 januari 1993, mag geen milieuvergunning afgeleverd worden 
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tenzij als bijlage aan het attest een document werd overgemaakt, opgesteld door de OVAM, waaruit blijkt dat de uitvoering van 
de bodemsanering niet wordt gehinderd door de nieuwe uitbating van het tankstation.] 

Ingevoegd bij art. 14 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De vergunningsvoorwaarden, bedoeld in artikel 30, §1, 6°, c), worden vastgesteld zodanig dat:  
1° overeenkomstig [de EU- richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake 

geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging], rekening is gehouden met de algemene beginselen bedoeld 
in artikel 43ter; 

Gewijzigd bij art. 3 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

2° ze de exploitatievoorwaarden en verplichtingen van de exploitant vastgesteld in het hoofdstuk XI van dit reglement 
bevatten; 

3° ze de op de inrichting van toepassing zijnde milieuvoorwaarden vastgesteld door titel II van het VLAREM bevatten; 
4° ze alle maatregelen bevatten die ter vervulling van de vergunningsvoorwaarden van inzonderheid de artikelen 43bis en 

43ter nodig zijn om de bescherming van lucht, water en bodem te waarborgen en aldus een hoog niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken; 

5° ze emissiegrenswaarden bevatten voor de verontreinigende stoffen, met name die van bijlage 1.1.2. bij titel II van het 
VLAREM, die in significante hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen vrijkomen, gelet op hun aard en hun 
potentieel voor overdracht van verontreiniging tussen milieucompartimenten (water, lucht en bodem); zo nodig, bevatten 
zij ook passende voorschriften ter bescherming van bodem en grondwater [en lucht], en maatregelen voor het beheer 
van de door de installatie voortgebrachte afvalstoffen; 

[5°bis ze uitdrukkelijk berekende emissiegrenswaarden bevatten die specifiek gelden voor meeverbranding van afvalstoffen;] 
6° ze in ieder geval bepalingen bevatten betreffende de minimalisering van de verontreiniging over lange afstand of van de 

grensoverschrijdende verontreiniging; 
7° ze een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel waarborgen; 
8° ze passende eisen bevatten voor de controle op de lozingen, met vermelding van de meetmethode en -frequentie, de 

procedure voor de beoordeling van de metingen, alsmede de verplichting de bevoegde overheid in kennis te stellen van 
de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden; 

9° ze maatregelen bevatten voor andere dan de normale bedrijfsomstandigheden, waarbij op passende wijze wordt 
rekening gehouden met opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen en definitieve bedrijfsbeëindiging, wanneer het 
milieu daardoor kan worden beïnvloed; 

10° ze ook tijdelijke afwijkingen van de eisen, bedoeld in §2, 6° en 7° en §5 van dit artikel, kunnen bevatten, indien een door 
de bevoegde overheid goedgekeurd saneringsplan de naleving binnen zes maanden van deze eisen waarborgt en het 
project tot vermindering van de verontreiniging leidt; 

11° ze voor de in dit reglement beoogde geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door de in de 
indelingslijst genoemde inrichtingen andere bijzondere voorwaarden kunnen bevatten die de bevoegde overheid 
doelmatig acht; 

12° ze voorwaarden bevatten zodat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan;  
[13° ze een expliciete lijst bevatten van de afvalcategorieën die mogen worden verwerkt. Deze lijst omvat de totale 

hoeveelheid en indien mogelijk en nuttig de hoeveelheid per afvalcategorie. 
14° ze, in het geval van een meeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand, volgende 

gegevens bevatten: 
a) de minimale en de maximale toevoer van de afvalstoffen; 
b) de laagste en de hoogste calorische waarde van de afvalstoffen; 
c) de maximumgehalten aan verontreinigende stoffen (PCB's, PCP, chloor, fluor, zwavel en zware metalen) in de 

afvalstoffen.] 
[15° ze bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 5 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 

integraal waterbeleid.] 

Gewijzigd bij art. 1 B.Vl.Reg. 12 december 2003, B.S. 13 februari 2004 (tweede ed). 
Punt 15° toegevoegd bij art. 8 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[§2bis. Ingeval de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een BKG-inrichting, kunnen met betrekking tot de emissie van voor 
de inrichting relevante broeikasgassen geen emissiegrenswaarden in de vergunning worden opgenomen voor directe emissies 
van deze broeikasgassen, tenzij zulks noodzakelijk is om te verzekeren dat er geen significante plaatselijke verontreiniging 
wordt veroorzaakt.] 

Toegevoegd bij artikel 39, 2°, B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005.  

§3. De grenswaarden, bedoeld in §2, 5° kunnen, zo nodig, worden aangevuld of vervangen door gelijkwaardige parameters of 
gelijkwaardige technische maatregelen.  
Voor de varkens- en pluimveehouderijen wordt bij de emissiegrenswaarden, bedoeld in §2, rekening gehouden met de aan die 
categorieën installaties aangepaste regelingen.  

§4. Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden dan die welke door toepassing van 
de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, moeten met name in de vergunning extra voorwaarden worden gesteld, 
onverminderd artikel 3.3.0.1. van titel II van het VLAREM en onverminderd andere maatregelen die getroffen kunnen worden 
om aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen.  

§5. Onverminderd §4 zijn de emissiegrenswaarden, de parameters en de gelijkwaardige technische maatregelen, bedoeld in 
§2, 5° en §3, gebaseerd op de beste beschikbare technieken, zonder dat daarmee het gebruik van een bepaalde techniek of 
technologie wordt voorgeschreven, met inachtneming van de technische kenmerken en de geografische ligging van de 
betrokken installatie, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden.  

§6. Voor de varkens- en pluimveehouderijen kan bij de in §2, 8° bedoelde maatregelen rekening worden gehouden met de 
kosten en baten.  

Artikel toegevoegd bij art. 27 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 en aangevuld bij art. 3 B.Vl.Reg. 13 juli 2001, B.S. 
19 september 2001. 
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HOOFDSTUK IX. 
BEKENDMAKING EN TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE 

Art. 31. §1. Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag bedoeld in artikel 6 alsmede elke aktename van een 
mededeling kleine verandering, bedoeld in artikel 6quater, 3° van onderhavig besluit, dient op bevel van de bevoegde 
burgemeester, gedurende een periode van dertig kalenderdagen bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in de §2 
hierna.  
Voormelde periode van dertig kalenderdagen vangt aan de dag volgend op deze dat tot het in §2 hierna vermelde aanplakken 
van de bekendmaking werd overgegaan.  

Gewijzigd bij art. 28 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. De in §1 bedoelde bekendmaking omvat:  
1° het op bevel van de bevoegde burgemeester aanplakken, gedurende bedoelde periode van dertig kalenderdagen, op de 

plaats van de exploitatie en op de plaatsen voorbehouden voor de officiële berichten van een bekendmaking, opgesteld 
naar het model weergegeven in bijlage 10 bij onderhavig besluit. [De volgorde en formulering van de titels en de vragen 
moet nageleefd worden. Bij meerkeuzevragen kan het voldoende zijn enkel het toepasselijke antwoord te vermelden.] 
[…] 
De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot voormelde uitplakking wordt overgegaan binnen de termijn van tien 
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of vanaf de 
datum van ontvangst door het gemeentebestuur van het besluit warmeer de beslissing door een andere overheid is 
getroffen; voormelde bekendmaking, wordt opgesteld naar het model weergegeven in bijlage 10 bij onderhavig besluit, 
wordt gedrukt met zwarte letters op geel papier en heeft een grootte van tenminste 35 dm

2
;  

de bekendmaking wordt tijdens de gehele duur van de aanplakking in goed zichtbare en goed leesbare staat gehouden; 
op de plaats waar de exploitatie gebeurt of is gepland, wordt voormelde bekendmaking aangebracht op een schutting of 
op een aan een paal bevestigd bord, op de grens tussen het perceel en de openbare weg en evenwijdig met deze laatste, 
en op een maximumhoogte van 2 m; 

2° het op bevel van de bevoegde burgemeester ter inzage leggen, gedurende dezelfde periode van dertig kalenderdagen, 
van de genomen beslissing bij de diensten van het gemeentebestuur; 

3° [de beslissing over een milieuvergunningsaanvraag of een aanvraag tot wijziging of aanvulling van de 
vergunningsvoorwaarden voor een inrichting waarvan een onderdeel of het geheel aangeduid is met de letter X in de 
vierde kolom van de indelingslijst, [die MER-plichtig is of een inrichting die is ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de 
indelingslijst,] moet onverminderd de bepalingen van punt 1° en 2°, in opdracht van de bevoegde burgemeester worden 
bekendgemaakt. Die bekendmaking verloopt als volgt: 

a) de bekendmaking bevat de gegevens die aangegeven worden in het bekendmakingsformulier dat als bijlage 10 A of 
10B bij dit besluit is gevoegd; 

b) de bekendmaking wordt op een van de volgende wijzen gepubliceerd: 
1) in minstens twee dag- of weekbladen waarvan één met regionaal karakter; 
2) in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter en op de website van de gemeente op een voor 

bekendmakingen geëigende en opvallende plaats.] 

Gewijzigd bij art. 5, 1°- 3°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  
Gewijzigd bij art. 5 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

§3. Op de dag dat tot de in §2 bedoelde aanplakking van bekendmaking, en in voorkomend geval, tot de in artikel 36, 5°, b) 
bedoelde verzending wordt overgegaan, maakt de burgemeester een attest op dat deze aanplakking en in voorkomend geval, 
voormelde verzending bevestigt.  
Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur een voor eensluidend verklaard afschrift van dit attest af aan alle personen 
en instanties die overeenkomstig de bepalingen van onderhavig besluit gemachtigd zijn beroep aan te tekenen tegen de 
bekendgemaakte beslissing. 

§4. Op de dag dat tot de in artikel 35, 5°, c) bedoelde verzending wordt overgegaan, maakt de gouverneur van de provincie een 
attest op waarin de datum van voormelde verzending wordt bevestigd.  

Art. 31bis. Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag waarop artikel 19bis van toepassing is, wordt daarenboven 
door de bevoegde vergunningverlenende overheid ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteit van het betrokken Gewest 
en/of de betrokken EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo.  

Daartoe stuurt de bevoegde vergunningverlenende overheid een kopie van de beslissing naar voormelde bevoegde autoriteit 
op het tijdstip waarop zij de bekendmaking toestuurt naar de exploitant. 

[De overheid die door de vergunningverlenende overheid van een ander Gewest of een andere EU-lidstaat of verdragspartij bij 
het Verdrag van Espoo op de hoogte wordt gebracht van een beslissing, stuurt de kopie naar de bevoegde burgemeester. De 
burgemeester zorgt ervoor dat de beslissing conform de bepalingen van artikel 31 en 32 wordt bekendgemaakt.] 

Toegevoegd bij art. 29 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Derde lid toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 

Art. 32. §1. Over de in de gemeente geëxploiteerde inrichtingen kunnen derden op het gemeentehuis kosteloos de inhoud van 
de volgende documenten inzien 
1° meldingen van 3de klasse-inrichtingen; 
2° vergunningsaanvragen en mededelingen van kleine veranderingen; 
3° aktenamen van meldingen van 3de klasse-inrichtingen; 
4° beslissingen over milieuvergunningsaanvragen; 
5° vergunningen bij wege van aktename van mededelingen kleine veranderingen; 
6° beslissingen over vergunningsaanvragen zoals bedoeld in artikel 44 en 44bis van het decreet; 
7° de in het bezit van de bevoegde overheid zijnde resultaten van de lozingscontrole die volgens de 

vergunningsvoorwaarden, bedoeld in artikel 30bis, §2, 8° vereist is; 
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8° [aanvragen en beslissingen inzake wijziging van de vergunningsvoorwaarden.] 
De documenten kunnen worden ingezien zonder dat enig belang aangetoond moet worden gedurende ten minste twee dagen 
per week, door de gemeentebesturen te bepalen.  
Bovendien moet het gemeentebestuur aan ieder die erom verzoekt, zonder dat een belang aangetoond moet worden, tegen 
kostendekkende vergoeding een afschrift verstrekken van de in het eerste lid vermelde beslissingen, aktenamen en 
vergunningen. 

Gewijzigd bij art. 7 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 

§2. Met het oog op de uitvoering van §1 stelt de toezichthoudende ambtenaar de resultaten van de lozingscontrole, die volgens 
de vergunningsvoorwaarden, bedoeld in artikel 30bis, §2, 8° vereist is, ter beschikking van het gemeentebestuur van de 
gemeente waarin de inrichting is gelegen.  

Artikel vervangen bij art. 30 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

[Art. 32bis. Indien de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een inrichting of een onderdeel van een inrichting, 
aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst [, een MER-plichtige inrichting of een inrichting die is 
ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de indelingslijst, met uitzondering van wat betrekking heeft op het inert afval, afval uit de 
winning, de behandeling en de opslag van turf en het niet–gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze worden gestort in een 
afvalvoorziening van categorie A, en met uitzondering van de afvalvoorzieningen vermeld in artikel 5.2.6.10.1, §3, van titel II 
van het VLAREM,] stelt het gemeentebestuur de rapporten en adviezen en alle andere relevante informatie met betrekking tot 
de aanvraag binnen een redelijke termijn ter beschikking gesteld van eenieder die er om vraagt.] 

Artikel ingevoegd bij art. 8 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
Gewijzigd bij art. 6 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

Art. 33. […] Opgeheven bij art. 27, 2° van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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HOOFDSTUK X. 
PROCEDURES VOOR DE BEHANDELING VAN 

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN 

[AFDELING I.] 

[Art. 34.] 

