
BIJLAGE 1. 
INDELINGSLIJST 

 
Vervangen bij art. 30 B.Vl.Reg. 19 september 2008, B.S. 27 januari 2009. 

Gewijzigd bij B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 
Gewijzigd bij art. 1, 1° t.e.m. 5°, B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 

Gewijzigd bij art. 1 en 2 B.Vl.Reg. 21 mei 2010, B.S. 9 juli 2010. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 14 januari 2011, B.S. 23 februari 2011. 

Tot vaststelling, overeenkomstig het bedoelde in artikel 3 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, 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. 

De in onderhavige lijst opgenomen inrichtingen worden als hinderlijk ingedeeld in de klasse, aangegeven in de derde kolom van de tabel van de hierna 
vermelde lijst.  

De in de indelingslijst genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het vermogen. Wanneer een exploitant in 
dezelfde inrichting of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld.  

Wanneer een inrichting onder de toepassing valt van verschillende indelingsrubrieken behorend tot verschillende klassen, geldt voor deze inrichting de 
procedure van de hoogste klasse.  

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN AANGEGEVEN IN DE KOLOMMEN 4 TOT EN MET 7:  

Kolom 4 "bemerkingen"  

A =  Inrichting van klasse 2 waarvoor de in artikel 20, § 1 van titel I van het VLAREM bedoelde overheidsorganen advies verstrekken. 

E =  Inrichting waarvoor het Vlaams Energieagentschap advies verstrekt. 

G =  Inrichting waarvoor de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid, advies verstrekt. 

M =  Inrichting waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de 
atmosfeer, advies verstrekt. 

O =  Inrichting waarvoor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij advies verstrekt. 

T =  Inrichting waarvoor een tijdelijke vergunning kan worden verkregen. 

W = Inrichting waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater advies verstrekt. 
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N= Inrichting waarvoor de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, advies verstrekt. 

X =  Inrichting die een GPBV-installatie betreft zoals gedefinieerd door sub 16° van artikel 1 van titel I van het VLAREM en die als dusdanig tevens 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. 
Dergelijke inrichting omvat telkens de vaste technische eenheid waarin de in de overeenkomstige tweede kolom vermelde activiteiten en processen 
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 (zie ook artikel 5, § 7 van titel I van het VLAREM). 

Y=  een inrichting zoals gedefinieerd in artikel 1, 38°, van titel I van het VLAREM. 
 Een dergelijke inrichting omvat telkens de vaste technische eenheid waarin de in de overeenkomstige tweede kolom van de indelingslijst vermelde 

activiteiten en processen, alsmede andere daarmee 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 (zie ook artikel 5, § 8, van titel I van het VLAREM). 

 De subindexen hebben betrekking op het soort broeikasgas waarvoor de in titel I en II van het VLAREM gestelde verplichtingen gelden: 
a) Yk heeft betrekking op de emissies van koolstofdioxide (CO2); 
b) Ym heeft betrekking op de emissies van methaan (CH4); 
c) Yd heeft betrekking op de emissies van distikstofoxide (N2O); 
d) Yf heeft betrekking op de emissies van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s); 
e) Yp heeft betrekking op de emissies van perfluorkoolstoffen (PFK’s); 
f) Yz heeft betrekking op de emissies van zwavelhexafluoride (SF6). 

 Inrichtingen of onderdelen ervan die gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en beproeving van nieuwe producten en processen, worden geacht niet 
ingedeeld te zijn met de vermelding Y. 

Kolom 5 "Coördinator"  

A =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieucoördinator van het eerste niveau dient aangesteld. 

B =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieucoördinator van het tweede niveau dient aangesteld. 

N =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM vrijstelling is verleend van de verplichting tot aanstelling van een milieucoördinator. 

Kolom 6 "Audit"  

E =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM door de vergunningverlenende overheid een eenmalige milieuaudit kan worden opgelegd. 

P =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM door de vergunningverlenende overheid een periodieke milieuaudit kan worden opgelegd. 

Kolom 7 "Jaarverslag"  
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J =  Inrichting waarvoor overeenkomstig titel II van het VLAREM een milieujaarverslag moet worden ingediend. 

R = Inrichting waarvoor de exploitant op grond van de Verordening nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 jaarlijks moet 
rapporteren op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de stoffen, vermeld in de verordening, overeenkomstig de in verordening vermelde 
drempelwaarden. 

Kolom 8 “Vlarebo ” 

O= Inrichting waarvoor conform het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) en het besluit van 
de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de bodemsanering  en de bodembescherming (Vlarebo) een oriënterend onderzoek verplicht is 
bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening 

A= Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en 
vereffening, en om de twintig jaar 

B= Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en 
vereffening, en om de tien jaar 



 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

1. Aardolie of aardolieproducten       

1.1. Niet in rubriek 20.1.2 begrepen inrichtingen voor de raffinage, voor de distillatie, het kraken, het vergassen of enige andere wijze van 
verwerking van aardolie of aardolieproducten 
(Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van deze waarin uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd: zie 
rubriek 20.1.2)  

1 M,X A P J,R B 

1.2. Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan 5.000 kg 
Uitzondering : de tijdelijke opslag op een bouwplaats is niet ingedeeld. 

2     A 

1.3. Commerciële winning van aardolie wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 500 ton aardolie per dag bedraagt 1 E,N A P J B 

1.4. Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een opslagcapaciteit van 100.000 ton of meer 1  A P J B 

2. Afvalstoffen 
inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Opmerkingen :  

De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit, op het vermogen, of op de 
opslagcapaciteit. Wanneer de exploitant in dezelfde milieutechnische eenheid verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek 
verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld.  

Opslagcapaciteit : waar opslagcapaciteit wordt gebruikt, wordt de som bedoeld van alle capaciteiten voor opslag van de 
verschillende soorten afvalstoffen (bv. de gerecupereerde afvalstoffen, de restfracties).  

Gevaarlijke afvalstoffen zijn alle afvalstoffen die overeenkomstig het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer 
(VLAREA) als gevaarlijke afvalstoffen zijn gedefinieerd.  

Niet gevaarlijke afvalstoffen zijn alle afvalstoffen die overeenkomstig het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer 
(VLAREA) niet als gevaarlijke afvalstoffen zijn gedefinieerd.  

Voor de begrippen verwijdering en nuttige toepassing gelden de definities van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -
beheer (VLAREA).  

Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) worden de secundaire grondstoffen niet meer als afvalstoffen beschouwd 
vanaf het ogenblik dat ze voldoen aan de ter zake in het VLAREA gestelde voorwaarden. 

Uitzonderingen:  

De voorlopige opslag en het demonteren, klieven, knippen, persen en / of zagen van afvalstoffen op de plaats van de productie, 
voorafgaand aan elke inzameling, zijn geen inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen indien de opslag en de mechanische 
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

behandeling gebeuren in functie van een georganiseerde afvoer van afvalstoffen, tenzij anders bepaald in deze bijlage. 

De opslag van afvalstoffen die ontstaan uit de aanvaardingsplicht of terugnameplicht of de vrijwillige terugname van stoffen, is geen 
inrichting voor de verwerking van afvalstoffen indien aan beide volgende voorwaarden is voldaan :  

― de opslag gebeurt bij de eindverkoper, tussenhandelaar, producent of invoerder van de stoffen; 

― de opslag gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen, tenzij anders bepaald in deze 
bijlage. Deze opslag kan wel ingedeeld zijn volgens een andere rubriek.  

Uitzonderingen:  

Kringloopcentra, e.d., met name inrichtingen waar tweedehands huishoudelijke goederen en hiermee vergelijkbare bedrijfsgoederen 
die in aanmerking komen voor producthergebruik (zoals kleding, boeken, meubelen, huisraad, speelgoed, elektrische en 
elektronische apparatuur) worden opgeslagen, gesorteerd, gereinigd en/of hersteld, zijn geen inrichtingen voor de verwerking van 
afvalstoffen.  

2.1 Opslag en overslag van afvalstoffen 

Opmerking: 
De opslag en overslag van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals bedoeld in het decreet van 2 juli 1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zijn ingedeeld onder de subrubriek 2.2.4 en vallen niet onder deze 
subrubriek 2.1. 

      

2.1.1. Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden 1 O,T B   A 

Uitzondering 
De hiernavolgende opslag is geen inrichting voor het verwerken van  
afvalstoffen :  

      

a) de opslag van inerte bouw en sloopafval op de bedrijfsterreinen van aannemers van bouw en wegeniswerken voor zover 
deze opgeslagen afvalstoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstoffen bij de 
uitoefening van de normale bedrijfsactiviteit; 

      

b) de opslag van inerte bouw- en sloopafval op terreinen of bij installaties waarvoor een geldige milieu- of bouwvergunning 
werd afgeleverd en voor zover deze opslag bijdraagt tot het realiseren van het voorwerp van de vergunning;       

c) de opslag van gerecupereerde bouwmaterialen.       

Deze opslag kan wel ingedeeld zijn volgens een andere rubriek (zie o.a. rubriek 30)       

2.1.2. Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen 
is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten en/of transportmiddelen met het oog op een rendabeler 
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

transport ervan): 

a)  maximaal 1 ton 2 O,T    O 

b)  meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c) kunnen omvatten 1 O,T B   A 

c)  meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest 
in gebonden vorm aanwezig is 1 O,T N   A 

2.1.3 Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het 
Vlarebo. 

Bijhorende beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem zijn begrepen in deze rubriek 

      

1° met een capaciteit van maximaal 10.000 m³ 2 A,[N],O N   O 

2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ 1 [N],O N   A 

2.2 Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen 
Alle inrichtingen onder 2.2. zijn inrichtingen waarin handelingen gebeuren waardoor nuttige toepassing van althans een gedeelte 
van de afvalstoffen mogelijk wordt. Het verbranden van afvalstoffen al of niet met terugwinning van energie en/of stoffen alsook het 
reinigen van recipiënten door uitbranden zijn ingedeeld onder 2.3. 

      

2.2.1. Opslag en sortering van:  
Sorteren is de afvalstoffen manueel of met lichte gereedschappen soort bij soort voegen. Indien het sorteren deel is van andere 
ingedeelde handelingen op afvalstoffen, valt 2.2.1 weg 

      

a) inerte afvalstoffen 2 O,T    A 

b) selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met 
inbegrip van gevaarlijk afval (containerpark) 

Het is een inrichting van een exploitant die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

2 A,O,T    A 

c) niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval, 
met een opslagcapaciteit van :       

1°  maximaal 100 ton 2 O,T    A 

2°  meer dan 100 ton 1 O,T B   A 

d) andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van :       
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

1°  maximaal 100 ton 2 O,T    A 

2°  meer dan 100 ton 1 O,T B   B 

e) gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1, b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van:       

1° maximaal 1 ton 2 O,T    A 

2° meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende 
bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is 

1 O,T A P J B 

3° meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest 
in gebonden vorm aanwezig is 

1 O,T N   B 

2.2.2. Opslag en mechanische behandeling van :  

Mechanisch behandelen is het behandelen van de afvalstoffen met werktuigen, zonder de chemische eigenschappen van de 
afvalstoffen te veranderen. Het is o.m. het breken, demonteren, hakselen, klieven, knippen, kuisen, persen, pletten, scheiden, 
shredderen, snijbranden, stralen, wassen, zagen, zeven.  

Het persen van papier, karton, textiel, kunststoffen, rubber en metaal in een perscontainer op de plaats van inzameling 
(containerpark) van die afvalstoffen wordt in deze context niet beschouwd als een behandeling van afvalstoffen.  

Het mechanisch behandelen op de bouwplaats zelf, op percelen waarop de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk 
betrekking heeft, van inerte stoffen die bij de uitvoering van wegeniswerken ontstaan, wordt in deze context evenmin als een 
behandeling van afvalstoffen beschouwd indien die stoffen nuttig worden aangewend op die bouwplaats zelf. De nuttige toepassing 
moet blijken uit het feit dat indien de restanten niet zouden gebruikt worden, een alternatief met vergelijkbare eigenschappen zou 
moeten aangevoerd worden als grondstof.  

      

a) inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van :       

1°  maximaal 1.000 m3 2 O,T    A 

2°  meer dan 1.000 m3 1 O,T B   A 

b) niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van :       

1°  maximaal 100 ton 2 O,T    A 

2°  meer dan 100 ton 1 O,T B   A 

c) niet gevaarlijk schroot, met een opslagcapaciteit van:       
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

1°  maximaal 10 ton 3     O 

2°  meer dan 10 ton tot en met 100 ton 2 O,T    A 

3°  meer dan 100 ton 1 O,T B   B 

d)  Voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, met een opslagcapaciteit van:       

 Uitzonderingen:       

1° De opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen vallend onder de toepassing 
van rubriek 15.5, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 2.2.2, d); 

      

2°  De opslag van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen op de plaats van productie is niet ingedeeld in onderhavige 
rubriek 2.2.2.d) indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer. 

      

3°  De opslag van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen ontstaan uit de aanvaardingsplicht, terugnameplicht of de 
vrijwillige terugname, is niet ingedeeld in onderhavige rubriek 2.2.2.d) indien de opslag gebeurt bij de eindverkoper, 
tussenhandelaar, producent of invoerder van de stoffen en indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige 
afvoer. 

      

1° maximaal 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke 
onderdelen bevatten (deze afgedankte voertuigen zijn enkel afkomstig van erkende centra voor depollutie, demontage en 
vernietiging van afgedankte voertuigen), 
en/of 
maximaal 5 ton of 5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die wel nog vloeistoffen en/of andere gevaarlijke 
onderdelen bevatten, 

3     O 

2° meer dan 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen tot maximaal 100 ton of 100 voertuigwrakken of 
afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten (deze afgedankte voertuigen 
zijn enkel afkomstig van erkende centra voor depollutie, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen), 
en/of 
meer dan 5 ton of  5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen tot maximaal 100 ton of 100 voertuigwrakken of 
afgedankte voertuigen die wel nog vloeistoffen en/of andere gevaarlijke onderdelen bevatten, 

2 O,T    A 

3° meer dan 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die al dan niet vloeistoffen of andere gevaarlijke 
onderdelen bevatten (afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten zijn 
enkel afkomstig van erkende centra voor depollutie, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen) 

1 O,T B   B 

e) scheepssloperijen en sloperijen andere dan bedoeld onder c) en d)  1 O,T B   B 

f) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van:       

1°  maximaal 100 ton 2 O,T    A 
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

2°  meer dan 100 ton 1 O,T B   B 

g) andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van:        

1° maximaal 1 ton 2 O,T    A 

2° meer dan 1 ton 1 O,T    B 

2.2.3. Opslag en biologische behandeling van: 

nuttige toepassing op de plaats van productie, inclusief thuiscompostering, alsook boerderijcompostering wanneer er gewerkt wordt 
met uitsluitend bedrijfseigen uitgangsmateriaal en de compost uitsluitend bestemd is voor de eigen percelen, wordt niet als een 
opslag of behandeling van afvalstoffen beschouwd; 

      

a) compostering van uitsluitend groenafval met: 

1° opslag en/of composteerruimte van maximaal 25 m³ 3      

2° opslag en/of composteerruimte van meer dan 25 m³ tot en met 2.000 m³ 2 A,O,T N    

3° opslag en/of composteerruimte van meer dan 2.000 m³ 1 G,M,O,T B E J O 

b)  compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) met:       

1° opslag en/of composteerruimte, inclusief wijkcompostering, compostpaviljoen, e.d., van maximaal 25 m³ 3 O,T     

2° opslag en/of composteerruimte van meer dan 25 m³ tot en met 2.000 m³ 2 A,M,O,T N   O 

3° opslag en/of composteerruimte van meer dan 2.000 m³ 1 G,M,O,T B E J O 

c) compostering van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen        

1° opslag en/of composteerruimte van maximaal 2.000 m³ 2 A,M,O,T N   O 

2° opslag en/of composteerruimte van meer dan 2.000 m³ 1 G,M,O,T B E J O 

d) Opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing met een opslagcapaciteit:       

1° tot en met 1.000 m³ 3      

2° meer dan 1.000 m³ 2 O,T     

e)  vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen 1 G,M,O,T B E J O 
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

f) andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen 1 G,M,O,T B E J A 

g) biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen 1 G,M,O,T A P J A 

2.2.4 [Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie] die worden beschouwd als afvalstoffen zoals bedoeld in het 
decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Voor [dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie], andere dan afvalstoffen: zie inzonderheid indelingsrubriek 
45.18. 
De be- en verwerking van dierlijke mest valt onder de toepassing van de rubriek 28.3. 

Voor de toepassing van deze subrubriek gelden de volgende definities conform de EU- Verordening 1774/2002 van 3 oktober 2002 
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten: 
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Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

1° “dierlijke bijproducten”: hele kadavers of delen van dieren of producten van dierlijke oorsprong, zoals bedoeld in de artikelen 4, 
5 en 6 van de EU- Verordening 1774/2002, die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van eicellen, 
embryo's en sperma 

      

2° “dierlijk afval”: dierlijke bijproducten, voor zover ze voldoen aan de definitie van afval uit het decreet van 2 juli 1981 betreffende 
de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met uitzondering van keukenafval, etensresten, voormalige voedingsmiddelen, 
rauwe melk, eierschalen en bijproducten van gebarsten eieren, honing, schalen van schaaldieren, schelpen van schelpdieren, 
de inhoud van het maagdarmkanaal, in zoverre deze gescheiden is van het maagdarmkanaal, uitwerpselen, eicellen, embryo’s 
en sperma; 

      

3° “categorie 1-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 4 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002;       

4° “categorie 2-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 5 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002;       

5° “categorie 3-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 6 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002;       

6° “intermediair categorie 1- of categorie 2-bedrijf”: een bedrijf waar niet verwerkt categorie 1- of categorie 2-materiaal wordt 
gehanteerd en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming en waar bepaalde 
voorbereidende activiteiten, zoals het verwijderen van huiden en het verrichten van keuringen na de slacht, kunnen 
plaatsvinden; 

      

7° “intermediair categorie 3-bedrijf”: een bedrijf waar niet-verwerkt categorie 3-materiaal wordt gesorteerd en/of versneden en/of 
gekoeld of diepgevroren in blokken en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming; 

      

8° “verwerkingsbedrijf”: een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden verwerkt waarbij onder “verwerkte producten” wordt 
verstaan dierlijke bijproducten die een van de verwerkingsmethoden of een andere behandeling volgens de eisen van bijlage 
VII of VIII van de EU-Verordening hebben ondergaan; 

      

9° “opslagbedrijf”: een bedrijf, met uitzondering van de onder EG-richtlijn 95/69/EG van 22 december 1995 houdende vaststelling 
van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector 
diervoeding vallende bedrijven en tussenpersonen, waar verwerkte producten tijdelijk worden opgeslagen voordat zij voor hun 
einddoel worden gebruikt of definitief worden verwijderd; 

      

10° “technisch bedrijf”: een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden gebruikt voor de vervaardiging van technische producten 
waarbij onder “technische producten” wordt verstaan rechtstreeks van bepaalde dierlijke bijproducten vervaardigde producten 
die niet voor menselijke consumptie of diervoeding bestemd zijn, zoals gelooide en behandelde huiden, jachttrofeeën, bewerkte
wol, haar, varkenshaar, veren en delen van veren, serum van paardachtigen, bloedproducten, farmaceutische producten, 
medische hulpmiddelen, cosmetische producten, beenderproducten voor porselein, gelatine en lijm, biologische meststoffen, 
bodemverbeteraars, gesmolten vet, vetderivaten, verwerkte mest en melk en producten op basis van melk. 

      

a) Opslagbedrijf 1 G,O,T N   A 

b) Intermediair categorie 3-bedrijf 2 A,G,O,T N   A 
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c) Intermediair categorie 1- of categorie 2-bedrijf 1 G,O,T N P  A 

d) Verwerkingsbedrijf van categorie 3-materiaal 2 A,G,O,T    A 

e) Verwerkingsbedrijf van categorie 2-materiaal 1 G,M,O,T B P J A 

f) Verwerkingsbedrijf van categorie 1-materiaal 1 G,M,O,T A P J A 

g) Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijke afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton 
per dag 
 
Er kan overlapping zijn met deelrubriek 2.2.4, c), d) of e). 

1 G,M,O,T,X A P J A 

2.2.5. Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van:  

Fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen is de chemische eigenschappen, de chemische samenstelling of de 
aggregatietoestand van de afvalstoffen wijzigen. Het is o.m. het decanteren, distilleren, extraheren, mengen, neerslaan, 
neutraliseren, ontwateren, oxideren, raffineren, reduceren, regenereren, smelten, solidifiëren.  
Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.2.  

Uitzondering: 

Het afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit water, rioolwater en/of afvalwater door middel van vuilroosters, 
roostergoedpers, zandvangers, vetvangers, voorbezinktanks, beluchtingsbassins,nabezinktanks, voorindikkers, na-indikkers, 
centrifugeren en/of persen, en andere procesmatige onderdelen van afvalwaterzuiveringsinstallaties als bedoeld in rubriek 3.6 en 
van drinkwaterzuiveringsinstallaties, betreft geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen en is dus niet ingedeeld onder 
onderhavige rubriek 2. 

      

a) niet gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit van: 

1°  tot en met 1 ton 2 A,O,T    O 

2°  meer dan 1 ton 1 M,O,T A   B 

b) gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit van:       

1°  tot en met 1 ton 2 A,O,T    A 

2°  meer dan 1 ton 1 M,O,T A P J B 
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c) afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit van:       

1°  tot en met 1 ton 2 A,O,T    A 

2°  meer dan 1 ton 1 M,O,T A P J B 

d) organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van:       

1°  tot en met 1 ton 2 A,G,O,T    A 

2°  meer dan 1 ton 1 G,M,O,T A P J B 

e) andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van:       

1°  tot en met 1 ton 2 A,O,T    O 

2°  meer dan 1 ton 1 M,O,T A   B 

f) andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van:       

1°  tot en met 1 ton 2 A,O,T    A 

2°  meer dan 1 ton 1 M,O,T A P J B 

2.2.6. Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van:  

Containers zijn laadkisten voor vervoer, maar ook tankwagens, bulkwagens, spoorwegwagens, scheepsruimen. 
      

a) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt 2 O,T    A 

b) recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn 
gerangschikt 

2 O,T    A 

c) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt 1 M,O,T A P J B 

d) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt 1 M,O,T A P J B 

Uitzondering: het wassen -bij de vuller of gebruiker- van verpakkingen die bestemd en ontworpen zijn om binnen hun levensduur 
een aantal omlopen te maken, dat wil zeggen die opnieuw gevuld of gebruikt worden voor hetzelfde doel als waarvoor zij zijn 
ontworpen, is geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen. 

     B 
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2.2.7. Installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, in de zin van de 
bijlage II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) bij EG-richtlijn 75/442/EEG, met name:  

(er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.2) 

     B 

R1 Hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking 1 E,O,X B  J,R B 

R5 Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen 1 O,X B  J,R B 

R6 Terugwinning van zuren of basen 1 O,X B  J,R B 

R8 Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren 1 O,X B  J,R B 

R9 Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie 1 O,X B  J,R B 

2.2.8 Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur:       

a)  opslag in afwachting van behandeling 3     A 

b)  mechanische, fysisch-chemisch en/of biologische behandeling 3     A 

2.3 Opslag en verwijdering van afvalstoffen 
Alle inrichtingen onder 2.3. zijn inrichtingen waarin handelingen gebeuren die leiden tot de vernietiging of de definitieve opslag in of 
op de bodem van afvalstoffen, met uitzondering van subrubriek 2.3.11. 
Het verbranden en meeverbranden van afvalstoffen al of niet met terugwinning van energie en/of stoffen alsook het reinigen van 
recipiënten door uitbranden, zijn gerangschikt onder deze rubriek 2.3.  

      

2.3.1. Opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van: 
Mechanisch behandelen is het behandelen van de afvalstoffen met werktuigen, zonder de chemische eigenschappen van de 
afvalstoffen te veranderen. Het is o.m. het breken, demonteren, hakselen, klieven, knippen, kuisen, persen, pletten, scheiden, 
shredderen, snijbranden, stralen, wassen, zagen, zeven. 

      

a)  niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 O,T B   A 

b)  gevaarlijke afvalstoffen 1 O,T A P J B 

2.3.2. Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in 
rubriek 2.3.7., van : 
Fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen is de chemische eigenschappen, de chemische samenstelling of de 
aggregatietoestand van de afvalstoffen wijzigen. Het is o.m. het decanteren, distilleren, extraheren, mengen, neerslaan, 
neutraliseren, ontwateren, oxideren, raffineren, regenereren, reduceren, smelten, solidifiëren. 

      



15 

 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

Er kan overlapping zijn met rubriek 2.2.5 .  

Uitzondering: 

Het afscheiden van vuil en van verontreinigende stoffen uit water, rioolwater en/of afvalwater door middel van vuilroosters, 
roostergoedpers, zandvangers, vetvangers, voorbezinktanks, beluchtingsbassins, nabezinkstanks, voorindikkers, na-indikkers, 
centrifugeren en/of persen, en andere procesmatige onderdelen van afvalwaterzuiveringsinstallaties als bedoeld in rubriek 3.6 en 
van drinkwaterzuiveringsinstallaties, betreft geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen en is dus niet ingedeeld onder 
onderhavige rubriek 2. 

a) niet-gevaarlijke slibs 1 M,O,T A  J A 

b) gevaarlijke slibs 1 M,O,T A P J A 

c) afgewerkte olie 1 M,O,T A P J A 

d) organische oplosmiddelen 1 M,O,T A P J B 

e) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 O,T A   A 

f) andere gevaarlijke afvalstoffen 1 M,O,T A P J B 

2.3.3. Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van :       

a) niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 O,T A   A 

b) gevaarlijke afvalstoffen 1 O,T A   B 

2.3.4. Opslag en verbranding of meeverbranding, al dan niet als experiment, met of zonder energiewinning en met of zonder terugwinning 
van stoffen van :       

Uitzondering:  

1. Het verbranden van onbehandeld stukhout in houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in 
sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW, is geen inrichting voor 
de verwerking van afvalstoffen. 

      

2.3.4.1 Opslag en verbranding van: 
      

a) Biomassa-afval : 

1° - plantaardig afval van land- en bosbouw 
- plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie 
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- vezelachtig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, dat op de plaats van 
productie wordt meeverbrand en waarvan de vrijgekomen energie wordt teruggewonnen 
- kurkafval 
- onbehandeld houtafval,met een nominaal thermisch vermogen van: 

1) tot en met 5 MW 2 A,O,T     

2) meer dan 5 MW  1 M,O,T B    

2° niet verontreinigd behandeld houtafval, 

met een nominaal thermisch vermogen van  

      

1) tot en met 5 MW 2 A,M,O,T     

2) meer dan 5 MW 1 M,O,T B    

b) verontreinigd behandeld houtafval 1 M,O,T B   A 

c) afgewerkte olie 1 M,O,T B P J A 

d) [opgeheven]       

e) niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen 1 M,O,T B P J A 

f) niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen 1 M,O,T B P J A 

g) vast niet-risicohoudend medisch afval 1 G,M,O,T B P J A 

h) risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus niet-risicohoudend medisch afval 1 G,M,O,T A P J A 

i) krengen in dierencrematoria 1 G,M,O,T  P J A 

j) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 M,O,T B P J A 

k) andere gevaarlijke afvalstoffen 1 M,O,T A P J A 

l) dierlijk afval met uitzondering van krengen in dierencrematoria 1 G,M,O,T B P J A 

m) waterzuiveringsslib 1 M,O,T B P J A 

2.3.4.2 Opslag en medeverbranding van:       



17 

 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

a) Biomassa-afval : 

1° - plantaardig afval van land- en bosbouw 

- plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie  

- vezelachtig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, dat op de plaats van 
productie wordt meeverbrand en waarvan de vrijgekomen energie wordt teruggewonnen 

- kurkafval 

onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: 

      

1) tot en met 5 MW 2 A,O,T     

2) meer dan 5 MW  1 M,O,T B    

2° niet verontreinigd behandeld houtafval, 

met een nominaal thermisch vermogen van  

      

1) tot en met 5 MW 2 A,M,O,T     

2) meer dan 5 MW 1 M,O,T B    

b) verontreinigd behandeld houtafval 1 M,O,T B   A 

c) afgewerkte olie 1 M,O,T B P J A 

d) andere niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 M,O,T B P J A 

e) andere gevaarlijke afvalstoffen 1 M,O,T A P J A 

f) dierlijk afval met uitzondering van krengen in dierencrematoria 1 G,M,O,T  P J A 

g) waterzuiveringsslib 1 M,O,T B P J A 

2.3.4.3 Experimentele verbranding of meeverbranding waar minder dan 50 ton afval per jaar wordt verbrand of meeverbrand. Wanneer 
minder dan 50 ton afval per jaar wordt verbrand of meeverbrand zijn de rubrieken 2.3.4.1 of 2.3.4.2 niet van toepassing. 
Wanneer meer dan 50 ton afval per jaar wordt verbrand of meeverbrand, wordt de inrichting ingedeeld onder 2.3.4.1 of 2.3.4.2. 

1 M,O,T B P J  

2.3.4.4. Installaties voor de verbranding van huishoudelijk afval, afval van commerciële bedrijven, kantoren, ondernemingen en andere 
afvalstoffen die gezien hun aard of hun samenstelling met huishoudelijk afval kunnen worden gelijkgesteld 

1 E,O,M,T,X B P J,R  
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(EG-richtlijn 2000/76/EG van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval) 

met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur 

(er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3) 

2.3.5. Opslag en reiniging van metalen recipiënten door uitbranden 1 M,O,T B P J B 

2.3.6 Stortplaatsen, andere dan die vermeld in rubriek 2.3.7, van:  

Het rechtstreeks terugstorten op de plaats van ontginning, van materialen of stoffen in hun natuurlijke staat, voorzover ze afkomstig 
zijn van geologische afzettingen die tot het tertiare of het kwartaire tijdperk behoren (zand-, klei-, leem, mergel en grindafzettingen) 
is geen stortactiviteit. 

      

a) Categorie 3: stortplaats voor inerte afvalstoffen 

1)  stortplaats voor inerte afvalstoffen 1 N,O,W B   A 

2)  monostortplaats voor inerte afvalstoffen 1 N,O,W B   A 

b) Categorie 2: stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen       

1)  stortplaats voor gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke vaste afvalstoffen met hoog gehalte aan 
organisch/bioafbreekbaar en anorganisch afval 

1 N,G,O,W A P J B 

2)  stortplaats voor voornamelijk organisch niet-gevaarlijke afvalstoffen 1 N,G,O,W A P J B 

3)  stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte 1 N,G,O,W A P J B 

4)  monostortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, andere dan inerte afvalstoffen 1 N,G,O,W A P J B 

5) stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding 
van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet gevaarlijk afval (criteria: zie afdeling 5.2.4 van titel II van het VLAREM) 

1 N,G,O,W A P J B 

6) stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bij voorbeeld verharde of verglaasde afvalstoffen) met 
een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de onder 5° vermelde niet gevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan 
de relevante aanvaardingscriteria (criteria: zie afdeling 5.2.4 van titel II van het VLAREM); 

die gevaarlijke afvalstoffen worden niet gestort in cellen die voor biologisch afbreekbare niet gevaarlijke afvalstoffen 
bestemd zijn 

1 N,G,O,W A P J B 
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c) Categorie 1: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen       

1)  stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen 
voor gevaarlijke afvalstoffen (criteria: zie afdeling 5.2.4 van titel II van het VLAREM) 

1 N,G,O,W A P J B 

2)  monostortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen 1 N,G,O,W A P J B 

3)  monostortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen die bestaan uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen 
waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is 

1 N,G,O,W B P J B 

4) ondergrondse opslagplaats voor gevaarlijke afvalstoffen 1 N,G,O,W B P J B 

2.3.7. Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde 
ruimingsspecie       

a) monostortplaatsen voor baggerspecie en/of ruimingsspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van 
bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe 
waterinfrastructuur 

1 N,O,W B   A 

b) terugstorten van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie in de waterloop waaruit deze afkomstig is 2 O,T     

c) opslag van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie in afwachting van behandeling 2 O,T    A 

d) mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie  2 O,T    A 

[2.3.8. Installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, in de zin van de 
bijlage II A bij EG-richtlijn 75/442/EEG en in de zin van EG-richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de 
verwijdering van afgewerkte olie, namelijk: 

(er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3) 

      

D1 Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats) 1 N,G,O,X B E J,R B 

D2 Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem) 1 N,G,O,X B E J,R B 

D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde 
holten) 

1 N,G,O,X B E J,R B 

D4 Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen) 1 N,G,O,X B E J,R B 

D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving 
afgeschermd zijn) 

1 N,G,O,X B E J,R B 
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D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen; 1 N,G,O,X B E J,R B 

D7 Verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem 1 N,G,O,X B E J,R B 

D8 Biologische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die 
worden verwijderd op een van de methodes, vermeld in D1 tot en met D12 

1 N,G,O,X B E J,R B 

D9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels 
ontstaan die worden verwijderd op een van de methodes, vermeld in D1 tot en met D12 (bv. verdampen, drogen, calcineren)

1 N,G,O,X B E J,R B 

D10 Verbranding op het land 1 N,G,O,X B E J,R B 

D11 Verbranding op zee 1 N,G,O,X B E J,R B 

D12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen) 1 N,G,O,X B E J,R B 

D13 Vermengen vóór een van de handelingen, vermeld in D1 tot en met D12; 1 N,G,O,X B E J,R B 

D14 Herverpakken vóór een van de handelingen, vermeld in D1 tot en met D13 1 N,G,O,X B E J,R B 

D15 Opslag in afwachting van een van de behandelingen, vermeld in D1 tot en met D14 (met uitsluiting van voorlopige opslag die 
voorafgaat aan inzameling op de plaats van productie) 

1 N,G,O,X B E J,R B 

D16 Installaties voor de verwijdering van afgewerkte olie (EG-richtlijn 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van 
afgewerkte olie) 

1 N,G,O,X B E J,R B] 

2.3.9. Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. 
er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3.       

a) Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, met 
uitzondering van de installaties bedoeld onder b) en c) 1 N,G,O B E J,R A 

b) D8 Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen , met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de 
zin van artikel 1.3.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer; rubriek D8, met name: 
Biologische behandeling op een niet elders in de bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in 
subrubriek 2.3.8) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de 
onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8 vermelde methodes 

1 N,G,O,X B E J,R A 

c) D9 Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de 
zin van artikel 1.3.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer rubriek D9, met name: 
Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in de bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in 

1 N,G,O,X B E J,R A 
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subrubriek 2.3.8) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de 
onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8 vermelde methodes (vb. verdampen, drogen, calcineren, enz.) 

2.3.10. Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering 
van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. 

(er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3.6) 

1 [N],G,O,X B E J,R B 

2.3.11. Het verzamelen of storten van winningsafval op een terrein, ongeacht of dat afval zich in vaste vorm, in een oplossing, in een 
suspensie, of in vloeibare toestand bevindt, gedurende de volgende termijnen: 

      

Uitzondering:  

Het volgende valt niet onder subrubriek 2.3.11: 

      

1° afval dat wordt gegenereerd door de prospectie, winning en behandeling van mineralen en de exploitatie van groeven, maar 
dat niet rechtstreeks afkomstig is van die activiteiten; 

      

2° afval dat afkomstig is van de offshoreprospectie,   -winning en –behandeling van mineralen;       

3° de volgende handelingen voor zover ze niet verboden zijn en als ze vergund zijn, overeenkomstig dit besluit en titel II van het 
VLAREM: 

      

a) injectie van water dat stoffen bevat ingevolge exploratie- en winningsactiviteiten van koolwaterstoffen of mijnbouw, en 
injectie van water om technische redenen, in geologische formaties waaruit koolwaterstoffen of andere stoffen zijn 
gewonnen of in geologische formaties die van nature blijvend ongeschikt zijn voor andere doeleinden. Dergelijke 
injecties mogen geen andere stoffen bevatten dan die welke het gevolg zijn van de hierboven vermelde activiteiten; 

      

b) herinjectie van uit mijnen en steengroeven gepompt grondwater of met civieltechnische bouw- of 
onderhoudswerkzaamheden geassocieerd grondwater; 

      

4° niet-verontreinigde bodem en niet-commercialiseerbare fracties oppervlaktedelfstoffen.       

Opmerking: 

De definities, vermeld in titel II van het VLAREM onder “Afval van winningsindustrieën”, zijn tevens van toepassing. 

      

a) geen termijn voor afvalvoorzieningen van categorie A en voorzieningen voor in het afvalbeheersplan als gevaarlijk 
gekarakteriseerd afval; 

1 G,M,N,O B  J A 

b) een termijn van meer dan zes maanden voor voorzieningen voor gevaarlijk afval dat onverwacht wordt gegenereerd; 1 G,M,N,O B  J A 
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c) een termijn van meer dan één jaar voor voorzieningen voor niet-gevaarlijk niet-inert afval; 2 A,G,M,N,O     

d) een termijn van meer dan drie jaar voor voorzieningen voor niet-gevaarlijk afval uit prospectie, afval uit de winning, de 
behandeling en de opslag van turf en inert afval. 

2 A,G,M,N,O     

Tot voornoemde voorzieningen worden dammen of andere structuren gerekend voor het bevatten, vasthouden, beperken of 
anderszins ondersteunen van een dergelijke voorziening, alsmede, maar niet uitsluitend, afvalbergen en bekkens, maar met 
uitzondering van uitgravingen waarin afval wordt teruggeplaatst na extractie van het mineraal met het oog op rehabilitatie- en 
bouwdoeleinden. 

      

3. Afvalwater en koelwater 

      

Opmerkingen: 

1. Indien de lozing niet kan worden ingedeeld volgens de debietsafhankelijke criteria, kunnen de volgende omrekeningseenheden 
worden toegepast om de klasse te bepalen :  

 indelingscriterium x 10 = m3/dag  

 indelingscriterium x 200 = m3/maand  

 indelingscriterium x2.000 = m3/jaar  

2. De hierna vermelde inrichtingen zijn niet ingedeeld: 

a) het lozen van huishoudelijk afvalwater, met inbegrip van de eventueel bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor 
zover dit afvalwater afkomstig is van woongelegenheden 

b)  het lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met inbegrip van de eventueel 
bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor zover de biologisch afbreekbare organische belasting van dit afvalwater 
niet meer bedraagt dan 20 inwonersequivalenten; 

c) het beheren van inrichtingsmaatregelen in een onbevaarbare waterloop of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 
die tot doel hebben het zelfzuiverend vermogen van de waterloop te verbeteren; 

d) het afscheiden van grove bestanddelen uit het waterig medium door middel van een zeef of een rooster; 

e) het scheiden van bestanddelen aanwezig in het waterig medium op basis van het verschil in dichtheid tussen de 
aanwezige vervuilde bestanddelen en het waterig medium (bv. KWS-afscheider, vetvanger), uitgezonderd centrifuges; 

f) een septische put behorende bij de lozing van huishoudelijk afvalwater 
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g) het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, voor zover er voldaan wordt aan:

1 enerzijds de lozingsvoorwaarden voorzien in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de 
Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996; 

2 en anderzijds de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse 
havenbesturen. 

3. Voor de toepassing van deze rubriek wordt: 

a) onder “het gemeentelijk zoneringsplan” verstaan, het zoneringsplan bedoeld in artikel 1, 6° van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke 
en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 

      b) voor de definitie van het begrip “inwonersequivalent” verwezen naar het artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM onder de 
subtitel “Stedelijk Afvalwater”. 

c) overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid onder “oppervlaktewaterlichaam” 
verstaan: “een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een 
rivier, een kanaal, een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater. 

4. De lozingen van afvalwater, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in onderhavige 
rubriek 3       

3.1. [opgeheven]       

3.2. Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van 
woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten: 

      

1° wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan  nog niet definitief is vastgesteld 3      

2° wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld:       

a) lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren 
buitengebied en/of buiten het zoneringsplan 

3      

b) lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied 2 T     

3.3. [opgeheven]       

3.4.  Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in 
bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de 
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kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem], met een debiet: 

1° tot en met 2 m3/h:       

 a) wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat  3      

 b) wanneer het bedrijfsafvalwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat 2 A,M,T     

2° van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m3/h 2 A,M,T     

3° van meer dan 100 m3/h 1 M A P J  

3.5. Het lozen van koelwater, met een debiet:       

1°  tot en met 2 m3/h 3      

2°  van meer dan 2 m3/h tot en met 100 m3/h 2 A,M,T     

3°  van meer dan 100 m3/h 1 M,T B P J  

3.6. Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie:       

1. voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch 
afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten 

3      

2. [opgeheven]       

3. voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde 
gevaarlijke stoffen bevat [in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS 
(gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem], met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 
ingedeelde inrichtingen, met een effluent: 

      

1°  tot en met 5 m3/h:       

a) wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat  3      

b) wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat 2 A,M,T     

2° van meer dan 5 m3/h tot en met 50 m3/h 2 A,M,T    A 
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3°  van meer dan 50 m3/h 1 M A P J B 

4. voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit :       

1°  tot en met 20 inwonerequivalenten 3      

2°  van meer dan 20 tot 500 inwonerequivalenten 2 A,M,T     

3°  met een capaciteit van 500 tot 100.000 inwonerequivalenten 1 M A P J O 

4° met een capaciteit van 100.000 inwonerequivalenten of meer 1 M A P J,R A 

5. voor de behandeling van kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken (amalgaamafscheiders) 3      

6. onafhankelijk geëxploiteerde installaties voor de behandeling van industrieel afvalwater ten dienste van een of meer 
activiteiten, aangeduid met een “R” in de zevende kolom van deze lijst, met een capaciteit van 10.000 m3 per dag of meer 

1 M A  J,R A 

4. Bedekkingsmiddelen 
(verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt- en beitsmiddelen, oppervlaktebehandeling)

      4.1. Opmerking : onder afbijtmiddelen vallen hier niet de onder rubriek 29.5.7 vallende beitsmiddelen gebruikt voor het verwijderen van 
anorganische verontreinigingen van een metallisch substraat  

Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met 
een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1°  5 kW tot en met 10 kW 3     O 

2°  meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 T    B 

3°  meer dan 200 kW 1 M,T A P J B 

4.2. Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling 2     B 

4.3. Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen 
(uitgezonderd het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met behulp van rol, spuitbus, kwast of borstel, het aanbrengen van 
bedekkingsmiddelen aan een gebouw of enige andere vaste constructie en het aanbrengen van wegmarkeringen en de activiteiten 
bedoeld in rubriek 11 (drukken)) 

De inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn 
niet ingedeeld in onderhavige rubriek 4.3. 
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De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning.  

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

a) Inrichtingen voorzien van een filterinstallatie met gebruik van actieve kool voor de adsorptie van de afvalgassen of een 
gelijkwaardige installatie, alsmede inrichtingen waar uitsluitend bedekkingsmiddelen met minder dan 150 g VOS/l worden 
aangebracht, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1°  i) 5 kW tot en met 60 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

ii) 5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het sub i) 
vermelde industriegebied 

3     A 

2°  i) meer dan 60 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 T,G    A 

ii) meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan het sub i) vermelde industriegebied 

2 T,G    A 

3° meer dan 200 kW 1 T,G B P J A 

b) Inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, 
zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG bepaald in bijlage 2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de 
reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het 
overspuiten van voertuigen (voetnoot zie achteraan bijlage 1), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

      

1) i) 5 kW tot en met 60 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied  3     A 

ii) 5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het sub i) 
vermelde industriegebied 

3     A 

2) i) meer dan 60 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 T,G    A 

ii) meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
het sub i) vermelde industriegebied 

2 T,G    A 

3)  meer dan 200 kW 1 T,G B P J A 
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c) Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere dan onder sub 
a) en sub b) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:  

      

1) i) 5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

ii) 5 kW tot en met 10 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het sub i) 
vermelde industriegebied 

3     A 

2) i) meer dan 25 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 T    A 

ii) meer dan 10 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
het sub i) vermelde industriegebied 

2 T    A 

3)  meer dan 200 kW 1 T A P J A 

4.4. Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met 
bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 

2     A 

4.5. Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48. 2 T    A 

4.6. Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden 
gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, 
verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 200 ton per 
jaar  

(Er kan overlapping zijn met deelrubrieken van de rubrieken 29 en 41 ) 

1 G,M,T,X A P J,R B 

5. Biociden 
(bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, insecticiden, enz.)       

5.1. Inrichtingen voor het bereiden of het formuleren van biociden, andere dan deze bedoeld in rubriek 5.4.  1 G,M A P J B 

5.2. Inrichtingen voor het verpakken van biociden 2 G    B 

5.3. Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubrieken 17 en 48, voor biociden van:       

1°  meer dan 0,5 ton tot en met 2 ton 3     A 

2°  meer dan 2 ton 2 G,T    A 

5.4. Productie van pesticiden met een jaarcapaciteit:       
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1°  tot en met 30.000 ton 2 A,G    B 

2°  meer dan 30.000 ton 1 G,M A P J B 

5.5. Fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden 1 G,M,X A P J,R B 

6. Brandstoffen 

      

6.1 Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T B   A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T B   A 

6.2. Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 : (gebieden bepaald volgens de 
begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen)       

1° in woon- en woonuitbreidingsgebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 5 ton en met een oppervlakte van: 

a)  maximaal 2,5 ha 2     O 

b)  meer dan 2,5 ha 1  B  J A 
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2° in andere gebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 20 ton en met een oppervlakte van:       

a)  maximaal 10 ha 2     O 

b)  meer dan 10 ha 1  B  J A 

6.3. Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen met een oppervlakte van 25 ha of meer. 

Er kan overlapping zijn met de rubrieken 1 en 6.2. 
1  B  J B 

7. Chemicaliën  
(zie ook rubrieken 17 en 20.4 ) 

      

7.1’ Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij, gebruik 
gemaakt wordt van:  

 alkylering  

 aminering met ammoniak  

 carbonylering  

 condensatie  

 dehydrogenering  

 verestering  

 halogenering en fabricage van halogenen  

 hydrogenering  

 hydrolyse  

 oxidatie  

 polymerisatie  

 ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen  

 nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen  

 synthese van fosforhoudende verbindingen  

 distillatie  

 extractie  
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 solvatie  

 menging  

met een jaarcapaciteit: 

1°  tot en met 1.000 ton 3     B 

2°  van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton 2 A,G    B 

3°  van meer dan 10.000 ton 1 G,M A P J B 

7.2. Geïntegreerde chemische installaties, d.w.z. installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische 
omzetting waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de 
fabricage van :  

1. organische basischemicaliën; 

2. anorganische basischemicaliën; 

3. fosfaat, stikstof of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen); 

4. basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; 

5. farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; 

6. explosieven 

1 G,M A P J B 

7.3. Petrochemische installaties of vervolgfabrieken ten behoeve van het kraken of vergassen van nafta, gasolie, L.P.G. of andere 
aardoliefracties alsmede daarvan afgeleide organische chemie die niet elders is ingedeeld met een verwerkingscapaciteit van:       

1°  tot 500.000 ton per jaar 2 A    B 

2°  500.000 ton per jaar of meer 1 M A P J B 

7.4. Inrichtingen voor het bereiden van één van de volgende producten: 
      

a) fenolen, koolstofdisulfiden en mercaptanen met een jaarcapaciteit: 

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

b) aminen en gehalogeneerde organische verbindingen met een jaarcapaciteit:       
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1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.5. Productie van chloor door elektrolyse en/of door het kwik- of het diafragmaprocédé met een jaarcapaciteit:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.6. Fabricatie van organische en anorganische peroxiden, met een jaarcapaciteit:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.7. Productie van chloorwaterstoffen en derivaten alsmede polymeren ervan, andere dan deze bedoeld in rubriek 5 met een 
jaarcapaciteit:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.8. Productie van natriumpentachloorfenolaat door elektrolyse van hexacloorbenzeen, met een jaarcapaciteit:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.9. Productie van soda (natriumcarbonaat) als eindproduct en/of van calcium- en natriumchloride als bijproduct, met een jaarcapaciteit 
aan eindproduct, respectievelijk bijproductie:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 

7.10. Productie van methylcellulose door inwerking van methylchloride op cellulose, met een jaarcapaciteit:       

1°  tot en met 10 ton 2     B 

2°  van meer dan 10 ton 1 G,M A P J B 
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7.11 Chemische installaties voor de fabricage van : 
(Er kan een overlapping zijn met de deelrubrieken van rubrieken 7, 13 en 38 ) 
(Onder fabricage in de zin van deze rubriek wordt verstaan de fabricage van de in deze rubriek genoemde stoffen of groepen van 
stoffen op industriële schaal door chemische omzetting) 

      

1° organisch-chemische basisproducten, zoals 1 G,M,X A P J,R B 

a) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische) 

b) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten, ethers, 
peroxiden, epoxyharsen 

c) zwavelhoudende koolwaterstoffen 

d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, 
isocyanaten 

e) fosforhoudende koolwaterstoffen 

f) halogeenhoudende koolwaterstoffen 

g) organometaalverbindingen 

h) kunststof-basisproducten polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) 

i) synthetische rubber 

j) kleurstoffen en pigmenten 

k) tensioactieve stoffen en tensiden 

2° Anorganisch-chemische basisproducten, zoals :  

a) van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, 
stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonyldichloride 

b) van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum, zwaveligzuur 

c) van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide 

d) van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat 

1 G,M,X A P J,R B 
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e) van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide 

3° fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen)  1 G,M,X A P J,R B 

4° Farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procédé gebruiken 1 G,M,X A P J,R B 

5° Explosieven 1 G,M,X A P J,R B 

7.12. Chemische industrie: 

Er kan overlapping zijn met andere subrubrieken van rubriek 7, 20 en 28. 

      

1° Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën:       

a)  Chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar 
of meer 

1 G,M A P J B 

b)  Chemische installatie voor de productie van kunstmeststoffen met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of 
meer 

1 G,M A P J B 

c)  Chemische installatie voor de productie van anorganische chemicaliën met een productiecapaciteit van 250.000 ton per 
jaar of meer 

1 G,M A P J B 

2° Chemische industrie voor de productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, 
elastomeren en peroxiden: 

      

a)  Inrichtingen voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer 1 G,M A P J B 

b)  Inrichtingen voor de productie van farmaceutische stoffen met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer 1 G,M A P J B 

c)  Inrichtingen voor de productie van elastomeren, verven, vernissen of peroxiden met een productiecapaciteit van 100.000 
ton per jaar of meer 

1 G,M A P J B 

8. Diamant (Bewerking van)  

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
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- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

Met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A N    

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    

9. Dieren 
      

9.1. Bijen: [opgeheven] BS 02.02.1993 

9.2. Diergaarden e.d. (met uitzondering van inrichtingen waar huisdieren, landbouwdieren, gezelschapsdieren, vissen, schildpadden en 
elders vermelde dieren worden gehouden);       

1. a) Dierentuinen en –parken, safariparken 1 G B    

b) Opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte wilde dieren, andere dan vogels 2 G     

2. Inrichtingen waar volgende dieren worden gehouden of verhandeld:       

a) Alle uitheemse zoogdieren, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 9.2.2.e, vanaf 1 dier 2 G     

b) Alle gifslangen en krokodillen, vanaf 1 dier 2 G     

c) Alle andere niet in sub a) of sub b) vermelde diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar 
inhouden (schorpioenen, zwarte weduwe, enz.) vanaf 1 dier 

2 G     

d) Alle reptielen, andere dan deze vermeld in sub b) en sub c):        

1°  tot en met 30 dieren 3      
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2°  van meer dan 30 dieren 2 G     

e) alle hierna (*) genoemde uitheemse zoogdieren:       

1°  vanaf 20 tot en met 100 dieren 2 G N    

2°  van meer dan 100 dieren 1 G N    

(*)  Acomys spec. (Stekelmuis)  

 Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) (Cavia)  

 Cricetulus griseus (Milne Edwards, 1867) (Chinese dwerghamster)  

 Funambulus palmarum (Linnaeus, 1758) (Palmeekhoorn)  

 Gerbillus spec. (Echte renmuizen)  

 Jaculus jaculus (Linaeus, 1758) (Perzische springmuis)  

 Menones spec. (Woestijnmuizen)  

 Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839) (Goudhamster)  

 Mus minutoides soortengroep (Afrikaanse dwergmuis)  

 Octodon degus (Molina, 1782) (Degoe)  

 Phodopus campbelli (Thomas, 1905) (Campbells dwerghamster)  

 Phodopus roborovski (Satunin, 1903) (Roborovski dwerghamster)  

 Phodopus sungorus (Pallas, 1773) (Dzjoengaarse dwerghamster)  

 Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) (Aziatische gestreepte grondeekhoorn)  

 Tamias striatus (Linnaeus, 1758) (Oostelijke wangzakeekhoorn)  

      

f) vogels  
meer dan 20 van de hierna (*)genoemde volwassen papegaaien 

3      
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(*)  ara's  

 Genus Anadorhynchus  

 Genus Ara (exclusief ara nobilis)  

 Genus Cyanopsitta  

 edelpapegaaien  

 Genus Eclectus  

 kaketoe's  

 Genus Cacatua  

 Genus Callocephalon  

 Genus Calyptorhynchus  

 Genus Eolophus  

 Genus Probosciger exclusief Nymphicus Hollandicus (valkparkiet)  

 papegaaien  

 Genus Amazona  

 Genus Nestor  

 Genus Psittacus  

      

9.3. Gevogelte       

1. Kippenstal, stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f) en 9.3.2. begrepen gevogelte, waaronder verstaan wordt, één 
of meer gebouwen en/of installaties waarin leghennen en mestkippen respectievelijk pluimvee en/of gevogelte gefokt of 
gehouden worden, duiventillen met geringde duiven voor wedstrijddoeleinden uitgezonderd 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke 

      



37 

 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): 

1°  met plaatsen voor 50 tot en met 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter:       

1°  met plaatsen voor 500 tot en met 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 1  N    

c) in een agrarisch gebied:       

1°  met plaatsen voor 1.000 tot en met 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 2  N    

2° met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, stuks pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week 1  N    

d) intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee 
(Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1. )  

1 X N  J,R  

2. Struisvogels, emoes, e.d.  

Inrichtingen waarin struisvogels en/of emoes e.d. worden gefokt of gehouden  
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke 
mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) : 

1°  5 tot en met 500 dieren ouder dan 3 weken 2  N    

2°  meer dan 500 dieren ouder dan 3 weken 1  N    
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b) in een woongebied met landelijk karakter:       

1°  10 dieren tot en met 500 dieren ouder dan 3 weken 2  N    

2°  meer dan 500 dieren ouder dan 3 weken 1  N    

c) in een agrarisch gebied       

1°  20 dieren tot en met 500 dieren ouder dan 3 weken 2  N    

2°  meer dan 500 dieren ouder dan 3 weken 1  N    

9.4. Inheemse zoogdieren, andere dan bedoeld onder de rubrieken 9.6, 9.7, 9.8, en 9.9        

1. Varkens 
Varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden 
worden,(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en 
de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke 
mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden.  

      

a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c): 

1°  met plaatsen voor meer dan 5 tot en met 1.000 varkens ouder dan 10 weken 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter :       

1°  met plaatsen voor meer dan 10 tot en met 1.000 varkens ouder dan 10 weken 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken 1  N    

c) in een agrarisch gebied :       

1°  met plaatsen voor meer dan 20 tot en met 1.000 varkens ouder dan 10 weken 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken 1  N    
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d) intensieve varkenshouderij met meer dan :       

1°  2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg 1 X N  J,R  

2°  750 plaatsen voor zeugen 1 X N  J,R  

(Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van [rubriek 9.4.1.])       

2. Mestkalveren  

Stallen voor mestkalveren, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin mestkalveren gefokt of 
gehouden worden (gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke 
mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) : 

1°  met plaatsen voor 5 tot en met 500 dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 500 dieren 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter:       

1°  met plaatsen voor 10 tot en met 500 dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 500 dieren 1  N    

c) in een agrarisch gebied:       

1°  met plaatsen voor 20 tot en met 500 dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 500 dieren 1  N    

3. Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen)  

Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan één of meer gebouwen 
en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren gefokt of gehouden worden (gebieden bepaald 
volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
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ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke 
mest, zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) :       

1°  met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter :       

1°  met plaatsen voor 10 tot en met 200 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1  N    

c) in een agrarisch gebied :       

1°  met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren 1  N    

9.5. Gemengde inrichting 
Stallen met plaatsen voor dieren, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin dieren zoals bedoeld in 
rubrieken 9.3.1 en 9.4 gezamenlijk gefokt of gehouden worden. 
Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder : 
A. het aantal stuks gevogelte (cfr. 9.3.1);  
B. het aantal varkens ouder dan 10 weken (cfr. 9.4.1); 
C. het aantal mestkalveren (cfr. 9.4.2); 
D. het aantal inheemse grote zoogdieren (cfr. 9.4.3); 

(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, 
zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a) in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden:       
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1°  inrichtingen waarbij de som ((A/50) +(B/5) + (C/5) + (D/5)) > 1 en de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) < 1 2  N    

2°  inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter:       

1°  inrichtingen waarbij de som ((A/500) + (B/10) + (C/10) + (D/10)) > 1 en de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + 
(D/200)) < 1 

2  N    

2°  inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 1  N    

c) in een agrarisch gebied:       

1°  inrichtingen waarbij de som ((A/1.000) + (B/20) + (C/20) + (D/20)) > 1 en de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + 
(D/200)) < 1 

2  N    

2°  inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 1  N    

9.6. Kleine herkauwers : 
Stallen voor kleine herkauwers, inzonderheid geiten, schapen, damhert, edelhert, ree, enz. andere dan vermeld onder rubrieken 9.7, 
waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin kleine zoogdieren gefokt of gehouden worden: 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, 
zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a) in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden:       

- met plaatsen voor meer dan 10 gespeende dieren 2  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter:       

- met plaatsen voor meer dan 25 gespeende dieren 2  N    

c) in een agrarisch gebied :       

- met plaatsen voor meer dan 150 gespeende dieren 2  N    
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9.7. Inheemse kleine zoogdieren 
Stallen voor konijnen, knaagdieren, katten e.d., andere dan vermeld onder rubrieken 9.8 en 9.9, waaronder verstaan één of meer 
gebouwen en/of installaties waarin deze dieren gefokt of gehouden worden: 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen)  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, 
zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a) in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden:       

1°  met plaatsen voor meer dan 50 tot en met 10.000 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 10.000 gespeende dieren 1  N    

b) in een woongebied met landelijk karakter:       

1°  met plaatsen voor meer dan 150 tot en met 10.000 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 10.000 gespeende dieren 1  N    

c) in een agrarisch gebied:       

1°  met plaatsen voor meer dan 300 tot en met 10.000 gespeende dieren 2  N    

2°  met plaatsen voor meer dan 10.000 gespeende dieren 1  N    

9.8. Pelsdieren : (vossen, marterachtigen, beverachtigen, chinchilla's e.d.) het houden van:  
met inbegrip van : 
- de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, 
zonder bijmenging van afval 
- de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met 
groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden. 

      

a)  20 tot en met 300 dieren 3      

b)  meer dan 300 tot en met 5.000 dieren 2 G N    

c)  meer dan 5.000 dieren 1 G N    
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9.9. Honden: 
Inrichtingen waarin honden worden gehouden, inrichtingen voor het africhten van honden, hondenkennels, e.d.:       

1°  5 tot en met 10 volwassen dieren 3      

2°  meer dan 10 volwassen dieren 2 G N    

9.10. intensieve aquacultuur       

1° intensieve aquacultuur van vis met een jaarproductiecapaciteit aan levend gewicht van 100 tot en met 500 ton; 2      

2° intensieve aquacultuur van vis met een jaarproductiecapaciteit aan levend gewicht van meer dan 500 ton; 1 M N    

3° intensieve aquacultuur van vis of schelpdieren met een jaarproductiecapaciteit van 1000 ton of meer. 1 M N  J,R  

10. Dranken 
De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

10.1. Mouterijen, bierbrouwerijen evenals inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, 
cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enz. alsmede drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht 
van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N   O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N   O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N E J O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N E J O 
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10.2. Spiritus- en gistfabrieken, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N   O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N   O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N E J O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N E J O 

10.3. Volgende bierbrouwerijen en mouterijen: 

Er kan een overlapping zijn met de subrubrieken 10.1 en 10.2. 

      

1° Bierbrouwerijen met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer 1  N E J O 

2° Mouterijen met een productiecapaciteit van 60.000 ton per jaar of meer 1  N E J O 

11. Drukkerijen en grafische industrie:  
(drukken op papier, weefsel, metaal, kunststoffen, enz., fotografische bewerkingen, boekbinden): 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

11.1. Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, 
fotokopie, microfilm, planafdruk, aanmaken van gedrukte schakelingen, elektronische druk, dit op papier, metaal, glas (behalve de 
versiering van hol glas), plastiek, weefsel en alle andere metalen.  

Met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   A 

Een individueel in een lokaal opgesteld toestel voor fotokopie, planafdruk of elektronische druk is niet ingedeeld, ook niet wanneer 
de totale drijfkracht van alle dergelijk individueel opgestelde toestellen binnen een inrichting of een milieutechnische eenheid 5 kW 
of meer bedraagt. 

      

11.2. Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie zoals het grafisch ontwerpen, het zetten en opmaken, de 
fotoreprografie, de clicherie, het graveren van platen en stempels, het binden, het afwerken en de veredeling, met inbegrip van 
labo's voor foto-ontwikkeling :  

met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

      

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N   A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N   A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N   A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N   A 

11.3. Reproductie en duplicering van audiovisuele communicatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      
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2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N    

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    

12. Elektriciteit 

      

12.1. Elektriciteitsproductie 

niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking 
hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 

Uitzondering: 
Elektriciteitsproductie op basis van zonne-energie is niet ingedeeld 

Opmerkingen: 
De inrichtingen voor elektriciteitsproductie, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in 
onderhavige rubriek 12.1. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

[Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

a) specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 

b) specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 

c) buffer voor bedrijventerreinen.] 

1°  100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

2°  a) meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in een 
industriegebied 

2 T    A 

b) 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan de sub a) bedoelde gevallen 2 T    A 
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3 meer dan 10.000 kW 1 M,T A P J B 

12.2. Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 

De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2. 
      

1°  100 kVA tot en met 1.000 kVA 3      

2°  meer dan 1.000 kVA 2 T     

12.3. Accumulatoren (gebruik van): 

De accumulatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.3. 
      

1° vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer
bedraagt dan 10.000 

3      

2° vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 
meer dan 10 kW 

3      

12.4. Inrichtingen voor het vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en 
geleiders met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) Meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B E  A 
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b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B E  A 

13. Farmaceutische stoffen       

13.1. Inrichtingen voor het industrieel bereiden of het formuleren van farmaceutische stoffen 1 M A P J A 

13.2. Inrichtingen voor het conditioneren en het verpakken van farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J O 

13.3. Opslagplaatsen voor farmaceutische stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 
10 ton 

2 T    O 

14. Fotografische producten (lichtgevoelige films, platen papier, enz.).  

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 

      



49 

 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemer
kingen 

Coör 
dinator Audit Jaar 

verslag Vlarebo 

- buffer voor bedrijventerreinen. 

Inrichtingen voor het vervaardigen van fotografische producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:  

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   B 

15. Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

15.1. Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 

1°  3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens 3      

2°  meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens 2      

15.2. Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van 
carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 

3     A 

15.3. Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van 
carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, met gebruik van meer dan: 

      

1° 10 schouwputten of hefbruggen, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2     A 
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2° 4 schouwputten of hefbruggen, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het sub 1° 
vermelde industriegebied 

2     A 

15.4. Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5:       

1°  volledig gelegen in een industriegebied  3      

2°  volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan het sub 1° vermelde industriegebied, waarin:       

a) minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen 3      

b) 10 en meer voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen 2      

15.5. STANDAARDGARAGES EN –CARROSSERIEBEDRIJVEN 

Garages en/of carrosseriebedrijven die: 

1° ten minste één of meer van de volgende onderdelen omvatten: 

a) werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (al of niet met inbegrip van 
carrosseriewerkzaamheden) met gebruik van maximum 4 schouwputten of hefbruggen, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen 
in een gebied ander dan industriegebied, respectievelijk maximum 10 schouwputten of hefbruggen, wanneer volledig gelegen in 
industriegebied 

b) installaties voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen waarmee enkel 
producten voor het overspuiten van voertuigen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische 
stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG bepaald in bijlage 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de 
reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten 
van voertuigen (zie B van voetnota onder rubriek 4.3, b)), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW 
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 60 kW 
wanneer volledig gelegen in industriegebied 

2° en verder, benevens de niet-ingedeelde aanhorigheden, uitsluitend bijkomend één of meer van de volgende onderdelen 
omvatten: 

a) afvalwater: 
Voor de toepassing van deze subrubriek wordt: 
onder “het gemeentelijk zoneringsplan” verstaan, het zoneringsplan bedoeld in artikel 1, 6° van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
voor de definitie van het begrip “inwonersequivalent” verwezen naar het artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM onder de 
subtitel “Stedelijk Afvalwater”. 
overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid onder “oppervlaktewaterlichaam” verstaan: 

3     A 
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“een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, 
een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater. 

1) het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van 
woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten: 
wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan  nog niet definitief is 
vastgesteld; 
wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld en 
het lozingspunt is gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren 
buitengebied en/of buiten het zoneringsplan; 

2) het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij 
titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de 
kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem], met een debiet 
tot en met 2 m3/h:; 

3) afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende 
slibproductie voor de behandeling van: 

i) huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische 
belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten; 

ii) bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in 
concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 
3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem] met een effluent tot en met 5 m³/uur 

b) elektrische noodgroep met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van maximum 1.000 kW, aangedreven door gas- of 
dieselmotor met een totaal nominaal vermogen van 100 kW tot en met 300 kW wanneer volledig gelegen in industriegebied 

c) elektrische transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA 

d) vaste inrichtingen voor het laden van elektrische accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal 
vermogen van meer dan 10 kW 

e) al dan niet overdekte ruimten waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens worden gestald, andere dan 
personenwagens 

f) niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, beperkt tot minder dan 10 
voertuigen/aanhangwagens per dag wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, 
respectievelijk zonder beperking wanneer volledig gelegen in industriegebied 

g) al dan niet overdekte ruimte waarin: 
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Uitzonderingen: 

1) De opslag van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen op de plaats van productie is niet ingedeeld in onderhavige 
rubriek 15.5.2°.g) indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer. 

2) De opslag van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen ontstaan uit de aanvaardingsplicht, terugnameplicht of de 
vrijwillige terugname, is niet ingedeeld in onderhavige rubriek 15.5.2°.g) indien de opslag gebeurt bij de eindverkoper, 
tussenhandelaar, producent of invoerder van de stoffen en indien de opslag gebeurt in functie van een regelmatige afvoer. 

1° maximaal 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke 
onderdelen bevatten, gestald worden (deze afgedankte voertuigen zijn enkel afkomstig van erkende centra); 

2° maximaal 5 ton of 5 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die nog wel vloeistoffen en/of andere gevaarlijke 
onderdelen bevatten, gestald worden; 

3° maximaal 25 geaccidenteerde voertuigen gestald worden 

h) luchtcompressoren en airconditioning-installaties met een koelmiddelinhoud < 30 kg met een totale geïnstalleerde drijfkracht 
van 5 kW tot en met 200 kW 

i) opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs met een 
gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter 

j) opslagplaatsen voor corrosieve, irriterende, schadelijke of oxiderende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van 200 tot en 
met 1.000 kg wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk 200 tot en met 
10.000 kg wanneer volledig gelegen in industriegebied 

k) opslagplaatsen voor P1-producten in andere recipiënten dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van 50 liter tot en 
met 500 liter wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 50 liter tot en met 
1.000 liter wanneer volledig gelegen in industriegebied 

l) opslagplaatsen voor P2-producten in andere recipiënten dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van 100 liter tot en 
met 5.000 liter 

m) opslagplaatsen voor P3-producten met een totaal inhoudsvermogen van 100 liter tot en met 20.000 liter 

n) opslagplaatsen voor P4-producten met een totaal inhoudsvermogen van 200 liter tot en met 50.000 liter 

o) opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 kg tot en met 1.000 kg 

p) brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen voor de verdeling van P3-producten waarmee uitsluitend eigen voertuigen 
worden bevoorraad met maximaal één verdeelslang 
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q) opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen (volgens EG-richtlijn 67/548/EEG) in verpakkingen van maximaal 25 liter of 25 kg voor 
zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter 

r) installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW 
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 200 kW 
wanneer volledig gelegen in industriegebied 

s) installaties voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met organische oplosmiddelen met een totaal 
inhoudsvermogen van de baden en spoelbaden van 10 liter tot en met 300 liter wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in 
gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 10 liter tot en met 1.000 liter wanneer volledig gelegen in industriegebied 

t) vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW wanneer de inrichting volledig 
gelegen is in een industriegebied, respectievelijk 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 
gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

Voor de vast opgestelde motoren met minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar die noodgeneratoren aandrijven, moet het 
nominaal vermogen maar voor 5O % in rekening worden gebracht voor het bepalen van het totaal nominaal vermogen. 

u) stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 

1) 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting: 

i) volledig gelegen is in een industriegebied 

ii) en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas 

2) 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1) 

v) opslagplaatsen voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten met 
uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 l tot en met 1.000 l 

w) vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, 
meer bedraagt dan 10.000 

15.6 Het al dan niet overdekt stallen van geaccidenteerde voertuigen van: 

Uitzondering: 
Het al dan niet overdekt stallen van geaccidenteerde voertuigen vallend onder toepassing van rubriek 15.5 is niet ingedeeld in 
onderhavige rubriek 15.6. 

Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder “geaccidenteerde voertuigen” verstaan,  motorvoertuigen, inclusief 
voertuigwrakken of afgedankte voertuigen ontstaan op de plaats van productie en/of ontstaan uit de aanvaardingsplicht, 
terugnameplicht of de vrijwillige terugname, die ten gevolge van een ongeval ernstige schade vertonen waardoor een risico 
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bestaat dat vloeistoffen lekken en waarvan de opslag niet is ingedeeld in rubriek 2.2.2.d) of 15.5.2° g 1) of 2). 

 1° maximaal 25 geaccidenteerde voertuigen 3     A 

 2° meer dan 25 geaccidenteerde voertuigen 2     B 

16. Gassen 
      

[16.1. Installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd,: 

a) gasraffinaderijen 1 X A  J,R  

b) overige, met een productiecapaciteit van:       

1°  1 Nm3/h tot en met 10 Nm3/h 3      

2°  meer dan 10 Nm3/h tot en met 100 Nm3/h 2      

3°  meer dan 100 Nm3/h 1  A   B 

16.2. Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd 1  A P J ] 

16.3. Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen – ontspannen): 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1. Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van: 

(Uitzonderingen: 
* luchtcompressoren tijdelijk ingezet bij wegenis-, bouw- en sloopactiviteiten zijn niet ingedeeld; 
* de installaties vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 16.3) 

      

1° 5 kW tot en met 200 kW 3      
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2° meer dan 200 kW 2 T     

2. Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A,T     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T B    

16.4. [Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met 
uitzondering van deze bedoeld in rubriek 16.9, met:]       

1°  samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen 1  B  J  

2°  andere dan onder 1 vermelde gassen 2      

Opmerking 
Voor de definitie van “giftig”, “ontplofbaar” en “ontvlambaar”: zie deel II van de bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.       

16.5. Ontspanningsstations voor gassen, met een maximum debiet van meer dan 20.000 Nm3/h 1  B    

16.6. Gasautoklaven met een inhoudsvermogen van:       

1°  25 tot en met 500 l 2  N    

2°  meer dan 500 l 1  N    

16.7. Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten, met 
uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een gezamenlijk inhoudsvermogen van: 

Opmerking: 
De opslagplaatsen vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 16.7. 
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De gebruikte verplaatsbare recipiënten dienen te worden meegeteld voor de bepaling van het gezamenlijke waterinhoudsvermogen.

Verplaatsbare recipiënten aangeschakeld aan verplaatsbare verbruikstoestellen worden niet meegeteld. Verplaatsbare recipiënten 
aangeschakeld aan vaste verbruikstoestellen worden eveneens niet meegeteld, wanneer het waterinhoudsvermogen van het 
recipiënt of van de aangeschakelde flessenbatterij minder dan 300 liter bedraagt 

1°  300 l tot en met 1.000 l 3      

2°  meer dan 1.000 l tot en met 10.000 l 2 T     

3°  meer dan 10.000 l 1 T B    

16.8. Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze 
van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan 
de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: 

Opmerking: 
De opslagplaatsen vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 16.8. 

      

1° tot en met 3.000 l  3      

2° van meer dan 3.000 l tot en met 10.000 l 2 T     

3° meer dan 10.000 l  1 T B    

16.9. Aardgas: 
      

a) inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas met een opslagcapaciteit: 

1°  tot en met 1.000 m3 3      

2°  van meer dan 1.000 m3 tot en met 10.000 m3 2 A     

3°  van meer dan 10.000 m3 1  A E   

b) Ondergrondse aangelegde opslagplaatsen van aardgas 1 E,N A E J  

c) Aardgas-aflevereenheden ("home compressors") voor motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m3/uur 3      

d) Inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas, andere dan deze bedoeld in rubriek 16.9.c  1  B    
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e) Commerciële winning van aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt 1 E,N A E J  

16.10. Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen met een opslagcapaciteit :       

1°  tot en met 1.000 m3 3      

2°  van meer dan 1.000 m3 tot en met 10.000 m3 2      

3°  van meer dan 10.000 m3 1  A E   

17. Gevaarlijke stoffen 

Opmerkingen 
Deze rubriek betreft zowel vaste stoffen als vloeistoffen. Gassen zijn ingedeeld in rubriek 16. 
De opslagplaatsen en verdeelinstallaties vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in 
onderhavige rubriek 17. 
De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

17.1. [Opgeheven]  (B.S. 31.07.1995) 

17.2. Industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen (EU-richtlijn 96/82/EG van 9 december 1996 betreffende 
de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken) : 

17.2.1. inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel 
I van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (zie ook artikel 7 van titel I van het VLAREM) 

1 G A P J B 

17.2.2. VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, 
gevoegd bij titel I van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (zie ook artikel 7 van titel I van het VLAREM) 

1 G A P J B 

17.3. Niet onder 17.2 en 17.4 vallende inrichtingen op opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. 
Voor de toepassing van deze rubriek worden als "gevaarlijke producten" beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 bij titel I van het 
VLAREM  

Opmerking Voor de toepassing van de indelingscriteria van deze subrubriek moet zowel met de hoofdeigenschap als met het 
ontvlammingspunt rekening worden gehouden. Voor de vloeibare brandstoffen dient evenwel enkel rekening te worden gehouden 
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met het ontvlammingspunt.  

Daarbij wordt onder "hoofdeigenschap" verstaan : de catalogering volgens EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de 
indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en de EG-richtlijn 88/379/EEG van 7 juni 1988 betreffende de 
indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten; indien een product wordt gekenmerkt met twee of meer 
gevaarsymbolen, moet het meest relevante risico in aanmerking worden genomen; indien dit niet wordt gepreciseerd in de EG-
richtlijn hiervoor vermeld, moet de indeling worden gevolgd van de ADR-reglementering, vastgesteld door het koninklijk besluit van 
16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering van ontplofbare en radioactieve 
stoffen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997. 

17.3.1. Inrichtingen voor de industriële productie van zeer giftige, giftige, zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontplofbare of 
milieugevaarlijke stoffen met een jaarcapaciteit: 

1°  tot en met 10 ton 2   P J A 

2°  van meer dan 10 ton 1 G A P J B 

17.3.2. Inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met 
een opslagcapaciteit van:       

1°  meer dan 10 kg tot en met 100 kg 3      

2°  meer dan 100 kg tot en met 1 ton 2     A 

3°  meer dan 1 ton 1 G B P J B 

17.3.3. Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, 
met een totaal inhoudsvermogen van:       

1°  a) 200 kg tot en met 10.000 kg, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 200 kg tot en met 1.000 kg, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2°  a) meer dan 10.000 kg tot en met 50.000 kg wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2     A 

b) meer dan 1.000 kg tot en met 50.000 kg, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2     A 

3°  meer dan 50.000 kg 1  B P J B 

17.3.4. Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48,       
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met een totaal inhoudsvermogen van: 

1°  a) 50 l tot en met 1.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 50 l tot en met 500 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2°  a) meer dan 1.000 l tot en met 30.000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2     A 

b) meer dan 500 l tot en met 30.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2     A 

3° meer dan 30.000 l 1  B   B 

17.3.5. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal 
inhoudsvermogen van:       

1°  100 l tot en met 5.000 l 3      

2°  meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l 2     A 

3°  meer dan 100.000 l 1  B   B 

17.3.6. Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van 
deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van:       

1° a) 5.000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als 
woongelegenheid wordt gebruikt 

3      

b) 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen 3      

2° meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l 2     A 

3° meer dan 500.000 l 1  B   B 

17.3.7. Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 
48, met een totaal inhoudsvermogen van:       

1°  200 l tot en met 50.000 l 3      

2°  meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l 2     A 

3°  meer dan 5.000.000 l 1  B   B 
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17.3.8. Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van:       

1°  meer dan 100 kg tot en met 1 ton 3      

2°  meer dan 1 ton tot en met 100 ton 2     A 

3°  meer dan 100 ton 1  A E J B 

17.3.9. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met 
vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) :       

1° inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang  3      

2° inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.4, in rubriek 17.3.5 en/of in rubriek 17.3.6  bedoelde vloeistoffen met 
maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad 

2     A 

3° overige inrichtingen  1  B   B 

17.4. Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het 
VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover 
de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende 
de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen): 

3      

18. Groeven en graverijen 

      18.1. Groeven en graverijen, uitgravingen van de industriële winning van steen, zand, grind, klei, e.d. met een totale, voor winning 
bestemde oppervlakte: 

1°  kleiner dan 1 ha 2 N,O,W     

2°  van 1 ha en meer 1 N,M,O,W B  J  

18.2. Turfwinning met een terreinoppervlakte van:       

1°  kleiner dan 1 ha 2 N,O,W     

2°  van 1 ha en meer 1 N,M,O,W B  J  

18.3. Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem:.       
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 1°  met een volume van 100.000 m³ per jaar of meer 1 N,M,O,W N    

2° die een aanzienlijke invloed kan hebben op een bijzonder beschermd gebied 1 N,M,O,W N    

18.4. Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, ertsen en bitumineuze schisten 

Er kan overlapping zijn met de rubrieken 1.3 en 16.9, e). 

1 N,M,O,W B    

18.5 Dagbouw in de minerale industrie en steenwinning bij een effectief productieareaal van 25 ha of meer 1 O,M,W,N A  J,R  

18.6 Ondergrondse mijnbouw en aanverwante activiteiten 1 O,M,W,N A  J,R  

19. Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

19.1. Fineer-, triplex-, houtvezel- en spaanderplaatfabrieken, van hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.2, met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

19.2. Vervaardiging van houtvezelplaten en andere platen hoofdzakelijk samengesteld van hout e.d. gefabriceerd volgens een nat 
procédé met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
[industriegebied] 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

19.3. Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout e.d. andere dan deze bedoeld in rubriek 
19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N   O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N   O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T N   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T N   O 

19.4. Inrichtingen voor het chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten, andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8:       

1°  installaties voor houtverduurzaming met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van maximum 25 ton met: 
producten met minder dan 150 g VOS/l op emulsie- of dispersiebasis door instrijken/indompeling of drenking in een bad 
toegepast in een houtverduurzamingsstation waaraan de technische goedkeuring ATG van de Belgische Unie voor de 
technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) is toegekend 

3     O 

2°  andere installaties voor houtverduurzaming 2     A 

3° Industriële installaties voor de conservering van hout en houtproducten met chemicaliën met een productiecapaciteit van 50 m3 
per dag of meer. 

1  A  J,R A 
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19.5. Droogovens voor hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8, met een elektrisch vermogen van:       

1°  a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 75 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2°  meer dan 75 kW tot en met 200 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2      

3°  meer dan 200 kW 1  B    

19.6. Opslagplaatsen van hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8, met een capaciteit van:       

1° wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied:       

a) meer dan 20 ton tot en met 200 ton of meer dan 40 tot en met 400 m3 in een lokaal 3      

b) ) meer dan 100 ton tot en met 800 ton of meer dan 200 m³ tot en met 1.600 m3 in open lucht 3      

2° wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied:       

a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton of meer dan 40 tot en met 200 m3 in een lokaal 3      

b) meer dan 100 ton tot en met 400 ton of meer dan 200 m³ tot en met 800 m3 in open lucht 3      

3° a) meer dan 200 ton of 400 m3 in een lokaal of 800 ton of 1.600 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in 
een industriegebied 

2 T     

b) meer dan 100 ton of 200 m3 in een lokaal of 400 ton of 800 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk 
is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

2 T     

19.7. Houtvezelplaat- spaanderplaat-, duplex-, triplex- en multiplexfabrieken met een productiecapaciteit van 200 ton per dag en meer. 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van rubriek 19. 

1  B    

19.8 STANDAARDHOUTBEWERKINGSBEDRIJVEN 

Houtbewerkingsbedrijven die: 

1° ten minste één of meer van de volgende onderdelen omvatten: 

a) werkplaatsen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout e.d. met een geïnstalleerde totale 

3      
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drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, 
respectievelijk van 5 kW tot en met 200 kW wanneer volledig gelegen in industriegebied 

b) installaties voor houtverduurzaming met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van maximum 25 ton met:producten met minder 
dan 150 g VOS/l op emulsie- of dispersiebasis door instrijken/indompeling of drenking in een bad toegepast in een 
houtverduurzamingsstation waaraan de technische goedkeuring ATG van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in 
de bouw (BUtgb) is toegekend 

c) droogovens voor fineer-, gelijmde stukken of massief hout, met een elektrisch vermogen van 5 kW tot en met 75 kW, wanneer 
volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer 
volledig gelegen in industriegebied 

d) opslagplaatsen van hout en dergelijke met een capaciteit van: 

1) wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied: 
i) meer dan 20 ton tot en met 200 ton of meer dan 40 tot en met 400 m3 in een lokaal 
ii) meer dan 100 ton tot en met 800 ton of meer dan 200 m³ tot en met 1.600 m3 in open lucht 

2) wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied: 
i) meer dan 20 ton tot en met 100 ton of meer dan 40 tot en met 200 m3 in een lokaal 
ii) meer dan 100 ton tot en met 400 ton of meer dan 200 m³ tot en met 800 m3 in open lucht 

2° en verder, benevens de niet-ingedeelde aanhorigheden, uitsluitend bijkomend één of meer van de volgende onderdelen 
omvatten: 

a) afvalwater: 
Voor de toepassing van deze subrubriek wordt: 
onder “het gemeentelijk zoneringsplan” verstaan, het zoneringsplan bedoeld in artikel 1, 6° van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
voor de definitie van het begrip “inwonersequivalent” verwezen naar het artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM onder de 
subtitel “Stedelijk Afvalwater”. 
overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid onder “oppervlaktewaterlichaam” verstaan: 
“een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, 
een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater. 