[...] Opgeheven bij art. 31, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

AFDELING II. 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN BEDOELD IN ARTIKEL 6, §1, 

1° 

Opschrift gewijzigd bij art.31, 2° B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

Art. 35. Voor de milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, §1, 1° verloopt de procedure als volgt (zin gewijzigd bij art. 
32, 1° B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999):  

1° onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid:  
a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar 

onderzoekt de vergunningsaanvraag en haar bijlagen op haar ontvankelijkheid en volledigheid overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5; het niet bijvoegen van het bewijs van volledige betaling van de overeenkomstig artikel 19bis 
van het decreet verschuldigde dossiertaks bij de milieuvergunningsaanvraag, heeft van rechtswege de 
onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg;  

Gewijzigd bij art. 32, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

b) wordt de aanvraag onontvankelijk bevonden, dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de 
indiening van de vergunningsaanvraag hiervan door de Bestendige Deputatie of in sub a) vermelde gemachtigde 
ambtenaar schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de reden van de onontvankelijkheid en gebeurlijk met 
vermelding van de overheid die bevoegd geacht wordt kennis te nemen van de vergunningsaanvraag;  

c) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening 
van de vergunningsaanvraag hiervan door de Bestendige Deputatie of de in sub a) vermelde gemachtigde 
ambtenaar schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere 
toelichting vereisen;  

d) wordt de aanvraag ontvankelijk en volledig bevonden, dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na 
indiening van de aanvraag hiervan door de Bestendige Deputatie of de in sub a) vermelde gemachtigde ambtenaar 
bij ter post aangetekende brief hiervan in kennis gesteld; de termijn bedoeld in artikel 9 van het decreet vangt aan 
op de datum van verzending van voormelde brief;  

e) indien de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar 
geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien kalenderdagen na de indiening van de vergunningsaanvraag aan 
de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk en volledig te zijn voor zover de 
voorgeschreven dossiertaks is betaald;  

 
2° openbaar onderzoek:  

a) een openbaar onderzoek als bedoeld in hoofdstuk V is enkel vereist voor de milieuvergunningsaanvragen bedoeld 
in artikel 6, §1, 1°, a, c, d, e en f;  

Gewijzigd bij art. 32, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

b) in de gevallen dat overeenkomstig in sub a) een openbaar onderzoek is vereist, zendt de Bestendige Deputatie van 
de provincieraad of de onder sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar op de dag van de verzending van de in 
artikel 35, 1°, d) bedoelde brief in exemplaar van de vergunningsaanvraag en haar bijlagen aan de bevoegde 
burgemeester met de opdracht tot het instellen van het openbaar onderzoek bedoeld in hoofdstuk V;  

c) de burgemeester zorgt voor de uitvoering van het openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk V en waakt inzonderheid over de eerbiediging van de in artikel 17, §2 vermelde termijn van aanplakking 
van de bekendmaking zodat de termijn van dertig kalenderdagen van het openbaar onderzoek aanvat uiterlijk op de 
elfde dag na de verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid van het aanvraagdossier;  

d) het in artikel 19 bedoelde dossier wordt door de burgemeester, binnen een termijn van tien kalenderdagen na het 
verstrijken van de termijn van dertig kalenderdagen van het openbaar onderzoek, verzonden aan de in artikel 22 
bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie;  

 
3° adviesverlening:  

a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de 
dag van de verzending van de in artikel 35, 1°, d) bedoelde brief, zeven exemplaren van het volledige 
vergunningsaanvraagdossier met de bijlagen aan de in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie 
met verzoek om advies;  

Gewijzigd bij art. 11, 1°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993.  

b) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de dag 
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van de verzending van de in artikel 35, 1°, d bedoelde brief, een verzoek om advies, samen met één exemplaar van 
het volledige vergunningsaanvraagdossier met de bijlagen, aan het bevoegde College van Burgemeester en 
Schepenen; dit college verleent zijn advies over dit dossier binnen een termijn van vijftig kalenderdagen na 
ontvangst van voormeld verzoek om advies; de burgemeester zendt het advies binnen een termijn van tien 
kalenderdagen, na de datum dat dit advies door het College van Burgemeester en Schepenen werd uitgebracht, 
aan de in artikel 22 bedoelde commissie; bij gebrek aan advies binnen deze gestelde termijn kan de zaak 
doorgaan;  

Gewijzigd bij art. 11, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993.  

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen alsmede de in artikel 22 bedoelde 
provinciale milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 
VI en VII; de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van de hen door de 
artikelen 23 en 24 toebedeelde opdrachten;  

 
4° uitspraak:  

a) in voorkomend geval, beslist de Bestendige Deputatie van de provincieraad binnen een termijn van honderdentien 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 35, 1°, d) bedoelde brief, de termijn 
voor behandeling van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met een termijn van maximum twee maanden; 
deze beslissing wordt gemotiveerd; in dat geval wordt het besluit of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan 
door de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in artikel 35, 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar 
binnen vijf kalenderdagen na het treffen van de beslissing per ter post aangetekende zending aan de aanvrager 
gezonden;  

b) binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 35, 1°, d 
bedoelde brief of, in voorkomend geval, voor het verstrijken van de overeenkomstig het besluit bedoeld in sub a) 
verlengde termijn, doet de Bestendige Deputatie van de provincieraad uitspraak over de 
milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig het bepaalde in artikel 30;  

 
5° bekendmaking:  

a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt binnen 
een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing, deze beslissing of een voor eensluidend 
verklaard afschrift ervan per ter post aangetekende zending aan de bevoegde burgemeester met de opdracht tot 
bekendmaking ervan;  

b) de bevoegde burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend overeenkomstig het 
bepaalde in hoofdstuk IX;  

c) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de onder sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt de 
dezelfde dag als tot de verzending bedoeld in sub a) wordt overgegaan, per ter post aangetekende zending of bij 
afgifte tegen ontvangstbewijs een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing alsmede van het in artikel 
31, §4 bedoelde attest ter kennisgeving aan:  
- de exploitant;  
- het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente(n) waarin de exploitatie is gepland of 

gebeurt;  
- de in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie;  
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  
- [de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving];  
- [de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] ; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij;  
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid;  
- de N.V. Aquafin;  
- het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting bedoeld in het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, in zoverre dit bestaat;  
- de algemene directie van de Civiele Bescherming van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken;  

Gewijzigd bij art. 10 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Gewijzigd bij art. 45 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

d) […] Opgeheven bij art. 15, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
 

6° stilzwijgende weigering:  
a) indien binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 35, 1°, d 

bedoelde brief of, in voorkomend geval, bij het verstrijken van de overeenkomstig het besluit bedoeld in sub 4°, a 
verlengde termijn, door de Bestendige Deputatie van de provincieraad geen uitspraak is gedaan, wordt de 
aangevraagde vergunning geacht te zijn geweigerd;  

b) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar licht binnen 
een termijn van tien kalenderdagen na het verstrijken van de in sub a) vermelde termijn de aanvrager in over 
voormelde stilzwijgende weigering met de mededeling dat hiertegen overeenkomstig artikel 10 van het decreet 
beroep kan worden aangetekend;  

c) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar maakt een 
voor eensluidend verklaard afschrift van het in sub b) bedoelde schrijven ter kennisgeving over aan de bevoegde 
burgemeester alsmede aan de instanties vermeld in sub 5°, c).  

 
[7° informatie Vlaamse Landmaatschappij: 

de vergunningverlenende overheid bezorgt aan de Vlaamse Landmaatschappij een afschrift van de 
milieuvergunning waarbij één of meer van de rubrieken 9.3 tot en met 9.8, en/of van de rubrieken 28.2 en 28.3 van 
de indelingslijst van toepassing zijn, nadat deze in de zin van artikel 5, §1, eerste lid, van het decreet, definitief is 
verleend.] 

Toegevoegd bij art. 15, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
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AFDELING III. 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN BEDOELD IN ARTIKEL 6, §1, 

2° 

Opschrift gewijzigd bij art. 31, 3° B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 36. Voor de milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, §1, 2° verloopt de procedure als volgt (zin gewijzigd bij art. 
33, 1° B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999):  
1° onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid:  

a) het college van Burgemeester en Schepenen of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar van de gemeente 
onderzoekt de vergunningsaanvraag en haar bijlagen op haar ontvankelijkheid en volledigheid overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5; het niet bijvoegen van het bewijs van volledige betaling van de overeenkomstig artikel 19bis 
van het decreet verschuldigde dossiertaks bij de milieuvergunningsaanvraag, heeft van rechtswege de 
onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg; 

Gewijzigd bij art. 33, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

b) wordt de aanvraag onontvankelijk bevonden, dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de 
indiening van de vergunningsaanvraag hiervan door het College van Burgemeester en schepenen of de in sub a) 
vermelde gemachtigde ambtenaar [via het uniek gemeentelijk loket] schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding 
van de reden van de onontvankelijkheid en gebeurlijk met vermelding van de overheid die bevoegd geacht wordt 
kennis te nemen van de vergunningsaanvraag;  

Gewijzigd bij art. 8, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

c) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening 
van de vergunningsaanvraag hiervan door het College van Burgemeester en schepenen of de in sub a) vermelde 
gemachtigde ambtenaar [via het uniek gemeentelijk loket] schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de 
inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;  

Gewijzigd bij art. 8, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

d) wordt de aanvraag ontvankelijk en volledig bevonden, dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na 
indiening van de aanvraag hiervan door het College van Burgemeester en schepenen of de in sub a) vermelde 
gemachtigde ambtenaar bij ter post aangetekende brief [via het uniek gemeentelijk loket] hiervan in kennis gesteld; 
de termijn bedoeld in artikel 9 van het decreet vangt aan op de datum van verzending van voormelde brief;  

Gewijzigd bij art. 8, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

e) indien het College van Burgemeester en schepenen of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar van de 
gemeente geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien kalenderdagen na de indiening van de 
vergunningsaanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk en volledig te zijn 
voor zover de voorgeschreven dossiertaks is betaald;  

 
2° openbaar onderzoek:  

a) een openbaar onderzoek als bedoeld in hoofdstuk V is enkel vereist voor de milieuvergunningsaanvragen bedoeld 
in artikel 6, §1, 2°, a en c; 

Gewijzigd bij art. 33, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

b) in de gevallen dat overeenkomstig sub a) een openbaar onderzoek is vereist zorgt de burgemeester voor de 
uitvoering van het openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V en waakt inzonderheid over 
de eerbiediging van de in artikel 17, §2 vermelde termijn van aanplakking van de bekendmaking zodat de termijn 
van dertig kalenderdagen van het openbaar onderzoek aanvat uiterlijk op de elfde dag na de verklaring tot 
ontvankelijkheid en volledigheid van het aanvraagdossier;  

c) het in artikel 19 bedoelde dossier wordt door de burgemeester, binnen een termijn van tien kalenderdagen na het 
verstrijken van de termijn van dertig kalenderdagen van het openbaar onderzoek bezorgd aan de dienst van de 
gemeente gelast met het onderzoek van milieudossiers;  

 
3° adviesverlening:  

a) de burgemeester of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de dag van de verzending van de 
in artikel 36, 1°, d) bedoelde brief, een exemplaar van het volledige vergunningsaanvraagdossier met de bijlagen 
aan de dienst van de gemeente die met het onderzoek van milieudossiers is gelast met verzoek om advies;  

b) de burgemeester of zijn in sub 1°, a) gemachtigde ambtenaar stuurt op de dag van de verzending van de brief, 
bedoeld in artikel 36, 1°, d), een exemplaar van de volledige vergunningsaanvraag met verzoek om advies tevens 
aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  

Gewijzigd bij art. 33, 4°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

c) de dienst van de gemeente die met het onderzoek van milieudossiers is gelast, brengt zijn advies uit binnen een 
termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier; 
bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn wordt aangenomen dat voormelde dienst van oordeel is dat de 
risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de 
mens, veroorzaakt door de inrichting, mits naleving van gepaste milieuvergunningsvoorwaarden, tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;  

d) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, §2 advies dienen te verlenen, brengen hun advies uit 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VI;  
bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn van dertig kalenderdagen, wordt aangenomen dat bedoeld(e) 
adviesverlenend(e) overheidsorgaan(en) een gunstige beoordeling over de door haar te onderzoeken aspecten met 
betrekking tot de ingedeelde inrichting heeft (hebben) uitgebracht;  
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4° [uitspraak:  

Binnen een termijn van 105 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief, vermeld in artikel 36, 
1°, d, doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig 
artikel 30;] 

Vervangen bij art. 9 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

5° bekendmaking:  
a) de bevoegde burgemeester maakt de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag bekend overeenkomstig het 

bepaalde in hoofdstuk IX;  
b) de bevoegde burgemeester zendt op dezelfde dag als tot de aanplakking van de bekendmaking bedoeld in artikel 

31 wordt overgegaan, per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs een voor eensluidend 
verklaard afschrift van de beslissing alsmede van het in artikel 31, §3 bedoelde attest ter kennisgeving aan:  
- de exploitant;  
- de Gouverneur van de provincie waartoe de percelen van de inrichting behoren;  
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  
- [de afdeling bevoegd voor milieuhandhaving]; 
- [de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij;  
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid;  
- de N.V. Aquafin;  
- het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting, bedoeld in het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, in zoverre dit bestaat;  

Gewijzigd bij art. 46 B.Vl.Reg 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
 

6° stilzwijgende weigering:  
a) indien binnen een termijn van [105 kalenderdagen] te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 36, 

1°, d) bedoelde brief, […] door het College van Burgemeester en Schepenen geen uitspraak is gedaan, wordt de 
aangevraagde vergunning geacht te zijn geweigerd;  

Gewijzigd bij art. 10, 1° en 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

b) de burgemeester of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar licht binnen een termijn van tien 
kalenderdagen na het verstrijken van de in sub a) vermelde termijn de aanvrager in over voormelde stilzwijgende 
weigering met de mededeling dat hiertegen overeenkomstig artikel 10 van het decreet beroep kan worden 
aangetekend.  

 
[7° informatie Vlaamse Landmaatschappij: 

de vergunningverlenende overheid bezorgt aan de Vlaamse Landmaatschappij een afschrift van de milieuvergunning 
waarbij één of meer van de rubrieken 9.3 tot en met 9.8, en/of van de rubrieken 28.2 en 28.3 van de indelingslijst van 
toepassing zijn, nadat deze in de zin van artikel 5, §1, eerste lid, van het decreet, definitief is verleend.] 

Toegevoegd bij art. 16 B.Vl.Reg. 19 september 2008 , B.S. 27 januari 2009. 
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AFDELING IV. 
BIJZONDERE BEPALINGEN 

Art. 37. §1. In afwijking van de bepalingen van artikel 36, 4° gelden voor de uitspraak over een vergunningsaanvraag als 
bedoeld in artikel 6, §1, 2°, d) [voor een inrichting van klasse 1] de volgende bepalingen (zin gewijzigd bij art. 34, 1°, B.Vl.Reg. 
12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999): 

Gewijzigd bij art. 11, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

a) in voorkomend geval, beslist het College van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn van vijftig kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 36, 1°, d) bedoelde brief, de termijn voor behandeling van de 
milieuvergunningsaanvraag te verlengen met een termijn van maximum 1 maand; deze beslissing wordt gemotiveerd; in 
dat geval wordt het besluit of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan door de burgemeester of de in artikel 36, 1°, 
a) vermelde gemachtigde ambtenaar binnen vijf kalenderdagen na het treffen van de beslissing per ter post aangetekende 
zending aan de aanvrager gezonden;  

b) binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 36, 1°, d) bedoelde 
brief of, in voorkomend geval, vóór het verstrijken van de overeenkomstig het besluit bedoeld in sub a) verlengde termijn, 
doet het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 30;  

[Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending 
van de brief, vermeld in artikel 36, 1°, d), over vergunningsaanvragen, vermeld in artikel 6, §1, 2°, d), voor een inrichting van 
klasse 2. Die termijn kan niet worden verlengd.] 

Toegevoegd bij art. 11, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§2. In afwijking van de bepalingen van artikel 36, 4° bedraagt voor een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 6, §1, 2°, d), 
de in artikel 36, 6°, a) bedoelde termijn twee maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in artikel 36, 1°, d) 
bedoelde brief, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig het besluit bedoeld in §1, a).  

Gewijzigd bij art. 34, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 38. §1. De exploitant van een inrichting die na haar inbedrijfstelling vergunningsplichtig wordt door aanvulling of wijziging 
van de indelingslijst, dient binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van die 
aanvulling of wijziging, een vergunningsaanvraag in te dienen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 6.  
Bij deze vergunningsaanvraag dient evenwel geen uittreksel uit het kadastraal plan noch een milieu-effectrapport of 
veiligheidsrapport gevoegd te worden. Overeenkomstig artikel 19bis, §2 van het decreet is deze aanvraag niet onderworpen 
aan dossiertaks. 