1) het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van 
woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten: 
wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan  nog niet definitief is 
vastgesteld; 
wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld en het 
lozingspunt is gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied 
en/of buiten het zoneringsplan; 
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2) het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij 
titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 
“indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het  Vlarem], met een debiet tot en 
met 2 m3/h:; 

3) afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende 
slibproductie voor de behandeling van: 

i) huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische 
belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten; 

ii) bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in 
concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 
van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem] met een effluent tot en met 5 m³/uur 

b) installaties voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen: 

1) voorzien van een filterinstallatie met gebruik van actieve kool voor de adsorptie van de afvalgassen of een gelijkwaardige 
installatie, alsmede installaties waar uitsluitend bedekkingsmiddelen met minder dan 150 g VOS/l worden aangebracht, met 
een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan 
industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 60 kW wanneer volledig gelegen in industriegebied 

2) of, waarmee bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals 
conform de EG-richtlijn 2004/42/EG bepaald in bijlage 2A van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van 
het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van 
voertuigen (zie A van voetnota onder rubriek 4.3, b)), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW 
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 60 kW 
wanneer volledig gelegen in industriegebied 

3) of andere dan onder sub 1) en sub 2) bedoelde installaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

i) 5 kW tot en met 25 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 

ii) 5 kW tot en met 10 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan het sub i) 
vermelde industriegebied 

c) elektrische noodgroep met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van maximum 1.000 kW, aangedreven door gas- of 
dieselmotor met een totaal nominaal vermogen van 100 kW tot en met 300 kW wanneer volledig gelegen in industriegebied 

Voor de vast opgestelde motoren met minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar die noodgeneratoren aandrijven, moet het 
nominaal vermogen maar voor 5O % in rekening worden gebracht voor het bepalen van het totaal nominaal vermogen. 
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d) elektrische transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA 

e) vaste inrichtingen voor het laden van elektrische accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal 
vermogen van meer dan 10 kW 

f) vast opgestelde elektrische batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt 
in V, meer bedraagt dan 10.000 

g) al dan niet overdekte ruimten waarin 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens worden gestald, andere dan 
personenwagens 

h) luchtcompressoren en airconditioning-installaties met een koelmiddelinhoud < 30 kg met een totale geïnstalleerde drijfkracht 
van 5 kW tot en met 200 kW 

i) opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs met een 
gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter respectievelijk in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk 
waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter 

j) opslagplaatsen voor corrosieve, irriterende, schadelijke of oxiderende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tot en 
met 1.000 kg wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk 200 kg tot en met 
10.000 kg wanneer volledig gelegen in industriegebied 

k) opslagplaatsen voor P1-producten in andere recipiënten dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van 50 liter tot en 
met 500 liter wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 50 liter tot en met 
1.000 liter wanneer volledig gelegen in industriegebied 

l) opslagplaatsen voor P2-producten in andere recipiënten dan vaste houders met een totaal inhoudsvermogen van 100 liter tot en 
met 5.000 liter  

m) opslagplaatsen voor P3-producten met een totaal inhoudsvermogen van 100 liter tot en met 20.000 liter 

n) opslagplaatsen voor P4-producten met een totaal inhoudsvermogen van 200 liter tot en met 50.000 liter  

o) opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 kg tot en met 1.000 kg 

p) brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen voor de verdeling van P3-producten waarmee uitsluitend eigen voertuigen 
worden bevoorraad met maximaal één verdeelslang 

q) opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen (volgens EG-richtlijn 67/548/EEG) in verpakkingen van maximaal 25 liter of 25 kg voor 
zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter 

r) installaties voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de 
extrusie en het opschuimen van kunststofprofielen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW 
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wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 200 kW 
wanneer volledig gelegen in industriegebied 

s) opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met een maximumcapaciteit van: 

1) meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting 
volledig is gelegen in een industriegebied 

2) meer dan 10 ton tot en met 20 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 200 ton in open lucht, wanneer de inrichting 
volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

t) installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde [totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW]
wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kW tot en met 200 kW 
wanneer volledig gelegen in industriegebied 

u) installaties voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met organische oplosmiddelen met een totaal 
inhoudsvermogen van de baden en spoelbaden van 10 liter tot en met 300 liter wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in 
gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 10 liter tot en met 1.000 liter wanneer volledig gelegen in industriegebied 

v) stookinstallaties zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van maximum: 

1) 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting: 

i) volledig gelegen is in een industriegebied 

ii) en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas 

2) 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1) 

20. Industriële inrichtingen die behoren tot de volgende categorieën, vallend onder de toepassing van de EG-richtlijn 
84/360/EEG van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging 
(de in deze rubriek genoemde drempels hebben betrekking op productiecapaciteit).        

20.1. Energie-industrie (zie ook rubriek 6) 

20.1.1. Cokesfabriek 1 E,G,M,X,Yk A P J,R B 

20.1.2. Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van deze waarin uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd 
(Zie ook rubriek 1.1.) 

1 E,M,X,Yk A P J,R B 

20.1.3. Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool of bitumineuze schisten 1 E,M,X A P J,R B 

20.1.4. Installaties voor het produceren van vaste brandstoffen:       
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20.1.4.1 industrieel briketteren van steenkool en bruinkool met een jaarcapaciteit van:       

1° 1.000 ton tot en met 10.000 ton 2     A 

2° meer dan 10.000 ton 1  B   B 

20.1.4.2 steenkoolwalserijen met een capaciteit van 1 ton per uur of meer; 1  A  J,R B 

20.1.4.3 installaties voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof. 1  A  J,R B 

20.1.5. Installaties voor de productie van hydro-elektrische energie met een elektrisch vermogen van :       

1°  300 kW tot en met 500 kW 3      

2°  meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW 2      

3°  meer dan 5.000 kW 1 E B    

20.1.6. Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie       

1°  met een elektrisch vermogen van:       

a) 300 kW tot en met 500 kW 3      

b) meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW 2      

c) meer dan 5.000 kW 1 E B    

2°  Indien de activiteit betrekking heeft: 

- op 20 windturbines of meer, of 
- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied 

1 E B    

20.2. Productie en omzetting van metalen       

20.2.1. Installaties voor het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts 1 G,M,X,Yk A P J,R  

20.2.2. Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire en secundaire smelting) met inbegrip van uitrusting voor continu-gieten met 
een capaciteit van :       

1°  500 kg tot 2,5 ton per uur 1 G,M A P J O 
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2°  meer dan 2,5 ton per uur 1 G,M,X,Yk A P J,R A 

20.2.3. Installaties voor het smelten van ferrometalen met smeltinrichtingen met een productiecapaciteit per dag van :       

1°  1 ton tot en met 5 ton 2 A    O 

2°  meer dan 5 ton tot en met 20 ton 1 M A P J O 

3°  meer dan 20 ton 1 M,X A P J,R A 

20.2.4. Installaties voor de productie en het smelten van non-ferrometalen met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten 
(affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit per dag van : 

      

a) voor lood en cadmium:       

1°  20 kg tot en met 1 ton 2 A,G,M    A 

2°  meer dan 1 ton tot en met 4 ton 1 G,M A P J B 

3°  meer dan 4 ton 1 G,M,X A P J,R B 

b) voor andere metalen:       

1°  20 kg tot en met 0,5 ton 2 A,G,M    O 

2°  meer dan 0,5 ton tot en met 20 ton 1 G,M A P J A 

3°  meer dan 20 ton 1 G,M,X A P J,R A 

20.2.5. Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat met metallurgische, chemische of elektrolytische 
procédés 

1 G,M,X A P J,R B 

20.2.6. Installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten, met een 
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubriek 20.2.2. 

1 G,M A P J B 

20.2.7. Installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-
ferrometalen, met uitzondering van edele metalen – inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) – met een 
productiecapaciteit van 50.000 ton per jaar of meer. 

1 M A P J B 
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Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de rubrieken 20 en 29. 

20.3. Industrieën op het gebied van niet-metaalachtige minerale producten 

      

20.3.1. Installaties voor de productie van cement: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning.  

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

1° Inrichtingen voor de productie van cement en kalk door middel van draaiovens met een geïnstalleerde totale drijfkracht:       

a) 1) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

2) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

b) 1) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

2) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    O 

c) 1) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J O 

2) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J O 

2° Installaties voor de vervaardiging van cement met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar of meer 1 M A P J O 

20.3.2. Inrichtingen voor productie en omzetting van asbestproducten (zie ook rubriek 30.6)       

a) industriële activiteiten waarbij asbest wordt gebruikt, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1°  tot en met 200 kW 2     A 

2°  meer dan 200 kW 1 G,M A P J B 
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b) Fabricage van asbestcement niet begrepen in sub d) hierna 2 G    B 

c) Productie van asbestpapier of asbestkarton niet begrepen in sub d) hierna 2 G    B 

d) Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten 1 G,M,X A P J,R B 

[e) Installaties voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende producten: 
      

1° voor producten van asbestcement, met een jaarproductie van: 

a) minder dan 10.000 ton eindproducten 2 A,G    O 

b) 10.000 ton eindproducten en meer 1 G,M A P J A 

2° voor remvoeringen, met een jaarproductie van:       

a) minder dan 25 ton eindproducten 2 A,G    O 

b) 25 ton eindproducten en meer 1 G,M A P J A 

3° alsmede - voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest - met een gebruik van:       

a) minder dan 100 ton per jaar 2 A,G    O 

b) 100 ton per jaar en meer 1 G,M A P J A] 

20.3.3. Installaties voor de productie van rotsvezels en glaswol: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen 

      

1° met een geïnstalleerde totale drijfkracht:       

a) 1) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

2) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 3      
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industriegebied 

b) 1) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

2) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A     

c) 1) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J  

2) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J  

2° met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer.  
Er is overlapping mogelijk met 1°. 

1 M A P J  

20.3.4. Installaties voor het vervaardigen en behandelen van glas:       

1°  Installaties voor de fabricage van glas (plat, hol en speciaal) met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, 

met een smeltcapaciteit per dag van: 
      

a) 4 ton tot en met 20 ton 2     O 

b) meer dan 20 ton 1 M,X,Yk A P J,R A 

2°  Installaties voor het vervaardigen en behandelen van glas (met inbegrip van glasvezels) met een productiecapaciteit van 
30.000 ton per jaar of meer. 

Er is overlapping mogelijk met 1°. 

1 M A P J A 

20.3.5. Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van bakken (of verhitting), met name dakpannen, bakstenen, 
vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein met: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

a) een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 N,M A P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 N,M A P J A 

b) een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een 
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3 

1 N,M,X,Yk A P J A 

20.3.6. Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels met een 
smeltcapaciteit per dag van :       

1°  10 ton tot en met 20 ton 2      

2°  meer dan 20 ton 1 M,X A P J,R  

20.3.7. Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering 1 X B E J,R  

20.4. Chemische industrie (zie ook rubriek 7) 
      

20.4.1. Chemische inrichtingen voor de productie van alkenen, alkeenderivaten, monomeren en polymeren, niet begrepen in rubriek 7.3): 

1°  met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar 2     A 

2°  met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer 1 G,M A P J B 

20.4.2. Chemische inrichtingen voor de fabricage van organische tussenproducten, niet begrepen in rubriek 7:       

1°  met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar 2     B 

2°  met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer 1 G,M A P J B 

20.4.3. Inrichtingen voor de fabricage van anorganische chemische basisproducten, niet begrepen in rubriek 7:       
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1°  met een productiecapaciteit van minder dan 10 ton per jaar 2     B 

2°  met een productiecapaciteit van 10 ton per jaar of meer 1 G,M A P J B 

(Inrichtingen voor de verwijdering van giftige en gevaarlijke afvalstoffen door verbranding: zie rubrieken 2.3.4)  
Inrichtingen voor behandeling van andere vaste en vloeibare afvalstoffen door verbranding: zie rubriek 2.3.4)       

20.5. Diverse industrieën:  
Inrichtingen voor de chemische fabricage van papierpap met een productiecapaciteit van:       

1°  1.000 ton tot en met 25.000 ton per jaar 2     B 

2°  meer dan 25.000 ton per jaar 1 M A P J B 

21. Kleurstoffen en pigmenten 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

21.1. Inrichtingen voor het vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen en pigmenten, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B E J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B E J B 

21.2. Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J B 

21.3. Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van 
meer dan 10 ton  

2 T    A 

22. Cosmetische stoffen (parfums, crèmes, poeders en analoge producten) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

22.1. Inrichtingen voor het bereiden of conditioneren van cosmetische stoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B P  O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B P  O 
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22.2. Opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48, met een capaciteit van meer 
dan 10 ton  

2 T    O 

23. Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen) 
      

23.1. Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels: 

1°  Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

a)  5 kW tot en met 10 kW 3      

b)  meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2     A 

c)  meer dan 200 kW 1 M A P J B 

2° Installaties voor het vervaardigen van kunstmatige minerale vezels met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of 
meer. 

Er is overlapping mogelijk met 1° 

1 M A P J B 

23.2. Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze 
bedoeld onder rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

Opmerkingen: 
De inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, vallend onder de 
toepassing van rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1°  a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2°  a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T    O 
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b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 A,T B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 A,T B   O 

23.3. Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een 
capaciteit van: 

Opmerkingen: 
De opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, vallend onder de toepassing van rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in 
onderhavige rubriek. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1° a) meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht, wanneer de 
inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 

3      

b) meer dan 10 ton tot en met 20 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 200 ton in open lucht, wanneer de 
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 ton in een lokaal of meer dan 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 
industriegebied 

2 T     

b) meer dan 20 ton in een lokaal of meer dan 200 ton in open lucht wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen 
in een gebied ander dan industriegebied 

2 T     

23.4. Installaties voor oppervlaktebehandeling van kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé wanneer de 
inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30.000 liter bedraagt 

1 X B  J,R  

24. Laboratoria (al dan niet geïntegreerd in een elders ingedeelde inrichting) 
      

24.1. Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, 
proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door 
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hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst I van bijlage 2C:  

1°  tot en met 1 kg 3      

2°  meer dan 1 kg 2     O 

24.2. [Opgeheven] B.S. 31.07.1995       

24.3. [Opgeheven] B.S. 31.07.1997       

24.4. Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 3      

25.  Leder (huiden, leder, pelsen, haren, veren, dons) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

25.1. Leer- en witlooierijen 

25.1.1. Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag 1 X B  J,R B 

25.1.2. Overige leer- en witlooierijen 1  B   B 

25.1.3. Installaties voor het looien van huiden met een productiecapaciteit van 1.000 ton per jaar of meer 

Er kan overlapping zijn met deelrubriek 25.1.1. 

1  B   B 

25.2. Andere inrichtingen voor het behandelen van huiden, leder, pelsen, haren, veren en dons zoals pelterij- en bontwerkfabrieken 
(bereiden, verven en reinigen inbegrepen), vilthoed- en textielhaarfabrieken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    B 
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b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   B 

25.3. Opslagplaatsen voor niet-gelooide huiden, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 
ton 

2 T     

25.4. Opslagplaatsen van niet-behandelde haren, veren of dons, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit 
van meer dan 1 ton 

2 T     

25.5. Inrichtingen voor het mechanisch vervaardigen van artikelen uit leder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    

26. Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

26.1. Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    B 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  A E  B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  A E  B 

26.2. Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van 
meer dan 10 ton  

2 T    A 

26.3. Inrichtingen voor de productie van gelatine en osseïne met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    B 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J B 

27. Lucifers, toortsen en analoge producten       

27.1. Inrichtingen voor het vervaardigen van lucifers, toortsen en analoge producten 1 T B E J O 

27.2. Opslagplaatsen voor lucifers, toortsen en analoge producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, vanaf 1 ton 2      

28. Mest of meststoffen       

28.1. Kunstmest, waaronder verstaan elke speciaal vervaardigde één of meer mineralen bevattende stof die wordt aangebracht ter 
bevordering van de gewasgroei, andere dan dierlijke mest:       
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a) Productie van fosfaatmeststoffen, superfosfaten, fosforzuren en technische fosfaten met een geïnstalleerde totale drijfkracht 
van: 

1°  5 kW tot en met 200 kW 2     A 

2°  meer dan 200 kW 1 M A P J B 

b) Productie van stikstofmeststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1°  5 kW tot en met 200 kW 2     A 

2°  meer dan 200 kW 1 M A P J B 

c) Productie van samengestelde meststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1°  5 kW tot en met 200 kW 2     A 

2°  meer dan 200 kW 1 M A P J B 

d) Productie verbonden aan of aanverwant met deze van de subrubrieken a), b) of c) die wegens hun speciaal of afwijkend 
karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1°  5 kW tot en met 200 kW 2     A 

2°  meer dan 200 kW 1 M A P J B 

e) Inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest met een geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 5 kW 2      

f) Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van:       

1°  meer dan 20 ton tot en met 100 ton 3      

2°  meer dan 100 ton 2     O 

28.2. Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en 
door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, 
alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen) 
Uitzondering : 
De opslag in agrarisch gebied van vaste dierlijke mest en/of van mengmest op de akker, bedoeld om te worden uitgespreid, is niet 
ingedeeld onder de voorwaarde dat deze opslag gedurende maximaal 3 maanden per jaar gebeurt en de volgende 
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minimumafstanden worden gerespecteerd :  

 de afstand tot de perceelsgrens en oppervlaktewater bedraagt ten minste 10 meter;  

 de afstand tot woningen van derden bedraagt ten minste 100 meter.  

a) in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden: 

1°  van 2 m3 tot en met 10 m3 3      

2°  van meer dan 10 m3 tot en met 100 m3 2 T N    

3°  van meer dan 100 m3 1  N    

b) in een woongebied met een landelijk karakter:       

1°  van 5 m3 tot en met 100 m3 3      

2°  van meer dan 100 m3 tot en met 1.000 m3 2 T N    

3°  van meer dan 1.000 m3 1  N    

c) in een agrarisch gebied:       

1°  van 10 m3 tot en met 5.000 m3 3      

2°  van meer dan 5.000 m3 2  N    

28.3. Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking 
van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3 tot en met 9.8, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van:       

a) 2 ton tot en met 1.000 ton mest 2      

b) 1.000 ton tot en met 25.000 ton mest 1     B 

c) meer dan 25.000 ton mest 1  B P J B 

29.  Metalen (zie ook rubriek 20.2) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
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gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

29.1. Ertsen: 

29.1.1. Niet in rubriek 20.2.1 begrepen inrichtingen voor het behandelen van ertsen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   B 

29.1.2. Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van:       

1°  tot en met 10 ha 2 T    A 

2°  meer dan 10 ha 1  B   A 

29.2. Installaties voor de verwerking van ferro-metalen:  

(inrichtingen voor de productie van ijzer en staal: zie rubriek 20.2.2.) 
      

29.2.1. Walserijen       

1° warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur 1 M,X A P J,R B 

2°  overige walserijen 1 M A P J B 

29.2.2. Staaldraadtrekkerijen 1 M A P J B 

29.3. Non-ferrometalen:        
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(Inrichtingen voor de productie van non-ferro metalen: zie rubriek 20.2.4.) 

29.3.1. Walserijen of trekkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     A 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    B 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  A P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  A P J B 

29.4. Metaalgieterijen en metaalpoeders:       

29.4.1. Gieterijen  
Met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van:       

a)  1 dm3 tot en met 1 m3 2     A 

b)  meer dan 1 m3 1 M A P J B 

29.4.2. Metaalpoeders (inrichtingen voor het vervaardigen van) 2     B 

29.4.3. Inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden 1 M A P J B 

29.5. Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van)       

29.5.1. Installaties voor het smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch 
vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt 

1 X N  J,R  

29.5.2. Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het 
vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

Opmerkingen: 
De inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en van rubriek 19.8, 
zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek. 
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied  3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N   A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T N   A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T N   A 

29.5.3. Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T B   B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T B   B 

29.5.4. Inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten 
(uitgezonderd het stralen van een gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T B   B 
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b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T B   B 

29.5.5. Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de 
gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt :       

1°  10 l tot en met 300 l 3      

2°  meer dan 300 l tot en met 5.000 l 2     A 

3°  meer dan 5.000 l, andere dan deze bedoeld in punt 4 1 M B P J B 

4°  meer dan 30.000 l inhoud van enkel de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) 1 M,X B P J,R B 

29.5.6. Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal :        

a) met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur 1 M,X B P J,R B 

b) door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.) en met een gezamenlijk inhoudsvermogen 
van de baden en de spoelbaden :       

1°  10 l tot en met 300 l 3      

2°  meer dan 300 l tot en met 5.000 l 2     B 

3°  meer dan 5.000 l 1     B 

Er kan overlapping zijn tussen a) en b).       

29.5.7. Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van: 

Opmerkingen: 
De inrichtingen voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal met organische oplosmiddelen, vallend onder de 
toepassing van rubriek 15.5, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

      

1° gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55° C met een totaal 
inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van:       

a) 1) 10 l tot en met 1.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 
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2) 10 l tot en met 300 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

b) 1) meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2     B 

2) meer dan 300 l tot en met 5.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2     B 

c) meer dan 5.000 l 1 M B P J B 

2° andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van:       

a) 1) 10 l tot en met 1.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

2) 10 l tot en met 300 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

b) 1) meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 T N   B 

2) meer dan 300 l tot en met 5.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 T N   B 

c) meer dan 5.000 l 1 T B P J B 

29.5.8. Inrichting voor het uitstampen van metalen door middel van springstoffen 1 M B P J O 

29.5.9. Installaties voor de verwerking van ferrometalen door: 

- warmwalsen; 
- koudwalsen van vlakke platen; 
- smeden met hamers; 
- het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal; 

met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. 

Er kan overlapping zijn met een of meer deelrubrieken van de rubrieken 20 en 29. 

1 M B P J B 

30. Minerale industrie (niet-metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 
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- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

30.1. Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

(Vallen niet onder onderhavige rubriek: 

- beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem begrepen in rubrieken 60 en 61; 

- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van inerte afvalstoffen die bij de uitvoering van wegenis- en/of sloopwerken 
ontstaan, vallen niet onder onderhavige rubriek; zie hieromtrent rubrieken 2.2.2, a) en b)) 

      

1° 5 kW tot en met 10 kW  3      

2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW  2 A,T N    

3° meer dan 200 kW  1 T N    

30.2. Installaties voor de productie van : 

      1° voorwerpen uit klei, gips, asse, enz. of ceramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen, met uitzondering van 
deze bedoeld in rubriek 20.3.5, 30.2.2° en 30.9, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van : 

a) 5 kW tot en met 10 kW 3     O 

b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 A    O 

c) meer dan 200 kW 1  B   O 

2° cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag 

1 X, Yk B  J,R O 

3° ongebluste kalk, in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag  

1 X, Yk B  J,R O 

30.3. Mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

a) 5 kW tot en met 10 kW 3      

b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 A,T N    

c) meer dan 200 kW 1 T N    
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30.4. Asfaltbetoncentrales 
(Koud-asfaltproductie valt onder rubriek 30.1.) 

1 M,T B E J A 

30.5. Inrichtingen voor het verwerken van vrij asbest 1 G,M A P J B 

30.6. Inrichtingen voor het mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten met een totale drijfkracht van:       

1.  5 kW tot en met 10 kW 3      

2.  meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 G    A 

3.  meer dan 200 kW 1 G,M B P J B 

30.7. Inrichtingen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A N   O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A N   O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N   O 

30.8. Inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van voorwerpen uit glas met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T N    

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    
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30.9. Steenbakkerijen 
Zie ook rubriek 20.3.5. 

1 N,M B E J O 

30.10. Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder 
rubriek 48, met een oppervlakte van:       

1°  1 tot en met 10 ha 2 T     

2°  meer dan 10 ha 1  B    

31. Motoren (machines) met inwendige verbranding 
(Voor machines met elektriciteitsproductie, voor het gedeelte elektriciteitsproductie : zie rubriek 12.1.) 

      

31.1. Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 

Opmerkingen: 
De motoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

Voor de vast opgestelde motoren met minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar die noodgeneratoren of bluswaterpompen 
aandrijven, moet het nominaal vermogen maar voor 5O % in rekening worden gebracht voor het bepalen van het totaal nominaal 
vermogen. 

1°  a) 10 kW tot 300 kW, wanneer [de inrichting] volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2°  a) 300 kW tot en met 500 kW wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 T N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 T N    

3° meer dan 500 kW 1 T N    
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4° Turbines met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW 
Er kan overlapping zijn met sub 3°. 

1 M,T,X B P J  

31.2. Testbanken voor motoren, turbines of reactoren met een totaal nominaal vermogen van :       

a)  meer dan 50 kW tot en met 20 MW 2      

b)  meer dan 20 MW 1  B P J  

31.3. Testbanken voor motoren, turbines of reactoren als motoren met een stuwkracht van 500 kN of meer, of met een vermogen van 10 
MW of meer. 

Er kan overlapping zijn met subrubriek 31.2. 

1 
 

B p J  

32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden       

32.1. Feestzalen en lokalen, wanneer deze een dansgelegenheid omvatten en de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke 
lokalen 100 m2 of meer bedraagt 
Vallen niet onder deze indelingsrubriek :  

 in tenten georganiseerde dansactiviteiten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen, maximaal tweemaal per 
jaar, op hetzelfde perceel of dezelfde percelen;  

 feestzalen of lokalen waarin enkel dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd;  

Onder "bijzondere gelegenheden" wordt hierbij verstaan : er moet een bijzondere reden zijn om deze dansactiviteit te organiseren. 
Voorbeelden van dergelijke bijzondere reden zijn : kermissen, carnavals, schoolfeesten, jaarfeesten van een vereniging, 
huwelijksfeesten, jubileumvieringen,e.d.. Het betreft hier feestzalen of lokalen waarin slechts occasioneel dansactiviteiten 
plaatsgrijpen. Dit houdt in dat ook steeds samen aan de volgende criteria dient te worden voldaan :  

 maximaal 12 gelegenheden per jaar;  

 maximaal 2 gelegenheden per maand;  

 de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een 
dansgelegenheid avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, dienen 2 kalenderdagen 
geteld).  

2 T     

32.2. Schouwspelzalen:       

1° Bioscopen, schouwburgen, variététheaters, zalen voor sportmanifestaties andere dan onder 2°, polyvalente zalen en feestzalen 
met een speelruimte 

3      

2° Zalen voor gemotoriseerde sportmanifestaties met gebruik van verbrandingsmotoren (indoor-carting e.d.) 2 A,G,T     
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32.3. Geautomatiseerde kegelbanen 3      

32.4. Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere 
zadeldieren 

Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek: 
• particulier gebruik; 

• tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen georganiseerde activiteiten met een  maximale duur van drie 
opeenvolgende dagen; 

• activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden zoals kermissen, carnavals, e.d. 

2 T     

32.5. Lunaparken waar meer dan dertig speelautomaten zijn opgesteld 
Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek: lunaparken gekoppeld aan bijzondere gelegenheden zoals carnavals, 
kermissen, e.d.. 

2 T     

32.6. Modelvliegtuigen : Terreinen gebruikt als opstijg- en landingsplaats waarbij wordt gevlogen met ten minste:       

1° drie modelzweefvliegtuigen of modelvliegtuigen aangedreven door een elektrische motor 3      

2° één modelvliegtuig aangedreven door een motor met inwendige verbranding 2 T     

32.7. Schietstanden 

Uitzondering: 

vallen niet onder deze indelingsrubriek: 
• het gaaischieten  met de handboog, andere dan kruisbogen; 
• schietstanden waarin bewakingspersoneel en/of politie wordt getraind; 
• maximum tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen georganiseerde schietwedstrijd, elk met een maximale duur 
van 4 opeenvolgende dagen  

      

1° voor wapens met veren of perslucht, paintball shooting  2 T N    

2° voor kleiduifschieten met vuurwapens  2 A,T N   O 

3° voor vuurwapens, uitgezonderd paintball shooting en kleiduifschieten 1 T N   O 

32.8. Baden en waterrecreatie: 

      32.8.1. Baden: alle hierna vermelde inrichtingen, met inbegrip van baden verbonden aan of behorende tot privé-clubs, campings, scholen 
en dergelijke [, voor zover ze bestaan uit een vaste constructie]: 
Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek : inrichtingen verbonden aan privé-woningen die niet voor het publiek worden 
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opengesteld, noch gratis, noch tegen enige directe of indirecte vergoeding. 

1° Zwembaden, al dan niet overdekt met een oppervlakte: 

a)  tot 50 m2 3      

b)  van 50 tot 300 m2 2 G N    

c)  van ten minste 300 m2 1 G N    

2° Hot Whirlpools, dompelbaden, plonsbaden 3      

3° therapiebaden 2 G N    

[32.8.2. Zwembadgelegenheden en watersportzones in vijvers, meren en niet-openbare waterlopen, alsook inrichtingen voor watersport 
waar een of meer van de volgende activiteiten op regelmatige wijze worden beoefend, met uitzondering van zeebadzones: 
a) windsurfen 
b) de disciplines van waterski die niet vallen onder subrubriek 32.8.3 
c) zwemmen 
d) duiken 

3      

32.8.3. Watersportzones in vijvers, meren en niet-openbare waterlopen, alsook inrichtingen voor watersport waar waterskiracing en jetski op 
regelmatige wijze worden beoefend, met uitzondering van zeebadzones 

2 G N   ] 

32.9. Omloop voor wedstrijden, test- en oefenritten, of test- en oefenvaarten, met motorvoertuigen of motorvaartuigen, met inbegrip van 
recreatief gebruik alsook van waterskiën andere dan bedoeld in subrubriek 32.8.2, in andere dan zeebadzones, niet volledig 
gelegen op de openbare weg of op openbare waterwegen: 

      

1° omlopen waarop per jaar hoogstens één wedstrijd plaatsvindt of waarop met maximum één voertuig of boot gelijktijdig wordt 
gereden respectievelijk gevaren; een wedstrijd, inclusief bijhorende oefenritten of oefenvaarten, kan gespreid zijn over 
maximum twee aaneensluitende kalenderdagen 

3      

2° omlopen waarop per jaar twee of drie wedstrijden plaatsvinden; een wedstrijd, inclusief bijhorende oefenritten of oefenvaarten, 
kan gespreid zijn over maximum twee aaneensluitende kalenderdagen 

2 T N    

3° permanente omlopen voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen met een geluidsemissie van maximum 98 dB (A) en voor 
outdoorcartings:       

a) gebruikt voor recreatie; 2  N    

b) race en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen, met inbegrip van oefenritten 2  N    
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c) waarop meer dan drie wedstrijden per jaar plaatsvinden; een wedstrijd, inclusief bijhorende oefenritten of oefenvaarten, kan 
gespreid zijn over maximum twee aaneensluitende kalenderdagen; 

2  N    

d) waarop een combinatie van voormelde activiteiten (a) tot en met c)) plaatsvindt 2  N    

4° Permanente omlopen voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen met een geluidsemissie van meer dan 98 dB (A), 
uitgezonderd outdoorcartings 

1  N    

5° Permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen met een oppervlakte van 5 ha of meer. 

Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van subrubriek 32.9. 

1  N    

33.  Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

33.1. Industriële installaties voor de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen 1 M,X, Yk A P J,R O 

33.2. Papier- en kartonfabrieken: 

      a) Vervaardigen van papier met minder dan 15 % as van kraft-liner en edele verpakkingen en/of van tissues met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J A 
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b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J A 

b) Vervaardigen van papier met 15% en meer as, van papier met meer dan 25 % houtslijp en/of gestreken papier, met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J A 

c) Vervaardigen van papier op basis van oud papier (meer dan 60 %) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J A 

d) Vervaardigen van speciaal papier en karton, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3     O 
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2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J A 

e) Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag 
Er kan overlapping zijn met de rubrieken a) tot en met d). 

1 M,X,Yk A P J O 

33.3. Inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A N    

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    

33.4. Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een 
lokaal of 100 ton in open lucht, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48. 
Uitzondering: bibliotheken en klassementen vallen niet onder deze indelingsrubriek. 

2 T     

34. Reinigingsmiddelen (zepen, detergenten of soortgelijke producten) en poetsmiddelen 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 
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34.1. Zeepziederijen en inrichtingen die grondstoffen vervaardigen voor de producten van oppervlakte-actieve stoffen en/of verwerken 
voor technische doeleinden met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J B 

34.2. Inrichtingen voor het bereiden en verpakken van reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    A 

3° a) dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M A P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M A P J B 

34.3. Opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van deze 
bedoeld onder rubriek 17 en 48. 

2     O 

35. Rouwkamers       

Waar regelmatig, langer dan 24 uren, overleden personen worden geplaatst in afwachting van begraving of verassing 2 G     

36. Rubber (rubber en andere elastomeren) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
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goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

36.1. Inrichtingen voor het vervaardigen van synthetische rubber 1 M A P J B 

36.2. Bandenfabrieken 1 M A P J A 

36.3. Inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren:       

1° met een geïnstalleerde totale drijfkracht:       

a) 1) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

2) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

b) 1) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

2) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A,M    A 

c) 1) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J A 

2) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J A 

2° met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer  1 M B P J A 

36.4. Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of van meer dan 
100 ton in open lucht, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48. 

2 T     

37. Opgeheven B.S. 1 juli 1995       

38. Springstoffen       

38.1. Inrichtingen voor de bereiding, behandeling of verwerking van springstof, met inbegrip van de installaties voor de terugwinning of 
vernietiging van explosieve stoffen, met uitzondering van de werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapensmeden en 
andere kleinhandelaars 

1 M A  J B 
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38.2. Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapensmeden en andere kleinhandelaars 2      

38.3. Opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud:       

1°  beperkt is tot de hoeveelheden, die voor 24 uur arbeid worden uitgereikt, of beperkt is tot het verbruik van drie arbeidsdagen 3      

2°  meer bedraagt dan de onder 1° vermelde hoeveelheden 2      

39. Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste) 
(Begrippen overeenkomstig KB van 18.10.1991 betreffende de stoomtoestellen).       

39.1. Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: 

1°  25 l tot en met 500 l 3      

2°  meer dan 500 l tot en met 5.000 l 2 T N    

3°  meer dan 5.000 l 1  N    

39.2. Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud 
van:       

1°  300 l tot en met 5.000 l 3      

2°  meer dan 5.000 l 2 T     

39.3. Lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van 300 l of meer 3      

39.4. Warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, 
met een waterinhoud van de secundaire ruimte van:       

1°  25 l tot en met 5.000 l 3      

2°  meer dan 5.000 l 2 T     

39.5. Overige stoomtoestellen  
stoommachines (zuigermachines, turbines) met een totaal vermogen (het vermogen van de brander valt onder rubriek 43) van:       

1°  1 tot en met 100 MW 2      

2°  meer dan 100 MW 1  B    
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39.6. Industriële installaties voor de productie van warm water met een totaal vermogen (het vermogen van de brander valt onder rubriek 
43) van :        

1°  1 tot en met 50 MW 2      

2°  meer dan 50 MW 1  N    

39.7. Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water (uitgezonderd de transportleidingen) met een totaal vermogen 
van :       

1°  10 tot en met 200 kW 2      

2°  meer dan 200 kW 1  N    

40. Tabak 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

40.1. Inrichtingen voor het behandelen van tabak of het vervaardigen van tabakswaren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

40.2. Opslagplaatsen voor tabak of tabakswaren met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van deze bedoeld onder 2      
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rubriek 48. 

41. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

41.1. Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B    

41.2. Inrichtingen voor het vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B    
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b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B    

41.3. Wolontvettingsfabrieken, wolwasserijen, alsmede het kammen en/of carboniseren van wol met een geïnstalleerde totale drijfkracht 
van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J A 

41.4. Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, alsmede textielveredeling (uitgezonderd de 
inrichtingen bedoeld in rubriek 41.9 en 46) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     B 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     B 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    B 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J B 

41.5. Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton  3      

41.6. Inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      
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2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

41.7. Inrichtingen voor het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten met uitzondering van de precoat voor de poolverankering 
en de secundaire backing van textiel  

1 M B P J O 

[41.8. Inrichtingen voor het roten van vlas, hennep en dergelijke vezelstoffen  2     O 

Productie van viscose (cellulosenatriumxanthogenaat) voor vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen, enzovoort, alsook 
installaties voor het produceren en bewerken van celstof met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig ligt in een industriegebied 3     A 

b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt 3     A 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt 2 A,M    B 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt 2 A,M    B 

3° a) meer dan 1.000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt 1 M A P J B 

b) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt 1 M A P J B] 

41.10. Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een 
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag 
Er kan overlapping zijn met andere rubrieken van hoofdrubriek 41. 

1 M,X A P J,R B 

41.11. Installaties voor het produceren en bewerken van celstof met een productiecapaciteit van 100 ton per dag en meer. 

Er kan overlapping zijn met een of meer deelrubrieken van rubriek 41. 

1  B   B 

      

42. Transportmiddelenfabrieken 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 
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Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

42.1. Automobielfabrieken en assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren (transportmiddelen, zoals auto's, autobussen, 
tractoren, opleggers) 

1 M B P J A 

42.2. Scheepswerven       

42.2.1. Scheepswerven 1 M B P J A 

42.2.2. Installaties voor het bouwen van, en het verven of de verwijdering van verf van schepen met een capaciteit voor schepen van 100 m 
lang of langer.  
Er kan een overlapping zijn met subrubriek 42.2.1. 

1 M A P J,R A 

42.3. Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen 1  B   A 

42.4. Inrichtingen voor het vervaardigen en assembleren van rijwielen en motorrijwielen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3     O 

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3     O 

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   A 

42.5. Spoorwegmaterieelfabrieken 1  B   A 

43. Verbrandingsinrichtingen 

Verbrandingsinrichtingen waarin afvalstoffen worden verwerkt of worden verbrand zijn uitsluitend ingedeeld in rubriek 2.3.4. Indien 
afvalstoffen worden gebruikt als hulp- of toevoegbrandstof zijn zowel de rubrieken 2.3.4. als 43. van toepassing       

43.1. Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: 
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Opmerkingen: 
De stookinstallaties, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek. 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

1°  a) 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting: 3      

i) volledig gelegen is in een industriegebied 

ii) en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas 

b) 300 kW tot en met 500 kW in de gevallen andere dan vermeld sub a) 3      

2° a) meer dan 2.000 kW tot en met 5.000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°, a) 2      

b) meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a) 2      

3°  meer dan 5.000 kW 1 M B P J A 

43.2. Verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere 
brandstof, met een totaal warmtevermogen van:       

1°  300 kW tot en met 5.000 kW 2      

2°  meer dan 5.000 kW 1 M B P J A 

43.3. Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW 
Er kan overlapping zijn met de rubrieken 43.1 en 43.2. 

1 M,X B P J,R A 
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43.4 Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van 
installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. 

Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. 

Het vermogen van de volgende verbrandingsinstallaties moet niet meegerekend worden om het totale thermische ingangsvermogen 
te toetsen aan het bovenvermelde criterium van 20 MW : 

a) naverbranders; 

b) fakkels; 

c) nooddiesels en noodstroomgeneratoren; 

d) verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een individueel thermisch ingangsvermogen van gelijk aan of minder dan 3 
MW. 

Zodra het totale thermische ingangsvermogen, rekening houdend met het voorgaande, meer bedraagt dan 20 MW, vallen ook de 
installaties vermeld in a) tot en met d), onder de toepassing van deze subrubriek. 

1 M, Yk   J A 

44.  Vetten, wassen, oliën, paraffine, glycerine, stearine, harsen en andere niet voor voeding bestemde soortgelijke producten 
(zie ook rubriek 2.1.1) 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

44.1. Vetsmelterijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1°  5 kW tot en met 200 kW 2      

2°  meer dan 200 kW 1 M B P J A 

44.2. Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten, wassen, of andere niet-eetbare 
vetstoffen, andere dan deze bedoeld in rubriek 44.1, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      
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b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J A 

44.3. Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48. 

2 T    O 

45. Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten) 

Tenzij anders vermeld betreffen de in deze rubriek vermelde gebieden de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige 
voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen 
verkavelingsvergunning 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

45.1. Slachthuizen en private slachterijen: 

a) voor slachtdieren andere dan deze bedoeld in b)       

1) met een productiecapaciteit van maximaal 5 ton per dag geslachte dieren 2 A,G    O 

2) met een productiecapaciteit van meer dan 5 ton tot en met 50 ton per dag geslachte dieren 1 G B   O 

b) voor pluimvee en konijnen:       

1° vanaf 100 tot en met 1.000 dieren per dag 2 G     

2° meer dan 1.000 dieren per dag 1 G B   O 

c) rituele slachtingen in kader van godsdienstbeleving 3      
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d) met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren 
(er kan overlapping zijn met a) en b))  

1 G,X B  J,R  

e) met een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton levend gewicht per jaar of meer (er kan overlapping zijn met a), b) of c)). 1 G B    

45.2. Smelterijen van voedingsvetten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,G,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,G,M    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 G,M B P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 G,M B P J A 

45.3. Inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarines, gelatine, enz., 
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M    A 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,M    A 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J A 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J A 

45.4. Inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong:       

a) Pensziederijen, darmwasserijen, met uitzondering van deze vermeld in 45.4.b) 1 G,M B P J  

b) Ontzouten en kalibreren van darmen  2 G     
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c) Werkplaatsen bestemd voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken alsmede uitsnijderijen met een geïnstalleerde totale 
drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,G     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A,G     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 G,M B P J  

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 G,M B P J  

[d) Verkoopspunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsook de aan die verkoopspunten verbonden 
uitsnijderijen 

3      

e) Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48, van:       

1° 1 ton  tot en met 50 ton 3      

2° meer dan 50 ton  2 G,T     

f) Niet in rubriek 2.11 of 26.3 begrepen inrichtingen voor het opslaan en verwerken van andere producten van dierlijke oorsprong 
dan die welke bestemd zijn voor consumptie, zoals beenderen en hoornen 

1 G,M,T B P J  

g) Vilderijen 1 G,M B P J ] 

45.5. Visverwerking:       

a) Vismijnen  2 G     

b) Conserveren (blik en bokalen) van vis met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      
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2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A N    

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A N    

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  N    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  N    

c) Roken, zouten, pekelen en diepvriezen van vis met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B P   

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B P   

45.6. Installaties voor het bewerken en verwerken van : 
      

a) zuivelproducten (melk, boter, eieren, kaas, enz.) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B P   
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b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B P   

b) melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis) 
(er kan overlapping zijn met a) 

1 X B P   

45.7. Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken  1  B P  O 

45.8. Inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (brood, banket, koek, biscuit, deegwaren, 
enz.) of op basis van suiker of cacao, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,T     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A,T     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 T B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 T B    

45.9. Inrichtingen voor het vervaardigen en raffineren van suiker - en bietenrasperijen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B P  O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B P  O 

45.10. Specerijen, inrichtingen voor het bereiden van voedingsextracten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      
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b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B    

45.11. Branderijen voor koffie of cichorei met een totale capaciteit van de trommels van:       

1° minder dan of gelijk aan 500 kg  2      

2° meer dan 500 kg. 1 M B P J  

45.12. Inrichtingen voor het bereiden van confituren, suikerwaren, siropen, jam, gelei, enz. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B    

45.13. Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden:       

a) Fabrieken voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten  2      

b) Aardappelen schillen en conserveren op industriële wijze  2      

c) Vruchten- en groentenconservenfabrieken (verduurzamen door appertiseren, dehydreren, vriesdrogen of diepvriezen) met 
uitsluiting van deze bedoeld in rubriek 45.12, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       
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1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A,M     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A,M     

3° a meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1 M B P J  

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1 M B P J  

d) Inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken (uitgezonderd transportbanden en handelingen nodig voor het 
stockeren en bewaren van producten waarbij het product fysisch niet gewijzigd wordt) van groenten en andere 
voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong met een geïnstalleerde totale 
drijfkracht van : 

      

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A     

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander 
dan industriegebied 

2 A     

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B    

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B    

45.14. Opslagplaatsen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van 
groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten) : 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen)       

1° in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: 

a)  vanaf 2 m3 tot en met 10 m3 3      
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b)  meer dan 10 m3 2 T     

2° in een woongebied met landelijk karakter:       

- vanaf 25 m3 2 T     

3° in een agrarisch gebied:       

- vanaf 1.000 m3  2 T     

45.15. Inrichtingen voor het bereiden van azijn met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:       

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 

b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

45.16. Installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:       

1° dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten 1 X B  J,R  

2° plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op 
driemaandelijkse basis) 

1 X B  J,R  

45.17. Volgende inrichtingen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie: 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de rubrieken 44 en 45. 

      

1° Inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten met een productiecapaciteit van 60.000 ton [of 
meer per jaar] 

1 M B P J O 

2° Inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 100.000 ton [of 
meer per jaar] 

1 M B P J O 
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3° Zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 100.000 ton [of meer per jaar ] 1 M B P J O 

4° Suikerwarenfabrieken met een productiecapaciteit van 90.000 ton [of meer per jaar ] 1 M B P J O 

5° Siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter [of meer per jaar]  1 M B P J O 

6° Vismeel- en visoliefabrieken met een productiecapaciteit van 10.000 ton [of meer per jaar] 1 M B P J O 

7° Suikerfabrieken met een productiecapaciteit van 500 ton [of meer per dag] 1 M B P J O 

45.18. Dierlijke bijproducten, andere dan afvalstoffen als bedoeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer 
van afvalstoffen 

Voor dierlijke bijproducten die voldoen aan de definitie van afvalstof van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen: zie inzonderheid indelingsrubriek 2.2.4. 
De be- en verwerking van dierlijke mest valt onder de toepassing van de rubriek 28.3. 

Voor de toepassing van deze subrubriek gelden de volgende definities conform de EU- Verordening 1774/2002 van 3 oktober 2002 
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten: 

      

1° “dierlijke bijproducten”: hele kadavers of delen van dieren of producten van dierlijke oorsprong, zoals bedoeld in de artikelen 4, 
5 en 6 van de EU- Verordening 1774/2002, die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van eicellen, 
embryo's en sperma 

      

2° “categorie 1-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 4 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002;       

3° “categorie 2-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 5 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002;       

4° “categorie 3-materiaal”: dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 6 van bovenvermelde EU-Verordening nr. 1774/2002.       

5° “intermediair categorie 1- of categorie 2-bedrijf”: een bedrijf waar niet verwerkt categorie 1- of categorie 2-materiaal wordt 
gehanteerd en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming en waar bepaalde 
voorbereidende activiteiten, zoals het verwijderen van huiden en het verrichten van keuringen na de slacht, kunnen 
plaatsvinden; 

      

6° “intermediair categorie 3-bedrijf”: een bedrijf waar niet-verwerkt categorie 3-materiaal wordt gesorteerd en/of versneden en/of 
gekoeld of diepgevroren in blokken en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming; 

      

7° “verwerkingsbedrijf”: een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden verwerkt waarbij onder “verwerkte producten” wordt 
verstaan dierlijke bijproducten die een van de verwerkingsmethoden of een andere behandeling volgens de eisen van bijlage 
VII of VIII van de EU-Verordening hebben ondergaan; 
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8° “opslagbedrijf”: een bedrijf, met uitzondering van de onder EG-richtlijn 95/69/EG van 22 december 1995 houdende vaststelling 
van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector 
diervoeding vallende bedrijven en tussenpersonen, waar verwerkte producten tijdelijk worden opgeslagen voordat zij voor hun 
einddoel worden gebruikt of definitief worden verwijderd; 

      

9° “technisch bedrijf”: een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden gebruikt voor de vervaardiging van technische producten 
waarbij onder “technische producten” wordt verstaan rechtstreeks van bepaalde dierlijke bijproducten vervaardigde producten 
die niet voor menselijke consumptie of diervoeding bestemd zijn, zoals gelooide en behandelde huiden, jachttrofeeën, 
bewerkte wol, haar, varkenshaar, veren en delen van veren, serum van paardachtigen, bloedproducten, farmaceutische 
producten, medische hulpmiddelen, cosmetische producten, beenderproducten voor porselein, gelatine en lijm, biologische 
meststoffen, bodemverbeteraars, gesmolten vet, vetderivaten, verwerkte mest en melk en producten op basis van melk. 

      

a) Opslagbedrijf 3      

b) Intermediair categorie 3-bedrijf 2 A,G,T     

c) Intermediair categorie 1- of categorie 2-bedrijf 1 G,T N P   

d) Verwerkingsbedrijf en/of technisch bedrijf van categorie 3-materiaal 2 A,G,T     

e) Verwerkingsbedrijf en/of technisch bedrijf van categorie 2-materiaal 1 G,M,T B P J  

f) Verwerkingsbedrijf en/of technisch bedrijf van categorie 1-materiaal 1 G,M,T A P J  

46. Wasserijen  

Met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een 
goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning. 

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder “industriegebied” de categorie van 
gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie 
vallen: 

- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; 
- specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 
- buffer voor bedrijventerreinen. 

      

1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 3      

b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3      

2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 2 A    O 
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b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

2 A    O 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 1  B   O 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 1  B   O 

47. Winkels voor klein- en/of groothandel 
      

[Opgeheven] 

48. Zeehavengebieden en havens 

      

48.1. Doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden, met uitsluiting van de doorvoeropslagplaatsen op de voorkaaien die 
uitsluitend worden benut voor kortstondige opslag in afwachting van de verscheping of van de uiteindelijke bestemming na lossing: 

48.1.1. IMDG(International Maritime Dangerous Goods Code)-goederen 

1° Opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) bij titel I van het 
VLAREM, in minimale hoeveelheden: 

a) zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6 (opslagplaatsen waarop artikel 7, § 1 van titel I van het VLAREM van 
toepassing is) 

2 A    A 

b) zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6 (VR-plichtige opslagplaats overeenkomstig artikel 7, § 3 van titel I van het 
VLAREM) 

1  A P J A 

2° Overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen 2     A 

48.1.2. Opslagplaatsen voor andere dan IMDG-goederen 3      

48.2. Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen en laden (met uitzondering van pieren 
voor veerboten) die schepen van meer dan 1.350 ton kunnen ontvangen 

1  B P J  

48.3. Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens       

1°  Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens:       

a) voor schepen van 1.000 tot 1.350 ton 2 A N    

b) voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1.350 ton 1  B P J  
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2°  Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens 1  B P J  

49. Verzorgingsinstellingen       

49.1. Poliklinieken en Rust- en verzorgingstehuizen  erkend door de Vlaamse Gemeenschap in toepassing van het koninklijk besluit van 
21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis 

3      

49.2. Ziekenhuizen erkend door de Vlaamse Gemeenschap in toepassing van de artikelen 1 tot en met 4 van de wet op de ziekenhuizen 
van 7 augustus 1987 en haar uitvoeringsbesluiten 

2 G     

49.3. Andere poliklinieken, rust- en verzorgingstehuizen en /of ziekenhuizen 2 G     

50. Zout (strooizout) 

Opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 20 ton 
2     A 

51. INGEPERKT GEBRUIK VAN GENETISCH GEMODIFICEERDE EN/OF PATHOGENE ORGANISMEN  

In deze rubriek wordt verstaan onder risiconiveau het risiconiveau dat resulteert uit de analyse van de risico’s van het gebruik van 
genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogene organismen op de gezondheid van de mens en op het leefmilieu, volgens de 
voorschriften van afdeling 5.51.3 van titel II van het VLAREM. 

      

51.1 Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s): 

Inrichtingen voor activiteiten waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde 
organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt. 

      

Uitzondering : Deze rubriek is niet van toepassing op inrichtingen : 

- Waar micro-organismen ontstaan door de aanwending van technieken/methoden van genetische modificatie, die opgesomd staan 
in bijlage 15. B. van dit besluit;  

- Waar ingeperkt gebruik plaatsvindt van uitsluitend typen van genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM’s) die op basis 
van de criteria van bijlage 16. A. van dit besluit onschadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu, opgesomd in bijlage 
16. B. van dit besluit ; 

- Waar de opslag, de kweek, het transport, de vernietiging, de verwijdering of het gebruik plaatsvindt van genetisch gemodificeerde 
organismen die op de markt zijn gebracht overeenkomstig richtlijn 90/220/EEG en richtlijn 2001/18/EG of krachtens andere 
communautaire wetgeving die voorziet in een specifieke milieurisicobeoordeling die vergelijkbaar is met die van richtlijn 90/220/EEG 
en richtlijn 2001/18/EG, op voorwaarde dat het ingeperkt gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden die eventueel aan de 
toestemming of vergunning tot op de markt brengen zijn verbonden. 
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1° inrichtingen voor activiteiten van risiconiveau 1 3      

2° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2 1 G N    

3° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 3 1 G A P J  

4° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 4 1 G A P J  

51.2 Pathogene organismen       

Andere inrichtingen dan bedoeld in rubriek 51.1 voor activiteiten waarbij doelbewust pathogene organismen worden gekweekt, 
opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt : 

      

1° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2; 1 G N    

2° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 3; 1 G A P J  

3° inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 4. 1 G A P J  

52. Lozingen in grondwater 

(Indirecte lozing in grondwater alsmede andere niet-elders ingedeelde handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen.) 

Elke directe lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het VLAREM, alsmede elke indirecte 
lozing van gevaarlijke stoffen bedoeld in lijst 1 van dezelfde bijlage, is verboden krachtens het decreet van 24 januari 1984 
houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn uitvoeringsbesluiten. Elke directe lozing in grondwater van andere dan 
gevaarlijke stoffen wordt beschouwd als een kunstmatige aanvulling van het grondwater.       

52.1. Handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszone type I, II of III, voor zover ze niet verboden zijn krachtens het 
decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van 
de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten 
hoeveelheden worden nageleefd. 

52.1.1. Indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het VLAREM: 

1° indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater 2 A,W     

2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater 1 M,W A P J O 

3° niet-elders ingedeelde handeling waarbij de voormelde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met 
het oog op de verwijdering ervan worden gestort en die een indirecte lozing tot gevolg zou kunnen hebben 

1 M,O,W A P J A 
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52.1.2. Binnen de beschermingszones type III: niet-elders ingedeelde handelingen die krachtens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones 
verboden zijn binnen de beschermingszones type II 

2 A,W    A 

52.2. Handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III:  
Indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het VLAREM, met uitzondering van de 
uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten 
hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd: 

      

1° indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater 3      

2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater 2 A, W    O 

3° niet-elders ingedeelde handeling waarbij de voormelde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met 
het oog op de verwijdering ervan worden gestort en die een indirecte lozing tot gevolg zou kunnen hebben 

1 M,O,W A P J A 

53. Winning van grondwater 
(De hierna vermelde debieten betreffen de totale capaciteit van alle grondwaterwinningen die samen met andere inrichtingen als 
een geheel moet worden beschouwd overeenkomstig de definitie van milieutechnische eenheid, bedoeld in artikel 1.1.2 van titel II 
van het VLAREM) 

Uitzondering:  
De hierna vermelde inrichtingen zijn niet ingedeeld: 

a. een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt 

b. een grondwaterwinning van minder dan 500 m3 per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt 
gebruikt 

      

53.1. Boren van grondwaterwinningsputten en/of grondwaterwinning voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan een 
jaar 

3      

53.2. Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare 
nutsvoorzieningen: 

      1° gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot 
bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied 
(gebieden bepaald volgens de begrippen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen) : 

a)  met een debiet van maximum 500 m3 per dag 3      

b)  met een debiet van meer dan 500 m3 per dag tot maximum 2.000 m3 per dag 2 A,W N    
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c)  met een debiet van meer dan 2.000 m3 per dag 1 W N    

2° gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° 3      

53.3. Drainering die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van cultuurgrond mogelijk te maken of houden 3      

53.4. Bronbemaling die noodzakelijk is :       

1° voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar vervoer 3      

2° voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden, ook wanneer dit water wordt gebruikt voor de openbare 
watervoorziening, wanneer de diepte waarop het water wordt gewonnen ten opzichte van het maaiveld :       

a)  minder dan 10 m bedraagt en met een opgepompt volume van minder dan 500 m3 per jaar 3      

b)  minder dan 10 m bedraagt en met een opgepompt volume van 500 m3 per jaar tot en met 30.000 m3 per jaar 2 W     

c)  10 m of meer bedraagt, of met een opgepompt volume van meer dan 30.000 m3 per jaar 1 W N    

53.5. Bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden 3      

53.6. Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning die gebruikt wordt voor koude-warmtepompen, met inbegrip van 
terugpompingen, met een opgepompt debiet van :       

1°  minder dan 30.000 m3/jaar 2 W N    

2°  ten minste 30.000 m3/jaar 1 W N    

53.7. Boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning voor de openbare watervoorziening, andere dan deze bedoeld in 
subrubriek 53.1 en 53.4 

1 W N    

53.8. Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een 
opgepompt debiet :       

1°  van minder dan 500 m3/jaar 3      

2°  van 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar 2 W N    

3°  van 30.000 m3/jaar of meer 1 W N    

53.9. Werkzaamheden voor het onttrekken van grondwater wanneer het jaarlijkse volume onttrokken water 10 miljoen m3 of meer 
bedraagt 

1 W B P J  
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(Er kan overlapping zijn met vorige rubrieken van hoofdrubriek 53.) 

53.10. Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met name: 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de rubrieken 52, 53, 54, 55 en 56. 

      

1° Een irrigatieproject van 100 ha en meer, of 1 W N P J  

2° Een droogleggingsproject van 50 ha of meer, of 1 W N P J  

3° Een droogleggingsproject van 15 ha of meer, dat een aanzienlijke verlaging van de freatische grondwatertafel in een bijzonder 
beschermd gebied tot gevolg kan hebben. 

1 W N P J  

53.11. Werken voor het onttrekken van grondwater: 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de rubriek 53. 

      

1° Grondwaterwinningen met een capaciteit van 2.500 m³ per dag of meer 1 W N P J  

2° Onttrekken van grondwater met een capaciteit van 1.000 m³ per dag of meer als de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke 
invloed kan hebben op een gebied zoals aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van 
de kustduinen van 14 juli 1993 of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 
speciale beschermingszone kan veroorzaken 

1 W N P J  

54. Het kunstmatig aanvullen van grondwater (andere dan deze bedoeld in rubrieken 52 en 53.7)       

54.1. Het kunstmatig aanvullen van grondwater op directe wijze (via geboorde putten) 1 W N   A 

54.2. Het kunstmatig aanvullen van grondwater op indirecte wijze (via waterbekkens of vijvers) 
Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek, de infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater alsook de irrigatie met niet-
verontreinigd water : 

 die noodzakelijk is : 

 om het gebruik en/of de exploitatie van bouw of weiland mogelijk te maken of houden; 

 voor het behoud van een ecosysteem; 

 via waterbekkens voor openbare watervoorziening. 

1 W N   O 

54.3. Werkzaamheden voor het kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het jaarlijkse volume aangevuld water 10 miljoen m³ of 
meer, respectievelijk de capaciteit 2.500 m³ per dag of meer  bedraagt 
(Er kan overlapping zijn met de rubrieken 54.1 en 54.2.) 

1 W B P J A 
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55. Boringen 

      55.1. Verticale boringen ten behoeve van de aanleg van peilputten en voor andere doeleinden, andere dan deze bedoeld in de rubrieken 
53, 54 en 55.2 : 
Uitzondering: peilputten in het kader van bodem- en grondwateranalyses of ter naleving van de milieuvoorwaarden voor de 
exploitatie van inrichtingen vallen niet onder deze indelingsrubriek. 

1°  tot op een diepte van 50 m ten opzichte van het maaiveld 3      

2°  vanaf een diepte van 50 m of meer ten opzichte van het maaiveld 2 W N    

[55.2. Diepboringen, boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond uitgezonderd: 

1. geothermische boringen vanaf een diepte van 500 m ten opzichte van het maaiveld; 

2. boringen voor watervoorziening vanaf een diepte van 500 m ten opzichte van het maaiveld; 

3. boringen in verband met de opslag van kernafval vanaf een diepte van 100 m ten opzichte van het maaiveld 

(Er kan een overlapping zijn met de rubrieken 53 en 54.) 

1 W N   ] 

56. Stuwen en overbrenging van water 
      

56.1. Overbrenging van water, ander dan overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater, : 

1° projecten voor de overbrenging van water tussen de stroomgebieden wanneer deze overbrenging ten doel heeft eventuele 
waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid overgebracht water 75 miljoen m³ of meer per jaar bedraagt 

1 W B P J  

2° in alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden wanneer het meerjarig gemiddelde 
jaardebiet van het bekken waaraan het water wordt onttrokken meer bedraagt dan 2.000 miljoen m3 en de hoeveelheid 
overgebracht water 5 % van dit debiet overschrijdt 

1 W B P J  

56.2. Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of permanent of voor lange termijn opslaan van water:       

1° wanneer een nieuwe of extra hoeveelheid water:       

a) van 1 tot en met 10 miljoen m³ wordt gestuwd of opgeslagen 2 W N    

b) van meer dan 10 miljoen m³ wordt gestuwd of opgeslagen 1 W B P J  

2° met een oppervlakte van 15 ha of meer of met een nuttige inhoud van 1 miljoen m³ of meer 1 W B P J  

57. Vliegvelden       
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57.1. Terreinen voor vliegvelden met een start- en landingsbaan: 
Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder vliegvelden verstaan de vliegvelden die beantwoorden aan de definitie van het 
Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14 begrip “aerodrome”) 

1° van minder dan 800 meter 2 A,G    A 

2° van ten minste 800 meter 1 G B P J A 

57.2. Terreinen voor opstijg- en/of landingsplaats voor uitsluitend ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM's) zoals gedefinieerd in het 
koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling der bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van 
ULM's 

2 A,G     

57.3. Terreinen voor opstijg- en/of landingsplaats voor uitsluitend zweefluchtvaartuigen zonder motor. 3      

57.4. Helihavens 

Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder helihavens verstaan, terreinen of plaatsen op constructies, die niet enkel 
occasioneel gebruikt worden voor de aankomst, het vertrek en de verplaatsing van helikopters. 
Indien afwisselend of opeenvolgend percelen die, al dan niet aan elkaar grenzend, in elkaars nabijheid zijn gelegen, worden 
gebruikt, worden die als één terrein beschouwd. 
Onder het toepassingsgebied van deze rubriek vallen in ieder geval de helihavens die beantwoorden aan de definitie van het 
Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14 begrip “helistation”). 

2 A,G     

58. Crematoria 1 G N    

59. Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen       

59.1. Drukken 

een activiteit waarbij tekst en/of afbeeldingen worden gereproduceerd door met behulp van een beelddrager inkt op ongeacht welk 
soort oppervlak aan te brengen. Hieronder vallen ook daarmee samenhangende lak-, coating- en lamineertechnieken. 

      

59.1.1. Installaties voor heatsetrotatie-offset: een rotatiedrukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een beelddrager waarop de 
drukkende delen en de niet-drukkende delen in hetzelfde vlak liggen, waarbij rotatie inhoudt dat het te bedrukken materiaal niet als 
aparte vellen maar van een rol in de machine wordt gevoerd. Het niet-drukkende deel wordt zo behandeld dat het water aantrekt en 
derhalve de inkt afstoot. Het drukkende deel wordt zo behandeld dat het inkt opneemt en overbrengt op het te bedrukken oppervlak. 
De verdamping vindt plaats in een oven, waar het bedrukte materiaal met warme lucht wordt verwarmd. 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 
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59.1.2 Installaties voor illustratiediepdruk: rotatiediepdrukactiviteit waarbij papier voor tijdschriften, brochures, catalogi of soortgelijke 
producten met inkt op basis van tolueen wordt bedrukt 

      

1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.1.3 Installaties voor flexografie, lamineren, rotatiediepdruk, rotatiezeefdruk, lakken       

59.1.3.1 Installaties voor flexografie: een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een beelddrager van rubber of elastische 
fotopolymeren, waarop de drukkende delen zich boven de niet-drukkende delen bevinden, en van vloeibare inkt die door 
verdamping droogt 

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.1.3.2 Installaties voor lamineren samenhangend met een drukproces: de samenhechting van twee of meer flexibele materialen tot een 
laminaat 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.1.3.3 Installaties voor rotatiediepdruk: een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een cilindrische beelddrager, waarop de 
drukkende delen lager liggen dan de niet-drukkende delen, en vloeibare inkt die door verdamping droogt. De napjes worden met inkt 
gevuld en het overschot wordt van de niet-drukkende delen verwijderd voordat het te bedrukken oppervlak contact met de cilinder 
maakt en de inkt uit de napjes trekt. Andere installaties dan die vermeld worden in subrubriek 59.1.2 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.1.3.4 Installaties voor rotatiezeefdruk: een rotatiedrukactiviteit waarbij de inkt door een poreuze beelddrager wordt geperst, waarbij de 
drukkende delen open zijn en het niet-drukkende deel wordt afgedekt, en zo op het te bedrukken oppervlak wordt gebracht en 
waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare inkt die uitsluitend door verdamping droogt. Bij een rotatief drukproces wordt het te 
bedrukken materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de machine gebracht. 

      

1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.1.3.5 Installaties voor rotatiezeefdruk zoals in rubriek 59.1.3.4 met als beelddrager textiel of karton       
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1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 30 ton 1     B 

59.1.3.6 Installaties voor lakken: een proces waarbij een lak of een kleefstof om later het verpakkingsmateriaal af te sluiten op een flexibel 
materiaal wordt aangebracht 

      

1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     A 

2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.2 Oppervlaktereiniging 

Alle activiteiten, met uitzondering van chemisch reinigen, waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt om verontreiniging van 
het oppervlak van materialen te verwijderen, met inbegrip van ontvetting. 
Een uit meer dan een stap bestaande reinigingsactiviteit die niet wordt onderbroken door een andere stap, wordt als één 
oppervlaktereinigingsactiviteit beschouwd. Deze activiteit betreft niet het reinigen van apparatuur, maar het reinigen van het 
oppervlak van producten. 

      

59.2.1 Oppervlaktereiniging die gebruikmaakt van de in artikel 5.59.2.2, § 1 en § 3, van titel II van het VLAREM vermelde stoffen 

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 1 ton tot en met 5 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 5 ton 1     B 

59.2.2 Oppervlaktereiniging die geen gebruikmaakt van de in artikel 5.59.2.2, § 1 en § 3, van titel II van het VLAREM vermelde stoffen       

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 2 ton tot en met 10 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 10 ton 1     B 

59.3 Overspuiten van voertuigen 

Alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten waaronder: 
3     A 

1° het aanbrengen van een coating op voertuigen, of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of 
de decoratie van voertuigen buiten de fabriek; 

Opmerking: dergelijke activiteiten, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5, zijn niet ingedeeld in onderhavige 
rubriek. 

Onderhavig punt 1° is opgeheven met ingang van 1 januari 2007. 

      

2° het aanbrengen van de oorspronkelijke coating op voertuigen, of een deel daarvan, met voor het overspuiten 
gebruikelijke coatings op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn 
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3° het aanbrengen van een coating op aanhangwagens (met inbegrip van opleggers), gedefinieerd als categorie O in artikel 
1, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 16 november 1984 

59.4 Bandlakken 

Elke activiteit waarbij band van staal, roestvrij staal, bekleed staal, koperlegeringen of aluminiumband in een continu procédé wordt 
bekleed met een filmvormende of laminaatcoating. 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     A 

59.5 Coatingwerkzaamheden 

Hieronder valt niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de 
coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap 
als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. 

Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen hier niet onder. 

      

59.5.1 Coating van voertuigen 

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op de volgende voertuigen: 

1° nieuwe auto's die in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 1984 worden gedefinieerd als voertuigen van categorie M1 en, voorzover de 
coating plaatsvindt in dezelfde installatie als voertuigen van M1, van categorie N1 zoals gedefinieerd in artikel 1, § 1, 2° van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968; 

2° vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de 
technische apparatuur van voertuigen die in artikel 1, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 als voertuigen van de 
categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd; 

3° bestelwagens en vrachtwagens, in artikel 1, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 gedefinieerd als voertuigen van 
de categorieën N1, N2 en N3, met uitzondering van vrachtwagencabines; 

4° bussen, in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 gedefinieerd als voertuigen van de categorieën M2 en 
M3. 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton of minder 2     A 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton 1     A 

59.5.2 Coating van andere producten       
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Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op: 

1° aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën O1, O2, O3 en O4 in artikel 1, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968; 

2° metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen enz.; 

3° textiel, stoffen, film en papieroppervlakken. 

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton tot en met 15 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton 1     B 

59.6 Coating van wikkeldraad 

elke coatingactiviteit van metalen geleiders die worden gebruikt om spoelen voor transformatoren, motoren enz. mee te wikkelen 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 5 ton 1     B 

59.7 Coating van houten oppervlakken       

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 15 ton tot en met 25 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.8 Chemisch reinigen 

alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, 
meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de 
kledingindustrie 

3     A 

59.9 Impregneren van houten oppervlakken 

elke activiteit waarbij een houtverduurzamingsmiddel in het hout wordt gebracht 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.10 Coating van leder       

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 10 ton tot en met 25 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton 1     B 

59.11 Fabricage van schoeisel       
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elke activiteit met betrekking tot de fabricage van volledig schoeisel of delen daarvan 

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 5 ton 1     B 

59.12 Lamineren van hout en kunststof 

elke activiteit met het oog op het aaneenhechten van hout en/of kunststof voor de vervaardiging van laminaten 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 5 ton 1     B 

59.13 Aanbrengen van lijmlagen 

activiteiten waarbij een kleefstof op een oppervlak wordt aangebracht, met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen, en 
lamineren samenhangend met drukprocessen 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton tot en met 15 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton 1     B 

59.14 Vervaardiging van [coatingmengsels], lak, inkt en kleefstoffen 

de vervaardiging van bovengenoemde eindproducten en, wanneer dit in dezelfde installatie gebeurt, van halffabrikaten door het 
mengen van pigmenten, hars en kleefstoffen met organische oplosmiddelen of andere draagstoffen, waaronder dispergeren en 
predispergeren, aanpassen van de viscositeit en de kleur en bewerkingen om de verpakking te vullen met het eindproduct 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 100 ton tot en met 1000 ton 2     B 

2°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 1000 ton 1     B 

59.15 Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber 

elke activiteit met betrekking tot het mengen, malen, vermengen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren van natuurlijk of 
synthetisch rubber en alle nevenbewerkingen om natuurlijk of synthetisch rubber te bewerken tot eindproduct 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton 1     B 

59.16 Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën 

alle activiteiten waarbij plantaardige olie uit zaden en ander plantaardig materiaal wordt geëxtraheerd, droge residuen tot diervoeder 
worden verwerkt, of vetten en plantaardige olie uit zaden, plantaardig materiaal en/of dierlijk materiaal worden geraffineerd. 

      

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 10 ton 1     A 

59.17 Vervaardiging van geneesmiddelen 

de chemische synthese, fermentatie, extractie, formulering en afwerking van geneesmiddelen en de vervaardiging van 
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halffabrikaten, voorzover die op dezelfde plaats gebeurt 

1°  met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 50 ton 1     B 

60 Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en niet verontreinigde bagger- en 
ruimingspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers 

Het grondverzet en het gebruik van uitgegraven bodem of niet verontreinigde bagger- en ruimingsspecie in het kader van 
functionele ophogingen en aanvullingen, boven het maaiveld, voor het bouwrijp maken van terreinen of voor de realisatie van een 
grond- of bouwwerk valt niet onder deze rubriek. 

In deze rubriek wordt onder niet-verontreinigde uitgegraven bodem verstaan: uitgegraven bodem, uitgegraven bodem die een 
fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde uitgegraven bodem die voldoet aan de volgende voorwaarden: 
1° inzake fysische samenstelling voldoet hij aan de bepalingen van artikel 162 van het Vlarebo; 
2° inzake chemische samenstelling voldoet hij aan een van de volgende waarden: 
a) de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in bijlage V van het Vlarebo;  
b) de waarden van bijlage IV van het Vlarebo voor bestemmingstype III, op voorwaarde dat dit bepaald is in de milieuvergunning en 
dat, indien nodig, aanvullende milieubeschermende voorwaarden garanties geven met betrekking tot het isoleren, beheren en 
controleren. 

In deze rubriek wordt onder ‘niet-verontreinigde bagger- en ruimingsspecie’ verstaan: 
1° bagger- en ruimingsspecie die inzake chemische samenstelling voldoet aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem, 
vermeld in bijlage V van het Vlarebo; 
2° bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de waarden van bijlage IV van het Vlarebo voor bestemmingstype III, op voorwaarde 
dat dit bepaald is in de milieuvergunning en dat, indien nodig, aanvullende milieubeschermende voorwaarden garanties geven met 
betrekking tot het isoleren, beheren en controleren. 

Beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem zijn begrepen in deze rubriek, en zijn niet 
vergunningsplichtig volgens rubriek 30. 

      

1° met een capaciteit van 1000 tot en met 10.000 m³ 2 N,O,W     

2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ 1 N,O,W    O 

61. Tussentijdse opslagplaats voor [uitgegraven] bodem 

Dit zijn permanente inrichtingen (die langer dan 1 jaar in exploitatie zullen zijn) voor grondpartijen die er tijdelijk worden gestockeerd.

Beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem zijn begrepen in deze rubriek, en zijn niet 
vergunningsplichtig volgens rubriek 30. 

      

61.1. [opgeheven]       
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61.2. Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing overeenkomstig  het Vlarebo       

1° met een capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³ 3      

2° met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ 2 N,O,W N   O 

 

noot: A. Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van verven en vernissen  

 
 

Productsubcategorie Type 

Fase I 
(VOS g/l gebruiksklaar 

product) 
vanaf 1 januari 2007 

Fase II 
(VOS g/l gebruiksklaar 

product) 
vanaf 1 januari 2010 

a) Matte coatings voor wanden en plafonds (glans ≤ 25@60°) WG 75 30 
SG 400 30 

b) Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 
25@60°) 

WG 150 100 
SG 400 100 

c) Buitenmuren met minerale ondergrond WG 75 40 
SG 450 430 

d) Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en 
voor interieur- en gevelbekleding 

WG 150 130 
SG 400 300 

e) Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, 
inclusief dekkende houtbeitsen 

WG 150 130 
SG 500 400 

f) Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten WG 150 130 
SG 700 700 

g) Primers WG 50 30 
SG 450 350 

h) Hechtprimers  WG 50 30 
SG 750 750 

i) Performante eencomponentscoatings WG 140 140 
SG 600 500 

j) Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek 
eindgebruik zoals vloeren 

WG 140 140 
SG 550 500 

k) Meerkleurige coatings WG 150 100 
SG 400 100 

l) Coatings met decoratief effect WG 300 200 
SG 500 200 

noot: WG = watergedragen coating, SG = solventgedragen coating 

 
B. Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van producten voor het overspuiten van voertuigen 
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Productsubcategorie Coatings 
VOS g/l gebruiksklaar 

product (*) 
Vanaf 1 januari 2007 

a) Voorbehandeling en reiniging Voorbehandeling 850 
Oppervlaktereinigers 200 

b) Vulmiddelen en plamuur/stopmiddelen Alle Types 250 
c) Primers Surfacer/vulmiddel en 

algemene (metaal-)primers 
540 

Washprimers 780 
d) Aflakken Alle types 420 
e) Speciale aflakken Alle types 840 

(*) Met uitzondering van subcategorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product buiten beschouwing worden gelaten. 
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BIJLAGE 2. 
LOZING VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN, 

PRIORITAIRE STOFFEN EN GEVAARLIJKE STOFFEN 
Gewijzigd bij art. 6 B.Vl.Reg. 27 april 1994 houdende bepaling van de gevaarlijke afvalstoffen, B.S. 6 mei 1994 

Opschrift gewijzigd bij art. 11,1° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[BIJLAGE 2A. 
INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE 

VERONTREINIGENDE STOFFEN IN AFVALWATER]  

(Bijlage VIII bij de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid) 

Bijlage opnieuw opgenomen in deze lezing bij art. 11,2° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

 

1) Organische halogeenverbindingen en stoffen die in water dergelijke verbindingen kunnen vormen. 
2) Organische fosforverbindingen. 
3) Organische tinverbindingen. 
4) Stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat ze carcinogene of mutagene 

eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor 
steroïdogene functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies. 

5) Persistente koolwaterstoffen en persistente en bioaccumuleerbare organische toxische stoffen. 
6) Cyaniden. 
7) Metalen en metaalverbindingen. 
8) Arseen en arseenverbindingen. 
9) Biociden en gewasbeschermingsmiddelen. 
10 Stoffen in suspensie. 
11) Stoffen die bijdragen tot de eutrofiëring (met name nitraten en fosfaten). 
12) Stoffen die een ongunstige invloed uitoefenen op de zuurstofbalans (en die kunnen worden gemeten met behulp van 

parameters zoals BZV, CZV, enz.). 

BIJLAGE 2B. 
LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN 

GRONDWATER 

(EG-richtlijn 80/68/EEG van 17 december 1979) 

De lijsten I en II hieronder zijn overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid van kracht tot 22 december 2013. 

Aanhef ingevoegd bij art. 11,3° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Lijst I. 
Families en groepen van stoffen 

Lijst I omvat de afzonderlijke stoffen van onderstaande families of groepen van stoffen, met uitzondering van die stoffen welke, 
gezien het geringe risico van toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie, niet geschikt voor lijst I worden geacht  

Dergelijke stoffen die gezien de toxiciteit, de persistentie en de bio-accumulatie geschikt zijn voor lijst II, moeten op die lijst 
worden opgenomen.  

1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan 

2. Organische fosforverbindingen 

3. Organische tinverbindingen 

4. Stoffen die in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben 

5. Kwik en kwikverbindingen 

6. Cadmium en cadmiumverbindingen 

7. Minerale oliën en koolwaterstoffen 

8. Cyaniden 
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Lijst II. 
Families en groepen van stoffen 

Lijst II omvat afzonderlijke stoffen en categorieën van stoffen van de onderstaande families en groepen van stoffen die een 
schadelijke werking op het grondwater zouden kunnen hebben.  

1. De volgende metalloïden en metalen alsmede verbindingen daarvan:  

1. Zink 11. Tin 

2. Koper 12. Barium 

3. Nikkel 13. Beryllium 

4. Chroom 14. Borium 

5. Lood 15. Uranium 

6. Selenium 16. Vanadium 

7. Arsenicum 17. Kobalt 

8. Antimoon 18. Thallium 

9. Molybdeen 19. Tellurium 

10. Titaan 20. Zilver 

2. Biociden en derivaten daarvan, die niet in lijst I genoemd zijn. 

3. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of de geur van het grondwater alsmede verbindingen waaruit 
dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen 
maken. 

4. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water 
kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of die in het water snel worden omgezet 
in onschadelijke stoffen. 

5. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor. 

6. Fluoriden. 

7. Ammoniak en nitrieten. 

[BIJLAGE 2C. 
LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH 

MILIEU] 

EG-richtlijnen 76/464/EEG van 4 mei 1976 en 2000/60/EG van 23 oktober 2000) 

Opschrift vervangen bij art. 11,4° B.Vl. Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[De lijsten I en II hierna zijn overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid van kracht tot 22 december 2013.] 

Aanhef ingevoegd bij art. 11,4° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Lijst I. 
Families en groepen van stoffen 

Lijst I omvat sommige afzonderlijke stoffen die deel uitmaken van de volgende families en groepen van stoffen die in hoofdzaak 
moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, persistentie, bio-accumulatie, met uitzondering van die stoffen welke 
biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen:  

1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan 

2. Organische fosforverbindingen 

3. Organische tinverbindingen 

4. Stoffen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water een kankerverwekkende werking hebben 

5. Kwik en kwikverbindingen 

6. Cadmium en cadmiumverbindingen 

7. Persistente minerale oliën en uit aardolie bereide persistente koolwaterstoffen 

8. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of en die enig gebruik van het water kunnen hinderen. 
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Lijst II. 
Families en groepen van stoffen 

Lijst II omvat de stoffen die deel uitmaken van de families en groepen van stoffen genoemd in lijst I alsmede sommige 
afzonderlijke stoffen en bepaalde categorieën stoffen die deel uitmaken van onderstaande families en groepen van stoffen die 
een schadelijke werking op het water hebben, welke echter beperkt kan zijn tot een bepaald gebied en afhangt van de 
kenmerken van de ontvangende wateren en de plaats daarvan.  

1. De volgende metalloïden en metalen alsmede verbindingen daarvan:  

1. Zink 11. Tin 

2. Koper 12. Barium 

3. Nikkel 13. Beryllium 

4. Chroom 14. Borium 

5. Lood 15. Uranium 

6. Selenium 16. Vanadium 

7. Arsenicum 17. Kobalt 

8. Antimoon 18. Thallium 

9. Molybdeen 19. Tellurium 

10. Titaan 20. Zilver 

2. Biociden en niet in lijst I genoemde derivaten daarvan. 

3. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water bestemd voor de mens, 
alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan. 

4. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water 
kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of die in water snel worden omgezet in 
onschadelijke stoffen. 

5. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor. 

6. Niet-persistente minerale oliën en uit aardolie bereide niet-persistente koolwaterstoffen. 

7. Cyaniden, fluoriden. 

8. Stoffen die ongunstig inwerken op de zuurstofbalans, met name ammoniak, nitrieten. 

[Lijst III.  
Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid 

Lijst III. Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid, in gedeeltelijke uitvoering van richtlijn 2008/105/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid 
tot wijziging en vervolgens intrekking van de richtlijn 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van 
de Raad, en tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG (bijlage X bij de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling 
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, gewijzigd bij beschikking nr. 2455/2001/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001, en gewijzigd bij EG-richtlijn 2008/105/EG van 16 december 2008). 

Lijst III toegevoegd bij art. 11,4° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
Erratum B.S. 16 november 2006. 
Lijst III vervangen bij art. 3 B.Vl.Reg. 21 mei 2010, B.S. 9 juli 2010. 
 