Gewijzigd bij art. 35, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. In afwijking van artikel 35 en 36 is voor de milieuvergunningsaanvragen, bedoeld in §1, de volgende procedure van 
toepassing:  
1° voor de aanvragen waarvoor de bestendige deputatie van de provincie bevoegd is, verloopt de procedure als volgt:  

a) onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid: overeenkomstig artikel 35, 1°;  
b) advies van college van burgemeester en schepenen: de bestendige deputatie van de provincieraad of de door haar 

daartoe gemachtigde ambtenaar stuurt op de dag van de verzending van de brief, bedoeld in artikel 35, 1°, d), een 
verzoek om advies, samen met een exemplaar van het volledige vergunningsaanvraagdossier met de bijlagen, 
naar het bevoegde college van burgemeester en schepenen; dit college geeft zijn advies over dit dossier binnen 
een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van voormeld verzoek om advies; de burgemeester of zijn 
daartoe gemachtigde ambtenaar stuurt het advies binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum waarop 
dit advies door het college van burgemeester en schepenen werd uitgebracht, aan de bestendige deputatie van de 
provincieraad; als er binnen de gestelde termijn geen advies is, kan de zaak doorgaan;  

c) uitspraak: binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief, bedoeld in 
artikel 35, 1°, d), doet de bestendige deputatie van de provincieraad een uitspraak over de 
milieuvergunningsaanvraag; in voorkomend geval wordt een volledig of gedeeltelijk positieve beslissing bij wege 
van akteneming verleend, geldend als vergunning voor een termijn van vijf jaar;  

d) bekendmaking: overeenkomstig artikel 35, 5°; 
 
2° voor de aanvragen waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is verloopt de procedure als volgt  

a) onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid: overeenkomstig artikel 36, 1°;  
b) uitspraak: binnen een termijn van [105 kalenderdagen] te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief, 

bedoeld in artikel 36, 1°, d), doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de 
milieuvergunningsaanvraag; in voorkomend geval wordt een volledig of gedeeltelijk positieve beslissing bij wege 
van akteneming verleend, geldend als vergunning voor een termijn van vijf jaar;  

c) bekendmaking: overeenkomstig artikel 36, 5°.  

Vervangen bij art. 35, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 12 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§3. In afwijking van artikel 5 mag de exploitatie van een in §1 bedoelde inrichting worden voortgezet tot een definitieve 
beslissing, al of niet stilzwijgend, is genomen over de binnen de in §1 bedoelde termijn ingediende vergunningsaanvraag.  

§4. Indien de exploitant de milieuvergunningsaanvraag voor een in §1 bedoelde inrichting niet binnen de in §1 bedoelde termijn 
heeft ingediend, dient de exploitatie bij het verstrijken van de in §1 bedoelde termijn stopgezet.  

§5. Wanneer een vergunde inrichting door aanvulling of wijziging van de indelingslijst naar een andere klasse overgaat, blijven 
de toegestane vergunningen geldig voor de duur van de lopende vergunningen.  

[§6 In afwijking van artikel 4.2.3.1, 3°, van titel II van het VLAREM krijgt de exploitant die zijn vergunningsvoorwaarden moet 
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aanpassen ten gevolge van het nieuwe indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) een overgangstermijn van zes maanden om 
een aanvraag in te dienen, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit dat het nieuwe indelingscriterium 
GS (gevaarlijke stoffen) invoert. 

In afwachting van een definitieve beslissing mogen stoffen worden geloosd waarvoor geen emissiegrenswaarde is vastgesteld 
in de vergunning, voor zover voor deze stoffen hogere milieukwaliteitsnormen waren bepaald dan het nieuwe indelingscriterium 
GS, vóór de inwerkingtreding van het besluit dat het nieuwe indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) invoert. Deze stoffen 
mogen worden geloosd tot maximum de milieukwaliteitsnorm zoals deze gold voor de inwerkingtreding van het besluit dat het 
nieuwe indelingscriterium GS invoert.] 
Toegevoegd bij art. 17 B.Vl.Reg. 21 mei 2010, B.S. 9 juli 2010. 

Art. 39. §1. De hernieuwing van een vergunning andere dan deze bedoeld in artikel 6,§1, 2°, d) dient overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 5 en 6 aangevraagd tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de 
lopende vergunning. De beslissing over deze vergunningsaanvraag laat de termijn en voorwaarden van de lopende vergunning 
onverkort van toepassing.  

Gewijzigd bij art. 36 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

[De milieuvergunning voor de verdere exploitatie kan vroeger dan de termijn, vermeld in het eerste lid, worden aangevraagd 
wanneer:  
1° een overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant is gepland;  
2° de exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt; in dit laatste geval moet de 

milieuvergunningsaanvraag zowel betrekking hebben op de verdere exploitatie van de delen van de inrichting die verder 
in exploitatie blijven als op de geplande verandering.  

In afwijking van het eerste en tweede lid, kunnen aanvragen voor een nieuwe vergunning, die tot 48 maanden vóór het 
verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, ontvankelijk worden verklaard, in zoverre het vergunningen betreft 
waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011.] 

Toegevoegd bij art. 17 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De verlenging van de vergunning voor een tijdelijke inrichting dient overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 6 
aangevraagd uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.  

§3. In afwijking van artikel 5 mag de exploitatie van een inrichting die het voorwerp uitmaakt van een vergunningsaanvraag als 
bedoeld in §1 worden voortgezet tot een definitieve beslissing, al of niet stilzwijgend, is genomen over de binnen de in §1 
bedoelde termijn ingediende aanvraag.  

§4. Indien de exploitant de vergunningsaanvraag als bedoeld in de §1 niet binnen de respectieve in de §1 bedoelde termijnen 
heeft ingediend, dient de exploitatie bij het verstrijken van de lopende vergunning stopgezet, tenzij voor het verstrijken van de 
termijn van de lopende vergunning een nieuwe vergunning werd bekomen.  

Art. 40. §1. In geval een vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, §4 op proef werd verleend, wordt zonder 
bijkomende formaliteiten een definitieve beslissing over de milieuvergunningsaanvraag getroffen voor het verstrijken van de 
termijn van de vergunning op proef.  

§2. Voor de beslissing, bedoeld in §1, verloopt de procedure als volgt:  
1° wanneer de bestendige deputatie van de provincieraad de vergunning op proef heeft verleend:  

a) uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef vraagt de bestendige deputatie 
of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar aan de overeenkomstig [artikel 21 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid] met het toezicht belaste ambtenaren een evaluatieverslag over de 
inrichting; dit verslag wordt binnen een termijn van dertig dagen aan de provinciale milieuvergunningscommissie 
bezorgd;  

Gewijzigd bij art. 27 B.Vl.Reg. 30 april 2009, B.S. 25 juni 2009. 

b) de bestendige deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar verzoekt, 
uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef, het college van burgemeester 
en schepenen alsmede de provinciale milieuvergunningscommissie, bedoeld in artikel 22, om advies;  

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moet verlenen alsmede de in artikel 22 bedoelde 
provinciale milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig de hoofdstukken VI en VII met dien 
verstande dat de provinciale milieuvergunningscommissie advies dient te verlenen uiterlijk dertig kalenderdagen vóór 
het verstrijken van de vergunning op proef; 
de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van de hen door artikelen 23 en 
24 toebedeelde opdrachten;  

d) het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de exploitatie gebeurt, brengt zijn advies uit 
binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek om advies; de burgemeester stuurt het advies binnen een 
termijn van tien kalenderdagen na de datum waarop dit advies door het college van burgemeester en schepenen 
werd uitgebracht, aan de provinciale milieuvergunningscommissie bedoeld in artikel 22;  

e) uiterlijk tien kalenderdagen voor het verstrijken van de vergunning op proef, doet de bestendige deputatie van de 
provincie een uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 30;  

f) de onder sub e) bedoelde beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 35, 5°;  
g) met betrekking tot de stilzwijgende weigering geldt artikel 35, 6°, met dien verstande dat de aangevraagde 

vergunning geacht wordt te zijn geweigerd als geen uitspraak werd gedaan voor het verstrijken van de termijn van de 
vergunning op proef;  

2° voor de aanvragen waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is:  
a) de burgemeester of zijn daartoe gemachtigde ambtenaar verzoekt, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van 

de termijn van de vergunning op proef, om advies aan:  
- de dienst van de gemeente, belast met het onderzoek van de milieudossiers,  
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  

b) de dienst van de gemeente die met het onderzoek van de milieudossiers is belast, brengt zijn advies uit binnen een 
termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier; als er geen advies is binnen de gestelde termijn 
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wordt aangenomen dat voormelde dienst van oordeel is dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de 
inrichting, mits gepaste milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
worden beperkt;  

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, §2, advies dienen te verlenen, brengen hun advies uit 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI; als er binnen de gestelde termijn van dertig kalenderdagen geen 
advies is, wordt aangenomen dat bedoelde adviesverlenende overheidsorganen een gunstige beoordeling hebben 
uitgebracht over de door hen te onderzoeken aspecten met betrekking tot de ingedeelde inrichting;  

d) uiterlijk tien kalenderdagen voor het verstrijken van de vergunning op proef, doet het college van burgemeester en 
schepenen een uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 30;  

e) de beslissing, bedoeld in d), wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 36, 5°;  
f) met betrekking tot de stilzwijgende weigering geldt artikel 36, 6°, met dien verstande dat de aangevraagde 

vergunning geacht wordt te zijn geweigerd als geen uitspraak werd gedaan voor het verstrijken van de termijn van 
de vergunning op proef.  

Vervangen bij art. 37 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§3. In afwijking van artikel 5 mag de exploitatie van een inrichting die het voorwerp uitmaakt van een vergunning op proef, 
worden voortgezet tot een definitieve beslissing, al of niet stilzwijgend, is genomen over de milieuvergunningsaanvraag.  

§4. In geval een vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, §4 op proef is verleend en hiertegen beroep is 
aangetekend, blijft de overheid die de vergunning op proef heeft verleend bevoegd om uitspraak te doen over de 
milieuvergunningsaanvraag volgens de procedure vermeld in §2:  
1° wanneer vóór de termijn bedoeld in §2, 1°, c) en in §2, 2°, d) nog geen uitspraak over voormeld beroep is gedaan, in dat 

geval wordt deze beslissing in eerste aanleg zonder voorwerp dertig kalenderdagen nadat de hogere overheid een 
beslissing over het beroep heeft genomen in zoverre de hogere overheid de in eerste aanleg verleende vergunning op 
proef in beroep niet ongewijzigd heeft bevestigd; de beslissing in eerste aanleg behoudt daarentegen haar volle 
uitwerking wanneer de hogere overheid de in eerste aanleg verleende proefvergunning ongewijzigd heeft bevestigd;  

2° wanneer voor de termijn bedoeld in §2, 1°, a) en in §2, 2°, a) de hogere overheid de in eerste aanleg verleende 
vergunning op proef in beroep ongewijzigd heeft bevestigd.  

Gewijzigd bij art. 2, 1° en 2°, B.Vl.Reg. 15 juni 1999, B.S. 4 september 1999.  

Art. 41. §1. In geval de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op de lozing in gewone oppervlaktewateren, openbare 
riolen of kunstmatige afvoerwegen voor regenwater van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de EG-richtlijn 76/464/EEG van 4 mei 
1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de 
Gemeenschap worden geloosd en die in de indelingslijst onder rubrieken nr. 3.4. of 3.6.3. zijn aangeduid alsmede ingeval de 
milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op de directe of indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen als bedoeld 
in de EG-richtlijn 80/68/EEG van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging 
veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, dient de milieuvergunning, voor wat betreft voornoemde lozing 
tenminste om de vier jaar aan een nieuw onderzoek onderworpen. Dit onderzoek en de eventuele aanpassing gebeuren 
minstens overeenkomstig de programma’s opgesteld volgens artikel 2.3.6.1 van Titel II van het VLAREM. 

Gewijzigd bij art. 7.1.1.3 B.Vl.Reg. 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995 en bij art. 1 B.Vl.Reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001. 

§2. Wanneer de termijn van de vergunning voor de in §1 bedoelde lozing meer dan vier jaar overschrijdt, geschiedt het 
vierjaarlijkse nieuw onderzoek van deze vergunning ambtshalve overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 45. De 
bevoegde overheid dient hierbij overeenkomstig artikel 20 van titel I van het VLAREM de in de indelingslijst aangeduide 
overheidsorganen om advies te verzoeken. 

Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001. 

Art. 41bis. Voor inrichtingen die in de vierde kolom van de indelingslijst met de letter X zijn aangeduid gelden [...] bijkomend de 
volgende bepalingen:  
1° de vergunningsvoorwaarden worden door de bevoegde overheden geregeld getoetst en zo nodig ambtshalve 

overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 45 bijgesteld; voor de bestaande GPBV-installaties gebeurt een eerste 
toetsing uiterlijk vóór 30 oktober 2007;  

 
2° een toetsing vindt in ieder geval plaats als:  

a) de door de installatie veroorzaakte verontreiniging van dien aard is dat de bestaande emissiegrenswaarden in de 
vergunning gewijzigd of nieuwe emissiegrenswaarden opgenomen moeten worden; 

b) belangrijke veranderingen in de beste beschikbare technieken een significante beperking van de emissies zonder 
buitensporige kosten mogelijk maken; 

c) bedrijfsveiligheid van het proces of de activiteit de toepassing van andere technieken vereist; 
d) nieuwe wettelijke bepalingen zulks vereisen. 

Toegevoegd bij art. 38 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 12 december 2003, B.S. 13 februari 2004 (tweede ed). 

[Art. 41ter. Voor inrichtingen die zijn ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de indelingslijst, met uitzondering van wat betrekking heeft 
op het inert afval, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van turf en het niet–gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze 
worden gestort in een afvalvoorziening van categorie A, en met uitzondering van de afvalvoorzieningen vermeld in artikel 
5.2.6.10.1, §3, van titel II van het VLAREM, dient de overheid die de vergunning heeft verleend de voorwaarden voor een 
vergunning op gezette tijden opnieuw te bezien en, waar nodig, bij te stellen: 
1° wanneer zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de exploitatie van de voorziening of in het gestorte afval; 
 
2° op basis van de resultaten van de monitoring waarover de exploitant uit hoofde van artikel 5.2.6.5.1, §3 van titel II van het 

VLAREM, verslag heeft uitgebracht of van de uit hoofde van artikel 5.2.6.9.1 van titel II van het VLAREM uitgevoerde 
inspecties; 

 
3° in het licht van informatie-uitwisseling over aanzienlijke veranderingen in de beste beschikbare technieken.] 
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Ingevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S. 25 augustus 2008. 

Art. 42. §1. In geval een vergunde inrichting door een andere exploitant wordt overgenomen, blijven de toegestane 
vergunningen geldig voor de duur ervan. 