 CAS-
nummer (1) 

EU-nummer 
(2) 

Naam van de prioritaire 
stof (*) 

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof 

(1) 15972-60-8 240-110-8 alachlor  

(2) 120-12-7  204-371-1 anthraceen X 

(3) 1912-24-9  217-617-8 atrazine   

(4) 71-43-2  200-753-7 benzeen  

(5) niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

gebromeerde 
difenylethers (**) 

X (***) 

 32534-81-9 niet van 
toepassing 

pentabroomdifenylether 
(congeneren 28, 47, 
99, 100, 153 en 154) 

 

(6) 7440-43-9  231-152-8 cadmium en zĳn 
verbindingen 

X 

(7) 85535-84-8  287-476-5 C10-13-chlooralkanen 
(**) 

X 
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(8) 470-90-6 207-432-0 chlorfenvinphos  

(9) 2921-88-2  220-864-4 chlorpyrifos 
(chlorpyrifos-ethyl) 

 

(10) 107-06-2  203-458-1 1,2-dichloorethaan  

(11) 75-09-2  200-838-9 dichloormethaan  

(12) 117-81-7  204-211-0 di(2-ethylhexyl)-ftalaat 
(DEHP) 

 

(13) 330-54-1  206-354-4 diuron   

(14) 115-29-7  204-079-4 endosulfan  X 

(15) 206-44-0  205-912-4 fluoranteen (****)  

(16) 118-74-1  204-273-9 hexachloorbenzeen  X 

(17) 87-68-3  201-765-5 hexachloorbutadieen X 

(18) 608-73-1  210-158-9 hexachloorcyclohexaan X 

(19) 34123-59-6  251-835-4 isoproturon   

(20) 7439-92-1  231-100-4 lood en zĳn 
verbindingen  

 

(21) 7439-97-6  231-106-7 kwik en zĳn 
verbindingen 

X 

(22) 91-20-3  202-049-5 naftaleen   

(23) 7440-02-0  231-111-4 nikkel en zĳn 
verbindingen 

 

(24) 25154-52-3  246-672-0 nonylfenol X 

 104-40-5  203-199-4 (4-nonylfenol) X 

(25) 1806-26-4  217-302-5 octylfenol   

 140-66-9  niet van 
toepassing 

(4-(1,1’,3,3’-
tetramethylbutyl)fenol) 

 

(26) 608-93-5  210-172-5 pentachloorbenzeen X 

(27) 87-86-5  201-778-6 pentachloorfenol  

(28) niet van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

polycyclische 
aromatische 
koolwaterstoffen  

X 

 50-32-8  200-028-5 benzo(a)pyreen X 

 205-99-2  205-911-9 benzo(b)fluoranteen X 

 191-24-2  205-883-8 benzo(g,h,i)peryleen X 

 207-08-9  205-916-6 benzo(k)fluoranteen X 

 193-39-5  205-893-2 indeno(1,2,3-cd)pyreen X 

(29) 122-34-9  204-535-2 simazine   

(30) 688-73-3  211-704-4 tributyltinverbindingen X 

 36643-28-4  niet van 
toepassing 

tributyltinkation X 

(31) 12002-48-1  234-413-4 trichloorbenzenen   

(32) 67-66-3  200-663-8 trichloormethaan 
(chloroform) 

 

(33) 1582-09-8  216-428-8 trifluralin   

(*)  Als groepen stoffen zĳn geselecteerd, zĳn typische voorbeelden daarvan als indicatieve parameter vermeld (tussen 
haakjes en zonder nummer) Voor die groepen stoffen moeten de indicatieve parameters worden bepaald door de 
analysemethoden. 

(**) Deze groepen stoffen omvatten meestal een groot aantal verschillende verbindingen. Adequate indicatieve parameters 
kunnen op dit moment niet worden vermeld. 

(***)  alleen pentabroomdifenylether (CAS-nummer 32534-81-9) 
(****)  Fluoranteen is in de lĳst opgenomen als een indicator voor andere, gevaarlĳker polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen. 
(1) CAS: Chemical Abstract Services 
(2) nummer in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances: EINECS) of de Europese lĳst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is 
gedaan (European List of Notified Chemical Substances: ELINCS)] 
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BIJLAGE 2BIS. 
WATERVOERENDE LAGEN - 

HYDROGEOLOGISCHE CODERING 
VAN DE ONDERGROND VAN VLAANDEREN 

(HCOV-CODERING) 
Bijlage 2bis ingevoegd bij art. 12 B.Vl. Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
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0000 ONBEPAALD

0110 Ophogingen

0120 Duinen

0131
Kleiige polderafzettingen van de 

kustvlakte

0132
Kleiige polderafzettingen van het 

Meetjesland

0133
Kleiige polderafzettingen van 

Waasland-Antwerpen

0134 Zandige kreekruggen

0135 Veen-kleiige poelgronden

0140 Alluviale deklagen

0151 Zandige deklagen

0152 Zand-lemige deklagen

0153 Lemige deklagen

0154 Kleiige deklagen

0161 Pleistoceen van de Kustvlakte

0162
Pleistoceen van de Vlaamse 

Vallei

0163 Pleistoceen van de riviervalleien

0171 Afzettingen Hoofdterras 

0172 Afzettingen Tussenterrassen

0173 Afzettingen Maasvlakte

0100

Pleistocene afzettingen0160

0130

Maas- en Rijnafzettingen0170

Polderafzettingen

BASISEENHEID

Q

U

A

R

T

A

I

R

E

 

A

Q

U

I

F

E

R

S

Y

S

T

E

M

E

N

HOOFDEENHEID SUB-EENHEID

0150 Deklagen



Titel I van het VLAREM - gecoördineerde versie 9 juli 2010 

 
7

 

0211
Zandige eenheid boven de 

Brunssum I-klei

0212 Brunssum I-klei

0213 Zand van Pey

0214 Brunssum II-klei

0215 Zand van Waubach

0221 Klei van Turnhout

0222 Zand van Beerse

0223 Klei van Rijkevorsel

0231
Zanden van Brasschaat en/of 

Merksplas

0232 Zand van Mol

0233 Zandige top van Lillo

0234
Zand van Poederlee en/of zandige 

top van Kasterlee

0241
Kleiig deel van Lillo en/of van de 

overgang Lillo-Kattendijk

0242
Kleiige overgang tussen de 

zanden van Kasterlee en Diest

0251
Zand van Kattendijk en/of 

onderste zandlaag van Lillo

0252 Zand van Diest

0253 Zand van Bolderberg

0254 Zanden van Berchem en/of Voort

0255 Klei van Veldhoven

0256 Zand van Eigenbilzen

Pleistoceen en Plioceen 

Aquifer
0230

Pliocene kleiige laag

BASISEENHEID

Kiezeloölietformatie ten 

noorden van Feldbiss
0210

K

E

M

P

E

N

S

 

A

Q

U

I

F

E

R

S

Y

S

T

E

E

M

HOOFDEENHEID

Klei-zand-complex van de 

Kempen
0220

0200

Mioceen Aquifersysteem0250

0240

SUB-EENHEID
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Tabel (vervolg): Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen  

 

0301 Kleiig deel van Eigenbilzen

0302 Klei van Putte

0303 Klei van Terhagen

0304 Klei van Belsele-Waas

0410 Zand van Kerniel Zand van Kerniel

0420 Klei van Kleine-Spouwen Klei van Kleine-Spouwen

0431 Zand van Berg

0432 Zand van Kerkom

0433 Kleiig zand van Oude Biezen

0434 Zand van Boutersem

0435 Zand van Ruisbroek

0436 Zand van Wintham

0441 Klei van Henis

0442 Klei van Watervliet

0451 Zand van Neerrepen

0452 Zand-klei van Grimmertingen

0453 Kleiig zand van Bassevelde

BASISEENHEID

Tongeren Aquitard

Onder-Oligoceen 

Aquifersysteem
0450

0440

0430

0400

HOOFDEENHEID SUB-EENHEID

0300 BOOM AQUITARD

O

L

I

G

O

C

E

E

N

 

A

Q

U

I

F

E

R

S

Y

S

T

E

E

M

Ruisbroek-Berg Aquifer
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Tabel (vervolg): Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen  

 

0501 Klei van Onderdijke

0502 Zand van Buisputten

0503 Klei van Zomergem

0504 Zand van Onderdaele

0505 Kleien van Ursel en/of Asse

0611 Zand van Wemmel

0612 Zand van Lede

0620 Zand van Brussel Zand van Brussel

0631
Zanden van Aalter en/of  

Oedelem

0632 Zandige klei van Beernem

0640
Zandige afzettingen van het 

Onder-Paniseliaan

Zand van Vlierzele en/of 

Aalterbrugge

0701 Klei van Pittem

0702 Klei van Merelbeke

0800 IEPERIAAN AQUIFER
Zand van Egem en/of Mont-

Panisel

SUB-EENHEID

0700
PANISELIAAN 

AQUITARD

0630
Afzettingen van het Boven-

Paniseliaan

0600

0610

LEDO            

PANISELIAAN                 

BRUSSELIAAN          

AQUIFERSYSTEEM

HOOFDEENHEID

BARTOON              

AQUITARD-                

SYSTEEM

0500

Wemmel-Lede Aquifer

BASISEENHEID
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Tabel (vervolg): Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen  

 

0910 Silt van Kortemark Silt van Kortemark

0921 Klei van Aalbeke

0922 Klei van Moen

0923 Zand van Mons-en-Pévèle

0924 Klei van Saint-Maur

0925 Klei van Mont-Héribu

1011 Zand van Knokke

1012
Zandige afzettingen van 

Loksbergen en/of  Dormaal

1013 Zand van Grandglise

1014 Kleiig deel van Lincent

1015 Versteend deel van Lincent

1021 Kleiige afzetting van Halen

1022 Klei van Waterschei

1023
Slecht doorlatend deel van de 

Mergels van Gelinden

1031
Doorlatend deel van de Mergels 

van Gelinden

1032 Zand van Orp

1033 Zand van Eisden

1034 Klei van Opoeteren

1035 Zand van Maasmechelen

BASISEENHEID

0900

IEPERIAAN              

AQUITARD-               

SYSTEEM 0920 Afzettingen van Kortrijk

HOOFDEENHEID

Heersiaan en Opglabeek 

Aquifersysteem

SUB-EENHEID

1030

1010 Landeniaan Aquifersysteem

1020
Landeniaan en Heersiaan 

Aquitard
1000

P

A

L

E

O

C

E

E

N

 

A

Q

U

I

F

E

R

S

Y

S

T

E

E

M
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Tabel (vervolg): Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen 

1111 Kalksteen van Houthem

1112 Tufkrijt van Maastricht

1113 Krijt van Gulpen

1120 Afzettingen van Vaals Smectiet van Herve

1130 Zand van Aken Zand van Aken

1140
Turoonmergels op Massief van 

Brabant

1150 Wealdiaan

1210 Jura

1220 Trias

1230 Perm

1310
Boven-Carboon "Steenkool-

terrein en -lagen"

1320 Kolenkalk

1330 Devoon

1340
Cambro-Siluur Massief van 

Brabant

HOOFDEENHEID SUB-EENHEID BASISEENHEID

1110 Krijt Aquifer

1300 SOKKEL

1200
JURA - TRIAS                 

PERM

KRIJT 

AQUIFERSYSTEEM
1100



 1

 

BIJLAGE 3 
MODELFORMULIEREN VOOR: 

 
A) DE MEDEDELING VAN DE KLEINE VERANDERING OF EEN 

MELDING VAN KLASSE 3-ONDERDELEN VAN EEN VERGUNDE 
INRICHTING: ZIE BIJLAGE 3.A; 

B) DE MELDING VAN DE EXPLOITATIE OF VERANDERING VAN 
EEN INRICHTING VAN LOUTER KLASSE 3: ZIE BIJLAGE 
3.B; 

C) DE MELDING VAN DE OVERNAME VAN EEN VERGUNDE 
INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT: ZIE BIJLAGE 
3.C. 

 
(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het Vlarem) 

 
Vervangen bij art. 10 B.Vl.Reg. 24 april 2009, BS 15 juli 2009 
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BIJLAGE 3.A 
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 Mededeling van een kleine verandering of 
melding van klasse 3-onderdelen van een 
vergunde inrichting van klasse 1 of 2 

VLAREM-01-03022009 

 
In te vullen door de  
behandelende afdeling 

het college van burgemeester en schepenen dossiernummer Aan 
de deputatie van de provincieraad 

straat en nummer  indieningsdatum 
postnummer en gemeente   

datum ontvankelijkheids- 
en volledigheidsverklaring
 
uiterste datum uitspraak 

 

 

 
  
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier doet u aan de overheid een mededeling of melding in de volgende gevallen: 
- U bent van plan om een kleine verandering aan uw inrichting aan te brengen. 
- U exploiteert een vergunde inrichting die ingedeeld is in klasse 1 of 2, maar een onderdeel ervan is door een wijziging 

van de wetgeving meldingsplichtig geworden als een onderdeel dat op zich in klasse 3 is ingedeeld. 
Dit formulier is een toepassing van hoofdstuk IIIbis en artikel 2, §5, van titel I van het VLAREM (Vlaams Reglement 
betreffende de Milieuvergunning). 
Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken? 
U kunt dit formulier niet gebruiken als uw inrichting louter als klasse 3 is ingedeeld, en dus geen deel is van een inrichting 
van klasse 1 of 2, en dat ook niet zal zijn na de geplande verandering. 
Bij een ‘grote’ verandering moet u het formulier voor de aanvraag van een milieuvergunning gebruiken. Vraag meer 
informatie bij uw gemeente of provincie. Zie artikel 6bis van titel I van het VLAREM. 
Hoe vult u dit formulier in? 
Nummer elk bewijsstuk dat u als bijlage bij dit formulier voegt zoals aangegeven in de vraag en vink het aankruishokje in 
de rechtermarge aan telkens als u het genoemde bewijsstuk bij de aanvraag zal voegen. 
Alle gegevens worden gevraagd op straffe van onvolledigheid tenzij uitdrukkelijk wordt gesteld dat u niet verplicht bent om 
de vraag te beantwoorden. 
 
Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie over de milieuvergunningenreglementering en de teksten van het decreet en het VLAREM vindt u op 
www.lne.be 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U moet  deze mededeling of melding naar het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente, of naar de 
deputatie van de provincieraad sturen. Meer informatie vindt u in rubriek J.  
Kruis bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vul het adres in nadat u alle vragen in dit formulier hebt 
beantwoord. 

 

 A Soort mededeling of melding 

A1 Kruis hieronder aan welke mededeling of melding u met dit formulier doet. 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 
Voor geval 1 moet u de procedure en akteneming volgen die is opgenomen in hoofdstuk IIIbis van titel I van het VLAREM.
Voor geval 2, 3 en 4 volgt u de procedure en akteneming die is opgenomen in hoofdstuk II van titel I van het VLAREM, 
behalve als u ook geval 1 hebt aangekruist: in dat geval volgt u de procedure en akteneming die is opgenomen in 
hoofdstuk IIIbis van titel I van het VLAREM. 
Als de verandering een nog niet vergund perceel betreft, moet u het aanvraagformulier voor een milieuvergunning 
gebruiken. Dit geldt ook voor punt 2 hieronder. 

  1 een kleine verandering aan een inrichting die in klasse 1 of 2 is ingedeeld 

  2 een nieuw onderdeel dat op zich in klasse 3 is ingedeeld bij een inrichting van klasse 1 of 2  

  3 een niet-vergunningsplichtige verandering aan een onderdeel van een inrichting van klasse 1 of 2, dat op zich in 
klasse 3 is ingedeeld 

  4 een onderdeel van een inrichting van klasse 1 of 2, dat tot nu toe niet vergunningsplichtig was, maar dat door een 
wijziging van de wetgeving nu tot klasse 3 behoort en dus meldingsplichtig is geworden 
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 B Gegevens van de exploitant 

 B1 In welke hoedanigheid doet u deze melding of mededeling? 
Als deze mededeling of melding door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u 
de gegevens in voor een van hen en voegt u de gegevens van de andere personen als aparte bijlage B1 bij dit 
formulier. Een extra invulformulier vindt u achteraan bij dit formulier. B1

  als rechtspersoon. Ga naar vraag B2. 

  als natuurlijke persoon. Ga naar vraag B6. 

 
 Gegevens van de rechtspersoon 

B2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 ondernemingsnummer                         

B3 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de 
milieuvergunning en die deze mededeling of melding ondertekent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

B4 Vul hieronder de gegevens in van de vertegenwoordiger die de natuurlijke persoon, vermeld in vraag B3 
vervangt bij diens afwezigheid. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

B5 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 
E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 e-mailadres        

 telefoonnummer       faxnummer       

 gsm-nummer        
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 Gegevens van de natuurlijke persoon 

B6 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus      

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 website        

 
 Gebruiksrecht van de exploitant 

B7 Bent u eigenaar van de  hele inrichting? 

  ja  

  nee  

B8 Bent u eigenaar van alle percelen waarop de exploitatie plaatsvindt? 

  ja  

  nee  

 B9 Voeg bij dit formulier als bijlage B9 een kopie van de documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt op basis van 
welke gebruikstitel u als exploitant de beschikking hebt over (onderdelen van) de inrichting en over de percelen 
waarop de exploitatie plaatsvindt of gepland is en waarvan u geen eigenaar bent. Als u over een ongeschreven 
gebruikstitel beschikt, voeg dan als bijlage B9 bij dit formulier minstens een verklaring op erewoord, waarin staat 
dat u beschikt over een gebruiksrecht over de inrichting en de percelen in kwestie. 

B9

 

 C Gegevens van de inrichting 

C1 Waar vindt de exploitatie plaats of waar is ze gepland? 

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 provincie        
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 C2 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarop de mede te delen of te melden 

onderdelen van de inrichting gelegen of gepland zijn. 
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een bijlage C2 bij dit formulier voegen. C2

 provincie  gemeente afdeling sectie  perceelnummer 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

C3 Wordt de melding of mededeling  voor een of meer van de onderdelen van de inrichting ingediend door 
een openbaar bestuur of een instelling die door een openbaar bestuur is opgericht? 

  ja  

  nee  

C4 Vul hieronder in hoeveel werknemers er na de verandering maximaal in de inrichting werken of kunnen 
werken. 

       

C5 Is er in de inrichting een comité voor preventie en bescherming op het werk? 

  ja  

  nee  

 

 D Inhoud van de mededeling of melding 

D1 Vermeld hieronder de mee te delen of te melden onderdelen van de inrichting (= voorwerp van de 
mededeling of melding). 

  Vermeld telkens de gewenste bijkomende vermogens, hoeveelheden enzovoort, alsook de rubrieken uit de 
indelingslijst die erop van toepassing zijn. 
Bij de mededeling van een kleine verandering vermeldt u ook de onderdelen die volgens de indelingslijst op zich 
in de derde klasse zijn ingedeeld. De indelingslijst is de lijst die als bijlage I bij titel I van het VLAREM is gevoegd 
(zie www.lne.be). Als u een vermindering opgeeft, vermeld dan “geen” bij rubriek als er niets meer is. 
Opgelet: een inrichting kan niet beschouwd worden als een standaardinrichting (rubrieken 15.5 en 19.8) als er 
ook andere rubrieken van toepassing zijn. Vraag meer informatie bij uw gemeente of provincie. 
Voeg zo nodig de gegevens als bijlage D1 bij dit formulier. D1

 omschrijving van elk onderdeel  van de inrichting dat 
u  mededeelt of meldt 

extra hoeveelheid 
of toestand 

toepasselijke rubriek of 
rubrieken (indicatief) 
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 E Algemene technische gegevens van de inrichting 

E1 Vermeld in volgorde van belangrijkheid de milieutechnisch relevante hoofdactiviteiten van de 
inrichting. 
U mag ten hoogste drie hoofdactiviteiten opgeven (in volgorde van belangrijkheid). 
Maak bij voorkeur gebruik van de indicatieve lijst die u kunt vinden op www.lne.be . 

 1       

 2       

 3       

 E2 Geef hieronder een korte, algemene beschrijving van de bedrijfs- of productieprocessen voor de 
hele inrichting en voor de onderdelen die u hier meedeelt of meldt. 
U kunt de gegevens zo nodig als een aparte bijlage E2 bij dit formulier voegen. E2

 voor  de hele inrichting        

        

        

 voor  de onderdelen        

        

        

E3 Vermeld hieronder de rubrieken uit de indelingslijst die van toepassing zijn op alle onderdelen die de 
inrichting zou omvatten als van de mededeling akte zou worden genomen of melding die u nu doet 
correct is,  alsook de gewenste vermogens, hoeveelheden enzovoort. 

  De indelingslijst is de lijst van bijlage I van Titel I van het VLAREM (zie www.lne.be). 
De totale hoeveelheid of toestand is de som van het vergunde en het nu gemelde of meegedeelde. Als er veel 
rubrieken op de inrichting in haar geheel van toepassing zijn, vult u bij voorkeur in de tabel hieronder de 
rubrieken in die van toepassing zijn op wat nu wordt meegedeeld of gemeld. De andere rubrieken vult u dan aan 
in bijlage E3. Vermeld in beide gevallen wel de totale hoeveelheid voor elke rubriek. Vermeld de klasse en de 
eenheid. Als er geen eenheid is, schrijft u “geen”. 

E3

 indelingsrubriek  totale hoeveelheid of 
toestand voor de rubriek 

eenheid klasse volgens de 
afzonderlijke rubriek 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 E4 Voeg een bijlage E4 bij dit formulier waarin u vermeldt welke preventieve maatregelen er worden genomen om 
met toepassing van de beste beschikbare technieken: 
- afvalstoffen te beperken 
- minder gevaarlijke stoffen te gebruiken 
- nevenproducten uit het proces terug te winnen of te recycleren 
- zo weinig mogelijk grondstoffen (ook water) te gebruiken en een zo groot mogelijke energie-efficiëntie 

teweeg te brengen  
- het effect van geluid, trillingen, stralingen, lucht-, bodem- en waterverontreiniging, en risico’s voor het 

milieu te voorkomen of te beperken 
- ongevallen te voorkomen en risico’s voor het milieu te beperken 
- aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor de inrichting te voldoen 
- invloeden op het natuurlijk milieu zo veel mogelijk te beperken en eventuele schade zo veel mogelijk 

ongedaan te maken. 
U kunt eventueel verwijzen naar de bijlagen die u voor de beantwoording van de vragen uit rubriek E en F bij dit 
formulier moet voegen. 

E4
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 E5 Voeg voor de watertoets voor zover als relevant gelet op het voorwerp van de mededeling en altijd als wat 
medegedeeld wordt in een overstromingsgebied is gelegen (zie www.watertoets.be of vraag aan uw gemeente) 
, een bijlage E5 bij dit formulier waarin u de volgende gegevens over het hemelwater vermeldt : 
1 de totale verharde oppervlakte (daken, parkeerterreinen …) 
2 het aandeel hemelwater dat rechtstreeks wordt geloosd (m², are, ha) en de plaats waarin dat hemelwater 

wordt geloosd 
3 een beschrijving van: 

a)  de bronbeperkende maatregelen: (bijvoorbeeld minder verharde terreinen, vegetatiedaken …) 
b)  de mogelijke verontreiniging van het hemelwater 
c)  de verontreinigingsbronnen 
d)  de behandelingstechnieken (bijvoorbeeld KWS-afscheider en/of zandfilter) 
e)  de voorzorgen die werden genomen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het 

inplanten van afsluitbare leidingen, calamiteitenbekkens, aftakkingen naar het (openbare) 
afvalwaterriool … 

f)  het hergebruik van een bepaalde hoeveelheid hemelwater: 
- voor de productie 
- voor sanitair 
- voor andere doeleinden 
- verdere mogelijkheden tot gebruik in de toekomst 

g)  het aandeel van het hemelwater dat wordt geïnfiltreerd en/of gebufferd (m², are, ha): 
- aard en beschrijving van de infiltratie en/of buffervoorziening 
- plaats waarin gebufferd hemelwater wordt geloosd 
- grootte van de regenwaterput of waterbuffer. E5

 

 F Inrichtingen waarop specifieke rubrieken van het VLAREM van toepassing zijn 
 
 Rubriek 53 van de VLAREM-indelingslijst (grondwaterwinningen) 

 F1 Vul de onderstaande gegevens in voor de mededeling of melding van een grondwaterwinning 
die in zijn geheel na de verandering in klasse 3 is ingedeeld. 
Als het om verschillende grondwaterwinningen gaat, voegt u de gegevens voor elke grondwaterwinning als een 
aparte bijlage F1 toe en groepeert u ze per watervoerende laag. Ook als u over onvoldoende plaats beschikt, 
kunt u de gegevens in een aparte bijlage F1 toevoegen. 

F1 

 geplande diepte van de grondwaterwinning (boorput, 
steenput, vijver ...) ten opzichte van het maaiveld       

 bestemming van het grondwater       

 aantal grondwaterwinningen       

 maximaal jaar- en dagdebiet per laag       

 maximaal jaar- en dagdebiet in totaal       

F2 Voeg bij dit formulier ook als bijlage F2 de gegevens en documenten die vermeld worden in de 
toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F2 

F2 

 
 

 Subrubriek 9.3 tot en met 9.8 van de VLAREM-indelingslijst (dieren) 

 Als een of meer van de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de VLAREM-indelingslijst (gevogelte, varkens, 
runderen en andere dieren) op uw inrichting van toepassing zijn, voegt u als bijlage F3 bij dit formulier een 
overzicht toe van de vergunde aantallen dierplaatsen en de vergunde aantallen dieren, gespecificeerd volgens 
de diersoorten (categorieën), minstens deze zoals vermeld in de tabel onder punt F 3 in de toelichtingsbijlage bij 
dit formulier. 
 

F3

F3 
 

Vermeld op de uitvoeringsplannen die u als bijlage H2 bij dit formulier moet voegen, per stal: 
- per stal en stalonderdeel het maximum aantal dierplaatsen en het maximum aantal dieren en de opslag van 

mest 
- de aanhorigheden zoals de toegangswegen, de losplaatsen en de opslagplaatsen  
- welke stallen al dan niet ammoniakemissiearm zijn gebouwd of zullen worden gebouwd, en het systeem van 

emissiearme staltechniek dat daarbij wordt toegepast. 
Hiervoor kunt u onder andere gebruikmaken van de typetabel, vermeld in punt F7.1 in de toelichtingsbijlage bij 
het aanvraagformulier voor een milieuvergunning. 
Opslag van mest op andere plaatsen buiten de inrichting kan afzonderlijk vermeld worden. 
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 Rubriek waarbij in de vierde kolom van de VLAREM-indelingslijst een letter 'Y' is vermeld 

 F4 Als de mededeling betrekking heeft op een kleine 'verandering van een BKG-inrichting' zoals gedefinieerd in 
artikel 1 van titel I van het VLAREM, voegt u als bijlage F4 bij dit formulier een aanpassing van het monitoring-
plan, die door het verificatiebureau geverifieerd is en door de afdeling, bevoegd voor de luchtverontreiniging 
goedgekeurd is, zoals bepaald in punt D8 in de toelichtingsbijlage bij het aanvraagformulier voor een 
milieuvergunning. 

F4

 

 G Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen 

G1 Hebt u voor de verandering van de inrichting of van een gedeelte van de inrichting een 
stedenbouwkundige vergunning nodig? 
Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) is voor sommige inrichtingen vereist krachtens het 
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. 

  ja.  

  nee. U moet vraag G2 niet beantwoorden. 

G2 Hebt u al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend? 

  ja. Voeg een afschrift van de beslissingen over de stedenbouwkundige vergunningaanvragen als bijlage G2 
bij dit formulier. Als er nog geen uitspraak werd gedaan, vermeldt u hieronder de datum van de aanvraag en 
de overheid waarbij u de aanvraag hebt ingediend. G2

 datum van de aanvraag  dag     maand     jaar          

 overheid        
  nee 

 Beslissingen over vergunningaanvragen en mededelingen voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters 
of de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming van grondwater, en meldingen 

 G3 Voeg als bijlage G3 een afschrift bij dit formulier van de beslissingen over vergunningsaanvragen en 
mededelingen voor de exploitatie, de lozing van afvalwater of de verwijdering van afvalstoffen, of ter 
bescherming van grondwater. Vermeld ook telkens de datum van de vergunningsaanvraag en de overheid 
waarbij ze werd ingediend. Als er melding van gedaan is, geeft u het voorwerp en de datum van de melding of 
meldingen. 

G3

 G4 Als het gaat om beslissingen als vermeld in G3 die de deputatie van de provincieraad of de minister heeft 
genomen op basis van de VLAREM-procedure, voegt u alleen de volgende gegevens als bijlage G4 bij dit 
formulier: 
− de datum van de beslissing 
− het refertenummer van de beslissing 
− de overheid die het besluit heeft genomen 
− de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit. 

G4

 
G5 Werd voor deze inrichting aan de minister een afwijking op de algemene of sectorale milieuvoorwaarden 

van titel II van het VLAREM gevraagd? 
 U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Een afwijking kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning 
kunt krijgen want er kan geen vergunning verleend worden indien niet voldaan is aan de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden. 

   ja. Als de minister al een of meer afwijkingsbeslissingen heeft genomen, vermeldt u in bijlage G5 alleen de 
datum van de beslissing en de naam van de exploitant zoals die in het besluit vermeld wordt. Als er nog 
geen beslissing werd genomen, verduidelijkt u in bijlage G5 welke afwijking u hebt gevraagd. G5

  nee 
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 H Bij te voegen bewijsstukken 

H1 Voeg bij dit formulier alle bewijsstukken die u in rubriek A tot en met G hebt aangekruist. 

 H2 Voeg bij dit formulier als bijlage H2 ook een of meer uitvoeringsplannen op een schaal van ten minste 1:200 
waarop de volgende gegevens staan: 
1 de beschrijving van de toestand voor de geplande verandering 
2 de beschrijving van de toestand na de geplande verandering 
3 per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping die bij de verandering betrokken 

zijn, de volgende gegevens: 
a)  de schikking van de installaties, machines, toestellen, apparaten, eventueel met bijbehorende motoren 

en het vermogen ervan, opslagplaatsen met de capaciteit ervan 
b)  de lozingspunten van het afvalwater 
c)  de als hinderlijk ingedeelde handelingen 
d)  de aanwezige hoeveelheid afvalstoffen en aard ervan. 

H2 

 

 I Ondertekening 

I 1 Vul de onderstaande verklaring in. 
Als de mededeling of melding door een rechtspersoon wordt gedaan, moet deze verklaring worden ondertekend door de 
persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de milieuvergunning en van wie de gegevens werden ingevuld in 
vraag B3. Als een natuurlijke persoon de mededeling of melding doet, moet de persoon, vermeld in vraag B6 deze 
verklaring ondertekenen. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld. 

 plaats        

 datum  dag     maand     jaar          

 handtekening 
 
  

      

 voor- en achternaam        

 

 J Aan wie bezorgt u deze mededeling of melding? 

J1 Opgelet! De onderstaande beschrijving is niet meer dan een samenvatting van de regelgeving. Alleen de reglementaire 
tekst zelf heeft rechtskracht.  
 
Bezorg dit formulier met een aangetekende brief aan de bevoegde overheid. U kunt het ook tegen ontvangstbewijs bij de 
bevoegde overheid afgeven. De bevoegde overheid is de overheid die op het tijdstip van deze melding of mededeling in 
eerste aanleg voor de inrichting bevoegd is. Voor inrichtingen die in klasse 1 zijn ingedeeld en voor inrichtingen van 
openbare besturen of van een door een openbaar bestuur opgerichte instelling, die in klasse 2 zijn ingedeeld, is dat de 
deputatie van de provincieraad van de provincie waar de inrichting gelegen is. Voor inrichtingen van private bedrijven, 
particulieren en vzw’s, die in klasse 2 zijn ingedeeld, is dat het college van burgemeester en schepenen van de stad of 
gemeente waar de inrichting gelegen is. 
Als uw inrichting verschillende klassen omvat, stuurt u dit formulier naar de overheid die voor de hoogste klasse bevoegd 
is. Als de inrichting zich over meer dan een gemeente of provincie uitstrekt, moet u de mededeling of melding telkens bij 
elk van die betrokken bevoegde overheden indienen. 
Over het aantal exemplaren dat u moet indienen, vindt u meer informatie in hoofdstuk IIIbis van titel I van het VLAREM. 

J2 Kruis bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vul het adres in. 
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 K Hoe gaat het nu verder met uw mededeling of melding? 
 
 Na de mededeling van een kleine verandering 

K1 Opgelet! De onderstaande beschrijving van de verdere afhandeling van uw mededeling is niet meer dan een 
samenvatting van de regelgeving. Alleen de reglementaire tekst zelf heeft rechtskracht. 
 
Stap 1: De bevoegde overheid onderzoekt of de mededeling volledig en ontvankelijk is. Binnen 14 kalenderdagen nadat 
u uw mededeling hebt ingediend, krijgt u van de bevoegde overheid een schriftelijke kennisgeving van de beslissing over 
de ontvankelijkheid en de volledigeheid.: 
1° De mededeling is onontvankelijk. De kennisgeving vermeldt tevens de reden van de onontvankelijkheid en wijst 

eventueel de overheid aan die bevoegd geacht wordt om kennis te nemen van de mededeling of van de 
vergunningaanvraag. 

2° De mededeling is onvolledig. De bevoegde overheid vermeldt in de kennisgeving welke inlichtingen en gegevens 
ontbreken of nadere toelichting vereisen  

3° De mededeling is ontvankelijk en volledig. Er wordt overgegaan tot stap 2. 
Als de bevoegde overheid binnen 14 kalenderdagen na het indienen van de mededeling of na het verstrekken van de 
aanvullende gegevens geen schriftelijke kennisgeving aan de indiener heeft gestuurd, wordt de mededeling geacht 
ontvankelijk en volledig te zijn.  
 
Stap 2: De adviesverlenende overheidsorganen brengen hun advies uit binnen een termijn van 30 kalenderdagen. 
 
Stap 3: De bevoegde overheid doet bij gemotiveerd besluit uitspraak over de mededeling van de kleine verandering 
binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving. 
De verandering wordt door een akteneming vergund voor een bepaalde termijn. De einddatum mag die van de lopende 
vergunning niet overschrijden. Het besluit van de bevoegde overheid kan bijzondere vergunningsvoorwaarden opleggen. 
 
Stap 4: De bevoegde overheid kan beslissen dat voor de beoogde verandering een vergunning moet worden 
aangevraagd als ze vaststelt dat de verandering: 
1° een extra risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt 
2° de bestaande hinder vergroot. 

Tegen die vaststelling kan geen beroep worden aangetekend. 
 
Stap 5: Als het gaat om een uitspraak van de deputatie van de provincie, wordt de akteneming bekendgemaakt volgens 
artikel 35, 5°, van titel I van het VLAREM. Als het gaat om een uitspraak van het college van burgemeester en 
schepenen, wordt ze bekendgemaakt volgens artikel 36, 5°, van titel I van het VLAREM. 
 
Stap 6: Zowel tegen de akteneming als tegen de weigering ervan kan beroep worden aangetekend, behalve ingeval de 
bevoegde overheid vaststelt dat voor de beoogde verandering een vergunning moet worden aangevraagd (zie stap 4). 

 
 

 Na de melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 

K2 Opgelet! De onderstaande beschrijving van de verdere afhandeling van uw melding is niet meer dan een samenvatting 
van de regelgeving. Alleen de reglementaire tekst zelf heeft rechtskracht. 
 
De bevoegde overheid neemt akte van uw melding. Als het gaat om een akteneming door de deputatie van de provincie, 
wordt de akteneming bekendgemaakt volgens artikel 35, 5°, van titel I van het VLAREM. Als het gaat om een akteneming 
door het college van burgemeester en schepenen, wordt ze bekendgemaakt volgens artikel 36, 5°, van titel I van het 
VLAREM. 
De verandering van de inrichting mag worden aangevat op de dag na de datum waarop de melding met alle vereiste 
gegevens werd gedaan. 
De exploitatie van een inrichting die na de inbedrijfstelling door aanvulling of wijziging van de indelingslijst meldings-
plichtig wordt, mag worden voortgezet voor zover de melding met alle vereiste gegevens werd gedaan binnen de zes 
maanden. 
De exploitatie moet voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen van titel II van het VLAREM. De overheid die 
bevoegd is voor de akteneming, kan bepaalde aanvullende milieuvoorwaarden opleggen. 
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 Bijlage B1 bij de mededeling of melding 
VLAREM-01B1-03022009 

   
 Waarvoor dient deze bijlage? 

Als de melding of mededeling door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens in voor een van hen 
in het hoofdformulier en voegt u de gegevens van de andere personen hier als aparte bijlage B1 bij dat formulier.  

 

 Gegevens van de mede-exploitanten 

1 Vul hieronder de gegevens in van de mede-exploitant die een rechtspersoon is. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 
e-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 
 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 ondernemingsnummer                         

 
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 

Het e-mailadres en faxnummer zijn facultatief. U mag kiezen tussen een telefoonnummer en een GSM-nummer. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 telefoonnummer       faxnummer       

 gsm-nummer        

 e-mailadres        

3 Vul hieronder de gegevens in van de  mede-exploitant die een natuurlijke persoon is. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. De vermelding van uw e-mailadres, website en 
faxnummer is niet verplicht. U mag kiezen tussen een privételefoonnummer en een GSM-nummer. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer werk        faxnummer       

 privételefoon       gsm-nummer       

 e-mailadres        

 website        
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 Toelichtingsbijlage bij de mededeling of 
melding  

VLAREM-02bis-03022009 

   
 
Dit deel van het formulier vermeldt de verplichte gegevens en documenten die bij de mededeling of melding moeten worden 
gevoegd. De toelichtingsbijlage zelf hoeft niet mee ingediend te worden. 
 
F2 EXTRA GEGEVENS GRONDWATERWINNING 
 
- de motivering voor de gevraagde debieten. 
- als er een boorverslag is opgesteld, voegt u een kopie ervan, met een boorstaat en een putschema. Dat boorverslag moet 

door de boorfirma zijn opgesteld volgens de code van goede praktijk. 
- een beschrijving van volgende gegevens, indien nodig aangevuld door bijlagen, voor elk van de grondwaterwinningen, 

gegroepeerd per watervoerende laag: 
a) de identificatie van de watervoerende laag, zo mogelijk met verwijzing naar de unieke code zoals weergegeven in de 

tabel van bijlage 2bis bij dit besluit, het aantal grondwaterwinningen in die watervoerende laag en de (beoogde) 
type(s) van de grondwaterwinning(en) (verbuisde boorput, steenput of ringput, vijver …); 

b) activiteit waarvan de grondwaterwinning deel uitmaakt; 
c) de bestemming van het grondwater en, als er meerdere bestemmingen zijn, het aandeel per bestemming; 
d) de noodzakelijke waterkwaliteit met een verantwoording (eventueel aangevuld met analyseresultaten); 
e) de beoogde maximumhoeveelheid te winnen grondwater, uitgedrukt in m³ per dag en per jaar, met een 

verantwoording voor de gevraagde hoeveelheid en de wijze waarop de hoeveelheid werd berekend; 
f) de (geplande) ligging van alle putten van de grondwaterwinning op een kadastraal plan en een topografisch plan 

1/10.000. De kadastrale kaart mag vervangen worden door aanduidingen op het inrichtingsplan (schaal 1:200), op 
voorwaarde dat het plan voldoende referentiepunten geeft (bijvoorbeeld wegen, perceelsgrenzen); 

g) de resultaten van de peilmetingen, uitgevoerd conform de (bijzondere) vergunningvoorwaarden van de bestaande 
vergunning; 

h) bij een proefpomping of bij een bronbemaling: het schema van de pomping, de aanvangs- en einddatum, de reden 
van de pomping, de capaciteit van de pompen en het aantal pompen. 

i) de apparatuur en/of middelen voor de meting van het gewonnen grondwatervolume en het grondwaterpeil 
  
 
F3 DIEREN 
 
1. de ingevulde tabel  

- per stal het maximum aantal dierplaatsen en het maximum aantal dieren dat in de inrichting zal gehouden worden; 
- welke stallen al dan niet ammoniakemissiearm zijn/worden gebouwd en het daarbij toegepaste systeem van 

emissiearme staltechniek; 
Hiervoor kan onder andere gebruikgemaakt worden van de onderstaande typetabel. 
Jonge zeugen en jonge beren worden voor wat de indelingsrubriek 9.4.1.d. betreft, beschouwd als mestvarkens. 
Opslag van mest op andere plaatsen buiten de inrichting kan afzonderlijk vermeld worden. 

 
DIERSOORT STAL 1 STAL 2 (enz…) TOTAAL 
VARKENS    
kraamhokken    
drachtige en lege zeugen + beren    
jonge zeugen    
biggen >10 weken    
biggen >10 w < 15 w    
vleesvarkens>10 w geen waterbesparing    
vleesvarkens>10 w waterbesparing    
mestvarkens >30 kg (rubriek 9.4.1.d)    
KIPPEN    
legkippen    
opfokkippen    
RUNDVEE, stallen niet ingestrooid    
melkvee    
vleeskalveren    
runderen > 3 maand en < 2 jaar    
andere runderen    
RUNDVEE ingestrooide bindstallen    
zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    
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melkvee    
runderen < 1 jaar    
runderen 1 à 2 jaar    
vleesstieren 6-12 maand    
vleesstieren > 1 jaar    
RUNDVEE ingestrooide loopstallen    
zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    
melkvee    
runderen < 1 jaar    
runderen 1 à 2 jaar    
vleesstieren 6-12 maand    
vleesstieren > 1 jaar    
ANDERE DIERSOORTEN    
    
    
    
    
    
OPSLAG MENGMEST    
OPSLAG ANDERE DAN MENGMEST    
    
GEBRUIKT SYSTEEM VAN 
AMMONIAKREDUCTIE 

   

 
 
 
2. als het een gemengde inrichting betreft (rubriek 9.5.): de berekening van de formule voor de bepaling van de klasse-indeling 

die op het bedrijf van toepassing is; 
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BIJLAGE 3.B 
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 Melding van de exploitatie of verandering 
van een inrichting van uitsluitend klasse 3

VLAREM-03-03022009 

 
In te vullen door de  
behandelende afdeling 

dossiernummer  
Aan het college van burgemeester en schepenen 

straat en nummer  indieningsdatum 

 

postnummer en gemeente   
  
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier doet u de volgende melding aan de overheid in een van de volgende gevallen: 
- u bent van plan een nieuwe inrichting van uitsluitend klasse 3 te exploiteren 
- u exploiteert een inrichting die niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig was, maar die door een wijziging van de 

wetgeving meldingsplichtig is geworden als een inrichting van klasse 3 
- u bent van plan een verandering aan te brengen aan een al eerder gemelde inrichting, die na de verandering 

ingedeeld blijft als inrichting van klasse 3. 
De klasse van de inrichting wordt bepaald door de rubrieken van de indelingslijst die er op van toepassing zijn. De 
indelingslijst is de lijst in bijlage I bij titel I van het VLAREM (zie www.lne.be) 
Standaardinrichtingen (indelingsrubrieken 15.5 en 19.8 ) zijn inrichtingen van klasse 3. U moet ze dus ook met dit 
formulier melden. 
Waarvoor gebruikt u dit formulier niet? 
U kunt dit formulier niet gebruiken als het gaat om een onderdeel dat op zich in klasse 3 is ingedeeld, maar dat deel 
uitmaakt van een inrichting van klasse 1 of 2. 
Er is een vereenvoudigde melding mogelijk als de inrichting onlosmakelijk verbonden is met de woonfunctie van een 
onroerend goed dat hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt. Vraag meer informatie bij uw gemeente. 
Hoe vult u dit formulier in?  
Nummer elk bewijsstuk dat u als bijlage bij dit formulier voegt zoals aangegeven in de vraag en vink het aankruishokje in 
de rechtermarge aan. 
Waar vindt u meer informatie? 
Dit formulier is een toepassing van artikel 2 van titel I van het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning). Meer informatie over de milieuvergunningenreglementering en de teksten van het decreet en het 
VLAREM vindt u op www.lne.be. 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de inrichting gelegen is.. 

 

 A Soort melding 

A1 Kruis hieronder aan welke melding u met dit formulier doet. 

  u bent van plan een nieuwe inrichting van klasse 3 te exploiteren 

  u exploiteert een inrichting die niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig was, maar die door een wijziging van de 
wetgeving meldingsplichtig is geworden als een inrichting van klasse 3 

  u bent van plan een verandering aan te brengen aan een al eerder gemelde inrichting die na de verandering 
ingedeeld blijft als inrichting van klasse 3 

 

 B Gegevens van de exploitant 

 B1 In welke hoedanigheid doet u deze melding? 
Als deze melding door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens 
in voor een van hen en voegt u de gegevens van de andere personen als aparte bijlage B1 bij dit formulier. B1

  als rechtspersoon. Ga naar vraag B2. 

  als natuurlijke persoon. Ga naar vraag B4. 

 
 Gegevens van de rechtspersoon 

B2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 
E-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht.  
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Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft 
ondergaan (bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijziging de 
datum in waarop die wijziging in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. 
Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website       

 datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

 publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

 laatste relevante wijziging dag     maand     jaar          

 ondernemingsnummer                         

B3 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 
 E-mailadres en faxnummer  van de contactpersoon zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de 
kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 Gegevens van de natuurlijke persoon 

B4 Vul hieronder uw gegevens in als natuurlijke persoon. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in het identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent.. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 website        
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 Gebruiksrecht van de exploitant 

B5 Bent u eigenaar van de hele inrichting? 

  ja  

  nee  

B6 Bent u eigenaar van alle percelen waarop de exploitatie plaatsvindt? 

  ja 

  nee  

 B7 Voeg bij dit formulier als bijlage B7 een kopie van de documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt op basis van 
welke gebruikstitel u als exploitant de beschikking hebt over (de onderdelen van) de inrichting en over de 
percelen waarop de exploitatie plaatsvindt of gepland is en waarvan u geen eigenaar bent. Als u over een 
ongeschreven gebruikstitel beschikt, voeg dan als bijlage B7 bij dit formulier minstens een verklaring op 
erewoord, waarin staat dat u beschikt over een gebruiksrecht over de inrichting en de percelen in kwestie. 

B7

 

 C Gegevens van de inrichting 

C1 Waar vindt de exploitatie plaats of waar is ze gepland? 

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 provincie        

 C2 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarop de onderdelen van de 
inrichting die u nu meldt, gelegen of gepland zijn. 
 
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage C2 bij dit formulier voegen. C2 

 provincie  gemeente afdeling sectie  perceelnummer 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

C3 Vul hieronder in hoeveel werknemers er maximaal in de inrichting zullen werken? 

       

C4 Om welke soort inrichting gaat het? 
Omschrijf de hoofdactiviteit (bijvoorbeeld bakkerij, kantoor …). U kunt ook gebruikmaken van de indicatieve lijst van 
hoofdactiviteiten op www.lne.be. 
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 C5 Omschrijf in de onderstaande tabel de activiteiten van de inrichting en vermeld de technische 

kenmerken en de rubrieken van de VLAREM-indelingslijst die van toepassing zijn op de 
inrichting waarvoor u de melding doet. 
Preciseer de technische kenmerken die volgens de indelingslijst bepalend zijn voor de indeling, zoals 
opslagcapaciteit, elektrisch of thermisch vermogen, debiet van het gewonnen water … Die preciseringen zijn 
ook nodig als het om een standaardinrichting gaat (rubrieken 15.5 en 19.8). 
Opgelet: een inrichting kan niet beschouwd worden als een standaardinrichting als er ook andere rubrieken van 
toepassing zijn. Vraag meer informatie bij uw gemeente. 
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage C5 bij dit formulier voegen. C5

 omschrijving van de activiteit  technische kenmerken  VLAREM-
rubriek(en) 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

C6 Is de inrichting een grondwaterwinning of bevat ze een grondwaterwinning? 

  ja.  

  nee. U moet  vraag D1 niet beantwoorden. 

 

 D Gegevens van de grondwaterwinning 

 D1 Vul hieronder de gegevens van de grondwaterwinning in. 
Als het om verschillende grondwaterwinningen gaat, voegt u de gegevens voor elke grondwaterwinning als een 
aparte bijlage D1 toe en groepeert u ze per watervoerende laag. Als u over onvoldoende invulruimte beschikt, 
kunt u de gegevens ook in een aparte bijlage D1 toevoegen. D1

 geplande diepte van de grondwaterwinning (boorput, 
steenput, vijver ...) ten opzichte van het maaiveld

      

 bestemming van het grondwater       

 debiet per laag       

 totaaldebiet       

 aantal putten       

D2 Voeg een bijlage D2 bij dit formulier waarin u aangeeft waarom het gevraagde debiet nodig is. D2

 D3 Als er een boorverslag is opgesteld, voegt u een kopie ervan, met een boorstaat en een putschema, als bijlage 
D3 bij dit formulier. Dat boorverslag moet door de boorfirma zijn opgesteld volgens de code van goede praktijk 
voor boringen. Die code van goede praktijk vindt u in bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM. D3

 

 E Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen 

E1 Hebt u voor de inrichting, de verandering van de inrichting of van een gedeelte van de inrichting een 
stedenbouwkundige vergunning nodig? 
Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) is voor sommige inrichtingen vereist krachtens het 
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. 

  ja. 

  nee. U moet vraag E2 niet beantwoorden. 
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E2 Hebt u al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend? 

  ja. Voeg een afschrift van de beslissingen over de stedenbouwkundige vergunningaanvragen als bijlage E2 
bij dit formulier. Als er nog geen uitspraak werd gedaan, vermeldt u hieronder de datum van de aanvraag en 
de overheid waarbij u de aanvraag hebt ingediend. E2

 datum van de aanvraag  dag     maand     jaar          

 overheid        

  nee 

 E3 Voeg als bijlage E3 een afschrift toe van de beslissingen over vergunningsaanvragen en mededelingen voor de 
exploitatie, de lozing van afvalwater of de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming van grondwater. 
Vermeld ook telkens de datum van de vergunningsaanvraag en de overheid waarbij ze werd ingediend. Als er 
melding van gedaan is, geeft u het voorwerp en de datum van de melding of meldingen. E3

 E4 Als het gaat om beslissingen als vermeld in E3, die de deputatie van de provincieraad of de minister heeft 
genomen op basis van de VLAREM-procedure, voegt u alleen de volgende gegevens als bijlage E4 bij dit 
formulier: 
− de datum van de beslissing 
− het refertenummer van de beslissing 
− de instantie die het besluit heeft genomen 
− de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit. E4

 

 F Bij te voegen bewijsstukken 

F1 Voeg bij dit formulier alle bewijsstukken die u in rubriek A tot en met E hebt aangekruist. 

F2 Voeg bij dit formulier als bijlage F2 ook een plan op een schaal van ten minste 1:500, waarop de ligging van de 
inrichting op het kadastraal perceel is aangegeven. 

F2

 F3 Voeg bij dit formulier als bijlage F3 ook een of meer uitvoeringsplannen op een schaal van ten minste 1:200, 
waarop de volgende gegevens staan: 
- per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping, de schikking van de installaties, 

machines, toestellen, apparaten, met eventuele bijbehorende motoren en het vermogen ervan 
- alle opslagplaatsen, met de capaciteit ervan 
- de lozingspunten van het afvalwater. F3

F4 Hoeveel van de bijlagen met een vast nummer hebt u bij dit formulier gevoegd? 

       bijlagen 

F5 Hebt u nog andere bijlagen bij dit formulier gevoegd? 

  ja. Voeg een overzichtslijst met de extra toegevoegde bijlagen, met nummering, als bijlage F5 bij dit 
formulier. 

F5

  nee 
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 G Ondertekening 

G1 Vul de onderstaande verklaring in. 
Als de exploitant een rechtspersoon is, moet deze verklaring worden ondertekend door de verantwoordelijke 
afgevaardigde van de exploitant. 
Als de exploitant een natuurlijke persoon is, moet hij zelf deze verklaring ondertekenen. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld. 

 plaats        

 datum  dag     maand     jaar          

 handtekening 
 
  

      

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 
 H Aan wie bezorgt u deze mededeling of melding? 

H1 Stuur dit meldingsformulier per aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
waar de inrichting gelegen is. U kunt het daar ook tegen ontvangstbewijs afgeven. 
Over het aantal exemplaren dat u moet indienen, vindt u meer informatie in hoofdstuk II van titel I van het VLAREM. 

 
 I Hoe gaat het nu verder met uw mededeling of melding? 

I1 Opgelet! De onderstaande beschrijving is niet meer dan een samenvatting van de regelgeving. Alleen de reglementaire 
tekst zelf heeft rechtskracht. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van uw melding. 
De exploitatie van de inrichting mag worden aangevat op de dag na de datum waarop de melding met alle vereiste 
gegevens werd gedaan. 
De exploitatie van een inrichting die na de inbedrijfstelling door een aanvulling of wijziging van de indelingslijst meldings-
plichtig wordt, mag worden voortgezet voor zover de melding met alle vereiste gegevens werd gedaan binnen de zes 
maanden. 
De exploitatie moet voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen van titel II van het VLAREM. De overheid die 
bevoegd is voor de akteneming, kan bepaalde aanvullende milieuvoorwaarden opleggen. 
Onverminderd de andere toepasselijke milieuvoorwaarden mag de gemelde inrichting van klasse 3 alleen effectief en 
rechtsgeldig geëxploiteerd worden voor zover de inplantingsplaats van de inrichting verenigbaar is met de geldende 
stedenbouwkundige voorschriften. De exploitatie is immers alleen toegestaan op voorwaarde dat is voldaan aan artikel 
4.1.1.1 of artikel 5bis.0.2, §2, van titel II van het VLAREM. 
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BIJLAGE 3.C 
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 Melding van de overname van een 
vergunde inrichting 

VLAREM-03-03022009 

 
In te vullen door de  
behandelende afdeling 

 het college van burgemeester en schepenen dossiernummer Aan 

 de deputatie van de provincieraad  

straat en nummer  indieningsdatum 

 

postnummer en gemeente   

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier meldt u dat u een vergunde inrichting van een andere exploitant zult overnemen. 
Als u ook iets verandert aan de inrichting, moet u daarvoor gebruikmaken van het formulier voor mededeling van een 
verandering of dat voor aanvraag van een milieuvergunning. 
Wie vult dit formulier in? 
Zowel de vorige als de nieuwe exploitant moet dit formulier invullen en ondertekenen. 
Wanneer moet u dit formulier indienen? 
U moet de melding doen voor de datum van inwerkingtreding van de overname. 
Hoe vult u dit formulier in? 
Nummer elk bewijsstuk dat u als bijlage bij dit formulier voegt zoals aangegeven in de vraag en vink het aankruishokje in 
de rechtermarge aan telkens als u het genoemde bewijsstuk toevoegt. 
Waar vindt u meer informatie? 
Dit formulier is een toepassing van artikel 42 van het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). 
Meer informatie over de milieuvergunningenreglementering en de teksten van het decreet en het VLAREM vindt u op 
www.lne.be 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Aan het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente, of aan de deputatie van de provincieraad. Meer 
informatie vindt u in rubriek H. 
Nadat u alle vragen hebt beantwoord, kruist u bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vult u het adres in. 

 

 A Gegevens van de meldingsplichtige nieuwe exploitant 

 A1 In welke hoedanigheid doet u deze melding? 
Als deze melding door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens 
in voor een van hen en voegt u de gegevens van de andere personen als aparte bijlage A1 bij dit formulier. A1 

 als rechtspersoon. Ga naar vraag A2. 

 als natuurlijke persoon. Ga naar vraag A4. 

 
 Gegevens van de rechtspersoon 

A2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. De vermelding van uw e-mail-
adres, website en faxnummer is niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 ondernemingsnummer                         
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 datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

 publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

 laatste relevante wijzigingen dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

A3 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van de rechtspersoon. 
Het e-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam       

 functie in de rechtspersoon       

 e-mailadres       

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 faxnummer       

 Gegevens van de natuurlijke persoon 

A4 Vul hieronder uw gegevens als natuurlijke persoon in. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam       

 geboorteplaats       

 geboortedatum dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer werk       gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres       

 website       

 Gebruiksrecht van de nieuwe exploitant 

A5 Bent u eigenaar van de  hele inrichting? 

 ja.  

 nee.. 

A6 Bent u eigenaar van alle percelen waarop de exploitatie plaatsvindt? 

 ja 

 nee 

 A7 Voeg bij dit formulier als bijlage A7 een kopie van de documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt op basis van 
welke gebruikstitel u als exploitant de beschikking hebt over (onderdelen van) de inrichting en over de percelen 
waarop de exploitatie plaatsvindt of gepland is en waarvan u geen eigenaar bent. Als u over een ongeschreven 
gebruikstitel beschikt, voeg dan als bijlage A7 bij dit formulier minstens een verklaring op erewoord, waarin 
staat dat u beschikt over een gebruiksrecht over de inrichting en de percelen in kwestie. A7 
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 B Gegevens van de vorige exploitant 

 B1 Wat was de hoedanigheid van de vorige exploitant? 
Als de vorige exploitant twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, vult u de gegevens in voor 
een van hen en voegt u de gegevens van de andere personen als aparte bijlage B1 bij dit formulier. B1 

 rechtspersoon. Ga naar vraag B2. 

 natuurlijke persoon. Ga naar vraag B4. 

 
 Gegevens van de rechtspersoon 

B2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. De vermelding van uw e-mail-
adres, website en faxnummer is niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

 naam       

 gebruikelijke afkorting       

 rechtsvorm       

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       faxnummer       

 e-mailadres       

 website       

 ondernemingsnummer                        

B3 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van de rechtspersoon. 
Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. 

 voor- en achternaam       

 functie in de inrichting       

 e-mailadres       

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 faxnummer       

 Gegevens van de natuurlijke persoon 

B4 Vul hieronder de gegevens van de exploitant in als die een natuurlijke persoon is. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 website        
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 C Gegevens van de inrichting 

C1 Waar vindt de exploitatie plaats? 

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 provincie        

 C2 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarop de over te nemen onderdelen 
van de inrichting gelegen zijn. 
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage C2 bij dit formulier voegen. C2 

 provincie  gemeente afdeling sectie  perceelnummer 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

C3 Vul hieronder in hoeveel werknemers er na de overname maximaal in de inrichting werken of kunnen 
werken. 

       

C4 Is er in de inrichting een comité voor preventie en bescherming op het werk? 

  ja  

  nee  

C5 Kruis aan wat voor de overname van toepassing is? 

  u neemt de inrichting (zoals ze tot nu toe vergund was) maar gedeeltelijk over. Gedeeltelijke overname betekent niet 
automatisch dat er na de overname twee verschillende inrichtingen met aparte vergunningen zijn. Meestal staat de 
vergunning die op de naam van de vorige eigenaar stond, nu op naam van de vorige en de nieuwe exploitant samen. 
 

  de gegevens, zijn niet meer identiek aan die in de overgenomen vergunning (zonder dat er sprake is van een 
verandering).  Als u enkel dit aankruist moet u vraag C6 niet beantwoorden. 

  de melding heeft betrekking op een inrichting die is ingedeeld op grond van een of meer subrubrieken 9.3 tot en met 
9.8 van de indelingslijst . Als u enkel dit aankruist moet u vraag C6 niet beantwoorden. 

  geen van de vorige gevallen is op de overname van toepassing. U moet de vragen C6 tot en met C8 niet 
beantwoorden. 

C6 Om welke soort inrichting u overneemt? 
Omschrijf de hoofdactiviteit (bijvoorbeeld bakkerij, kantoor …). U kunt ook gebruikmaken van de indicatieve lijst van 
hoofdactiviteiten op www.lne.be. 
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 C7 Vul de verschillende onderdelen van de inrichting in onderstaande tabel in. 
Omschrijf de onderdelen van de overgenomen inrichting, geef de hoeveelheid (opslagcapaciteit, elektrisch of 
thermisch vermogen, debiet van gewonnen water enzovoort), en vermeld de rubrieken van de VLAREM-
indelingslijst die van toepassing zijn op het hele onderdeel van de inrichting (indicatief). De indelingslijst is de 
lijst in bijlage I bij titel I van het VLAREM (zie www.lne.be). 
 
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage C7 bij dit formulier voegen. C7 

 omschrijving van de onderdelen van de inrichting hoeveelheid of toestand  toepasselijke rubriek 
of rubrieken 
(indicatief) 

                    

                    

                    

                    

                    

 C8 Voeg bij dit formulier als bijlage C8 een of meer uitvoeringsplannen op een schaal van ten minste 1:200 
waarop per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping die bij de overname betrokken 
zijn, de volgende gegevens staan met verduidelijking van de toestand voor en na de overname: 
- de schikking van de installaties, machines, toestellen, apparaten, eventueel met bijbehorende motoren en 

het vermogen ervan, en de opslagplaatsen met de capaciteit ervan 
- de lozingspunten van het afvalwater. C8 

 

 D Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen 

 D1 Voeg bij dit formulier als bijlage D1 een afschrift van de beslissingen over vergunningsaanvragen en 
mededelingen voor de exploitatie, de lozing van afvalwater of de verwijdering van afvalstoffen, of ter 
bescherming van grondwater. Vermeld ook telkens de datum van de vergunningsaanvraag en de overheid 
waarbij ze werd ingediend. Als er melding van gedaan is, geeft u het voorwerp en de datum van de melding of 
meldingen. D1 

 D2 Als het gaat om beslissingen als vermeld in D1, die de deputatie van de provincieraad of de minister heeft 
genomen op basis van de VLAREM-procedure, voegt u alleen de volgende gegevens als bijlage D2 bij dit 
formulier: 
− de datum van de beslissing 
− het refertenummer van de beslissing 
− de instantie die het besluit heeft genomen 
− de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit. D2 

 

 E Subrubriek 9.3 tot en met 9.8 van de VLAREM-indelingslijst (Dieren) 

 E1 Als een of meer van de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de VLAREM-indelingslijst (gevogelte, varkens, 
runderen en andere dieren) op uw inrichting van toepassing zijn, voegt u als bijlage E1 een overzicht toe van 
de vergunde aantallen dierplaatsen en de vergunde aantallen dieren, gespecificeerd volgens de diersoorten 
(categorieën). Dat overzicht bevat minstens de diersoorten die zijn opgenomen in de tabel in punt E1van de 
toelichtingsbijlage bij dit formulier. 
 E1 

E2 Vermeld op de uitvoeringsplannen die u als bijlage C8 bij dit formulier moet voegen, per stal: 
− per stal en stalonderdeel het maximum aantal dierplaatsen en het maximum aantal dieren en de opslag van 

de mest 
− de aanhorigheden zoals de toegangswegen, de losplaatsen en de opslagplaatsen  
− welke stallen al dan niet ammoniakemissiearm zijn of zullen zijn en het daarbij toegepaste systeem van 

emissiearme staltechniek. 
Opslag van mest op andere plaatsen buiten de inrichting kan afzonderlijk worden vermeld. 

 

E3 Voeg ook steeds de plannen die bij de geldende vergunningen horen, als bijlage E3 toe. E3 
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 F Bij te voegen bewijsstukken 

F1 Voeg bij dit formulier alle bewijsstukken die u in rubriek A tot en met E hebt aangekruist. 

 F2 Voeg bij dit formulier als bijlage F2 ook een plan op een schaal van ten minste 1:500, waarop de ligging van 
de inrichting op het kadastraal perceel is aangegeven. 
U hoeft het plan niet toe te voegen als de ligging van de inrichting nog volledig overeenstemt met die op het 
liggingsplan bij de overgenomen vergunning. F2 

 

 G Ondertekening 
 
 Ondertekening door de nieuwe exploitant 

G 1 Vul de onderstaande verklaring in. 
Als een rechtspersoon de melding doet, moet deze verklaring worden ondertekend door de verantwoordelijke 
afgevaardigde van de exploitant. Vul ook de functie van die persoon in de rechtspersoon in. 
Als de exploitant een natuurlijke persoon is, moet hij zelf deze verklaring ondertekenen. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn. 

 plaats        

 datum  dag     maand     jaar          

 handtekening 
 
  

      

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 Ondertekening door de vorige exploitant 

G 2 Vul de onderstaande verklaring in. 
Als een rechtspersoon de melding doet, moet deze verklaring worden ondertekend door de verantwoordelijke 
afgevaardigde van de exploitant. Vul ook de functie van die persoon in de rechtspersoon in. 
Als de exploitant een natuurlijke persoon is, moet hij zelf deze verklaring ondertekenen. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn. 

 plaats        

 datum  dag     maand     jaar          

 handtekening 
 
  

      

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        
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 H Aan wie bezorgt u deze melding? 

H1 Opgelet! De onderstaande beschrijving is niet meer dan een samenvatting van de regelgeving. Alleen de reglementaire 
tekst zelf heeft rechtskracht. 
Bezorg dit formulier met een aangetekende brief aan de bevoegde overheid. U kunt het ook tegen ontvangstbewijs bij de 
bevoegde overheid afgeven. De bevoegde overheid is de overheid die op het tijdstip van deze melding in eerste aanleg 
voor de inrichting bevoegd is. Voor inrichtingen die in klasse 1 zijn ingedeeld en voor inrichtingen van openbare besturen 
of van een door een openbaar bestuur opgerichte instelling, die in klasse 2 zijn ingedeeld, is dat de deputatie van de 
provincieraad. Voor inrichtingen van private bedrijven, particulieren en vzw’s, die in klasse 2 zijn ingedeeld, is dat het 
college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente waar de inrichting gelegen is. 
Als uw inrichting verschillende klassen omvat, stuurt u dit formulier naar de overheid die voor de hoogste klasse bevoegd 
is. Als de inrichting zich over meer dan één gemeente of provincie uitstrekt, moet u de melding telkens bij elk van die 
bevoegde overheden indienen. 
Als u als overnemer ook een verandering aan de inrichting wilt uitvoeren, moet u daarvoor een aanvraag of mededeling 
van de verandering doen.  
Over het aantal exemplaren dat u moet indienen, vindt u meer informatie in artikel 42 van titel I van het VLAREM. 

H2 Kruis bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vul het adres in. 

 I Hoe gaat het nu verder met uw melding? 

I1 Opgelet! De onderstaande beschrijving van de verdere afhandeling van uw melding is niet meer dan een samenvatting 
van de regelgeving. Alleen de reglementaire tekst zelf heeft rechtskracht. 
De bevoegde overheid neemt kennis van de melding van overname en gaat na welke lopende vergunningen op de 
gemelde inrichting van toepassing zijn. Ze kan daarover advies inwinnen. De toegestane vergunningen blijven geldig voor 
de duur ervan. 
De overheid stuurt vervolgens aan de overnemer die de melding heeft gedaan, een schriftelijke ontvangstmelding en 
stuurt een afschrift van die ontvangstmelding aan alle betrokken diensten. 
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 Bijlage A1 bij de melding van overname 
VLAREM-03A1-31032008 

   
 Waarvoor dient deze bijlage? 

Als de melding door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens in voor een van hen 
in het hoofdformulier en voegt u de gegevens van de andere personen hier als aparte bijlage A1 bij dat formulier.  

 

 Gegevens van de mede-exploitanten 

1 Vul hieronder de gegevens in van de mede-exploitant die een rechtspersoon is. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 
E-mailadres, faxnummer en website zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 
Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de data in waarop de 
laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Als de publicatie in het Belgisch Staatsblad niet 
verplicht is, hoeft u die data niet in te vullen.  

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 ondernemingsnummer                         

 datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

 publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

 laatste relevante wijzigingen dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          

  dag     maand     jaar          
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2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 

E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 e-mailadres        

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 faxnummer        

3 Vul hieronder de gegevens in van de  mede-exploitant die een natuurlijke persoon is. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres en website zijn niet verplicht. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 privételefoon       gsm-nummer       

 e-mailadres        

 website        
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 Bijlage B1 bij de melding van overname 
VLAREM-03B1-31032008 

   
 Waarvoor dient deze bijlage? 

Als de inrichting voordien door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen werd geëxploiteerd, vult u de gegevens in 
voor een van hen in het hoofdformulier en voegt u de gegevens van de andere personen hier als aparte bijlage B1 bij dat 
formulier.  

 

 Gegevens van de vorige mede-exploitanten 

1 Vul hieronder de gegevens in van de vorige mede-exploitant die een rechtspersoon is. 
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 
E-mailadres, faxnummer en website zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 
 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 ondernemingsnummer                         

 
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 

E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 e-mailadres        

 telefoonnummer       faxnummer       

 gsm-nummer        

3 Vul hieronder de gegevens in van de vorige  mede-exploitant die een natuurlijke persoon is. 
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en faxnummer zijn 
niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 website        
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 Toelichtingsbijlage bij de melding van 
overname  

VLAREM-02bis-03022009 

   
 
Dit deel van het formulier vermeldt de verplichte gegevens en documenten die bij de melding moeten worden gevoegd. De 
toelichtingsbijlage zelf hoeft niet mee ingediend te worden. 
 
 
E1 DIEREN 
 
1. de ingevulde tabel  

- per stal het maximum aantal dierplaatsen en het maximum aantal dieren dat in de inrichting zal gehouden worden; 
- welke stallen al dan niet ammoniakemissiearm zijn/worden gebouwd en het daarbij toegepaste systeem van 

emissiearme staltechniek; 
Hiervoor kan onder andere gebruikgemaakt worden van de onderstaande typetabel. 
Jonge zeugen en jonge beren worden voor wat de indelingsrubriek 9.4.1.d. betreft, beschouwd als mestvarkens. 
Opslag van mest op andere plaatsen buiten de inrichting kan afzonderlijk vermeld worden. 

 
DIERSOORT STAL 1 STAL 2 (enz…) TOTAAL 
VARKENS    
kraamhokken    
drachtige en lege zeugen + beren    
jonge zeugen    
biggen >10 weken    
biggen >10 w < 15 w    
vleesvarkens>10 w geen waterbesparing    
vleesvarkens>10 w waterbesparing    
mestvarkens >30 kg (rubriek 9.4.1.d)    
KIPPEN    
legkippen    
opfokkippen    
RUNDVEE, stallen niet ingestrooid    
melkvee    
vleeskalveren    
runderen > 3 maand en < 2 jaar    
andere runderen    
RUNDVEE ingestrooide bindstallen    
zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    
melkvee    
runderen < 1 jaar    
runderen 1 à 2 jaar    
vleesstieren 6-12 maand    
vleesstieren > 1 jaar    
RUNDVEE ingestrooide loopstallen    
zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    
melkvee    
runderen < 1 jaar    
runderen 1 à 2 jaar    
vleesstieren 6-12 maand    
vleesstieren > 1 jaar    
ANDERE DIERSOORTEN    
    
    
    
    
    
OPSLAG MENGMEST    
OPSLAG ANDERE DAN MENGMEST    
    
GEBRUIKT SYSTEEM VAN 
AMMONIAKREDUCTIE 

   

 
2. als het een gemengde inrichting betreft (rubriek 9.5.): de berekening van de formule voor de bepaling van de klasse-indeling 

die op het bedrijf van toepassing is; 
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BIJLAGE 4 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER VOOR DE 

EXPLOITATIE OF DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING VAN 

KLASSE 1 OF 2 

(artikel 5 van titel I van het Vlarem) 

Vervangen bij art. 10 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 
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BIJLAGE 4.A  

 

 Aanvraag van een milieuvergunning 
VLAREM-01-25062008 

 deel van het aanvraagformulier dat ingevuld en opgestuurd moet worden 
met de aangekruiste bijlagen 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

Aan  het college van burgemeester en schepenen dossiernummer 

 de deputatie van de provincieraad  

straat en nummer   datum ontvankelijkheids- en 
volledigheidsverklaring 

postnummer en gemeente   

  

uiterste datum advies 
Milieuvergunningscommissie 

 

uiterste datum uitspraak 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u bij de bevoegde overheid een milieuvergunning aan voor de exploitatie, de verandering of de 
verdere exploitatie van een inrichting van klasse 1 of 2. 

De vragen die in een kader staan, betreffen Europese verplichtingen. 

Waarvoor gebruikt u dit formulier niet? 

Als u een kleine verandering wilt meedelen of als u alleen een melding wilt doen van een onderdeel van een inrichting van 
klasse 1 of 2 die op zich in klasse 3 is ingedeeld, kunt u daarvoor gebruikmaken van het formulier Mededeling van een 
kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2. Vraag meer informatie 
bij uw gemeente of provincie. 

Hoe vult u dit formulier in? 

Nummer elk bewijsstuk dat u als bijlage bij dit formulier voegt zoals aangegeven in de vraag en vink het aankruishokje in de 
rechtermarge aan telkens als u het genoemde bewijsstuk bij de aanvraag zal voegen. 

Alle gegevens worden gevraagd op straffe van onvolledigheid tenzij het uitdrukkelijk anders wordt gesteld. 

Op basis van artikel 14 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning kunt u erom verzoeken dat 
bepaalde gegevens van uw inrichting niet ter beschikking van het publiek worden gesteld. Vestig de aandacht op dit 
verzoek. 

Waar vindt u meer informatie? 

Dit formulier is een toepassing van artikel 5, 6 en 6bis van titel I van het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de 
Milieuvergunning). Meer informatie over de milieuvergunningenreglementering en de teksten van het decreet en het 
VLAREM vindt u op www.lne.be onder het thema milieuvergunningen. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Afhankelijk van het antwoord op een aantal vragen in dit formulier moet u deze aanvraag naar het college van burgemeester 
en schepenen van uw gemeente, of naar de deputatie van de provincieraad sturen. Meer informatie vindt u ook in rubriek J 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Kruis bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vul het adres in nadat u alle vragen in dit formulier hebt 
beantwoord. 

 

 A Gegevens van de aanvrager 

 A1 In welke hoedanigheid doet u deze aanvraag? 

Als deze aanvraag door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens 
in voor een van hen en voegt u de gegevens van de andere personen als aparte bijlage A1 bij dit formulier. 
Een extra invulformulier vindt u achteraan bij dit formulier. 

 

 A1 

  als rechtspersoon. Ga naar vraag A2. 

  als natuurlijke persoon. Ga naar vraag A6. 
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 Gegevens van de rechtspersoon 

 A2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 

Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 

E-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft 
ondergaan (bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de data 
in waarop de laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Als de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad niet verplicht is, hoeft u die data niet in te vullen. 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

  ondernemingsnummer                         

  datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

  publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

  laatste relevante wijzigingen dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

 A3 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de 
milieuvergunning en die deze aanvraag ondertekent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 A4 Vul hieronder de gegevens in van de vertegenwoordiger die de natuurlijke persoon, vermeld in vraag A3, 
vervangt bij diens afwezigheid. 

 voor- en achternaam        

 functie in de rechtspersoon        

 A5 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. E-mailadres en faxnummer van de contactpersoon zijn niet 

verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 telefoonnummer       gsm-nummer       
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 faxnummer        

 e-mailadres        

 
 Gegevens van de natuurlijke persoon 

 A6 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon. 

Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en faxnummer 
zijn niet verplicht. . Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

  geboortedatum  dag     maand     jaar          

  straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer         

 e-mailadres        

 website        

 
 Gebruiksrecht van de exploitant 

 A7 Bent u eigenaar van de hele inrichting? 

  ja.  

  nee.  

 A8 Bent u eigenaar van alle percelen waarop de exploitatie plaatsvindt? 

  ja.  

  nee.  

 A9 Voeg bij dit formulier als bijlage A9 een kopie van de documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt op basis van 
welke gebruikstitel u als exploitant de beschikking hebt over (onderdelen van) de inrichting en over de percelen 
waarop de exploitatie plaatsvindt of gepland is en waarvan u geen eigenaar bent. Als u over een ongeschreven 
gebruikstitel beschikt, voeg dan als bijlage A9 bij dit formulier minstens een verklaring op erewoord, waarin 
staat dat u beschikt over een gebruiksrecht over de inrichting en de percelen in kwestie. 

 

 A9 

 

 B Gegevens van de inrichting 

 B1 Waar vindt de exploitatie plaats of waar is ze gepland? 

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 provincie        

 B2 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarop de inrichting gelegen of 
gepland is. 

Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage B2 bij dit formulier voegen. 

 
 B2 

  provincie  gemeente  afdeling  sectie  perceelnummer 
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  B3 Zijn alle percelen al opgenomen in een milieuvergunning of exploitatievergunning? 

  ja  

  nee. Als dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een hernummering van het kadaster, voegt u het bewijs 
daarvan als bijlage B3 bij dit formulier. 

  
 B3 

 B4 Gaat het om een openbaar bestuur of een door een openbaar bestuur opgerichte instelling?  

U antwoordt met ja als dat het geval is voor een of meer van de aangevraagde onderdelen. 

  ja. Vermeld hieronder het statuut van de instelling. 

  

  nee  

 
B5 Vul hieronder in hoeveel werknemers er maximaal in de inrichting zullen werken? 

  

 B6 Is er in de inrichting een comité voor preventie en bescherming op het werk? 

  ja 

  nee 

 B7 Is er een milieucoördinator aangesteld? 

  ja.   

  nee. U moet vraag B8 niet beantwoorden. 

 B8 Vul hieronder de gegevens van de milieucoördinator in. 

E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 
 geboortedatum  dag     maand     jaar          

  straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer       

 e-mailadres        

  werknemer bij de exploitant   ja.    Functie?       

 nee. Beroep?       

  Werkgever?       
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 C Inhoud van de aanvraag 

 C1 Kruis aan waarop deze vergunningsaanvraag betrekking heeft. 

U mag meer dan een hokje aankruisen. 

  1 de exploitatie van een nieuwe inrichting. U moet vraag C2 en C3 niet beantwoorden. 

 2 het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting.  

 3 de exploitatie van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt.  

 4 een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van 
een andere fabricagemethode.  

 5 een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de 
oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft.  

 6 een verandering door de toevoeging aan een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de 
oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft.  

 7 de exploitatie van een tijdelijke inrichting: dat kan alleen als er voor alle toepasselijke rubrieken een 'T' vermeld staat 
in de vierde kolom van de indelingslijst.  

 C2 Wordt de aanvraag voor het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting meer dan 18 
maanden voor het verstrijken van de basisvergunning aangevraagd? 

Dit is een toepassing van artikel 18, §3, en 45bis van het Milieuvergunningsdecreet. 

 ja. 

 ja, maar de lopende vergunning loopt uiterlijk op 1 september 2011 af en de aanvraag wordt niet meer dan 48 maanden 
voor het verstrijken van de lopende vergunning aangevraagd. U moet vraag C3 niet beantwoorden.. 

 nee. U moet vraag C3 niet beantwoorden.. 

 C3 Vermeld hieronder de redenen voor de vroegtijdige aanvraag tot het hernieuwen van een vergunning. 

       

 C4 Vermeld hieronder de aangevraagde onderdelen van de inrichting (voorwerp van de aanvraag). 

Vermeld ook de onderdelen die volgens de indelingslijst op zich in klasse 3 zijn ingedeeld. De indelingslijst is de lijst in 
bijlage I bij titel I van het VLAREM (zie www.lne.be) 

Een inrichting kan niet worden beschouwd als een standaardinrichting (rubrieken 15.5 en 19.8) als er andere rubrieken van 
toepassing zijn. Vraag meer informatie bij uw gemeente of provincie. 

Vermeld telkens de aangevraagde vermogens, hoeveelheden enzovoort en de rubrieken uit de indelingslijst die erop van 
toepassing zijn. Voor de rubrieken kijkt u naar het totaal van wat vergund is en nu aangevraagd wordt. Als u een 
vermindering opgeeft, vermeld dan “geen” bij rubriek als er niets meer is. 

Als u het verschil met de bestaande toestand wilt verduidelijken, gebruik dan bij voorkeur de overzichtslijst die gevraagd 
wordt in vraag E5. Vermeld hier enkel wat u nu (bijkomend) aanvraagt. 

Als de tabel hieronder niet groot genoeg is, kunt u de gegevens ook als bijlage C4 bij dit formulier voegen.  C4 

 
 omschrijf elk onderdeel dat u nu aanvraagt  aangevraagde 

hoeveelheid of 
toestand 

 toepasselijke rubriek of 
rubrieken (indicatief) 
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C5 Wanneer wilt u kunnen starten met de exploitatie? 

De opstarttermijn is maximaal 3 jaar. 

       

 C6 Wilt u gehoord worden door de provinciale milieuvergunningscommissie? 

Die mogelijkheid bestaat alleen voor in klasse 1-ingedeelde inrichtingen en in eerste of tweede klasse ingedeelde 
inrichtingen van openbare besturen of door hen opgerichte instellingen. 

  ja 

  nee 

 

 D Algemene technische gegevens van de inrichting 

 D1 Vermeld in volgorde van belangrijkheid de milieutechnisch relevante hoofdactiviteiten van de inrichting in 
haar geheel. 

U mag ten hoogste drie hoofdactiviteiten opgeven. Maak bij voorkeur gebruik van de indicatieve lijst van hoofdactiviteiten die 
u kunt vinden op www.lne.be  of vraag meer uitleg bij uw gemeente.  

 1       

 2       

 3       

 D2 Geef het criterium dat het duidelijkst de intensiteit van de bedrijvigheid van de inrichting in haar geheel 
aangeeft en dat een milieutechnische betekenis heeft. 

Geef bijvoorbeeld omzet, openingsuren …Meerdere criteria zijn mogelijk. Geef het gemiddelde en het maximum voor het 
criterium. Doe dat, voor zover dat relevant is, per dag, per jaar, per maand. Als het een verandering betreft, geef dan ook de 
relevante criteria voor de verandering. 

       

       

 D3 Geef hieronder een korte, algemene beschrijving van de bedrijfs- of productieprocessen voor de 
hele inrichting en als het om een verandering gaat voor wat u nu aanvraagt  

U kunt de gegevens zo nodig als een aparte bijlage D3 bij dit formulier voegen. 

 

 D3 

 voor de hele inrichting        

      

      

      

 voor de onderdelen bij 
verandering  
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D4 Vermeld hieronder de rubrieken uit de indelingslijst die van toepassing zijn op het geheel van alle 
onderdelen die de inrichting zou omvatten als de vergunning die u nu aanvraagt, verleend zou worden, 
alsook de gewenste vermogens, hoeveelheden enzovoort. 

 De indelingslijst is de lijst van bijlage I van Titel I van het VLAREM (zie www.lne.be). 

Tel het vergunde en het aangevraagde op. Als u een verandering aanvraagt en als er veel rubrieken van 
toepassing zijn op de inrichting in haar geheel, vult u bij voorkeur in de tabel hieronder de rubrieken in die van 
toepassing zijn op wat u nu aanvraagt. De andere rubrieken vult u dan aan in bijlage D4. Vermeld in beide 
gevallen wel de totale hoeveelheid voor elke rubriek. Vermeld de eenheid zo er een is. Schrijf “geen” in het 
andere geval. 

 

 D4 

  indelingsrubriek  gewenste totale 
hoeveelheid of toestand 
voor de rubriek 

 eenheid  klasse volgens de 
afzonderlijke rubriek 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
D5 Gaat het om een inrichting van klasse 1 of klasse 2?  

De hoogste klasse uit bovenstaande tabel in vraag D4 geldt als alle toepasselijke rubrieken voor de hele inrichting werden 

ingevuld. 

  een inrichting van klasse 1  

  een inrichting van klasse 2 

 
D6 Gaat het om een GPBV-inrichting? 

De inrichting is een GPBV-inrichting als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'X' vermeld staat in de 
vierde kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn RL 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

  ja. Als de aanvraag betrekking heeft op een onderdeel waarop een “X” rubriek van toepassing is, voeg dan 
bij dit formulier als bijlage D6 de gegevens die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in 
punt D6. 

 D6 

  

  nee 

 
D7 Gaat het om een E-PRTR-inrichting? 

De inrichting is een E-PRTR-inrichting als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'R' vermeld staat in de 
zevende kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van verordening (EG) 
nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees 
register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad. 

  ja 

  nee 

 
D8 Gaat het om een BKG-inrichting? 