§2. De overnemer moet de overname, bedoeld in §1, vóór de datum van inwerkingtreding van de overname melden door 
middel van [het meldingsformulier, vastgesteld in bijlage 3.C van bijlage 3 bij dit besluit,] dat bij ter post aangetekende zending 
of bij afgifte tegen ontvangstbewijs moet worden bezorgd aan de overheid die op het tijdstip van de melding overeenkomstig de 
aard en de klasse in eerste aanleg bevoegd is voor de overgenomen inrichting. [Indien het college van burgemeester en 
schepenen in eerste aanleg bevoegd is voor de overgenomen inrichting, wordt het meldingsformulier gericht aan het college en 
ingediend bij het uniek gemeentelijk loket van de gemeente waarin de percelen van de overgenomen inrichting liggen, of, indien 
de inrichting zich over het grondgebied van meer dan één gemeente uitstrekt, bij het uniek gemeentelijk loket van elke 
gemeente waarin zich percelen bevinden waarop de overgenomen inrichting ligt, voor de respectieve gedeelten van de 
inrichting op hun ambtsgebied.] 

Gewijzigd bij art. 18, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 
Vervangen bij art. 39 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Toegevoegd bij art. 13 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§3. De overheid, bedoeld in §2, neemt kennis van de melding en gaat na welke lopende vergunningen van toepassing zijn op 
de voor overname gemelde inrichting.  
Deze overheid kan hierover het advies inwinnen van de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen].[…]  

Toegevoegd bij art. 40 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 47 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
Gewijzigd bij art. 18, 2°, B.Vl.Reg.19 september 2008 , B.S. 27 januari 2009. 

 
§4. De overheid, bedoeld in §2, stuurt vervolgens aan de overnemer die de melding heeft gedaan een schriftelijke 
ontvangstmelding. 
[…] geschrapt bij art. 18, 3°, B.Vl.Reg.19 september 2008 , B.S. 27 januari 2009. 

Toegevoegd bij art. 40 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

 
§5. De overheid, bedoeld in §2, stuurt een afschrift van de ontvangstmelding, bedoeld in §4, aan:  
1° wanneer het gaat om een inrichting waarvoor de bestendige deputatie van de provincie bevoegd is: het college, de 

commissie, het comité, de overheidsorganen, diensten en maatschappijen, genoemd in artikel 35, 5°, c); 
2° wanneer het gaat om een inrichting waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is: de gouverneur, 

het comité, de overheidsorganen, diensten en maatschappijen, genoemd in artikel 36, 5°, b). 

Toegevoegd bij art. 40 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
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HOOFDSTUK XI. 
EXPLOITATIEVOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN VAN 

DE EXPLOITANT 
Art. 43. §1. De exploitant van een inrichting is verplicht de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, de voor 
de inrichting geldende algemene of per categorie van inrichtingen door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 20 van 
het decreet vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, alsmede alle andere op de exploitatie van de inrichting van 
toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van 
de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid na te leven. 

§2. Ongeacht de verleende vergunning moet de exploitant steeds de nodige maatregelen treffen om schade en hinder te 
voorkomen.  

Gewijzigd bij art. 11 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 

Art. 43bis. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken omschreven in artikel 1, 29°, moeten de volgende punten 
speciaal in aanmerking worden genomen:  
1° de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken; 
2° de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
3° de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in het proces uitgestoten en 

gebruikte stoffen en van afval; 
4° vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriële schaal zijn beproefd; 
5° de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
6° de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
7° de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties en/of inrichtingen; 
8° de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek; 
9° het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiëntie; 
10° de noodzaak het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of tot een minimum te 

beperken; 
11° de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken; 
12° de milieuvoorwaarden vastgesteld door titel II van het VLAREM die inzonderheid de krachtens [artikel 17, tweede lid, van 

de EU-richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging] door de EU-Commissie, of door internationale organisaties bekendgemaakte informatie 
omvat. 

Toegevoegd bij art.41 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

Art. 43ter. Een inrichting en/of een installatie dient overeenkomstig [de EU-richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging] zo te worden geëxploiteerd dat:  

Gewijzigd bij art. 5 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

1° alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste 
beschikbare technieken; 

2° geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt; 
3° overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams 

reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, 
moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en 
economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt; 

4° de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt; 
5° de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken; 
6° bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van 

verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. 

Toegevoegd bij art.42 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 44. [§1. Wanneer een inrichting bestemd voor het winnen of het kunstmatig aanvullen van grondwater, of een gedeelte 
ervan, definitief buiten gebruik wordt gesteld, is de exploitant verplicht dit binnen een termijn van drie maanden te melden aan 
de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater, ongeacht de klasse waarin de inrichting is 
ingedeeld. Deze afdeling bezorgt onverwijld kopie van deze melding: 

1° aan de Deputatie van de provincieraad alsmede aan de afdeling bevoegd voor milieuvergunningen van het departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, wanneer deze inrichting is ingedeeld in de eerste klasse en/of ook onder de toepassing valt 
van een andere in de eerste klasse ingedeeld rubriek; 

2° aan de burgemeester van de gemeente waarin de exploitatie gebeurt, in de andere gevallen dan bedoeld in 1°.] 

Opgeheven bij art. 12 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Opnieuw opgenomen bij art. 19 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. Wanneer een inrichting van klasse 1 of 2, of een gedeelte van deze inrichting, wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie van de inrichting, is vernield, is de exploitant verplicht dit binnen een termijn van drie maanden te 
melden:  
1° aan de Bestendige Deputatie van de provincieraad alsmede [aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen], 

wanneer het gaat om een inrichting van klasse 1; 
2° aan de burgemeester van de gemeente waarin de exploitatie gebeurt, wanneer het gaat om een inrichting van klasse 2. 

Gewijzigd bij art. 48 B.Vl.Reg 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

Art. 45. §1. De bevoegde overheid kan bij gemotiveerde beslissing de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden 
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wijzigen of aanvullen: 
1° ambtshalve; 
2° op verzoek van de in artikel 20 vermelde adviesorganen in zoverre deze bevoegd zijn voor adviesverlening met 

betrekking tot bedoelde inrichting; 
3° op verzoek van de exploitant; 
4° op verzoek van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten gevolge van de vestiging en de exploitatie van de 

inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden; 
5° op verzoek van elke rechtspersoon die zich de bescherming tot doel heeft gesteld van het leefmilieu dat door de hinder 

ten gevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting kan worden getroffen. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "bevoegde overheid" verstaan de overheid die in eerste aanleg bevoegd is […]. 

Gewijzigd bij art. 20, 1°, B.Vl.Reg.19 september 2008 , B.S. 27 januari 2009. 
Vervangen bij art. 43 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§2. Het verzoek, bedoeld in §1, dient per ter post aangetekende zending naar de overheid, bevoegd in §1, gestuurd te worden. 

Vervangen bij art. 44 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§3.[Behoudens wanneer het gaat om een ambtshalve beslissing, dient het in §1 bedoelde verzoek te vermelden: 
1° de volgende gegevens inzake de identificatie van de inrichting: 

a) indien het om een natuurlijke persoon gaat: de naam, voornaam, hoedanigheid, het adres, telefoon-, R.S.Z.- en 
B.T.W.-nummer van de exploitant; 
indien het om een rechtspersoon gaat: de benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel, telefoon-, R.S.Z.- 
en B.T.W.-nummer van de exploitant, evenals de naam, de hoedanigheid van de verantwoordelijke persoon die de 
vergunningsaanvraag namens de exploitant ondertekent;  

b) de juridische grondslag op basis waarvan de exploitant de beschikking heeft over de bedoelde inrichting(en) alsmede 
het eigendomsstatuut van de percelen waarop de exploitatie gebeurt of is gepland;  

c) het adres van de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de vergunningsaanvraag evenals de gemeenten en 
provincies waarin de percelen zijn gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of 
gepland is;  

d) de vermelding of het gaat om een inrichting van:  
i) de Staat, de Gemeenschap, het Gewest, een provincie of een door een van hen opgerichte instelling;  
ii) een gemeente, een vereniging van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;  
iii) een niet hier voren genoemde openbare instelling. 

2° de gevraagde wijziging of aanvulling van de opgelegde vergunningsvoorwaarden; 
 
3° de motivering van de gevraagde wijziging of aanvulling; 
 
4° het voorwerp en de datum van de gedane meldingen, evenals een afschrift van eerdere beslissingen over 

vergunningsaanvragen die werden ingediend voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters, de verwerking van 
afvalstoffen, de winning van grondwater of voor de bescherming van grondwater met betrekking tot de inrichting of in 
voorkomend geval de datum waarop alsmede de overheid bij wie dergelijke vergunning(en) werd(en) aangevraagd.] 

Vervangen bij art. 20, 2°,  B.Vl. Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

[Indien het gaat om een ambtshalve beslissing inzake een inrichting in haar geheel of waarvan een onderdeel, aangeduid is 
met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst, [of een inrichting die is ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de indelingslijst, 
met uitzondering van wat betrekking heeft op het inert afval, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van turf en het 
niet–gevaarlijk niet-inert afval, tenzij deze worden gestort in een afvalvoorziening van categorie A, en met uitzondering van de 
afvalvoorzieningen vermeld in artikel 5.2.6.10.1, §3, van titel II van het VLAREM,] wordt het voornemen door de bevoegde 
overheid omschreven in een brief aan de exploitant, met vermelding van wat bepaald werd in het eerste lid, punt 1°, 2° en 3°;]. 

Gewijzigd bij art. 45, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Tweede lid toegevoegd bij art. 9, 1°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
Gewijzigd bij art. 8 B.Vl.Reg. 6 juni 2008, B.S 25 augustus 2008. 

§4. Tenzij het gaat om een ambtshalve beslissing, gelden met betrekking tot de adviesverlening, de uitspraak, de stilzwijgende 
weigering en de bekendmaking volgend op een verzoek, bedoeld in §1, de volgende bepalingen:  

[…] 1° opgeheven bij art. 6 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

2° wanneer de bevoegde overheid de bestendige deputatie van de provincieraad is: artikel 35, 3°, 4°, 5° en 6° met dien 
verstande dat de behandelingstermijn aanvangt op de datum van verzending van het in §1 bedoelde verzoek in plaats 
van op de datum van verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag;  

3° wanneer de bevoegde overheid het College van Burgemeester en Schepenen is: artikel 36, 3°, 4°, 5° en 6° met dien 
verstande dat de behandelingstermijn aanvangt op de datum van verzending van het in §1 bedoelde verzoek in plaats 
van op de datum van verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag.  

Vervangen bij art. 45, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 49 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

Wanneer het in §1 bedoelde verzoek niet uitgaat van de exploitant, wordt deze laatste door de in §1 bedoelde overheid hiervan 
per ter post aangetekende zending in kennis gesteld binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van het verzoek.  

[Wanneer het om een ambtshalve beslissing gaat inzake een in §3, tweede lid, bedoelde inrichting, wordt de exploitant door de 
in §1 bedoelde overheid in een vroeg stadium, per ter post aangetekende zending in kennis gesteld van het voornemen van de 
overheid.] 

Derde lid toegevoegd bij art. 9, 2°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 

[§4bis. Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd overeenkomstig de procedure, bepaald in artikel 17, 19, 1° en 3°, 
artikel 35, 2°, c) en d) en artikel 36, 2°, b) en c), tenzij de ambtshalve beslissing een inrichting betreft die niet in §3, tweede lid, 
is vermeld. [In dit geval is evenwel de schriftelijke kennisgeving van eigenaars en gebruikers, bedoeld in artikel 17, §3, 1°, niet 
vereist.] 
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Als een openbaar onderzoek is vereist, stuurt de overheid die bevoegd is voor de wijziging of aanvulling van de 
vergunningsvoorwaarden, , het verzoek of een brief waarin het voornemen wordt geuit samen met de bijlagen aan de bevoegde 
burgemeester met de opdracht tot het instellen van een openbaar onderzoek. De bevoegde overheid doet dit op de dag van de 
verzending naar de exploitant van het verzoek of het voornemen, of op de dag dat de ontvangstmelding van het verzoek van de 
exploitant aan die exploitant wordt gestuurd. 

In afwijking van artikel 17, §2, eerste lid, wordt de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage 8bis bij dit 
besluit is gevoegd. De volgorde en formulering van de titels en de vragen in het model, moeten nageleefd worden. Bij 
meerkeuzevragen kan het voldoende zijn alleen het toepasselijke antwoord te vermelden. 

In afwijking van artikel 17, §2, derde lid, 35, 2°, c), en 36, 2°, b), vangt de daarin vermelde termijn aan de dag na de datum van 
ontvangst van het verzoek of van de kennisgeving van het voornemen tot wijziging of aanvulling van de voorwaarden. 

De uitspraak over een verzoek tot wijziging of aanvulling van de opgelegde voorwaarden en de ambtshalve beslissing indien 
het een inrichting vermeld in §3, tweede lid betreft, dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 30, §1, 3°, 5° en 8°. 

De bekendmaking, vermeld in §4, 1°, c), wordt, in afwijking van hoofdstuk IX, opgesteld overeenkomstig het model dat als 
bijlage 10bis bij dit besluit is gevoegd. De volgorde en formulering van de titels en de vragen in het model moeten nageleefd 
worden. Bij meerkeuzevragen kan het voldoende zijn alleen het toepasselijke antwoord te vermelden.] 

§4bis ingevoegd bij art. 9, 2°, B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
Eerste lid aangevuld bij art. 9 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

§5. Wanneer de in §1 bedoelde beslissing ambtshalve wordt genomen, wordt deze bekendgemaakt overeenkomstig, 
naargelang de inrichting, de bepalingen van artikel 45, §4, 1°, c), van artikel 35, 5° of van artikel 36, 5°.  

Gewijzigd bij art. 45, 3°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

§6. Indien na aanmaning door de Vlaamse minister de bevoegde overheid niet, of onvolkomen optreedt, of indien er ernstig 
gevaar dreigt voor de mens en het leefmilieu, kan de Vlaamse minister de vergunningsvoorwaarden ambtshalve wijzigen of 
aanvullen. 

Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van §5.  
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HOOFDSTUK XII. 
VERVAL, SCHORSING EN OPHEFFING VAN DE 

VERGUNNING 
Art. 46. De in artikel 5 bedoelde milieuvergunning vervalt van rechtswege voor de inrichting die of voor het gedeelte van de 
inrichting dat:  
1° niet is in gebruik genomen binnen de overeenkomstig artikel 30 vastgestelde termijn van in gebruikname; 
2° vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie van de inrichting; 
3° gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd [uitgezonderd de inrichtingen, vermeld onder de rubrieken 

9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst, die in toepassing van artikel 47, §2, van het Mestdecreet van 22 december 2006 
hun activiteiten gedurende maximaal 5 jaar geheel of gedeeltelijk stopgezet hebben]. 

Toegevoegd bij art. 21 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S 27 januari 2009. 

4° niet verder wordt geëxploiteerd overeenkomstig de voorwaarden en regels, bedoeld in het decreet van 9 maart 2001 tot 
regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een 
of meerdere diersoorten, en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Toegevoegd bij art. 12 B.Vl.Reg. 20 april 2001, B.S. 28 april 2001.  