De inrichting is een BKG-inrichting als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'Y' vermeld staat in de 
vierde kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 2003/87/EG 
van 14 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap 
en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad. 

 ja. Als de aanvraag betrekking heeft op een onderdeel waarop een “Y” rubriek van toepassing is, voeg dan 
bij dit formulier als bijlage D8 de gegevens en documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij 
dit formulier in punt D8.  

 D8 

  

 nee 
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D9 Wat de milieueffectrapportage betreft, gaat het om een inrichting die mer-plichtig is? 

De inrichting is mer-plichtig als op de inrichting een rubriek uit de lijsten van bijlage I of II van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage van toepassing is. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 
85/337/EG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten. 

 ja.  

 nee. U moet vraag D10 en D11 niet beantwoorden. 

 
D10 Is deze aanvraag volgens u milieueffectrapportageplichtig? 

Deze aanvraag is milieueffectrapportageplichtig als ze betrekking heeft op een onderdeel waarop een MER-rubriek van 
toepassing is en wanneer het om een aanvraag tot verandering gaat, valt onder rubriek 26 van bijlage I of rubriek 13 van 
bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. 

 ja. 

 nee. U moet vraag D11 niet beantwoorden. 

 
D11 Hebt u een vrijstelling of ontheffing op de milieueffectrapportageplicht verkregen? 

 ja. Voeg het bewijsstuk daarvan als bijlage D11a bij dit formulier.  D11a 

 nee. Voeg een goedgekeurd milieueffectrapport als bijlage D11b bij dit formulier.  D11b 

 
D12 Wat het omgevingsveiligheidsrapport (OVR) betreft, overschrijdt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in 

de inrichting aanwezig zijn, de drempelwaarden uit de bijlage 6, deel 1 of deel 2 van titel I van het 
VLAREM? 

Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.  

 ja, de hoge drempel (kolom 3).  

 ja, de lage drempel (kolom 2). U moet vraag D13 en D14 niet beantwoorden. 

 nee. U moet vraag D13 en D14 niet beantwoorden. 

 
D13 Is er volgens u voor deze aanvraag een OVR verplicht? 

Deze aanvraag is OVR-plichtig als ze betrekking heeft op een exploitatie waar de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen 
de hoge drempelwaarde (kolom 3) uit bijlage 6, deel 1 of deel 2 van titel I van het Vlarem overschrijdt en wanneer het om 
een aanvraag tot verandering gaat, het een wijziging betreft van een installatie, inrichting, opslagplaats of proces of van de 
aard of van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die voor de gevaren van zware ongevallen belangrijke gevolgen kan 
hebben. 

 ja.  

 nee. U moet vraag D14 niet beantwoorden. 

 
D14 Hebt u toestemming verkregen van de administratie (afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) tot 

beperking van de gegevens van het OVR overeenkomstig artikel 4.5.4 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid? 

 ja. Staaf dat met de nodige documenten en voeg alleen het publieke deel toe van het goedgekeurde OVR en 
het OVR-verslag. 

 D14a 

 nee. Voeg het volledige goedgekeurde OVR bij uw aanvraag.  D14b 

 D15 Op welke afstand van een gewestgrens of landsgrens ligt de inrichting? 

 minder dan 5 kilometer 

 5 kilometer tot 15 kilometer 

 meer dan 15 kilometer 
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 E Technische gegevens die bij elke aanvraag vereist zijn 

  U moet deze gegevens geven voor wat (verband houdt met wat) nu wordt aangevraagd. 

E1 Voeg de aard en hoeveelheid van de stoffen die worden aangewend, verwerkt, geproduceerd of opgeslagen als 
bijlage E1 bij dit formulier. 

Het CAS-nummer is een eenduidig getal voor iedere bekende chemische stof. Meer informatie vindt u op 
www.lne.be. 

 

 E1 

 
 stof met CAS-nummer  per dag  per maand  per jaar 

gemiddeld  maximum  gemiddeld  maximum  gemiddeld  maximum 

              

  E2 Voeg de aard en hoeveelheid van de producten die worden aangewend, verwerkt, geproduceerd of opgeslagen 
als bijlage E2 bij dit formulier.  

Voor gebruikte producten waarvan de samenstelling onbekend is, vermeldt u de handelsnaam en de producent. 
Geef de opslag apart op. U hoeft het gemiddelde niet in te vullen als het milieutechnisch niet relevant is. 

 

 E2 

 
 product  per dag  per maand  per jaar 

gemiddeld  maximum  gemiddeld  maximum  gemiddeld  maximum 

              

  E3 Voeg een processchema waarop de input van de grondstoffen en de emissies of afvalstoffen worden vermeld als 
bijlage E3 bij dit formulier. 

 E 3 

E4 Voeg een gedetailleerde beschrijving van de procedés als bijlage E4 bij dit formulier.  E 4 

E5 Voeg de gegevens van de toestellen, opslagtanks en opslagplaatsen als bijlage E5 bij dit formulier. 

Voor het volgnummer vermeldt u het nummer dat op de uitvoeringsplannen staat. 

Het detailniveau kan afhankelijk zijn van de aard van de inrichting. 

Vermeld ook wat op zich niet onder een indelingsrubriek valt. 

In deze lijst duidt u bij voorkeur het verschil tussen de huidige en de aangevraagde toestand aan. 

Vermeld minstens de volgende gegevens: 

− aard (voor houders van gevaarlijke stoffen onder andere of ze enkelwandig of dubbelwandig zijn) 

− geïnstalleerd of thermisch vermogen 

− inhoud 

− bedrijfsdruk of temperatuur 

− plaatsingswijze (voor houders van gevaarlijke stoffen onder andere of ze bovengronds of ondergronds staan) 

− volgnummer. 

 

 E 5 

 E6 Voeg een beschrijving van de onderstaande bronnen als bijlage E6 bij dit formulier:  

− luchtemissies 

− afvalwaterlozingen 

− geluid en trillingen 

− stralingen (met inbegrip van verlichting) 

− emissies naar bodem en grondwater. 

 

 E6 

 E7 Voeg een beschrijving van de voortgebrachte afvalstoffen, de hoeveelheden en de bestemming ervan als bijlage 
E7 bij dit formulier. 

Als het verwerking betreft, vermeld dan de code overeenkomstig de afvalstoffenlijst in bijlage 1.2.1.van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 (VLAREA). 

Voor de beschrijving van de bestemming volstaat de beoogde verwerkingswijze van de afvalstoffen, eventueel 
verduidelijkt aan de hand van de R- of D-code (artikelen 1.3.1 en 1.4.1 van het VLAREA). 

 

 E7  

 
E8 Voeg een beschrijving van de waterhuishouding als bijlage E8 bij dit formulier. 

Met waterhuishouding wordt bedoeld, de opgepompte of aangekochte hoeveelheden water en de aanwending 
ervan, de opvang, aanwending en afvoer van hemelwater enzovoort.  

In de mate dat er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die toegevoegd worden op basis van de 
vragen in rubriek F. 

 

 E8 
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E9 Voeg een beschrijving van de energiehuishouding als bijlage E9 bij dit formulier.  

Geef minstens het jaarlijks verbruik, het totaal geïnstalleerd vermogen en de energiebesparende maatregelen. 

In de mate dat er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die toegevoegd worden op basis van de 
vragen in rubriek D of F (zie in het bijzonder vraag D6 en F8). 

 

 E9 

 E10 Voeg een beschrijving van de transportorganisatie als bijlage E10 bij dit formulier. 

Met transportorganisatie wordt bedoeld, de organisatie van het personenverkeer van en naar de onderneming, 
de gebruikte mobiliteitsmiddelen voor goederentransport, met vermelding van aan- en afvoerfrequenties en de 
gemiddelde transporthoeveelheden. 

 

 E10 

 E11 Voeg bij dit formulier als bijlage E11 de passende preventieve maatregelen die worden ingezet door toepassing 
van de beste beschikbare technieken om: 

− de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen en hun gevaarseigenschappen te beperken 

− de geproduceerde afvalstoffen te hergebruiken of nuttig toe te passen 

− minder gevaarlijke stoffen te gebruiken 

− nevenproducten uit het proces terug te winnen of te recycleren 

− zo weinig mogelijk grondstoffen (ook water) te gebruiken  

− het effect van geluid, trillingen, stralingen, lucht-, bodem-, en waterverontreiniging, en risico’s voor het milieu 
te voorkomen of te beperken  

− ongevallen te voorkomen 

− aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor de inrichting te voldoen 

− invloeden op de natuur zo veel mogelijk te beperken en eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te 
maken. 

In de mate dat er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die toegevoegd worden op basis van de 
vragen in rubriek F. 

 

 E11 

 E12 Voeg in verband met de watertoets voor zover als relevant gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag 
en altijd als wat aangevraagd wordt in een overstromingsgebied is gelegen, de gegevens die vermeld worden in 
de toelichtingsbijlage bij dit formulier onder punt E12 (zie www.watertoets.be of vraag het aan uw gemeente) als 
bijlage E12 bij dit formulier. 

 

 E12 

 
E13 Gaat het om een inrichting als vermeld in rubriek 59 van de indelingslijst, die activiteiten omvat die 

gebruikmaken van organische oplosmiddelen?  

Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van richtlijn 1999/13/EEG van 11 maart 1999 inzake de 
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) ten gevolge van het gebruik van organische 
oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en installaties. 

 ja  

 nee 

 E14 Betreft de aanvraag een van de volgende verbrandingsinrichtingen? 

Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van richtlijnen 2001/80/EEG en 2001/81/EEG van 23 oktober 
2001 en van richtlijn 1999/32/EG van 26 april 1999 (zie afdeling 2.11.1* en 2.11.2** van titel II van het VLAREM). 

 ja, een vast opgestelde dieselmotor met een aantal bedrijfsuren van 360 uur/jaar of meer ** 

 ja, een stookinstallatie, een gasturbine of stoom- en gasturbine-installatie met een nominaal thermisch vermogen van 
ten minste 50 MW * 

 ja, een stookinstallatie die geen gasturbine of stoom- en gasturbine-installatie is ** 

 nee 
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 F Technische gegevens die bij specifieke aanvragen vereist zijn 

 F1 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft. 

  een indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen die vermeld staan in indelingsrubriek nr. 52. 

Deze inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 80/68/EEG. 

  een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem 

Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van de Beschikking van de Raad 2003/33/EG van 19 
december 2002. 

  het geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en/of niet-verontreinigde bagger- en 
ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers 

  Als u een of meer hokjes hebt aangekruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F1 de gegevens, waaronder een 
hydrogeologische studie, die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F1. (relevante vraag 
bij rubriek 52 en 2 en 60)  

 

 F1 

 
 

F2 Als deze aanvraag betrekking heeft op de verwerking van afvalstoffen, voeg dan bij dit formulier als bijlage F2 de 
gegevens of documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F2. (relevante vraag 
bij rubriek 2)  

 

 F2 

 
F3 Als deze aanvraag betrekking heeft op opslagplaatsen en installaties voor verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, 

voeg dan bij dit formulier als bijlage F3 de gegevens of documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage 
bij dit formulier in punt F3. (relevante vraag bij rubriek 2)  

 

 F3 

 
F4 Als deze aanvraag betrekking heeft op de lozing van afvalwater voeg dan bij dit formulier als bijlage F4 de 

gegevens en documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F4. (van toepassing 
bij rubriek 3) 

 

 F4 

 F5 Als deze aanvraag betrekking heeft op de winning van grondwater, voeg dan bij dit formulier als bijlage F5 de 
gegevens en documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F5. (van toepassing 
bij rubriek 53)  

 

 F5 

 
F6 Als deze aanvraag betrekking heeft op de kunstmatige aanvulling van het grondwater, voeg dan bij dit formulier als 

bijlage F6 de gegevens en documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F6. 
(van toepassing bij rubriek 54)  

 

 F6 

 
F7 Als deze aanvraag betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is op grond van een of meer van de 

subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst, voeg dan bij dit formulier als bijlage F7 de gegevens en 
documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F7. (van toepassing bij rubriek 9.3 
– 9.8) 

 

 F7 

 F8 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft. 

0,1 petajoule (PJ) voor elektriciteit = 27,78 miljoen kWh. 

  een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 petajoule (PJ) 

  de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 petajoule (PJ), voor zover die 
verandering de onderdelen van de inrichting betreft die voor het energieverbruik relevant zijn 

  een hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten minste 0,1 
petajoule (PJ) 

  een nieuwe BKG-inrichting of een verandering aan een BKG-inrichting, meer bepaald een inrichting die in de vierde 
kolom van de indelingslijst met een 'Y' is aangeduid 

  Als u een of meer hokjes hebt aangekruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F8 de gegevens en documenten 
die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F8. 

 

 F8 

 F9 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft. 

  een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem als vermeld in rubriek 61.1 van de indelingslijst 

  een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem als vermeld in rubriek 61.2 van de indelingslijst, op voorwaarde 
dat er een capaciteit is van meer dan 10.000 m³ 

  Als u in vraag F9 een of meer hokjes hebt aangekruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F9 de gegevens en 
documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F9. (van toepassing bij rubriek 
61.1 en 61.2.2°) 

 

 F9 



 13

    

F10 Als deze aanvraag betrekking heeft op het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene 
organismen, voeg dan bij dit formulier als bijlage F10 de gegevens die vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij 
dit formulier in punt F10. Die inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 90/219/EEG inzake het 
ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (van toepassing bij rubriek 51) 

 

F10 

F11 Als deze aanvraag betrekking heeft op een tankstation ( dit is een brandstofverdeelinstallatie voor 
motorvoertuigen, zijnde een installatie voor het vullen van brandstoftanks met vloeibare koolwaterstoffen bestemd 
voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en), die als verkooppunt voor het publiek wordt of werd 
uitgebaat), en 
als de aanvraag geen verandering betreft van een tankstation, 
geef dan conform artikel 30bis, §1bis van titel I van het VLAREM als bijlage F11 de gegevens en documenten die 
vermeld worden in de toelichtingsbijlage bij dit formulier in punt F11. (relevante vraag bij rubriek 17.3.9) 

 

F11 

F12 Als deze aanvraag betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld op basis van rubriek 2.3.11 van de 
indelingslijst, geef dan als bijlage F12 de gegevens en documenten die vermeld worden in de toelichtingsbijlage 
bij dit formulier in punt F12. Die inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 2006/21/EG 
betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van richtlijn 2004/35/EG. (van 
toepassing bij rubriek 2.3.11) 

 

F12 
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 G Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen 

 G1 Hebt u voor de inrichting, of voor de verandering van de inrichting of van het gedeelte ervan, een 
stedenbouwkundige vergunning nodig? 

Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) is voor sommige inrichtingen vereist krachtens het decreet 
van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. 

  ja.  

  nee. U moet vraag D2 niet beantwoorden.. 

 
G2 Hebt u al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend? 

  ja. Voeg een afschrift van de beslissingen over de stedenbouwkundige vergunningaanvragen als bijlage G2 

bij dit formulier. Als er nog geen uitspraak werd gedaan, vermeldt u hieronder de datum van de aanvraag 
en de overheid waarbij u de aanvraag hebt ingediend. 

 

 G2 

  datum van de aanvraag  dag     maand     jaar          

  overheid        

  nee 

 G3 Wat is de stedenbouwkundige bestemming van de percelen waarop de vergunningsaanvraag betrekking 
heeft?  

De bestemming wordt vastgesteld op basis van het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg, een verkavelingsvergunning 
of een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De stedenbouwkundige bestemming kan bepalen of u voor uw 
aanvraag een vergunning kunt krijgen. 

       

 
G4 Ligt de inrichting in een gebied dat vanuit het oogpunt van natuurbehoud (bijvoorbeeld VEN-gebieden) of 

waterbeheer (inclusief grondwaterbeheer) een bijzondere bescherming geniet? 

U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De ligging kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt 
krijgen (zie ook vraag G8). Plannen via www.agiv.be of raadpleeg uw gemeente. 

  ja. Vermeld hiernaast of in bijlage G4 welk gebied.         G4 

  nee 

 
G5 Ligt de inrichting geheel of gedeeltelijk in of in de buurt van een speciale beschermingszone ter uitvoering 

van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn? 

U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De ligging kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt 
krijgen. 

De omschrijving 'in de buurt van' verwijst naar de mogelijke effecten en moet in die zin vrij ruim opgevat worden: een 
grondwaterwinning of windmolens, bijvoorbeeld, kunnen op een vrij grote afstand effecten hebben. 

Deze inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van respectievelijk de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 en/of de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 en artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet). 

Plannen via www.agiv.be of raadpleeg uw gemeente. 

  ja. Voeg indien de vergunningsplichtige activiteit afzonderlijk of in combinatie met een of meerdere 
bestaande of voorgestelde activiteiten een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 
speciale beschermingszone kan veroorzaken, ten minste een passende beoordeling van de mogelijke 
effecten op die speciale beschermingszone of -zones als bijlage G5 bij uw aanvraag. 

Als er een milieueffectenrapport wordt opgemaakt, moet de passende beoordeling daarin opgenomen zijn 

(zie ook vraag G8). 

 

 G5 

  nee 
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 G6 Zijn voor deze inrichting al eerder beslissingen genomen over vergunningsaanvragen en mededelingen 
voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters of de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming van 
grondwater, of is er melding van gemaakt? 

  ja. Voeg als bijlage G6a een afschrift toe van de beslissingen over vergunningsaanvragen en 
mededelingen of meldingen voor de exploitatie, de lozing van afvalwater of de verwijdering van 
afvalstoffen, of ter bescherming van grondwater. Vermeld ook telkens de datum van de 
vergunningsaanvraag of mededeling  en de overheid waarbij ze werd ingediend. Als er melding van 
gedaan is, geeft u ook het voorwerp en de datum van de melding of meldingen. 

 

 G6a 

Als het gaat om beslissingen als vermeld in vraag G6 die de deputatie van de provincieraad of de 
minister heeft genomen op basis van de VLAREM-procedure, voegt u alleen de volgende gegevens 
als bijlage G6b bij dit formulier: 

− de datum van de beslissing 

− het refertenummer van de beslissing 

− de instantie die het besluit heeft genomen 

− de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit. 

 

 G6b 

  nee   

G7 Werd voor deze inrichting aan de minister een afwijking op de algemene of sectorale milieuvoorwaarden 
van titel II van het VLAREM gevraagd? 

U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Een afwijking kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt 
krijgen want er kan geen vergunning verleend worden indien niet voldaan is aan de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden. 

  ja. Als de minister al een of meer beslissingen heeft genomen, vermeldt u in bijlage G7 alleen de datum van 
de beslissing en de naam van de exploitant zoals die in het besluit vermeld wordt. Als er nog geen beslissing 
werd genomen, verduidelijkt u in bijlage G7 welke afwijking u hebt gevraagd. 

 

 G7 

  nee 

 
G8 Werd voor deze inrichting een vergunning of toestemming verleend om af te wijken van de wetgeving met 

betrekking tot het milieu of het natuurbehoud (bijvoorbeeld met betrekking tot het VEN of de speciale 
beschermingszones ter uitvoering van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn)? 

U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Een vergunning of toestemming kan bepalen of u voor uw aanvraag 
een vergunning kunt krijgen. 

  ja. Voeg een afschrift van de beslissing en andere bewijsstukken als bijlage G8 bij dit formulier.  G8 

  nee 

 
G9 Wilt u dat er in de uitspraak over deze aanvraag een wijziging of aanvulling van de voorwaarden gebeurt 

voor de bepalingen uit titel II van het VLAREM waarbij vermeld staat 'tenzij anders bepaald in de 
milieuvergunning'? 

  ja. Vul hieronder de gegevens in van de te wijzigen of aan te vullen voorwaarden. 

 artikelnummer  

 voorstel van alternatief of aanvulling  

 

 motivering, zo nodig als bijlage G9    

   G9 

  nee 
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 H Bij te voegen bewijsstukken 

 
H1 Voeg bij dit formulier alle bijlagen die u in rubriek A1 tot en met G9 hebt aangekruist. De verplichte inhoud van bijlage D6 en 

D8, E12 en van de verschillende bijlagen F wordt vermeld in de toelichtingsbijlage bij dit formulier. 

 
H2 Voeg bij dit formulier een situeringsplan op een schaal van ten minste 1/1000, waarop de ligging van de 

gebouwen, de productieafdelingen, de opslagplaatsen, de stortplaatsen en de lozingspunten ten opzichte van de 
aanpalende percelen zijn weergegeven. 

  

 H2 

 
H3 Voeg als bijlage H3 bij dit formulier een of meer uitvoeringsplannen op een schaal van ten minste 1/200. Daarop 

vermeldt u per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping de onderstaande gegevens. 
Vermeld die gegevens ook voor de al vergunde onderdelen als dat voor een goede beoordeling van de aanvraag 
belangrijk is of als de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is op grond van een of meer van 
de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst: 

- de schikking van de installaties, machines, toestellen, apparaten (eventueel met hun bijbehorende motoren en 
het vermogen ervan) en opslagplaatsen (met capaciteit) 

- per stal: 

- het staltype zoals vermeld in hoofdstuk 7, Richtlijnen voor de opslagcapaciteit voor mest, van de bijlagen bij 
titel II van het VLAREM 

- het staltype zoals vermeld in de lijst van de erkende systemen (emissiearm of niet) 

- minstens het aantal standplaatsen, alsook hun ligging in de stal, gespecificeerd volgens de diersoorten 
(categorieën); hiervoor kan u onder andere gebruik maken van de typetabel, vermeld in punt 7.1 in de 
toelichtingsbijlage bij dit formulier. 

- de aanhorigheden, zoals de toegangswegen, de losplaatsen en de opslagplaatsen 

- de lozingspunten van afvalwater en hemelwater 

- de als hinderlijk ingedeelde handelingen 

- de aanwezige hoeveelheid afvalstoffen en de aard ervan. 

 

 H3 

H4 Voeg als bijlage H4 bij dit formulier een bewijs van betaling van de dossiertaks. Een betaalopdracht is geen 
betaling. Als bewijs wordt aangenomen: (een kopie van) het rekeninguittreksel, een door iemand van het 
bankpersoneel ondertekende verklaring dat de dossiertaks betaald is of een strook met de stempel van de post. 
Een uitgeprint bewijs van elektronisch bankieren of elektronisch loket geldt niet als bewijsstuk. 

Als uw aanvraag een inrichting betreft die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt, 
is het betalingsbewijs niet nodig. 

 

 H4 

 
H5 Als deze vergunningsaanvraag betrekking heeft op een inrichting van klasse 1, voegt u bij dit formulier als bijlage 

H5 een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de hele en gedeeltelijke percelen zijn aangegeven die in een 
straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting (dus niet alleen rond wat wordt aangevraagd) 
liggen, alsook een lijst van de eigenaars van die percelen. 

Als uw aanvraag een inrichting betreft die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt, 
is het uittreksel uit het kadastraal plan niet nodig. 

 

 H5 

 
H6 Kruis in de onderstaande lijst alle voorgeschreven bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

De bewijsstukken die onderstreept zijn, zijn verplicht voor alle aanvragen. 

  A1  E1  F1  G2 

  A9  E2  F2  G4 

  B2  E3  F3  G5 

  B3  E4  F4  G6a 

  C4  E5  F5  G6b 

  D3  E6  F6  G7 

  D4  E7  F7  G8 

  D6  E8  F8  G9 

  D8  E9  F9  H2 

  D11a  E10  F10  H3 

  D11b  E11  F11  H4 
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  D14a  E12  F12  H5 

  D14b       

 
H7 Hoeveel extra bijlagen voegt u bij dit formulier? 

Voeg bij deze aanvraag een overzichtslijst van alle extra toegevoegde bijlagen, met nummering als bijlage H7 bij dit 

formulier. 

       bijlagen  H7 

 

 I Ondertekening 

 I1 Vul de onderstaande verklaring in. 

Als deze aanvraag door een rechtspersoon wordt gedaan, moet deze verklaring worden ondertekend door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het naleven van de milieuvergunning en van wie de gegevens werden ingevuld in vraag A3. 

Als een natuurlijke persoon deze aanvraag doet, moet de persoon, vermeld in vraag A6, deze verklaring ondertekenen. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld. 

 plaats        

  datum  dag     maand     jaar          

  handtekening 

 

  

      

  voor- en achternaam        

 

 J Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
J1 U stuurt dit aanvraagformulier per aangetekende brief naar de bevoegde overheid. U kunt het daar ook afgeven tegen 

ontvangstbewijs. 

De bevoegde overheid is: 

− het college van burgemeester en schepenen voor in klasse 2 ingedeelde inrichtingen van private bedrijven, particulieren 
en vzw’s 

− de deputatie van de provincieraad voor in klasse 1 ingedeelde inrichtingen, alsook voor in klasse 2 ingedeelde 
inrichtingen van openbare besturen of van instellingen die door een openbaar bestuur zijn opgericht. 

Voor inrichtingen die onderdelen omvatten die op zich in verschillende klassen zijn ingedeeld, geldt de overheid die bevoegd 
is voor de hoogste klasse. 

Als de inrichting op het grondgebied van meer dan een gemeente of provincie gelegen is, moet u de aanvraag bij elk van die 
bevoegde overheden doen. 

Meer informatie over het aantal exemplaren dat u moet indienen, vindt u in hoofdstuk III van titel I van het VLAREM. 
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 K Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 

 
K1 Deze rubriek is louter informatief. 

De bevoegde overheid zal de volledigheid en de ontvankelijkheid van uw aanvraag onderzoeken. 

1° Als uw aanvraag onontvankelijk is, dan brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte binnen 
veertien kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend. Die kennisgeving vermeldt de reden waarom de 
aanvraag onontvankelijk is en wijst eventueel de overheid aan die bevoegd geacht wordt om kennis te nemen van de 
vergunningsaanvraag. 

2° Als uw aanvraag onvolledig is, dan brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte binnen veertien 
kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend. Die kennisgeving vermeldt de inlichtingen en gegevens die 
ontbreken of nadere toelichting vereisen.  

3° Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, dan brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte 
binnen veertien kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de aanvullende gegevens hebt 
verstrekt.  

4° Als de bevoegde overheid u binnen veertien kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de 
aanvullende gegevens hebt verstrekt, geen schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd, wordt de aanvraag geacht 
ontvankelijk en volledig te zijn. 

Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt het dossier verder behandeld. Die behandeling verloopt in verschillende 
stappen: 

1° Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. 

2° De adviesverlenende overheidsorganen brengen hun advies uit binnen een termijn van 30 kalenderdagen bij klasse 2 
en binnen 60 kalenderdagen bij klasse 1. Bij klasse 1 brengt de provinciale milieuvergunningscommissie binnen 90 
dagen een advies uit. U kan de commissie vragen om u te horen. 

3° Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag binnen een termijn 
van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving, vermeld in punt 3°. De 
deputatie van de provincie doet binnen een termijn van vier maanden uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag. 

4° Een afschrift van de beslissing wordt u toegestuurd.Tegen de beslissing kunnen u en ook derden en bevoegde 
overheidsinstanties beroep aantekenen bij de hogere overheid. 

5° U mag de exploitatie van de inrichting aanvatten op de dag die in de vergunning is vastgesteld. Daarbij moet u wel 
rekening houden met de eventuele schorsing van de vergunning door een koppeling met de bouwvergunning. 

De milieuvergunning wordt verleend voor een bepaalde duur van ten hoogste twintig jaar, de termijn voorafgaand aan de 
ingebruikname en de eventuele proeftijd inbegrepen. 

Als het om een verandering gaat, wordt de verandering vergund voor een bepaalde termijn waarvan de einddatum die van 
de lopende vergunning niet mag overschrijden. 

Als de vergunning wordt verleend, kan de overheid bijzondere vergunningsvoorwaarden opleggen. 

Opgelet! De exploitatie moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale bepalingen van titel II van het VLAREM. 
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 Bijlage A1 bij de aanvraag van een 
milieuvergunning 

VLAREM-01A1-06122007 

   

 Waarvoor dient deze bijlage? 

Als de aanvraag door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens in voor een van hen 
in het hoofdformulier en voegt u de gegevens van de andere personen hier als aparte bijlage A1 bij dat formulier.  

 

 Gegevens van de mede-exploitanten 

 1 Vul hieronder de gegevens in van de mede-exploitant die een rechtspersoon is. 

Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. 

E-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 

Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de data in waarop de 
laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Als de publicatie in het Belgisch Staatsblad niet 
verplicht is, hoeft u die data niet in te vullen.  

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

  ondernemingsnummer                         

  datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

  publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

  laatste relevante wijzigingen dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          

   dag     maand     jaar          
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2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 

E-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 telefoonnummer       gsm-nummer       

 faxnummer        

 e-mailadres        

 3 Vul hieronder de gegevens in van de mede-exploitant die een natuurlijke persoon is. 

Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en faxnummer zijn 
niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent. 

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

  geboortedatum  dag     maand     jaar          

  straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        gsm-nummer       

 faxnummer         

 e-mailadres        

 website        
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BIJLAGE 4.B 
Gewijzigd bij art. 4 B.Vl.Reg. 21 mei 2010, B.S. 9 juli 2010. 
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 Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van 
een milieuvergunning  

VLAREM-01bis-15032008 

   

 

Dit deel van het aanvraagformulier vermeldt de verplichte gegevens en documenten die bij de aanvraag van een milieuvergunning moeten 
worden gevoegd, op grond van de delen D, E en F van het aanvraagformulier. De toelichtingsbijlage zelf hoeft niet mee ingediend te worden. 

 

D6 GPBV 

Als de aanvraag betrekking heeft op een onderdeel waarop een “X” rubriek van toepassing is:  

 

1. een beschrijving van de volgende gegevens, indien nodig aangevuld door bijlagen: 

 

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. 

 

2. een niet-technische samenvatting van de hierboven vermelde gegevens. 

 

Als de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een MER-plichtige inrichting, is een verwijzing naar het bij de aanvraag 

gevoegde milieueffectrapport voldoende, voor zover de voormelde gegevens in dit milieueffectrapport zijn opgenomen. 

Er kan verwezen worden naar bijlagen die op basis van de andere delen van deze bijlage werden opgesteld. 

 

D8 BROEIKASGASSEN 

Als de aanvraag betrekking heeft op een onderdeel waarop een “Y” rubriek van toepassing is:  

 

Een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan dat ten minste 
de volgende gegevens bevat: 

 

a) het identificatienummer en de naam van de BKG-inrichting(en) met per BKG-inrichting een lijst van bronnen of groepen 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;  

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) als 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; 
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j)  als 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)  als van toepassing, een beschrijving van de systemen voor continue emissiemeting die ter monitoring van een emissiebron 
zullen worden gebruikt, d.w.z. 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 van activiteitsgegevens, emissiefactoren enz.;  

l)  als van toepassing, wanneer de zogenaamde “fall-back”-methode wordt toegepast: een uitvoerige beschrijving van de 
methode en de onzekerheidsanalyse, voor zover deze niet reeds in het kader van de punten a) tot en met k) zijn behandeld; 

m) een beschrijving van de procedures voor activiteiten inzake het verzamelen en verwerken van gegevens en de controle 
daarop, alsmede een beschrijving van die activiteiten;  

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

 

 

E12 WATERTOETS 

 

 

In verband met het hemelwater: 

 

1 Totale verharde oppervlakte (daken, parkeerterreinen …):  

 

2 Aandeel hemelwater dat rechtstreeks wordt geloosd (m², are, ha) 
Waarin wordt dit hemelwater geloosd? 

 

3 Beschrijf 

a) bronbeperkende maatregelen: (bijv. minder verharde terreinen, vegetatiedaken,…) 

b) mogelijke verontreiniging van het hemelwater; 

c) de verontreinigingsbronnen; 

d) behandelingstechnieken (bijv. KWS-afscheider en/of zandfilter) 

e) voorzorgen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het inplanten van afsluitbare leidingen, 
calamiteitenbekkens, aftakkingen naar de (openbare) afvalwaterriool …; 

f) hoeveelheid hemelwater die wordt hergebruikt: 

- in productie; 

- voor sanitair; 

- voor andere doeleinden; 

- verdere mogelijkheden tot gebruik in de toekomst; 

g) aandeel hemelwater dat wordt geïnfiltreerd en/of gebufferd (m², are, ha): 

- aard en beschrijving van de infiltratie en/of buffervoorziening: 

- waarin gebufferd hemelwater geloosd wordt; 

- grootte van de regenwaterput of waterbuffer. 
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F1 GEVAARLIJKE STOFFEN IN BODEM EN GRONDWATER 

 

A.  ALGEMEEN 

 

1. de geologische kenmerken, waaronder de kenmerken van de bodem en de ondergrond, van het terrein waarop de lozing of het opvullen 
met niet-verontreinigde uitgegraven bodem is gepland, respectievelijk de stortplaats of opslagplaats wordt ingericht, en van de omgeving in 
een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen;  

 

2. de hydrogeologische kenmerken, zoals de grondwaterhuishouding, van het terrein waarop de lozing of het opvullen met niet-
verontreinigde uitgegraven bodem is gepland, respectievelijk de stortplaats of opslagplaats wordt ingericht, en van de omgeving;  

 

3. een algemene beschrijving van het terrein en de omgeving, met vermelding van het huidige gebruik, de begroeiing, het bodembestand 
en de eventuele bebouwing; 

 

4. een hydrogeologische studie, uitgevoerd door een of meer deskundigen, die ten minste voldoende inzicht moet verschaffen in: 

4.1 de algemene geologische situatie: 

- geologische opbouw;  

- precieze granulometrische en lithologische kenmerken van de verschillende formaties; 

 

4.2 de algemene hydrogeologische situatie: 

- een uitvoerige beschrijving van alle hydrogeologische kenmerken der watervoerende lagen (o.a. hydraulische 
geleidbaarheid, transmissiviteit, bergingscapaciteit, enz.); 

- bepalen van stromingsrichtingen en stromingssnelheid van het grondwater; 

- vermelden en beschrijven der ondoorlatende lagen; 

- analyse van piëzometrische waarnemingen; 

 

4.3 de fysico-chemische kenmerken van het grondwater: 

- aan de hand van referentiewaarnemingen moet de scheikundige samenstelling van de respectievelijke grondwatertafels ter 
plaatse precies gekend zijn; 

 

4.4- de waterwinningen in de omgeving (straal = 5 km), via een omschrijving van: 

- de algemene ontstaansgeschiedenis; 

- het debiet van afpomping; 

- de piëzometrische effecten; 

- de continuïteit der bemaling; 

- de doelstelling van de bemalingsactiviteiten; 

- de fysico-chemische analyseresultaten der specifieke bemalingsactiviteiten; 

 

4.5 algemeen besluit. 

 

B.  ALLEEN VOOR STORTPLAATSEN  (rubriek 2.3.6 en 2.3.7.)  

 

5. de gegevens over de stabiliteit van het terrein en de omgeving ervan: 

5.1 berekening van de mogelijke verzakkingen en zettingen van de stortplaats en de ondergrond; 

5.2 de mogelijke invloed van de verzakkingen en zettingen op de afsluitlagen, drainagesystemen, taluds; 

5.3 de berekening van de hoogte en de opbouw van de stortplaats, de constructie en uitvoering van de afsluitlaag en de 
drainagesystemen zodat de stabiliteit van de stortplaats en de goede werking van de afsluitlaag en de drainagesystemen verzekerd 
blijven; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

F2 AFVALSTOFFEN 

 

 

1. de maatregelen die genomen kunnen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke reden ook, zodat de 
verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft; 

 

2. de algemene kenmerken van de soorten van afvalstoffen die per dag of per week, per maand en per jaar verwerkt kunnen worden, telkens 
met opgave van: 

- volume en gewicht van de afvalstoffen; 

- aard, samenstelling en herkomst van de afvalstoffen; 

 

3. de kwalificatie en de taken van het personeel, belast met de afvalstoffenverwerking; 

 

4. vier recente foto's van het terrein, genomen vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen; 

 

5. als de aanvrager het vervullen van een opdracht van algemeen nut beoogt, een verbintenis van de aanvrager om, binnen de perken, het 
voorwerp en de voorwaarden van de milieuvergunning, afvalstoffen te aanvaarden op schriftelijk verzoek van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij of in opdracht ervan. 

 

 

F3 GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

 

 

1. de kwalificatie en de taken van het personeel, belast met de afvalstoffenverwerking; 

 

2. de te treffen maatregelen voor de evacuatie van de residu's van de verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen, en in het bijzonder: 

 

2.1 als het gaat om vloeibare residu's: dezelfde inlichtingen als die welke gegeven moeten worden bij het lozen van afvalwater; 

 

2.2 als het gaat om gasvormige residu's: 

 

a) de aard van het lozingspunt (schouw, ontluchting, toorts), de hoogte, de binnendiameter bij de monding; 

b) het debiet en de temperatuur van de gassen en de dampen; 

c) de samenstelling van de gassen en de dampen en, in voorkomend geval, het gehalte aan vaste stoffen; 

d) de aangewende technieken om de vooropgezette waarden niet te overschrijden; 

 

2.3 als het gaat om vaste residu's: 

 

a) het maximumvolume en -gewicht van de per maand en per jaar te verwijderen, op te slaan of te vervoeren residu's; 

b) de aard van de gevaarlijke stoffen die erin aanwezig kunnen zijn en voor ieder van hen, de hoeveelheid per dag en per 
maand; 

c) de nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop de residu's opgeslagen, verwijderd of vervoerd worden, alsmede hun 
bestemming; 

d) in het geval dat de residu's in de grond ingegraven worden, de hydrologische en geologische inlichtingen betreffende het 
terrein waarin ze ingegraven zullen worden, de fauna en de flora die er zich kunnen ontwikkelen, de 
beschermingsmaatregelen die getroffen zullen worden om de toegang tot het terrein te beletten aan elke persoon die niet tot 
de onderneming behoort. 
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F4 LOZING VAN AFVALWATER (rubriek 3) 

 

1. een schema van de afvalwater- en hemelwaterafvoerkanalen, met duidelijke vermelding van de controle-inrichtingen (meet- en 
toezichtputten), op het plan, vermeld in vraag H2 van bijlage 4A van dit besluit; 

 

2. de aard en hoeveelheid van de geloosde afvalwaters:  

 2.1 maximaal debiet van de verschillende afvalwaterstromen. 

Als er voor een bepaald afvalwater verschillende lozingen bestaan, moeten de debieten en de herkomst voor elke lozing worden 

aangegeven:  

 

aard max. m
3
/uur max. m

3
/dag max. m

3
/jaar 

huishoudelijk afvalwater    

bedrijfsafvalwater ander dan verontreinigd hemelwater    

bedrijfsafvalwater als verontreinigd hemelwater    

niet-verontreinigd hemelwater    

koelwater (1)    

 (1) 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 verontreinigde stoffen. In alle andere gevallen gaat het om bedrijfsafvalwater. 

 

 

2.2 bij wisselende debieten (bijvoorbeeld tengevolge van seizoenschommelingen): vermeld ook de hoeveelheden voor elke 
karakteristieke periode (eventueel in een bijgevoegde nota); 

2.3 bij eventuele uitbreiding van de productie: welke zijn de hoeveelheden te lozen afvalwater in de toekomst? 

 

 

3. plaats waarin (oppervlaktewater, openbare riolering, vijver, bodem, rechtstreeks op RWZI …) de verschillende afvalwaterstromen 
worden geloosd (vermeld telkens ook de zuiveringszone waarin wordt geloosd):  

3.1 huishoudelijk afvalwater; 

3.2 bedrijfsafvalwater ander dan verontreinigd hemelwater; 

3.3 bedrijfsafvalwater als verontreinigd hemelwater; 

3.4 niet verontreinigd hemelwater; 

3.5 koelwater; 

 

4. in verband met het huishoudelijk afvalwater: 

 

4.1 aantal tewerkgestelde personen en aantal mandagen (1).  

Onder «mandag» wordt verstaan, de periode van één etmaal, gedurende welke één persoon gedurende de normale arbeidstijd van 
circa 8 uren aanwezig is. Onder één persoon wordt hierbij verstaan, elke in het bedrijf werkzame persoon. 
aantal opeenvolgende ploegen per dag en aantal werknemers per ploeg; 
eventuele evolutie in de toekomst;  
 

4.2 herkomst van het huishoudelijk afvalwater (sanitaire installaties, keuken, was, enz): 

 

4.3 waterbevoorradingsbronnen: 

 

bron max. m
3
/uur max. m

3
/dag max. m

3
/jaar 

waterleiding    

grondwaterwinning    

oppervlaktewaterwinning    

hemelwater:    

 

4.4 beschrijving van de eventuele zuiveringsinstallaties 
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5. in verband met koelwater: 

 

5.1 als de koelwaters in een gesloten circuit worden gehouden: 

- het debiet van het gesloten circuit; 

- een beschrijving (frequentie, kwaliteit) van de eventuele spui (spuiwater is bedrijfsafvalwater); 

 

5.2 karakteristieken van het geloosde koelwater: geef hoeveelheid en documenteer die, eventueel aan de hand van analyses, voor de 
volgende parameters: 

 

karakteristiek hoeveelheid eenheid 

pH   

gehalte aan opgeloste zuurstof  mg/l 

temperatuur  °C 

zwevende stoffen  mg/l 

chemisch zuurstofverbruik (dichromaat)  mg/l 

totale hardheid  °Fr 

fosfaten  mg/l 

chromaten  mg/l 

silicaten  mg/l 

nitrieten  mg/l 

andere algiciden, schaalvoorkomende stoffen, corrosie-
inhibitoren(1) 

  

(1) Geef de naam van de toegevoegde producten en hun erkenningsnummer 

 

5.3 Waterbevoorradingsbronnen: vermeld telkens het maximumuur-, dag- en jaardebiet van het op te nemen water. 

 

bron max. m
3
/uur max. m

3
/dag max. m

3
/jaar 

waterleiding    

grondwaterwinning    

oppervlaktewaterwinning (rivier)    

hemelwater    

 

5.4 als het water gewonnen wordt uit een oppervlaktewater (rivier): 
Is de temperatuur en de hardheid van het geloosde koelwater afhankelijk van de temperatuur van het onttrokken water? 
In welke mate? 