Art. 47. §1. Als de exploitant de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten alsmede de geldende 
vergunningsvoorwaarden niet naleeft, kan de bevoegde overheid bij gemotiveerde beslissing de milieuvergunning volledig of 
gedeeltelijk schorsen of opheffen.  
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bevoegde overheid verstaan de overheid die in eerste aanleg bevoegd is […]. 

Vervangen bij art. 46, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 22 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

§2. De in §1 bedoelde beslissing wordt getroffen op de volgende wijze:  
1° de in §1 vermelde overheid vraagt het advies van de overeenkomstig [artikel 21 of artikel 34 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid] met het toezicht gelaste ambtenaren alsmede, indien deze bevoegde overheid niet het 
College van Burgemeester en Schepenen is van de burgemeester van de gemeente waarin de exploitatie gebeurt, over 
het voornemen de milieuvergunning volledig of gedeeltelijk te schorsen of op te heffen;  

Gewijzigd bij art. 28 B.Vl.Reg. 30 april 2009, B.S. 25 juni 2009. 

2° binnen een termijn van zestig kalenderdagen na verzending van de in sub 1° vermelde adviesaanvraag verlenen de in sub 
1 bedoelde ambtenaren en in voorkomend geval, de burgemeester, het gevraagde advies, samen met een voor 
eensluidend verklaard afschrift van het (de) door hen proces(sen)-verbaal van vaststelling van de overtredingen; indien dit 
advies niet binnen de gestelde termijn is uitgebracht, worden de ambtenaren en, in voorkomend geval, de burgemeester 
geacht de voorgenomen maatregel tot schorsing of opheffing bij te treden;  
deze ambtenaren en, in voorkomend geval, de burgemeester kunnen op eigen initiatief aan de bevoegde overheid 
voorstellen doen om de vergunning volledig of gedeeltelijk te schorsen of op te heffen; in dat geval dient het voorstel tot 
schorsing of opheffing gemotiveerd en vergezeld van een voor eensluidend verklaard afschrift van het (de) door hen 
opgestelde proces(sen)-verbaal van vaststelling van de overtredingen.  

3° de in §1 vermelde overheid kan na de in het eerste lid van sub 2° bedoelde termijn of op basis van het in het tweede lid 
van sub 2° bedoelde voorstel een beslissing tot volledige of gedeeltelijke schorsing of opheffing van de vergunning op 
gemotiveerde wijze treffen;  

4° de in sub 3° bedoelde beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig, naargelang de inrichting, de bepalingen van 
artikel 45, §4, 1°, c), artikel 35, 5° of artikel 36, 5°.  

Gewijzigd bij art. 46, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 48. Indien de bevoegde overheid in het geval bedoeld in artikel 47, §1 niet of onvolkomen optreedt, kan de Vlaamse 
minister bij gemotiveerd besluit te allen tijde, welke ook de klasse van de inrichting is, de vergunning volledig of gedeeltelijk 
schorsen of opheffen.  
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HOOFDSTUK XIII. 
BEROEPEN 

Opschrift gewijzigd bij art. 47 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999,  
gecorrigeerd bij art. 3 B.Vl.Reg. 15 juni 1999, B.S. 4 september 1999. 

AFDELING I. 
BEROEPEN TEGEN IN EERSTE AANLEG DOOR HET COLLEGE 

VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN GENOMEN BESLISSINGEN 
OVER MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN EN GEDANE 

AKTENAMEN VAN MEDEDELINGEN KLEINE VERANDERINGEN 

Opschrift gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 15 juni 1999, B.S. 4 september 1999. 

Art. 49. §1. Tegen elke beslissing van het college van burgemeester en schepenen over een vergunningsaanvraag als bedoeld 
in artikel 6, §1, 2° en tegen een door hetzelfde college gedane aktename als bedoeld in artikel 6quater, §4 kan beroep worden 
ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad, door:  
1° de aanvrager van de vergunning of de exploitant; 
2° de gouverneur van de provincie waar de percelen van de inrichting gelegen zijn; 
3° de adviesverlenende overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, §1, adviesbevoegdheid hebben over de inrichting, 

met uitzondering van het Agentschap R-O Vlaanderen, de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; voor de stedenbouwkundige aspecten wordt dit beroepsrecht toegekend aan 
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar;] 

Vervangen bij art. 23, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

4° elke natuurlijke en rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder 
kan ondervinden, alsook elke rechtspersoon die zich de bescherming tot doel heeft gesteld van het leefmilieu dat door 
deze hinder kan worden getroffen. 

Gewijzigd bij art. 48 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

§2. Het in §1 bedoelde beroep dient bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad ingediend bij ter post aangetekend 
schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen:  
1° voor de in §1, 1°, 2° en 3° vermelde personen en overheden, na de dag van verzending of afgifte van het voor 

eensluidend verklaard afschrift van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artikel 36, 5°; 
2° voor de in §1, 4° vermelde personen, na de dag dat tot de in artikel 31 bedoelde aanplakking van de bekendmaking is 

overgegaan; 
3° indien het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering, voor de in §1, l° vermelde personen, na de dag van de 

stilzwijgende weigering. 

Bij het beroepsschrift dient gevoegd:  
1° een [kopie] van het in artikel 31, §3 of artikel 31, §4 bedoelde attest, behoudens wanneer het beroep betrekking heeft op 

een stilzwijgende weigering; in dit laatste geval dient een [kopie] bijgevoegd van het bewijs van de per post aangetekende 
verzending of van de afgifte van de vergunningsaanvraag; 

2° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks. 

Gewijzigd bij art. 3, 2°, B.Vl.Reg. 23 april 2004, B.S. 5 augustus 2004. 

§3. Het in §1 bedoelde beroep, inzoverre dit ontvankelijk wordt bevonden, schorst de bestreden beslissing:  
1° wanneer het beroep wordt ingediend door de personen of instanties vermeld in §1, 2°, of 3° [; vanaf de bekendmaking 

van de ontvankelijkheidverklaring van het beroep aan de exploitant, gedurende een termijn van maximaal 150 
kalenderdagen]; 

Gewijzigd bij art. 23, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

2° wanneer het beroep wordt ingediend door de exploitant die houder is van een proefvergunning inzoverre de bestreden 
beslissing na de proefvergunning een weigering inhoudt. 

In de andere dan de in sub 1° en 2° bedoelde gevallen schorst het in §1 bedoelde beroep de bestreden beslissing niet.  

Art. 50. Het in artikel 49 bedoelde beroep wordt bekendgemaakt en behandeld als volgt:  
1° Onderzoek ontvankelijkheid:  

a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar 
onderzoekt het beroep en zijn bijlagen op zijn ontvankelijkheid;  

b) wordt het beroep onontvankelijk bevonden, dan wordt de indiener van het beroep door de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad of de in sub a) vermelde gemachtigde ambtenaar binnen veertien kalenderdagen na het 
verstrijken van de periode van bekendmaking bedoeld in artikel 31 hiervan per ter post aangetekend schrijven in 
kennis gesteld; de procedure voor het niet ontvankelijk bevonden beroep is hiermee beëindigd;  
heeft de onontvankelijkheid, bedoeld in het eerste lid, evenwel betrekking op het niet bijvoegen van de door het 
artikel 49, §2 voorgeschreven bijlage(n), wordt de indiener van het beroep door de bestendige deputatie van de 
provincie of de gemachtigde ambtenaar, bedoeld in a), hiervan in kennis gesteld bij ter post aangetekend schrijven; 
indien de indiener van het beroep binnen een termijn van veertien kalenderdagen na verzending van voormelde 
kennisgeving, de ontbrekende bijlage(n) niet heeft toegevoegd aan zijn eerder ingediend beroepsschrift, wordt het 
beroep van rechtswege onontvankelijk;  

Tweede lid toegevoegd bij art. 49, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
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c) wordt het beroep ontvankelijk bevonden, dan wordt de indiener van het beroep door de Bestendige Deputatie van 
de provincieraad of de in sub a) vermelde gemachtigde ambtenaar binnen veertien kalenderdagen na het 
verstrijken van de periode van bekendmaking bedoeld in artikel 31 hiervan per ter post aangetekend schrijven in 
kennis gesteld; in zoverre het beroep niet door de exploitant is ingediend, wordt deze laatste binnen dezelfde 
termijn door voormelde Deputatie of gemachtigde ambtenaar per ter post aangetekend schrijven kennis gegeven 
van het ontvankelijk beroep;  

 
2° Adviesverlening:  

a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de 
dag van de verzending van het in sub 1°, c) bedoelde schrijven een […] afschrift van het ontvankelijk bevonden 
beroep ter kennisgeving aan het bevoegde College van Burgemeester en Schepenen; de burgemeester maakt 
binnen een termijn van tien kalenderdagen, na ontvangst van voormeld schrijven één exemplaar van het volledige 
vergunningsdossier dat het voorwerp van het beroep uitmaakt aan de in artikel 22 bedoelde commissie over;  

Gewijzigd bij art. 24, 1°, B.Vl.Reg 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

b) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de 
dag van de verzending van het in sub 1°, c) bedoelde schrijven, vijf […] afschriften van het ontvankelijk bevonden 
beroep aan de in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie met verzoek om advies; 

Gewijzigd bij art. 24, 2°, B.Vl.Reg 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen alsmede de in artikel 22 bedoelde 
provinciale milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig het bepaalde in respectievelijk de 
hoofdstukken VI en VII; de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van de 
hen door de artikelen 23 en 24 toebedeelde opdrachten.  

Gewijzigd bij art. 14 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993. 

 
3° Uitspraak:  

a) de bestendige deputatie van de provincie kan bij gemotiveerd besluit de termijn waarbinnen zij uitspraak moet doen 
eenmaal verlengen met maximum één maand; de bestendige deputatie van de provincie of de gemachtigde 
ambtenaar, bedoeld in 1°, a), deelt deze beslissing voor het verstrijken van de vastgestelde termijn bij ter post 
aangetekende zending mee aan de aanvrager alsmede aan de indiener van het beroep;  

b) binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het beroep door de Bestendige 
Deputatie van de provincie, of in voorkomend geval vóór het verstrijken van de verlengde termijn, doet de 
Bestendige Deputatie van de provincie uitspraak over het beroep; deze uitspraak omvat een gemotiveerde 
beslissing over de aanspraken en bezwaren die door de indiener(s) van het beroep werden gesteld;  

Vervangen bij art. 49, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

 
4° Bekendmaking:  

a) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt binnen 
een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing, deze beslissing of een voor eensluidend 
verklaard afschrift ervan per ter post aangetekende zending aan de bevoegde burgemeester met de opdracht tot 
bekendmaking ervan;  

b) de bevoegde burgemeester maakt de beslissing over het beroep bekend overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 
IX;  

c) de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt dezelfde 
dag als tot de verzending bedoeld in sub a) wordt overgegaan, per ter post aangetekende zending of bij afgifte 
tegen ontvangstbewijs een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing ter kennisgeving aan:  
- de exploitant;  
- de in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie;  
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  
- [de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving]; 
- [de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]; 
- de Vlaamse Milieumaatschappij;  
- het College van Burgemeester en Schepenen;  
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid;  
- het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting bedoeld in het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, in zoverre dit bestaat;  
- indien het gaat om een inrichting waarvoor een veiligheidsrapport is vereist, de dienst van de Civiele 

Bescherming gelast met de opstelling van het rampenplan bedoeld in artikel 7, §2 van de wet van 21 januari 
1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten;  

Gewijzigd bij art. 50 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

 
5° [...] Geschrapt bij art. 2 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004. 
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AFDELING II. 
BEROEPEN TEGEN IN EERSTE AANLEG DOOR DE BESTENDIGE 

DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE GETROFFEN BESLISSINGEN 
OVER MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN EN GEDANE 

AKTENAMEN VAN MEDEDELINGEN KLEINE VERANDERINGEN 

Opschrift gewijzigd bij art. 50 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 

Art. 51. §1. Tegen elke beslissing in eerste aanleg van de bestendige deputatie van de provincie over een 
vergunningsaanvraag als bedoeld in artikel 6, §1, 1° en tegen een door dezelfde deputatie gedane aktename als bedoeld in 
artikel 6quater, 3° kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering door de personen en instanties vermeld in 
artikel 49, §1 alsmede door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen. 

Gewijzigd bij art. 15, 1 °, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, en bij art. 51 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 
maart 1999.  

§2. Het in §1 bedoelde beroep bij de Vlaamse Regering dient ingediend bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan de 
Vlaamse minister, op het adres van het [afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen] of van het kabinet van de Vlaamse 
minister, binnen een termijn van dertig kalenderdagen:  

Gewijzigd bij art. 15, 2°, B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993.  
Gewijzigd bij art. 51 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

1° voor de in artikel 49, §1, 1° en 3° vermelde personen en instanties, alsmede voor het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen, na de datum van verzending of afgifte van het voor 
eensluidend verklaard afschrift van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, 5°;  

2° voor de in artikel 49, §1, 2° vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat de bestreden beslissing werd getroffen;  
3° voor de in artikel 49, §1, 4° vermelde personen, na de dag dat tot de in artikel 31 bedoelde aanplakking van de 

bekendmaking is overgegaan;  
4° indien het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering, voor de in artikel 49, §1, 1° vermelde personen, na de 

dag van de stilzwijgende weigering.  
Bij het beroepsschrift dient gevoegd:  

1° behoudens wanneer het beroep door de bevoegde Gouverneur van de provincie wordt ingediend, een [kopie] van:  

− voor de in artikel 49, §1, 1° en 3° vermelde personen en instanties, alsmede het College van Burgemeester 
en Schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen, het attest bedoeld in artikel 31, §4 
behoudens wanneer het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering;  

− voor de in artikel 49, §1, 4° vermelde personen, het attest bedoeld in artikel 31, §3;  
wanneer het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering dient een [kopie] bijgevoegd van het 
bewijs van de per post aangetekende verzending of van de afgifte van de vergunningsaanvraag;  

2° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks. 

Gewijzigd bij art. 3, 3°, B.Vl.Reg. 23 april 2004, B.S. 5 augustus 2004. 

§3. Het in §1 bedoelde beroep, inzoverre dit ontvankelijk wordt bevonden, schorst de bestreden beslissing:  
1° wanneer het beroep wordt ingediend door de personen of instanties vermeld in artikel 49, §1, 2° of 3°, alsmede door het 

College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen [, vanaf de bekendmaking 
van de ontvankelijkheidverklaring van het beroep aan de exploitant, gedurende een termijn van maximaal 150 
kalenderdagen;] 

Toegevoegd bij art. 25 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

2° wanneer het beroep wordt ingediend door de exploitant die houder is van een proefvergunning inzoverre de bestreden 
beslissing na de proefvergunning een weigering inhoudt. 

In de andere dan de in sub 1° en 2° bedoelde gevallen schorst het in §1 bedoelde beroep de bestreden beslissing niet.  

Art. 52. Het in artikel 51 bedoelde beroep wordt bekendgemaakt en behandeld als volgt:  
1° Onderzoek ontvankelijkheid:  

a) de Vlaamse minister of de gemachtigde ambtenaar van het [afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen] 
onderzoekt het beroep en zijn bijlagen op zijn ontvankelijkheid;  

b) heeft de onontvankelijkheid, bedoeld in het eerste lid, evenwel betrekking op het niet bijvoegen van de door het 
artikel 49, §2 voorgeschreven bijlage(n), wordt de indiener van het beroep door de Vlaamse minister of de sub a) 
vermelde gemachtigde ambtenaar hiervan in kennis gesteld bij ter post aangetekend schrijven; indien de indiener 
van het beroep binnen een termijn van veertien kalenderdagen na verzending van voormelde kennisgeving, de 
ontbrekende bijlage(n) niet heeft toegevoegd aan zijn eerder ingediend beroepsschrift, wordt het beroep van 
rechtswege onontvankelijk;  

Vervangen bij art. 52, 1°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

c) wordt het beroep ontvankelijk bevonden, dan wordt de indiener van het beroep door de Vlaamse minister of de in 
sub a) vermelde gemachtigde ambtenaar binnen veertien kalenderdagen na het verstrijken van de periode van 
bekendmaking bedoeld in artikel 31 hiervan per ter post aangetekend schrijven in kennis gesteld; in zoverre het 
beroep niet door de exploitant is ingediend, wordt deze laatste binnen dezelfde termijn door voormelde Vlaamse 
minister of gemachtigde ambtenaar per ter post aangetekend schrijven kennis gegeven van het ontvankelijk 
beroep;  

Gewijzigd bij art. 52, 1°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
 

2° Adviesverlening:  
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a) de Vlaamse minister of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de dag van de verzending van 
het in sub 1°, c) bedoelde schrijven, een […] afschrift van het ontvankelijk bevonden beroep ter kennisgeving aan 
de bevoegde Bestendige Deputatie van de provincieraad alsmede aan de burgemeester van de gemeente(n) 
waarin de exploitatie is gepland of gebeurt;  
de Bestendige Deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar maakt binnen een 
termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van voormeld schrijven één exemplaar van het volledige 
vergunningsdossier dat het voorwerp van het beroep uitmaakt aan de in artikel 26 bedoelde commissie over;  

Gewijzigd bij art. 26, 1°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

b) de Vlaamse minister of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt op de dag van de verzending van 
het in sub 1°, c) bedoelde schrijven, vijf […] afschriften van het ontvankelijk bevonden beroep aan de in artikel 26 
bedoelde gewestelijke milieuvergunningscommissie met verzoek om advies;  

Gewijzigd bij art. 26, 2°, B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen alsmede de in artikel 26 bedoelde 
gewestelijke milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig het bepaalde in respectievelijk 
de hoofdstukken VI en VII; de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van 
de hen door de artikelen 27 en 28 toebedeelde opdrachten;  

Gewijzigd bij art. 16 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993.  
 

3° Uitspraak:  
a) de Vlaamse minister kan bij gemotiveerd besluit de termijn waarbinnen hij een uitspraak moet doen eenmaal 

verlengen met maximum één maand; de Vlaamse minister of de gemachtigde ambtenaar, bedoeld in 1°, a), deelt 
deze beslissing voor het verstrijken van de vastgestelde termijn bij ter post aangetekende zending mee aan de 
aanvrager alsmede aan de indiener van het beroep;  

b) binnen een termijn van vijf maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het beroep door de Vlaamse 
minister, of in voorkomend geval voor het verstrijken van de verlengde termijn, doet de Vlaamse minister uitspraak 
over het beroep; deze uitspraak omvat een gemotiveerde beslissing over de aanspraken en bezwaren die door de 
indiener(s) van het beroep werden gesteld;  

Vervangen bij art. 52, 2°, B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
 

4° Bekendmaking:  
a) de Vlaamse minister of de in sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt binnen een termijn van tien 

kalenderdagen na de datum van de beslissing, deze beslissing of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan 
per ter post aangetekende zending aan de bevoegde burgemeester met de opdracht tot bekendmaking ervan;  

b) de bevoegde burgemeester maakt de beslissing over het beroep bekend overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 
IX;  

c) de Vlaamse minister of de onder sub 1°, a) vermelde gemachtigde ambtenaar zendt dezelfde dag als tot de 
verzending bedoeld in sub a) wordt overgegaan, per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing ter kennisgeving aan:  
- de exploitant;  
- de in artikel 26 bedoelde gewestelijke milieuvergunningscommissie;  
- de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie waartoe de percelen van de inrichting 

behoren;  
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen;  
- [de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving];  
- [de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij];  
- de Vlaamse Milieumaatschappij;  
- De Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en 

Arbeid;  
- het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting bedoeld in het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming in zoverre dit bestaat;  
- indien het gaat om een inrichting waarvoor een veiligheidsrapport is vereist, de dienst van de Civiele 

Bescherming gelast met de opstelling van het rampenplan bedoeld in artikel 7, §2 van de wet van 21 januari 
1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten;  

Gewijzigd bij art. 52, 2° en 3°, B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
 

5° [...] Geschrapt bij art. 3 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004.  
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AFDELING III. 
BIJZONDERE BEPALINGEN 

Art. 53. [Wanneer het beroep betrekking heeft op een vergunningsaanvraag die heeft geleid tot een vergunning op proef, en 
indien binnen de gestelde of in voorkomend geval binnen de verlengde termijn geen uitspraak is gedaan over dit beroep tegen 
een in eerste aanleg verleende vergunning op proef, dan geldt bij het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef: 
- de beslissing in eerste aanleg over de vergunningsaanvraag na de proefvergunning overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 40, §4; 
- de stilzwijgende weigering wanneer voor het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef geen uitspraak in 

eerste aanleg werd gedaan.] 

Gewijzigd bij art. 53 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Vervangen bij art. 4 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004.  

Art. 53bis. §1. In geval de uitspraak, bedoeld in artikel 50, 3° en 52, 3°, een vergunning op proef omvat, wordt zonder extra 
formaliteiten een definitieve beslissing over de milieuvergunningsaanvraag genomen vóór het verstrijken van de termijn van de 
vergunning op proef. 

§2. Voor de beslissing, bedoeld in §1, verloopt de procedure als volgt:  
1° wanneer de Vlaamse minister de vergunning op proef heeft verleend:  

a) uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef vraagt de Vlaamse minister of de 
daartoe gemachtigde ambtenaar van de afdeling [, bevoegd voor milieuvergunningen] aan de overeenkomstig [artikel 
21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid] met het toezicht belaste ambtenaren een 
evaluatieverslag met betrekking tot de inrichting; dit verslag wordt binnen een termijn van dertig dagen aan de 
gewestelijke milieuvergunningscommissie bezorgd;  

Gewijzigd bij art. 29 B.Vl.Reg. 30 april 2009, B.S. 25 juni 2009. 

b) de Vlaamse minister of de gemachtigde ambtenaar, bedoeld in a), verzoekt, uiterlijk vier maanden voor het verstrijken 
van de termijn van de vergunning op proef, de gewestelijke milieuvergunningscommissie om advies;  

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen alsmede de gewestelijke 
milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken VI en VII 
met dien verstande dat de gewestelijke milieuvergunningscommissie advies dient te verlenen uiterlijk dertig 
kalenderdagen vóór het verstrijken van de vergunning op proef; 
de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van de hen door artikelen 27 en 
28 toebedeelde opdrachten;  

d) uiterlijk tien kalenderdagen voor het verstrijken van de vergunning op proef, doet de Vlaamse minister een uitspraak 
over de definitieve vergunning;  

e) de beslissing, bedoeld in d), wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 52, 4°;  
f) [...] Geschrapt bij art. 5 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004. 

Gewijzigd bij art. 53 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 
 

2° wanneer de bestendige deputatie van de provincieraad de vergunning op proef heeft verleend:  
a) uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef vraagt de bestendige deputatie 

of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar aan de overeenkomstig [artikel 34 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid] met het toezicht belaste ambtenaren een evaluatieverslag met betrekking 
tot de inrichting; dit verslag wordt binnen een termijn van dertig dagen aan de provinciale 
milieuvergunningscommissie bezorgd;  

Gewijzigd bij art. 30 B.Vl.Reg. 30 april 2009, B.S. 25 juni 2009. 

b) de bestendige deputatie van de provincieraad of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar verzoekt, 
uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef, het college van burgemeester 
en schepenen alsmede de provinciale milieuvergunningscommissie, bedoeld in artikel 22, om advies;  

c) de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen alsmede de in artikel 22 bedoelde 
provinciale milieuvergunningscommissie, brengen hun advies uit overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken 
VI en VII met dien verstande dat de provinciale milieuvergunningscommissie advies dient te verlenen uiterlijk dertig 
kalenderdagen vóór het verstrijken van de vergunning op proef; 
de voorzitter en de secretaris van voornoemde commissie zorgen voor de uitvoering van de hen door artikelen 23 en 
24 toebedeelde opdrachten;  

d) het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de exploitatie gebeurt, brengt zijn advies uit 
binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek om advies; de burgemeester stuurt het advies binnen een 
termijn van tien kalenderdagen na de datum waarop dit advies door het college van burgemeester en schepenen 
werd uitgebracht, aan de in artikel 22 bedoelde provinciale milieuvergunningscommissie;  

e) uiterlijk tien kalenderdagen voor het verstrijken van de vergunning op proef, doet de Bestendige Deputatie van de 
provincie uitspraak;  

f) de beslissing, bedoeld in e), wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 50, 4°;  
g) [...] Geschrapt bij art. 5 B.Vl.Reg. 14 juli 2004, B.S. 4 augustus 2004.  

Toegevoegd bij art. 54 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  



Titel I van het VLAREM - gecoördineerde versie 9 juli 2010 

 
53

Art. 54. §1. Tegen een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, waarbij de vergunningsvoorwaarden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 45 werden gewijzigd of aangevuld, kan beroep worden aangetekend bij de 
Bestendige Deputatie van de provincieraad, door de personen en instanties vermeld in artikel 49, §1.  
Tegen een beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad, waarbij de vergunningsvoorwaarden overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 45 in eerste aanleg werden gewijzigd of aangevuld, kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse 
Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister, door de personen en instanties vermeld in artikel 49, §1 alsmede door 
het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen. 

§2. Het in §1 bedoelde beroep dient bij de bevoegde overheid ingediend bij ter post aangetekend schrijven binnen een termijn 
van [dertig dagen]:  

Gewijzigd bij art. 7 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

1° voor de in artikel 49, §1, l° en 3° vermelde personen en instanties, na de dag van verzending of afgifte van het voor 
eensluidend verklaard afschrift van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artikel 45, §§ 4 en 5;  

2° voor de in artikel 49, §1, 2° vermelde gouverneur van de provincie:  

− na de dag dat de bestreden beslissing werd getroffen, wanneer deze laatste door de Bestendige Deputatie van de 
provincieraad is genomen;  

− na de dag van verzending of afgifte van het voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing, wanneer deze 
laatste door het College van Burgemeester en Schepenen is genomen;  

3° voor het College van Burgemeester en Schepenen:  

− na de dag van verzending of afgifte van het voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing, genomen door de 
Bestendige Deputatie van de provincieraad;  

4° voor de in artikel 49, §1, 4° vermelde personen, na de dag dat tot de in artikel 31 bedoelde aanplakking van de 
bekendmaking is overgegaan;  

5° indien het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering tot wijziging of aanvulling van de opgelegde 
voorwaarden, na de dag van de stilzwijgende weigering.  

Bij het beroepsschrift dient gevoegd een [kopie] van het in artikel 31, §3 of artikel 31, §4 bedoelde attest, behoudens wanneer 
het beroep betrekking heeft op een stilzwijgende weigering; in dit laatste geval dient een [kopie] bijgevoegd van het bewijs van 
de per post aangetekende verzending of van de afgifte van de aanvraag tot wijziging of aanvulling van de 
milieuvergunningsvoorwaarden.  

Gewijzigd bij art. 3, 4°, B.Vl.Reg. 23 april 2004, B.S. 5 augustus 2004. 

§3. Het in §1 bedoelde beroep schorst de bestreden beslissing ongeacht de persoon of instantie die het beroep indient.  

§4. Het in §1 bedoelde beroep wordt bekendgemaakt en behandeld als volgt:  
1° Onderzoek ontvankelijkheid:  

dit onderzoek geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 50, 1°, wanneer de bestreden beslissing door het 
College van Burgemeester en Schepenen is getroffen respectievelijk van artikel 52, 1°, wanneer de betreden beslissing 
door de Bestendige Deputatie van de provincieraad is getroffen;  

 
2° Adviesverlening:  

a) de bevoegde overheid of de respectieve gemachtigde ambtenaar zendt op de dag van de verzending van het in 
artikel 50, 1°, c) en artikel 52, 1°, c) bedoelde schrijven, een […] afschrift van het ontvankelijk bevonden beroep aan 
de adviesverlenende overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies dienen te verlenen met verzoek om 
advies; 

Gewijzigd bij art. 27 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

b) de in sub a) vermelde adviesverlenende overheidsorganen brengen in dit geval hun advies uit binnen een termijn 
van tien kalenderdagen na ontvangst van het dossier; 

 
3° Uitspraak:  

binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het beroep door de bevoegde 
overheid, doet deze laatste uitspraak over het beroep;  

 
4° Bekendmaking:  

deze geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 50, 4° wanneer de uitspraak over het beroep door de 
Bestendige Deputatie van de provincieraad is genomen of van artikel 52, 4° wanneer de uitspraak over het beroep door 
de Vlaamse minister is genomen.  

Art. 55. §1. Tegen een beslissing getroffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 47 door het College Van Burgemeester 
en Schepenen of door de Bestendige Deputatie van de provincieraad kan door de exploitant beroep bij de Vlaamse Regering, 
vertegenwoordigd door de Vlaamse minister, worden ingediend. 

§2. Het in §1 bedoelde beroep dient bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister, ingediend bij ter 
post aangetekend schrijven binnen een termijn van [dertig dagen] na de dag van verzending of afgifte van het voor eensluidend 
verklaard afschrift van de beslissing overeenkomstig artikel 47. Bij het beroepsschrift dient gevoegd een [kopie] van het in 
artikel 31, §3 of artikel 31, §4 bedoelde attest. 

Gewijzigd bij art. 3, 5°, B.Vl.Reg. 23 april 2004, B.S. 5 augustus 2004 
Gewijzigd bij art. 8 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 

§3. Het in §1 bedoelde beroep schorst de bestreden beslissing.  

§4. Het in §1 bedoelde beroep wordt behandeld volgens de volgende modaliteiten:  
1° het onderzoek naar de ontvankelijkheid geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 52, 1°;  
2° de adviesverlening, de uitspraak alsmede de bekendmaking geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 54, §4, 

2°, 3° en 4°.  
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HOOFDSTUK XIV. 
[MILIEUVERGUNNINGEN EN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNINGEN: UNIEK GEMEENTELIJK LOKET EN 

KOPPELING] 
Opschrift gewijzigd bij art. 14 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

[Art. 55bis. Een aanvraag van een milieuvergunning, vermeld in artikel 6, §1, 2°, kan samengevoegd worden met een 
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning indien voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8bis van het 
decreet. 

De samengevoegde aanvragen worden aan het college van burgemeester en schepenen gericht en ingediend bij het uniek 
gemeentelijk loket van de gemeente waarin de percelen liggen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting 
plaatsvindt of gepland is.  

Indien de inrichting zich over het grondgebied van meer dan één gemeente uitstrekt, worden de samengevoegde aanvragen 
ingediend bij het uniek gemeentelijk loket van elke gemeente voor de gedeelten van de inrichting die binnen hun ambtsgebied 
liggen. Het aanvraagformulier bevat de gegevens van de volledige inrichting. 

Art. 55ter. Voor samengevoegde aanvragen verloopt het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek als volgt: 

1° het college van burgemeester en schepenen of de door het college daartoe gemachtigde ambtenaar van de gemeente 
onderzoekt of de samengevoegde aanvragen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8bis van het decreet; 

2° indien de samengevoegde aanvragen niet voldoen aan voorwaarden, vermeld in punt 1°, wordt de aanvrager daarvan 
voor beide aanvragen samen en met een gewone brief via het uniek gemeentelijk loket door de daartoe gemachtigde 
gemeentelijk ambtenaar op de hoogte gebracht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de indiening van de 
samengevoegde aanvragen. De aanvraag van de milieuvergunning wordt vervolgens behandeld volgens de procedure, 
vermeld in artikel 36. De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning wordt behandeld volgens de procedure, 
vermeld in artikel 4.7.12 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

3° indien de samengevoegde aanvragen aan de voorwaarden, vermeld in punt 1° voldoen, wordt onderzocht of beide 
aanvragen volledig en ontvankelijk zijn. De milieuvergunningsaanvraag wordt onderzocht volgens de bepalingen, vermeld 
in artikel 36, 1°. De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning wordt onderzocht volgens de bepalingen, vermeld 
in artikel 4.7.13 en 4.7.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Met uitzondering van het bericht van 
onontvankelijkheid, onvolledigheid, of ontvankelijkheid en volledigheid, dat voor beide aanvragen samen gebeurt en met 
een gewone brief naar de aanvrager wordt gestuurd via het uniek gemeentelijk loket; 

4° indien de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning onontvankelijk of onvolledig is, wordt de behandeling van de 
milieuvergunningsaanvraag stopgezet. Indien de aanvraag van de milieuvergunning onontvankelijk of onvolledig is en niet 
tijdig werd aangevuld, wordt de behandeling van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning stopgezet. De 
stopzetting wordt meegedeeld in de brief, vermeld in punt 3. 

Art. 55quater. De burgemeester of de daartoe gemachtigde ambtenaar, vermeld in artikel 55ter, 1°, zendt de dag van de 
verzending van het bericht van volledigheid en ontvankelijkheid, vermeld in artikel 55ter, 3°, een exemplaar van de 
samengevoegde aanvragen met de bijlagen met een verzoek om advies aan: 

1° de dienst van de gemeente die met het onderzoek van milieudossiers is belast; 

2° de dienst van de gemeente die met het onderzoek van stedenbouwkundige dossiers is belast; 

3° de adviesverlenende overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, §2, advies moeten verlenen; 

4° de adviesverlenende overheidsorganen die met toepassing van artikel 4.7.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

Art. 55quinquies. Indien voor beide samengevoegde aanvragen een advies ingewonnen moet worden bij hetzelfde 
adviesverlenende overheidsorgaan, wordt, conform artikel 8septies van het decreet, aan dat overheidsorgaan één gezamenlijke 
adviesvraag voorgelegd.  

Art. 55sexies. Het adviesverlenende overheidsorgaan brengt de adviezen, vermeld in artikel 55quinquies gelijktijdig uit.  

Art. 55septies. Indien beide samengevoegde aanvragen onderworpen moeten worden aan een openbaar onderzoek, wordt, 
conform artikel 8octies van het decreet, één gezamenlijk openbaar onderzoek georganiseerd volgens de bepalingen van artikel 
17, §1 en §2, artikel 19 en artikel 19bis, met uitzondering evenwel van het bericht van bekendmaking dat wordt opgesteld 
volgens het model opgenomen in bijlage 8ter die bij dit besluit is gevoegd.  

Indien alleen de aanvraag van een milieuvergunning onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek, wordt dit 
georganiseerd volgends de bepalingen van artikel 17, §1 en §2, artikel 19 en artikel 19bis. 

Indien alleen de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek, 
wordt dit georganiseerd volgens de bepalingen vervat in artikel 4.7.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Art. 55octies. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek, zendt de burgemeester 
het dossier vermeld in artikel 19, aan de dienst van de gemeente die belast is met het onderzoek van 
milieuvergunningsaanvragen en aan de dienst belast met het onderzoek van de aanvragen van stedenbouwkundige 
vergunningen. 

Art. 55nonies. Het college van burgemeester en schepenen doet, conform artikel 8nonies van het decreet, op dezelfde dag 
uitspraak over de samengevoegde aanvragen binnen een termijn van 105 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van 
de brief vermeld in artikel 36, 1°, d). 
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De uitspraak over de aanvraag van de milieuvergunning gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 en 30bis. De 
uitspraak over de aanvraag van de stedenbouwkundige aanvraag gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 
4.7.17, 4.7.18 en 4.7.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Art. 55decies. De beslissingen over samengevoegde aanvragen worden samen bekendgemaakt.  

De bekendmaking verloopt overeenkomstig artikel 31, §2, met uitzondering evenwel van het bericht van bekendmaking dat 
wordt opgesteld volgens het model dat als bijlage 10ter bij dit besluit is gevoegd.] 

Ingevoegd bij art. 15 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

Art. 56. […]  

Gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 22 oktober 1996, B.S. 15 maart 1997. 
Opgeheven bij art. 16 B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

Art. 57. §1. [...]  

Gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 22 oktober 1996, B.S. 15 maart 1997. 
Opgeheven bij art. 17, 1°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 

§2. [Het in artikel 5, §1, derde lid van het decreet bedoelde verval van de bouwvergunning] wordt per ter post aangetekende 
zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs onverwijld meegedeeld aan de aanvrager van de milieuvergunning, de overheid die 
de bouwvergunning heeft verleend, alsmede aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies over het dossier 
dienden te verlenen:  
- in geval de definitieve weigering in beroep werd beslist: door de overheid bedoeld in artikel 50, 3° en artikel 52, 3°, ieder 

voor wat de tot zijn beslissingsbevoegdheid behorende aanvragen betreft;  
- in geval van al of niet stilzwijgende weigeringsbeslissing in eerste aanleg waartegen geen beroep werd ingediend: door 

de overheid bedoeld in artikel 35, 4° en artikel 36, 4°, ieder voor wat de tot zijn beslissingsbevoegdheid behorende 
aanvragen betreft.  

Gewijzigd bij art. 55 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  
Gewijzigd bij art. 17, 2°, B.Vl.Reg. 18 september 2009, B.S. 28 oktober 2009. 
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HOOFDSTUK XIVBIS. 
KENNISGEVINGS- EN TOELATINGSPROCEDURE VOOR 

HET INGEPERKT GEBRUIK VAN GENETISCH 
GEMODIFICEERDE OF PATHOGENE ORGANISMEN 

Hoofdstuk ingevoegd bij art. 4 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004. 

AFDELING I. 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 57bis. §1. De kennisgeving en in voorkomend geval de toelatingsaanvraag wordt ingediend en afgehandeld 
overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. 

§2. Bij elke kennisgeving of toelatingsaanvraag stuurt de gebruiker een openbaar dossier per aangetekende brief of bij afgifte 
tegen ontvangstbewijs naar de bevoegde instantie. De bevoegde instantie brengt de technisch deskundige op de hoogte van de 
ontvangst van het dossier. 

De gebruiker stuurt tegelijkertijd een exemplaar van het openbaar dossier en van het technisch dossier, per aangetekende brief 
of bij afgifte tegen ontvangstbewijs naar de technisch deskundige. 

§3. De kennisgeving en in voorkomend geval de toelatingsaanvraag bevatten de gegevens, omschreven in afdeling II.  
 
§4. Het technisch dossier kan vertrouwelijke informatie bevatten die in voorkomend geval in een afzonderlijke gesloten 
enveloppe bij het technisch dossier gevoegd wordt. 
 
De technisch deskundige besluit na overleg met de gebruiker welke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en brengt de 
gebruiker op de hoogte van zijn besluit. Elk meningsverschil tussen de gebruiker en de technisch deskundige hieromtrent wordt 
beslecht door de bevoegde instantie. 
 
De vertrouwelijkheid is in geen geval van toepassing op de volgende informatie: 
1° karakteristieken van de GGO’s en pathogene organismen; 
2° de naam en het adres van de gebruiker; 
3° de plaats van de activiteit; 
4° het risiconiveau van de activiteiten, zoals bepaald conform rubriek 51 van de indelingslijst; 
5° de inperkingsmaatregelen; 
6° de conclusies met betrekking tot de te verwachten effecten, namelijk de mogelijke schadelijke gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. 
 
De bevoegde instantie en de technisch deskundige geven aan derden geen informatie door die als vertrouwelijke informatie 
wordt beschouwd. De bevoegde instantie en de technisch deskundige moeten de rechten inzake de intellectuele eigendom van 
de ontvangen gegevens waarborgen. 
 
Bij definitieve weigering van de toelating of wanneer de gebruiker de kennisgeving of de toelatingsaanvraag intrekt, wordt de 
vertrouwelijke informatie aangetekend en in een verzegelde enveloppe door de technisch deskundige op aanvraag van de 
bevoegde instantie naar de gebruiker teruggestuurd. 
 
§5. De technisch deskundige stuurt naar de bevoegde instantie per aangetekende brief of tegen ontvangstmelding, binnen 8 
dagen na ontvangst van de in §2, lid 2, vermelde dossiers, een certificaat waaruit de conformiteit van het openbaar dossier met 
het technisch dossier blijkt, of een opsomming van de gebreken van het openbaar dossier.  
 
Art. 57ter. §1. Als een kennisgeving of een toelatingsaanvraag werd ingediend, geeft de technisch deskundige een advies aan 
de bevoegde instantie binnen de in afdeling II vermelde termijnen.  
Hij onderzoekt of het dossier voldoet aan de eisen van dit besluit, of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn, of de 
risicoanalyse en het risiconiveau correct zijn en, zo nodig, of de inperkings- en andere beschermingsmaatregelen en het 
afvalbeheer adequaat zijn. 
 
§2. Zo nodig kan de technisch deskundige overgaan tot raadplegingen of de gebruiker verzoeken nadere informatie te 
verstrekken. In dat geval worden de termijnen waarbinnen het advies moet worden verstrekt, verlengd met de termijn waarin 
wordt gewacht op de nadere informatie. De termijn waarbinnen de bevoegde instantie eventueel een beslissing moet nemen, 
schuift overeenkomstig op. 
 
§3. Het advies bevat, afhankelijk van het risiconiveau, alle of sommige van de volgende gegevens: 
1° een beoordeling over de juistheid van het voorgestelde risiconiveau; 
2° een beoordeling over de voorgestelde inperkings- en controlemaatregelen, inclusief het afvalbeheer; 
3° eventueel een gemotiveerd voorstel tot aanpassing van de voorgestelde inperkings- en controlemaatregelen; 
4° een beoordeling over de toelaatbaarheid van de activiteit vanuit het oogpunt van de risico’s voor de menselijke 

gezondheid en voor het leefmilieu; 
5° in voorkomend geval een gemotiveerd voorstel tot afwijking van de algemeen geldende toelatingstermijn. 
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§4. Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn kan de procedure worden voortgezet. 
 
Art. 57quater. §1. De bevoegde instantie neemt een gemotiveerde beslissing over de toelatingsaanvraag of eventueel over de 
kennisgeving binnen de termijn, bepaald in afdeling II.  
 
§2. Zo nodig kan de bevoegde instantie: 
1° de gebruiker verzoeken nadere informatie te verstrekken. In dat geval wordt de termijn waarbinnen de beslissing 

eventueel moet worden genomen, verlengd met de termijn waarin wordt gewacht op de nadere informatie; 
2° de omstandigheden van het voorgestelde ingeperkt gebruik of het risiconiveau waarin dit is ingedeeld wijzigen;  
3° aan het ingeperkt gebruik een tijdslimiet of bepaalde specifieke voorwaarden verbinden; 
4° overgaan tot raadplegingen. 
De bevoegde instantie kan eisen dat niet met het voorgestelde ingeperkt gebruik wordt begonnen of ze kan, op verzoek van de 
toezichthoudende overheid, het lopende ingeperkt gebruik schorsen of beëindigen, totdat ze haar goedkeuring heeft gegeven, 
op basis van de nadere informatie die ze heeft verkregen, of op basis van de gewijzigde omstandigheden van het ingeperkt 
gebruik of op basis van een wijziging van het risiconiveau, of op basis van de nakoming van de specifieke voorwaarden. 
 
§3. De bevoegde instantie zendt binnen een termijn van 10 dagen na de datum van de beslissing een eensluidend verklaard 
afschrift van de beslissing aan: 
1° de gebruiker; 
2° de technisch deskundige; 
3° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente(n) waarin de activiteit gepland is of gebeurt; 
4° de gouverneur, alsmede de bestendige deputatie van de provincie waarin de activiteit gepland is of gebeurt, met 

uitzondering van beslissingen over activiteiten van risiconiveau 1; 
5° de afdeling [, bevoegd voor milieuhandhaving]; 
6° [de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid]; 
7° de dienst van de Civiele Bescherming, belast met de opstelling van het rampenplan, met uitzondering van beslissingen 

over activiteiten van risiconiveau 1 en 2. 

Gewijzigd bij art. 54 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

 
§4. Tegen elke beslissing kan de gebruiker een heroverwegingsvordering indienen bij de bevoegde instantie. 
De vordering wordt per aangetekende brief ingediend bij de bevoegde instantie, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de eerste 
beslissing.  
De heroverweging heeft geen opschortende werking op de beslissing. 
De definitieve beslissing wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de vordering verzonden aan alle betrokkenen 
overeenkomstig de bepalingen van §3. 
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 
 

AFDELING II. 
AANVULLENDE BEPALINGEN PER RISICONIVEAU 

 
Art. 57quinquies. §1. Bij de kennisgeving voor een eerste ingeperkt gebruik van risiconiveau 1, stuurt de gebruiker, in afwijking 
van artikel 57bis, §2, lid 1, het openbaar dossier samen met de melding, naar de voor de melding van de derde klasse 
bevoegde overheid. Deze kennisgeving moet ten minste de gegevens bevatten, vermeld in bijlage 17, deel A. 
 
§2. De technisch deskundige deelt uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van het indienen van de kennisgeving het onder 
artikel 57ter bedoelde advies mee aan de bevoegde instantie. Dat advies bevat minstens de gegevens, vermeld in artikel 57ter, 
§3, 1°, 2° en 3°.  
 
§3. Een eerste ingeperkt gebruik van risiconiveau 1 mag worden aangevat de dag na de kennisgeving, op voorwaarde dat de in 
de kennisgeving voorgestelde inperkings- en controlemaatregelen worden toegepast.  
 
§4. Bij elk volgend ingeperkt gebruik van risiconiveau 1 stuurt de gebruiker de risicoanalyse aan de technisch deskundige. De 
technisch deskundige brengt de bevoegde instantie op de hoogte van de ontvangst van de risicoanalyse van het volgende 
gebruik van risiconiveau 1. De gebruiker kan de activiteit van risiconiveau 1 aanvangen de dag na verzending van de 
risicoanalyse. Zodra de technisch deskundige een probleem vaststelt met betrekking tot de risicoanalyse, informeert hij de 
bevoegde instantie hierover. 
 
Art. 57sexies. §1. De kennisgeving of in voorkomend geval de toelatingsaanvraag voor een eerste of volgend ingeperkt 
gebruik van risiconiveau 2 moet ten minste de gegevens bevatten, vermeld in bijlage 17, deel B. 
 
§2. De technisch deskundige deelt uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van het indienen van de kennisgeving of 
toelatingsaanvraag, het onder artikel 57ter bedoelde advies mee aan de bevoegde instantie. 
Dit advies bevat alle gegevens, vermeld in artikel 57ter, §3. 
 
§3. Bij een eerste ingeperkt gebruik van risiconiveau 2 kan met dit ingeperkt gebruik worden begonnen mits de bevoegde 
instantie een voorafgaande schriftelijke toelating geeft. De bevoegde instantie deelt haar beslissing mee uiterlijk binnen 45 
dagen na de indiening van de toelatingsaanvraag. 
 
§4. Bij het volgend ingeperkt gebruik van risiconiveau 2 en als aan de daarmee verband houdende vereisten werd voldaan, 
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mag de activiteit worden aangevat de dag na de datum van de nieuwe kennisgeving. 
 
§5. De gebruiker kan in zijn kennisgeving om een formele toelating verzoeken. De bevoegde instantie deelt haar beslissing mee 
uiterlijk binnen 45 dagen na de indiening van de kennisgeving. 
 
Art. 57septies. §1. De toelatingsaanvraag voor een eerste of volgend ingeperkt gebruik van risiconiveau 3 of hoger, moet ten 
minste de gegevens bevatten, vermeld in bijlage 17, deel C. 
 
§2. De technisch deskundige deelt, in de gevallen, bedoeld in §4, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de indiening van 
de toelatingsaanvraag, het onder artikel 57ter bedoelde advies mee aan de bevoegde instantie.  
De technisch deskundige deelt, in de gevallen, bedoeld in §5, uiterlijk binnen 60 dagen na de datum van de indiening van de 
toelatingsaanvraag, het onder artikel 57ter bedoelde advies mee aan de bevoegde instantie.  
Het advies bevat alle gegevens, vermeld in artikel 57ter, §3. 
 
§3. Met eerste of volgend ingeperkt gebruik van risiconiveau 3 of hoger mag niet worden begonnen zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de bevoegde instantie die haar beslissing schriftelijk meedeelt. 
 
§4. De bevoegde instantie deelt haar beslissing mee uiterlijk binnen 45 dagen na de indiening van de toelatingsaanvraag als al 
eerder een toelatingsaanvraag voor een ingeperkt gebruik van risiconiveau 3 of hoger werd gegeven voor de inrichting 
waarbinnen de activiteit wordt beoogd, en als is voldaan aan de daarmee verband houdende eisen voor toelating voor hetzelfde 
of hoger risiconiveau. 
 
§5. In de overige gevallen deelt de bevoegde instantie haar beslissing mee uiterlijk binnen 90 dagen na de indiening van de 
toelatingsaanvraag. 
 

AFDELING III. 
ALGEMENE BEGINSELEN EN INPERKINGS- EN ANDERE 

BESCHERMINGSMAATREGELEN 

Art. 57octies. De bevoegde instantie bepaalt, in overeenstemming met het risiconiveau, welke algemene beginselen en 
relevante inperkings- en andere beschermingsmaatregelen van bijlage 5.51.4 van titel II van het VLAREM van toepassing zijn, 
om de blootstelling van de werkplek en het milieu aan GGO’s en pathogene organismen tot het laagste redelijkerwijs haalbare 
niveau te beperken en een hoog veiligheidsgehalte te garanderen. 

AFDELING IV. 
BIJLAGEN 

Art. 57nonies. De minister kan de bijlagen 15, 16 en 17 aanpassen, afhankelijk van de opgedane ervaring, de 
wetenschappelijke of technische vooruitgang en de ontwikkeling van de Europese reglementering.  
De technische deskundige kan de inhoud van de bijlagen 15, 16 en 17 preciseren en interpreteren.]  
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HOOFDSTUK XV. 
TOEZICHT 

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

 
Art. 58. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 59. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 60. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 61. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 62. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 63. [...]  

Opgeheven bij art. 82 B.Vl.Reg.12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 
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HOOFDSTUK XVI. 
DWANGMAATREGELEN 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

 

Art. 64. […]  

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 65. […] 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 66. […] 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 67. […] 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 68. […] 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 

Art. 69. […] 

Opgeheven bij art. 83 B.Vl.Reg. 12 december 2008, vanaf 1 mei 2009. 
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HOOFDSTUK XVII. 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. 70. §1. Vergunningsaanvragen voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters, de verwijdering van afvalstoffen of voor de 
bescherming van grondwater, ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld volgens de procedure die 
geldig was op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. 

§2. De duur van de als gevolg van de in §1 bedoelde aanvraag verleende vergunning wordt beperkt tot ten hoogste twintig jaar.  

§3. Vergunningsaanvragen voor de winning van grondwater of het kunstmatig aanvullen van grondwater, ingediend vóór de 
inwerkingtreding van de rubriek 53 "Winning van grondwater" en rubriek 54 "het kunstmatig aanvullen van grondwater" van de 
indelingslijst, worden afgehandeld volgens de procedure vastgesteld door het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 
1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones. 

§3 toegevoegd bij art. 63 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 71. De vergunningen voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters, de verwerking van afvalstoffen of voor de bescherming 
van grondwater, verleend vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten hoogste 
twintig jaar, te rekenen vanaf 1 september 1991. 

Gewijzigd bij art. 64 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999.  

Art. 72. Alle lozingsvergunningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden verleend krachtens de wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en die overeenkomstig de bepalingen van artikel 71 
geldig blijven, alsook alle lozingsvergunningen die in toepassing van artikel 70 na september 1991 nog worden verleend 
volgens de procedure die wordt bepaald in voornoemde wet en de besluiten ter uitvoering ervan, worden bekendgemaakt 
volgens de volgende modaliteiten: 
1° de leidend ambtenaar van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering of zijn rechtsopvolger maakt een voor 

eensluidend verklaard afschrift van de voormelde lozingsvergunningen binnen een termijn van dertig kalenderdagen, na 
de datum van inwerkingtreding van dit besluit voor deze bedoeld in artikel 71, of na de datum van het verlenen van de 
lozingsvergunning voor deze bedoeld in artikel 70 bij ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs 
aan:  

− de Bestendige Deputatie van de provincieraad van de provincie waarin de exploitatie is gepland of gebeurt;  

− de burgemeester van de gemeente waarin de exploitatie is gepland of gebeurt;  

− [de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen]  
 
2° de bevoegde burgemeester waakt er over dat de hem overeenkomstig sub 1° overgemaakte lozingsvergunningen 

alsmede alle andere verleende vergunningen voor de exploitatie, de verwijdering van afvalstoffen en de bescherming van 
grondwater ter inzage worden gelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 32.  

Gewijzigd bij art. 60 B.Vl. Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

Art. 73. De vergunningen bedoeld in de artikelen 70 en 71 worden overeenkomstig de indelingslijst in drie klassen ingedeeld.  
Zij vallen onder het toezicht van de overheid en ambtenaren die hiervoor bevoegd zijn overeenkomstig het bepaalde in [ titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid]. Voor de toepassing van de 
bepalingen van de artikelen 5, 6, 6ter, 42, 45 en 47 met betrekking tot een inrichting waarvoor de vergunning als bedoeld in de 
artikelen 70 en 71 is verleend, wordt deze lopende vergunning geacht te zijn verleend door de overheid die overeenkomstig de 
bepalingen van dit besluit bevoegd is om in eerste aanleg uitspraak te doen over een milieuvergunningsaanvraag voor het 
reeds vergunde indien het een nieuwe inrichting zou zijn. 

Gewijzigd bij art. 22 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993, en bij art. 65 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 
1999.  
Gewijzigd bij art. 31 B.Vl.Reg. 30 april 2009, B.S. 25 juni 2009. 

Art. 74. De exploitanten van inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit in bedrijf zijn gesteld en die 
niet vergunningsplichtig waren en die ingevolge de bepalingen van onderhavig besluit meldings- of vergunningsplichtig worden, 
moeten vóór 1 maart 1993 de melding doen of de vergunningsaanvraag indienen. Voor de inrichtingen die in de klasse 1 of 2 
zijn ingedeeld gelden verder de bepalingen van artikel 38. 

Vervangen bij art. 1 B.Vl.Reg. 27 februari 1992, B.S. 9 mei 1992. 

Art. 75. In afwijking van de bepalingen van artikel 39, §1 mag de hernieuwing van een lopende vergunning, andere dan deze 
bedoeld in artikel 6, §1, 3°, e), waarvan de vergunningstermijn binnen het jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
verstrijkt, worden aangevraagd minder dan twaalf maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning. 

Art. 76. De artikelen 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van 10 juni 1976 
houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen, gewijzigd door het besluit van 
de Vlaamse Regering van 16 maart 1983 en door het koninklijk besluit van 6 juli 1987, houden op te gelden voor het Vlaamse 
Gewest met ingang van de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit. Met betrekking tot de vergunningen in 
toepassing van voormeld koninklijk besluit ingediend of verleend vóór deze datum van inwerkingtreding, gelden de bepalingen 
van de artikelen 70 en 71. 

Art. 77. De bepalingen opgenomen in Titel I en Titel IV van Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming, vastgesteld bij 
besluit van de Regent van 11 februari 1946 en zoals later meermaals gewijzigd, verliezen, met ingang van 1 september 1991, 
hun gelding met betrekking tot de aangelegenheden die geregeld worden door dit besluit. 

Art. 78. §1. De bepalingen van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering 
van de handelingen binnen de watergebieden en de beschermingszones worden opgeheven.  

§2. De bepalingen van de artikelen 4 tot en met 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende 
reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen worden opgeheven. 
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§3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 houdende modaliteiten voor het nemen van monsters in het kader 
van het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer wordt met ingang van 1 september 1991 opgeheven. 

Art. 79. §1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1982 houdende vaststelling van de lijst van instellingen, die 
advies dienen uit te brengen over iedere vergunningsaanvraag, die bij de Bestendige Deputatie wordt ingediend en gewijzigd bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 1985, wordt met ingang van 1 september 1991 opgeheven. 

§2. Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval, wordt met ingang 
van 1 september 1991 voor toepassing in het Vlaamse Gewest opgeheven.  

Art. 80. Het decreet en dit besluit treden in werking op 1 september 1991 behoudens de artikelen 13 en 29 van het decreet en 
de artikelen 11, 22, 26, 59, 60 en 61 van dit besluit die in werking treden de dag van de publicatie van dit besluit in het Belgisch 
Staatsblad. 

Art. 81. Dit besluit wordt gebundeld als titel I van het VLAREM.  

Art. 82. De Vlaamse minister is gelast met de uitvoering van dit besluit. 

___________________________________ 

Overgangsbepaling voor rubriek 59: 

Art 16 van het B.Vl.Reg. van 20 april 2001 (B.S. 10 juli 2001, datum van inwerkingtreding is 10 juli 2001),  
gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 7 september 2001 (B.S. 3 oktober 2001) 
 

"§1. Voor de op het ogenblik van de inwerkingtreding van hoofdstuk I, afdeling II en hoofdstuk II, afdeling III van dit besluit in 
bedrijf gestelde inrichting die onder de toepassing valt van de bij dit besluit toegevoegde rubriek 59, moet geen 
milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 38, §1 van titel I van VLAREM worden ingediend, wanneer diezelfde 
inrichting reeds vergunningsplichtig was op basis van de indelingslijst die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit 
besluit. In dat geval blijft de lopende vergunning onverminderd geldig. 

§2. Voor de op het ogenblik van de inwerkingtreding van hoofdstuk I, afdeling II en hoofdstuk II, afdeling III van dit besluit in 
bedrijf gestelde inrichting die onder de toepassing valt van de bij dit besluit toegevoegde rubriek 59, stelt de exploitant een 
document op waarin vermeld wordt onder welke subrubriek(en) van rubriek 59 van de indelingslijst de inrichting valt. De 
exploitant zendt dit document binnen de 6 maanden na inwerkingtreding van dit besluit per aangetekend schrijven naar de 
afdeling Milieuvergunningen. " 

___________________________________ 

Overgangsbepaling voor Yk-rubrieken 

Art. 10 en 11 van het B.Vl.Reg. 7 december 2007 (B.S. 21 december 2007, tweede editie), 
gewijzigd bij art. 5 van het B.Vl.Reg. 11 januari 2008, (B.S. 23 januari 2008, tweede editie) 

Art. 10. De BKG-inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog niet over een milieuvergunning 
beschikken conform titel I van het VLAREM, voor de activiteiten en processen die de emissie van CO2 tot gevolg hebben of 
waarvan het voorwerp van de vergunning wijzigt door de inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht vergund te zijn voor de 
emissie van CO2.  
 
Ter actualisatie van de milieuvergunning, conform Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003, moet een 
milieuvergunningsaanvraag worden ingediend. In afwijking van artikel 38 van titel I van het VLAREM kan, als de 
vergunningsaanvraag alleen betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning voor de emissie van broeikasgassen, de 
aanvraag ingediend en behandeld worden volgens de procedure, vermeld in artikel 6ter en 6quater van titel I van het VLAREM. 
 
In afwijking van artikel 6ter, §1, van titel I van het VLAREM moet bij het meldingsformulier alleen een door het verificatiebureau 
geverifieerd [door de afdeling bevoegd voor luchtverontreininging goedgekeurd] monitoringplan gevoegd worden. 

Art. 11. De BKG-inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit over een milieuvergunning beschikken 
conform titel I van het VLAREM voor de activiteiten en processen die de emissie van CO2 tot gevolg hebben, maar waarop 
ingevolge artikel 4 van dit besluit rubriek 43.4 van bijlage I van titel I van het VLAREM niet meer van toepassing is, moeten ter 
actualisatie van de milieuvergunning conform Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003, een milieuvergunningsaanvraag 
indienen. In afwijking van artikel 38 van titel I van het VLAREM kan, als de vergunningsaanvraag alleen betrekking heeft op het 
schrappen van de vergunning voor de emissie van broeikasgassen, de aanvraag ingediend en behandeld worden volgens de 
procedure, vermeld in artikel 6ter en 6quater van titel I van het VLAREM. 

In afwijking van artikel 6ter, §1, tweede lid, 4°, van titel I van het VLAREM moet bij het meldingsformulier alleen een door het 
verificatiebureau geverifieerde en een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde berekening gevoegd worden van het 
thermische ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties, conform de bepalingen van rubriek 43.4 van bijlage I van titel I 
van het VLAREM. 

 