 

6. in verband met het bedrijfsafvalwater: 

 

6.1 sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater  waaraan de inrichting onderworpen is volgens bijlage 5.3.2. van titel II van het 
VLAREM 

 

 

6.2 karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater voor iedere lozing zonder zuivering en na eventuele zuivering 
In de tabel moeten die parameters worden aangevraagd die het geloosde of te lozen afvalwater effectief bevat. 
Minstens de volgende parameters moeten worden opgegeven:  

• BZV, CZV, Ntotaal, Ptotaal en zwevende stoffen;  

• de parameters vermeld in de sectorale lozingsvoorwaarden (zie punt 6.1);  

• de parameters vermeld in het zelfcontroleprogramma  (artikel  4.2.5.3.  van  VLAREM II ; 

• de andere te verwachten gevaarlijke stoffen  van lijst 2C van bijlage 2 van VLAREM I die worden geloosd [in concentraties 
hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 
van titel II van het Vlarem]. Als er geen kwaliteitsnormen zijn voor een gevaarlijke stof, wordt die alleen vermeld als ze relevant 
is voor dit soort afvalwater 

 

Voor bestaande lozingen moeten representatieve analyseresultaten worden bijgevoegd. 
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parameter  

waarneembare verontreiniging 

� ja Geef een beschrijving. 

� nee 

 

parameter eenheid vóór 
zuivering 

(max.) 

na zuivering 

 

gevraagd 

(gem.) (max.)  

ALGEMENE      

temperatuur °C     

zuurtegraad pH pH     

zwevende stoffen mg/l     

elektrische geleidbaarheid µS/cm     

chloride ( Cl
- 
) mg/l     

sulfaat (SO4
2-
) mg/l      

ZUURSTOFHUISHOUDING      

opgeloste zuurstof mg/l     

biochemisch zuurstofverbruik BZV5
20

 mg/l     

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l     

NUTRIËNTEN      

kjeldahl stikstof mg N/l     

ammonium mg N/l     

nitriet mg N/l     

nitraat mg N/l     

totaal stikstof mg N/l     

totaal fosfor mg P/l     

ANORGANISCHE STOFFEN  

arseen (totaal) mg/l     

barium (totaal) mg/l     

cadmium (totaal) mg/l     

chroom (totaal) mg/l     

chroom VI mg/l     

ijzer (opgelost) mg/l     

koper (totaal) mg/l     

kwik (totaal) mg/l     

lood (totaal) mg/l     

Nikkel (totaal) mg/l     
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Seleen (totaal) mg/l     

Zilver (totaal) mg/l     

Zink (totaal) mg/l     

Andere …      

ORGANISCHE STOFFEN     

monocyclische aromatische 

koolwaterstoffen 

mg/l     

polycyclische aromatische koolwaterstoffen mg/l     

Andere …      

OPPERVLAKTEACTIEVE STOFFEN  

niet-ionische oppervlakteactieve 

stoffen  

mg/l     

anionische oppervlakteactieve stoffen mg/l     

kationische oppervlakteactieve stoffen mg/l     

Andere …      

ANDERE   

      

 

 

6.3 Waterbevoorradingsbronnen: vermeld telkens het maximumuur-, dag- en jaardebiet van het op te nemen water. 

 

bron max. m
3
/uur max. m

3
/dag max. m

3
/jaar 

waterleiding    

grondwaterwinning    

oppervlaktewaterwinning (rivier)    

hemelwater:    

 

 

6.4 beschrijving van de zuiveringsinstallaties 

 

7. een nauwkeurige omschrijving van de aangegeven debieten en de karakteristieken als die onder bepaalde omstandigheden 
overschreden worden 

 

F5 GRONDWATERWINNING 

 

1. een beschrijving van volgende gegevens, indien nodig aangevuld door bijlagen, voor elk van de grondwaterwinningen, 

gegroepeerd per watervoerende laag: 
a) of de aanvraag een of meer nieuw aan te leggen winningen voor grondwater betreft of een of meer bestaande winningen? 
b) de identificatie van de watervoerende laag, zo mogelijk met verwijzing naar de unieke code zoals weergegeven in de tabel van bijlage 

2bis bij dit besluit, het aantal grondwaterwinningen in die watervoerende laag en de (beoogde) type(s) van de grondwaterwinning(en) 
(verbuisde boorput, steenput of ringput, vijver …); 

c) activiteit waarvan de grondwaterwinning deel uitmaakt; 
d) de bestemming van het grondwater en, als er meerdere bestemmingen zijn, het aandeel per bestemming; 
e) de noodzakelijke waterkwaliteit met een verantwoording (eventueel aangevuld met analyseresultaten); 
f) de beoogde maximumhoeveelheid te winnen grondwater, uitgedrukt in m³ per dag en per jaar, met een verantwoording voor de 

gevraagde hoeveelheid en de wijze waarop de hoeveelheid werd berekend; 
g) de (geplande) ligging van alle putten van de grondwaterwinning op een kadastraal plan en een topografisch plan 1/10.000; 
h) een overzicht van alle mogelijke waterbevoorradingsbronnen (regenwater, leidingwater, ondiep grondwater, diep grondwater, 

oppervlaktewater …) en (geplande) waterbesparende maatregelen met, als ze aangewend (zullen) worden, hun huidige en 
toekomstige debieten per dag en per jaar, met hun bestemming, en als ze niet aangewend (zullen) worden, een motivering; 

i) het boorverslag met een boorstaat en een putschema, opgesteld volgens de code van de goede praktijk voor boringen in bijlage 
5.53.1 van titel II van het VLAREM; 
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j) de technische kenmerken van de (geplande) grondwaterwinning, met inzonderheid de aanduiding van: 

(voor elke grondwaterwinning apart te vermelden) 
- diepte van de grondwaterwinning (t.o.v. het maaiveld), uitgedrukt in m; 
- diameter van de verbuizing: uitgedrukt in mm; 
- lengte van de filter: uitgedrukt in m; 
- plaats van de filter: uitgedrukt in m; 
- diepte van de pomp: uitgedrukt in m; 
- aard van de pomp; 
- theoretische capaciteit van de pomp: uitgedrukt in m³/uur 
- werkelijk opgepompt debiet: uitgedrukt in m³/uur 
- aantal uren per dag dat er gepompt wordt; 
- aantal dagen per week en per jaar dat er gepompt wordt; 
- jaar van uitvoering van de grondwaterwinning; 
- naam en adres van de boorfirma die de winning heeft uitgevoerd; 
- boorstaat en boorschema (alleen voor boorputten); 

k) als er meer dan een boorput is, de reglementaire uitrusting per boorput:  
- Is er een rechte peilbuis aanwezig in de pompbuis of in de ruimte tussen de buis en de wand van de boorput, waarin het 

grondwaterpeil gemeten kan worden? Ja/nee. 
- zo ja, vermeld de binnendiameter van die peilbuis (in mm). 

- Is er een aftapkraantje aanwezig om grondwaterstalen te nemen in de pompput? Ja/nee. 
- Is er een debietmeter aanwezig? Ja/nee. 

- Zo ja, vermeld de plaats van installatie van de meter, het merk, het serienummer en de datum van de plaatsing van de 
apparatuur.  

- Zo nee, geef dan de middelen voor de meting van de gewonnen grondwaterhoeveelheid; 
l) de resultaten van de debiet-, peilmetingen en kwaliteitsanalyses, uitgevoerd conform de (bijzondere) vergunningvoorwaarden van de 

bestaande vergunning; 
m) zijn er een of meer peilputten aanwezig conform artikel 5.53.4.1, § 2, (d.w.z. een ex-winningput of een speciaal daartoe geboorde 

peilput)? Ja/nee. 
n) bij een proefpomping of bij een bronbemaling: het schema van de pomping, de aanvangs- en einddatum, de reden van de pomping, 

de capaciteit van de pompen en het aantal pompen. 

 

 

2. als 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, geef dan 

ook :  
 2.1 een hydrogeologische studie van het terrein en de omgeving, uitgevoerd door een of meer deskundigen die ten minste voldoende 

inzicht moet verschaffen over:  

a) de algemene geologische situatie:  

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

b) de 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;  

c) de fysico-chemische kenmerken van het grondwater van de watervoerende laag waaruit water zal worden gewonnen; 

d) een berekening van de aanvullingskegel in de watervoerende laag waaruit water zal worden gewonnen en de effecten 
op het bodemwater; 

e) een overzicht van de grondwaterwinningen, gelegen in een straal van 5 km met hun debiet; 

 

 2.2 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. 

 

 

F6 KUNSTMATIGE AANVULLING VAN GRONDWATER 

 

1. Een hydrogeologische studie, uitgevoerd door een of meer deskundigen, die ten minste voldoende inzicht moet verschaffen over:  

1.1 algemene geologische situatie:  

- geologische opbouw;  
- precieze granulometrische en lithologische kenmerken van de verschillende formaties;  

1.2 algemene hydrogeologische situatie:  

- een uitvoerige beschrijving van alle hydrogeologische kenmerken van de watervoerende lagen (onder andere. hydraulische 
geleidbaarheid, transmissiviteit, bergingscapaciteit enz.);  

- bepalen van stromingsrichtingen en stromingssnelheid van het grondwater;  
- vermelden en beschrijven der ondoorlatende lagen;  
- analyse van piëzometrische waarnemingen;  

1.3  fysico-chemische kenmerken van het grondwater:  

- aan de hand van referentiewaarnemingen moet de scheikundige samenstelling van de respectieve grondwatertafels ter 
plaatse precies bekend zijn;  
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- omschrijving van de waterwinningen in de omgeving (straal = 5 km);  
- algemene voorgeschiedenis;  
- debiet van afpomping;  
- piëzometrische effecten;  
- continuïteit der bemaling;  
- doelstelling van de bemalingsactiviteiten;  
- fysico-chemische analyseresultaten der specifieke bemalingsactiviteiten;  

1.4 algemeen besluit. 

 

2. een technische nota betreffende de infiltratietechniek en de maatregelen die genomen worden om verontreiniging van de watervoerende 
lagen te voorkomen;  

 

3.  gegevens over de kunstmatige aanvulling 

3.1 de activiteit waarvan de kunstmatige aanvulling deel uitmaakt; 

3.2 de omschrijving en diepte van de grondwaterlaag die kunstmatig zal worden aangevuld; 

3.3 de herkomst en de kwaliteit van het infiltratiewater; 

3.4 de maximumhoeveelheid water, ingebracht als kunstmatige aanvulling en uitgedrukt in m
3
 per dag en per jaar; 

3.5 de apparatuur en/of middelen voor de meting van: 

- de hoeveelheid water, ingebracht als kunstmatige aanvulling; 

- het grondwaterpeil; 

3.6 de identificatie van de watervoerende laag die zo mogelijk wordt aangevuld met verwijzing naar de unieke code zoals 
weergegeven in de tabel als bijlage 2bis bij dit besluit. 

 

F7 DIEREN 

 

1. de ingevulde tabel  

- per stal het maximum aantal dierplaatsen en het maximum aantal dieren dat in de inrichting zal gehouden worden; 

- welke stallen al dan niet ammoniakemissiearm zijn/worden gebouwd en het daarbij toegepaste systeem van emissiearme 
staltechniek; 

Hiervoor kan onder andere gebruikgemaakt worden van de onderstaande typetabel. 

Jonge zeugen en jonge beren worden voor wat de indelingsrubriek 9.4.1.d. betreft, beschouwd als mestvarkens. 

Opslag van mest op andere plaatsen buiten de inrichting kan afzonderlijk vermeld worden. 

 

DIERSOORT STAL 1 STAL 2 (enz…) TOTAAL 

VARKENS    

kraamhokken    

drachtige en lege zeugen + beren    

jonge zeugen    

biggen >10 weken    

biggen >10 w < 15 w    

vleesvarkens>10 w geen waterbesparing    

vleesvarkens>10 w waterbesparing    

mestvarkens >30 kg (rubriek 9.4.1.d)    

KIPPEN    

legkippen    

opfokkippen    

RUNDVEE, stallen niet ingestrooid    

melkvee    
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vleeskalveren    

runderen > 3 maand en < 2 jaar    

andere runderen    

RUNDVEE ingestrooide bindstallen    

zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    

melkvee    

runderen < 1 jaar    

runderen 1 à 2 jaar    

vleesstieren 6-12 maand    

vleesstieren > 1 jaar    

RUNDVEE ingestrooide loopstallen    

zoogkoe en reforme koe, rundvee > 2 jaar    

melkvee    

runderen < 1 jaar    

runderen 1 à 2 jaar    

vleesstieren 6-12 maand    

vleesstieren > 1 jaar    

ANDERE DIERSOORTEN    

    

    

    

    

    

OPSLAG MENGMEST    

OPSLAG ANDERE DAN MENGMEST    

    

GEBRUIKT SYSTEEM VAN 
AMMONIAKREDUCTIE 

   

 

 

 

2. als het een gemengde inrichting betreft (rubriek 9.5.): de berekening van de formule voor de bepaling van de klasse-indeling die op het bedrijf 
van toepassing is; 

 

F8 RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK 

 

1. ofwel, een energiestudie, zoals bepaald in hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 inzake 
energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen; 

2. ofwel, als het een hernieuwing betreft van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks energiegebruik van ten 
minste 0,1 PetaJoule: een energieplan, zoals bepaald in hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 
2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen. 
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F9 TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS VOOR UITGEGRAVEN BODEM (TOP) 

 

1. de kenmerken van de bodem en de ondergrond van het terrein waarop de tussentijdse opslag met uitgegraven bodem is gepland, 
en van de omgeving in een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen, alsmede de grondwaterhuishouding van het terrein waarop de 
tussentijdse opslagplaats wordt ingericht, en van de omgeving; 

 

2. een voorstel van werkplan voor opslag overeenkomstig de algemene en sectorale voorwaarden, dat is opgesteld op basis van de 
grondwaterhuishouding van het terrein en de omgeving, alsmede een opmetingsplan voor de ophogingen met opgave van het 
maaiveld en de berekening van de opslagcapaciteit; 

 

3. een algemene beschrijving van het terrein en de omgeving, met vermelding van het huidige gebruik, de begroeiing, het 
bodembestand en de eventuele bebouwing. 

 

 

F10 GGO’S EN PATHOGENE ORGANISMEN 

 

1. adres en beschrijving van de inrichting; 

 

2. een beschrijving van de aard van de activiteiten die beoogd worden; 

 

3. het risiconiveau van de activiteiten.  

 

 

F11 TANKSTATIONS 

 

Een attest zoals bedoeld in artikel 2bis, §2, van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002, tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van 
tankstations, zoals gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007. 

 

 

F12 AFVAL VAN WINNINGSINDUSTRIEËN 

 

1. het afvalbeheersplan of indien van toepassing het herziene afvalbeheersplan, vermeld in titel II van het VLAREM, subafdeling 5.2.6.8; 

 

2. de voorgestelde financiële zekerheid, vermeld in titel II van het VLAREM, subafdeling 5.2.6.8; 

 

3. de voorgestelde locatie van de afvalvoorziening, met inbegrip van eventuele alternatieve locaties. 

 



BIJLAGE 5. 
GEGEVENS EN MINIMUMINLICHTINGEN DIE AAN DE ORDE 
MOETEN KOMEN IN HET VEILIGHEIDSBEHEERSSYSTEEM 
EN HET VEILIGHEIDSRAPPORT, BEDOELD IN ARTIKEL 8 

VAN TITEL I VAN VLAREM 
Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 

DEEL 1. 
GEGEVENS VAN HET VEILIGHEIDSBEHEERSSYSTEEM DIE IN HET 

VEILIGHEIDSRAPPORT BEDOELD IN ARTIKEL 8 OPGENOMEN 
MOETEN WORDEN 

Het veiligheidsbeheerssysteem omvat het gedeelte van het volledige beheerssysteem van de inrichting dat betrekking heeft op de 
organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de praktijken, de procedures, de processen en de hulpmiddelen die het 
mogelijk maken om het preventiebeleid voor zware ongevallen vast te leggen en uit te voeren. 
 
De volgende punten komen aan bod in het veiligheidsbeheerssysteem : 
 
1° de organisatie en het personeel : 

a) de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij het beheer van de gevaren van zware 
ongevallen op alle niveaus van de organisatie; 

b) het beheer van de procedures voor het identificeren van de opleidingsbehoeften van dit personeel en voor het 
organiseren van die opleiding; 

c) de betrokkenheid van het personeel; 
d) het beheer van de procedures voor het werken met derden; 

 
2° de identificatie en evaluatie van gevaren van zware ongevallen : het beheer van de procedures voor systematische 

identificatie van de gevaren van zware ongevallen die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen, alsook voor 
de evaluatie van de daaraan verbonden risico’s; 

 
3° de operationele controle : het beheer van de operationele procedures en werkinstructies voor het verzekeren van de veilige 

exploitatie in alle omstandigheden (zowel ondermeer bij normale werking als bij opstarting, tijdelijke stilstand, onderhoud) van 
de installaties, processen, apparatuur en opslagplaatsen in kwestie; 

 
4° ontwerpbeheersing : het beheer van de procedures voor het ontwerpen van nieuwe installaties, processen of opslagplaatsen 

en voor het plannen en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande installaties, processen of opslagplaatsen; 
 
5° de planning van noodsituaties : het beheer van de procedures om door een systematische analyse de voorzienbare 

noodsituaties te onderkennen en om de noodplannen uit te werken, te testen en te herzien, zodat het hoofd kan worden 
geboden aan dergelijke noodsituaties; 

 
6° het toezicht : het beheer van de procedures voor het verzekeren van een permanent toezicht op de naleving van de 

doelstellingen die door de exploitant werden vastgelegd in zijn preventiebeleid en in zijn veiligheidsbeheerssysteem en voor 
het uitvoeren van de nodige correctieve acties indien tekortkomingen worden vastgesteld ; 

 
7° de audit en de herzieningen : 

a) het beheer van de procedures voor een periodieke en systematische evaluatie van het preventiebeleid voor zware 
ongevallen en van de doeltreffendheid en geschiktheid van het veiligheidsbeheerssysteem; 

b) het beheer van de procedures voor de periodieke herziening en actualisering van het preventiebeleid en het 
veiligheidssysteem door de exploitant; 

 
De procedures, bedoeld in het eerste lid, 6°, omvatten eveneens : 
 
1° het opstellen en uitvoeren van periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma’s; 
2° het melden van zware ongevallen; 
3° het melden van schierongevallen, inzonderheid die waarbij de beschermingsmaatregelen hebben gefaald; 
4° het onderzoek van deze ongevallen of schierongevallen en het consequent rekening houden met de conclusies die daaruit 

kunnen worden getrokken. 
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DEEL 2. 
GEGEVENS DIE IN HET VEILIGHEIDSRAPPORT, BEDOELD IN 

ARTIKEL 8, MOETEN OPGENOMEN WORDEN 

I. Inlichtingen over het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op de preventie van zware ongevallen 
 

Deze inlichtingen dienen de in deel 1 (het veiligheidsbeheerssysteem) vervatte punten te bestrijken. 
 
 
II. Presentatie van de omgeving van de inrichting 
 

A. Beschrijving van de plaats en zijn omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de meteorologische, 
geologische en hydrografische gegevens en, in voorkomend geval, de voorgeschiedenis. 

 
B. Identificatie van de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die een gevaar van een zwaar ongeval 

met zich kunnen brengen. 
 
C. Beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen. 

 
 
III. Beschrijving van de installatie 
 

A. Beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de gedeelten van de inrichting die belangrijk zijn 
vanuit het oogpunt van de veiligheid, van de mogelijke oorzaken van risico’s van zware ongevallen en van de 
omstandigheden waarin zo’n zwaar ongeval zich zou kunnen voordoen, vergezeld van een beschrijving van de 
genomen preventieve maatregelen. 

 
B. Beschrijving van procédés, meer bepaald van de werkwijzen. 
 
C. Beschrijving van de gevaarlijke stoffen : 

 
 1. lijst van de gevaarlijke stoffen die bestaat uit : 
 

- de beschrijving van de gevaarlijke stoffen, chemische naam, CAS-nummer, naam volgens de IUPAC-
nomenclatuur, 

 
- de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn of kunnen zijn; 

 
 2. fysische, chemische en toxicologische kenmerken en gegevens zowel over de onmiddellijk als over later 

optredende gevaren voor mens en milieu ; 
 

 3. het fysische of chemische gedrag onder normale gebruiksvoorwaarden of bij voorzienbare ongevallen. 
 
 
IV. Identificatie en analyse van de ongevallen en de preventiemiddelen 
 

A. Gedetailleerde beschrijving van de scenario’s voor mogelijk zware ongevallen, en de omstandigheden waarin deze 
zich kunnen voordoen, inclusief een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze 
scenario’s een belangrijke rol kunnen spelen, ongeacht of de oorzaken binnen of buiten de installatie liggen. 

 
B. Beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de geïdentificeerde zware ongevallen. 
 
C. Beschrijving van de technische parameters van de uitrusting die van belang zijn voor de veiligheid van de in de 

installaties aangebrachte apparatuur. 
 
 
V. Beschermings- en interventiemaatregelen om de gevolgen van een ongeval te beperken 
 

A. Beschrijving van de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen te 
beperken. 

 
B. Organisatie van het alarm en de interventie. 
 
C. Beschrijving van de inzetbare interne of externe middelen. 



BIJLAGE 6. 
INRICHTINGEN ALS BEDOELD IN VLAREM-

INDELINGSRUBRIEK 17.2 

 

(bijlage I bij de EG-richtlijn 96/82/EG van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals die is gewijzigd door de EG-richtlijn 2003/105/EG van 16 december 2003) 

 

Vervangen bij art. 70 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999. 
Gewijzigd bij art. 6 B.Vl.Reg. 15 juni 1999, B.S. 4 september 1999 en bij art.14 B.Vl.Reg. 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001. 
Vervangen bij art. 15, B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

INLEIDING 

1° Deze bijlage handelt over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een inrichting, zoals omschreven in artikel 7 van titel 
I van het VLAREM, en stelt de toepassing van artikel 8 ervan vast. 

2° Mengsels en preparaten worden behandeld als zuivere stoffen, mits zij binnen de in deel 2, voetnoot 1, vermelde 
concentratiegrenzen blijven welke aan de hand van hun eigenschappen krachtens de desbetreffende richtlijn en/of de 
meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang zijn vastgesteld, tenzij specifiek een 
samenstellingspercentage of een andere beschrijving wordt gegeven. 

3° De onderstaande drempelwaarden gelden per inrichting. 
4° De voor de toepassing van de artikelen in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de maximumhoeveelheden die op 

enig moment aanwezig zijn of kunnen zijn. Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2 % of minder van de 
vermelde drempelwaarde in een inrichting aanwezig zijn, worden bij de berekening van de totale aanwezige 
hoeveelheden buiten beschouwing gelaten, indien zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat deze niet 
de oorzaak van een zwaar ongeval elders op het bedrijfsterrein kan zijn. 

5° De in deel 2, voetnoot 4, vermelde regels voor het optellen van gevaarlijke stoffen of categorieën gevaarlijke stoffen zijn 
eventueel van toepassing. 

6° In deze richtlijn wordt onder een gas een stof verstaan die bij een temperatuur van 20 º C een absolute dampspanning 
van ten minste 101,3 kPa heeft. 

7° In deze richtlijn wordt onder een vloeistof een stof verstaan die niet als gas gedefinieerd is en die bij een temperatuur van 
20 ºC en een standaarddruk van 101,3 kPa niet in vaste toestand is. 
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DEEL 1. 
MET NAME GENOEMDE STOFFEN 

Wanneer een in deel I genoemde stof of groep stoffen ook in een categorie van deel 2 valt, moeten de in deel 1 vermelde 
drempelwaarden worden gehanteerd.  
 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 
Drempelwaarde (in ton) voor de toepassing van: 

Gevaarlijke stof VLAREM-rubriek 17.2.1 VLAREM-rubriek 17.2.2 

Ammoniumnitraat (zie noot 1) 5 000 10 000 
Ammoniumnitraat (zie noot 2) 1 250 5 000 
Ammoniumnitraat (zie noot 3) 350 2 500 
Ammoniumnitraat (zie noot 4) 10 50 
Kaliumnitraat (zie noot 5) 5 000 10 000 
Kaliumnitraat (zie noot 6) 1 250 5 000 
Diarseenpentoxide, arseen (V)zuur, en/of zouten daarvan 1 2 
Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan  0,1 
Broom 20 100 
Chloor 10 25 
Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkel-
monoxide, nikkeldioxide, nikkelsulfide, trinikkeldisulfide, 
dinikkeltrioxide) 

 1 

Ethyleenimine 10 20 
Fluor 10 20 
Formaldehyde (concentratie > 90 %) 5 50 
Waterstof 5 50 
Zoutzuur (vloeibaar gas) 25 250 
Loodalkylen 5 50 
Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en 
aardgas 50 200 

Acetyleen 5 50 
Ethyleenoxide 5 50 
Propyleenoxide 5 50 
Methanol 500 5 000 
poedervormige 4,4-methyleenbis (2-chlooraniline) en/of 
zouten daarvan  0,01 

Methylisocynaat  0,15 
Zuurstof 200 2 000 
Tolueendiisocyanaat 10 100 
Carbonylchloride (fosgeen) 0,3 0,75 
Arseentrihydride (arsine) 0,2 1 
Fosfortrihydride (fosfine) 0,2 1 
Zwaveldichloride 1 1 
Zwaveltrioxide 15 75 
Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen 
(inclusief TCDD uitgedrukt in TCDD-equivalent  0,001 

De volgende CARCINOGENEN in concentraties 
van meer dan 5 gewichtspercenten: 
 
-4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzotrichloride, 
benzidine en/of de zouten daarvan, 
di(chloormethyl)-ether, chloormethylether, 1,2- 
dibroomethaan, diethylsulfaat, dimethylsulfaat, 
dimethylcarbamoylchloride, 1,2-dibroom-3-chloorpropaan, 
1,2-dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, 
hexamethylfosforzuurtriamide, hydrazine, 2- 
naftylamine en/of de zouten daarvan, 4-nitrodifenyl 
en 1,3 propaansulton 

0,5 2 

Aardolieproducten: 
a) benzines en nafta's 
b) petroleum (met inbegrip van kerosines en 

luchtvaartbrandstoffen) 
c) gasoliën (met inbegrip van diesel, huisbrandolie en 

gasolie mengstromen) 

2 500 25 000 
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VOETNOTEN 

1. Ammoniumnitraat (5 000/10 000): meststoffen die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding 
Dit is van toepassing op gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen (een gemengde/samengestelde meststof 
bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of kaliumcarbonaat) waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat 

a) 15,751 — 24,52 gewichtsprocent of minder is en die niet meer dan 0,4 % in totaal aan brandbare/organische stoffen 
bevatten of die voldoen aan de voorschriften van bijlage II van Richtlijn 80/876/EEG, 

b) 15,753 gewichtsprocent of minder en een onbeperkte hoeveelheid brandbare stoffen, 
en die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding overeenkomstig de VN-goottest (zie United Nations Recommendations on 
the Transport of 
Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 
38.2) (Aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van 
gevaarlijke goederen: Handboek beproevingen en criteria, deel III, onderafdeling 
38.2). 

2. Ammoniumnitraat (1 250/5 000): meststofkwaliteit 
Dit is van toepassing op enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen en op 
gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat 

a) hoger is dan 24,5 gewichtsprocent, met uitzondering van mengsels van ammoniumnitraat en dolomiet, kalksteen en/of 
calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 %, 

b) hoger is dan 15,75 gewichtsprocent voor mengsels van ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat, 
c) hoger is dan 284 gewichtsprocent voor mengsels van ammoniumnitraat en dolomiet, kalksteen en/of calciumcarbonaat 

met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 %, 
en die voldoen aan de voorschriften van bijlage II bij Richtlijn 80/876/ 
EEG. 

3. Ammoniumnitraat (350/2 500): technisch zuivere stof 
Dit is van toepassing op 

a) ammoniumnitraat en ammoniumnitraatpreparaten waarin het stikstofgehalte, afkomstig van het ammoniumnitraat, 
- gelegen is tussen 24,5 en 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,4 % aan brandbare stoffen bevatten, 
- hoger is dan 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,2 % aan brandbare stoffen bevatten, 

b) waterige ammoniumnitraatoplossingen met een ammoniumnitraatconcentratie van meer dan 80 gewichtsprocent. 
4. Ammoniumnitraat (10/50): „off-specs-materiaal” en meststoffen die niet voldoen aan de eisen van de detonatietest 
Dit is van toepassing op: 

a) afgekeurd materiaal afkomstig uit het fabricageproces en op ammoniumnitraat en ammoniumnitraatpreparaten, 
enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen en gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen als bedoeld in 
de voetnoten 2 en 3, die van de eindgebruiker zijn of worden geretourneerd aan een fabrikant, een installatie voor 
tijdelijke opslag of een herverwerkingsinstallatie voor herverwerking, recycling of behandeling met het oog op een veilig 
gebruik omdat de stoffen niet langer voldoen aan de specificaties van de voetnoten 2 en 3, 

b) meststoffen als bedoeld in de voetnoot 1, eerste streepje, en voetnoot 2 die niet voldoen aan de voorschriften van 
bijlage II bij Richtlijn 80/876/EEG. 

5. Kaliumnitraat (5 000/10 000): samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat bestaande uit kaliumnitraat in de vorm van 
prills of granules. 

6. Kaliumnitraat (1 250/5 000): samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat bestaande uit kaliumnitraat in kristalvorm.  
7. Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen  
 De hoeveelheden polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen worden berekend aan de hand van de volgende 

wegingsfactoren:  
 

 
International Toxic Equivalent (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) 

2,3,7,8-TCDD 1  2,3,7,8-TCDF 0,1 
  
1,2,3,7,8-PeDD 0,5  2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
     1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 
  
1,2,3,4,7,8-HxCDD  1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDD  1,2,3,7,8,9-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 

0,1 
 1,2,3,6,7,8-HxCDF 

     2,3,4,6,7,8-HxCDF 

0,1 

  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
     1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

  
 OCDD 0,001  OCDF 0,001 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)  

                                                                  
1 Een stikstofgehalte van 15,75 gewichtsprocent, afkomstig van het ammoniumnitraat, komt overeen met 45 % ammoniumnitraat. 
 
2 Een stikstofgehalte van 24,5 gewichtsprocent, afkomstig van het ammoniumnitraat, komt overeen met 70 % ammoniumnitraat. 
 
3 Een stikstofgehalte van 15,75 gewichtsprocent, afkomstig van het ammoniumnitraat, komt overeen met 45 % ammoniumnitraat. 
 
4 Een stikstofgehalte van 28 gewichtsprocent, afkomstig van het ammoniumnitraat, komt overeen met 80 % ammoniumnitraat. 
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DEEL 2. 
CATEGORIEËN STOFFEN EN PREPARATEN DIE NIET 

UITDRUKKELIJK IN DEEL 1 WORDEN GENOEMD 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 
Drempelwaarde (in ton) voor de toepassing van: 

Gevaarlijke stof VLAREM-rubriek 17.2.1 VLAREM-rubriek 17.2.2 

1. ZEER GIFTIG 5 20 
2. GIFTIG 50 200 
3. OXIDEREND 50 200 
4. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2) 

wanneer de stof, het preparaat of het voorwerp 
onder VN/ADR-subklasse 1.4 valt 

50 200 

5. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2) 
wanneer de stof, het preparaat of het voorwerp 
onder één of meer van de VN/ADR-subklassen
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 en 1.6, dan wel onder 
waarschuwingszin R 2 of R 3 valt 

10 50 

6. ONTVLAMBAAR (als de stof of het preparaat 
voldoet aan de in voetnoot 3 a) vermelde 
definitie) 

5 000 50 000 

7a. LICHT ONTVLAMBAAR (als de stof of het 
preparaat voldoet aan de in voetnoot 3 b) 1 
vermelde definitie° 

50 200 

7b. LICHT ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN 
(als de stof of het preparaat voldoet aan de in 
voetnoot 3 b) 2 vermelde definitie) 

5 000 50 000 

8. ZEER LICHT ONTVLAMBAAR (als de stof of 
het preparaat voldoet aan de in voetnoot 3 c) 
vermelde definitie) 

10 50 

GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU, 
waarschuwingszinnen:    

i) R50: „Zeer giftig voor in het water levende 
organismen” (inclusief R50/53) 100 200 

9. 

ii) R 51/53: „Giftig voor in het water levende 
organismen; kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken”

200 500 

IEDERE INDELING die niet valt onder de 
bovenstaande in combinatie met de volgende 
waarschuwingszinnen: 

  

i) R14 — reageert heftig in contact met water 
(inclusief R 14/15)  100 500 

10. 

ii) R29 — vormt giftig gas in contact met water 50 200 
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VOETNOTEN 

1. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de 
technische vooruitgang: 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen5, 
Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke preparaten6. 
Voor stoffen en preparaten die niet volgens één van de bovenstaande  
richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld, bijvoorbeeld afvalstoffen, maar in een inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn en 
onder de in de inrichting heersende omstandigheden gelijkwaardige eigenschappen hebben of 
kunnen hebben wat de mogelijkheden van een zwaar ongeval betreft, worden de procedures voor de voorlopige indeling 
overeenkomstig het desbetreffende artikel van de toepasselijke richtlijn gevolgd. 
Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat ze op verscheidene wijzen kunnen worden 
ingedeeld, is in het kader van deze richtlijn de laagste drempelwaarde van toepassing. Wat evenwel de toepassing van de 
in voetnoot 4 bedoelde sommatieregel betreft, wordt altijd de drempelwaarde gebruikt welke met de indeling in kwestie 
overeenkomt. 
Voor de toepassing van deze richtlijn stelt de Commissie een lijst op van stoffen die in overeenstemming met Richtlijn 
67/548/EEG bij geharmoniseerd besluit in de bovenstaande categorieën zijn ingedeeld; zij werkt deze lijst geregeld bij. 

2 Onder „ontplofbare stof” wordt verstaan: 
a) een stof of preparaat die (dat) ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving, vuur of andere 

ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R 2), 
b) een stof of preparaat die (dat) ernstig ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving, vuur of andere 

ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R 3), of 
c) een stof, preparaat of voorwerp van klasse 1 van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale 

vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (VN/ADR), gesloten op 30 september 1957, zoals gewijzigd, als 
omgezet bij Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg7. 

Deze definitie strekt zich uit tot pyrotechnische stoffen, die voor de toepassing van deze richtlijn omschreven worden als 
stoffen (of mengsels van stoffen) die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van 
dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties. 
Wanneer een stof of preparaat zowel onder de VN/ADR-indeling als onder waarschuwingszin R 2 of R 3 valt, prevaleert 
de VN/ADR-indeling boven die van de waarschuwingszinnen. 
Stoffen en voorwerpen van klasse 1 worden volgens het VN/ADR-indelingsschema ingedeeld in de subklassen 1.1 tot en 
met 1.6. De subklassen zijn: 
- Subklasse 1.1: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa explosie (een massa-explosie is een explosie die 

praktisch op hetzelfde ogenblik plaatsvindt in nagenoeg de gehele lading)”. 
- Subklasse 1.2: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, zonder gevaar voor massa-explosie”. 
- Subklasse 1.3: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdruk- of 

scherfwerking of met gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor massa-explosie: 
a) waarvan de verbranding aanleiding geeft tot een aanzienlijke warmtestraling, 
of 
b) die één voor één uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of scherfwerking, of beide optreden”. 

- Subklasse 1.4: „Stoffen en voorwerpen die slechts gering gevaar opleveren indien zij tijdens het vervoer tot 
ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking 
van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch 
hetzelfde ogenblik van nagenoeg de gehele inhoud van het collo”. 

- Subklasse 1.5: „Zeer weinig gevoelige stoffen met gevaar voor massaexplosie, die zo weinig gevoelig zijn dat er 
onder normale vervoersomstandigheden een zeer geringe kans bestaat op inleiding of op de overgang van 
verbranding naar detonatie. Als minimumvoorwaarde geldt dat ze niet mogen exploderen bij de uitwendige 
brandproef”. 

- Subklasse 1.6: „Extreem weinig gevoelige voorwerpen, zonder gevaar voor massa-explosie. Deze voorwerpen 
bevatten alleen extreem weinig gevoelige springstoffen en vertonen een verwaarloosbare kans op een onbedoelde 
inleiding of voortplanting. Het gevaar is beperkt tot de explosie van één enkel voorwerp.”. 
Deze definitie behelst ook in voorwerpen aanwezige ontplofbare of pyrotechnische stoffen of preparaten. In het geval 
van voorwerpen met 
ontplofbare of pyrotechnische stoffen of preparaten is de hoeveelheid van de stof of het preparaat, indien bekend, 
bepalend voor de toepassing van deze richtlijn. Indien de hoeveelheid niet bekend is, wordt het gehele voorwerp 
voor de toepassing van deze richtlijn als ontplofbaar aangemerkt. 

3. Onder ONTVLAMBAAR, LICHT ONTVLAMBAAR en ZEER LICHT 
ONTVLAMBAAR (categorieën 6, 7 en 8) wordt verstaan: 
a) ONTVLAMBARE vloeistoffen: 

stoffen en preparaten met een vlampunt van minimaal 21 ºC en maximaal 55 ºC (waarschuwingszin R10), die 
blijven branden; 

b) LICHT ONTVLAMBARE vloeistoffen: 
1. — stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de lucht bij de 
omgevingstemperatuur zonder toevoer van energie vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17); 
— stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager ligt dan 55 ºC en die onder druk vloeibaar blijven 

                                                                  

5) PB 196 van 16.8.1967, blz. l. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36). 

 

6 ) PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie (PB L 226 van 22.8.2001, blz. 5). 

7) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/28/ 

EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 45). 
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wanneer onder bepaalde procescondities, zoals hoge druk en hoge temperatuur, gevaar voor een zwaar 
ongeval kan ontstaan; 
2. stoffen en preparaten met een vlampunt dat lager ligt dan 21 ºC en die niet zeer licht ontvlambaar zijn 
(waarschuwingszin R11, tweede streepje); 

c) zeer licht ontvlambare gassen en vloeistoffen: 
1. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager ligt dan 0 ºC en een kookpunt (of in geval 
van een kooktraject een eerste kookpunt) dat bij normale druk maximaal 35 ºC is (waarschuwingszin R12, 
eerste streepje), en 
2. gassen die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn 
(waarschuwingszin R 12, tweede streepje), ongeacht of zij in gasvormige toestand dan wel in superkritische 
toestand verkeren, en 
3. ontvlambare en licht ontvlambare vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden 
die hoger ligt dan hun kookpunt. 

4. In het geval van een inrichting waar geen afzonderlijke stoffen of preparaten aanwezig zijn in een hoeveelheid, groter dan 
of gelijk aan de toepasselijke drempelwaarden, wordt de volgende regel gehanteerd om te bepalen of de inrichting onder 
de desbetreffende voorschriften van deze richtlijn valt. 
Deze richtlijn is van toepassing indien de som 
q1/QH1 + q2/QH2 + q3/QH3 + q4/QH4 + q5/QH5 +… groter is dan of gelijk is aan 1, 
waarin qx = de hoeveelheid gevaarlijke stof x (of categorie van gevaarlijke stoffen) die onder deel 1 of deel 2 van deze 
bijlage valt, 
en QHx = de desbetreffende drempelwaarde voor stof of categorie x in 
kolom 3 van deel 1 of deel 2. 
Deze richtlijn is met uitzondering van de artikelen 9, 11 en 13 van toepassing indien de som 
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +… groter is dan of gelijk is aan 1, 
waarin qx = de hoeveelheid van gevaarlijke stof x (of categorie van 
gevaarlijke stoffen) die onder deel 1 of deel 2 van deze bijlage valt, 
en QLx = de desbetreffende drempelwaarde voor stof of categorie x in 
kolom 2 van deel 1 of deel 2. 
Deze optellingsregel wordt gebruikt ter beoordeling van de algemeen met toxiciteit, ontvlambaarheid en ecotoxiciteit 
samenhangende gevaren. De regel moet daarom driemaal worden toegepast: 
a) eenmaal voor de optelling van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten welke als giftig of zeer giftig zijn 

ingedeeld, tezamen met stoffen en preparaten die tot categorie 1 of 2 behoren; 
b) eenmaal voor de optelling van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten die als oxiderend, ontplofbaar, 

ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar zijn ingedeeld, tezamen met stoffen en preparaten die 
tot categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b of 8 behoren; 

c) eenmaal voor de optelling van de in deel 1 genoemde en als gevaarlijk voor het milieu ingedeelde stoffen en 
preparaten (R 50 (met inbegrip van R 50/53) of R 51/53), tezamen met stoffen en preparaten die tot categorie 9) 
i) of 9) ii) behoren. 

De desbetreffende bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing indien het sommeringsresultaat in ten minste één van de drie 
gevallen groter is dan of gelijk is aan 1. 



[BIJLAGE 7. 
LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN] 

(RUBRIEK 17.3 VAN DE INDELINGSLIJST)] 
Gewijzigd bij art. 7.1.1.8, 7.1.1.9 en 7.1.1.10 B.Vl.Reg 1 juni 1995, B.S. 31 juli 1995 (VLAREM II) 
bij art. 71 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 
en bij art. 15 B.Vl.Reg 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 
en bij art. 16,1° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

[DEEL I: LIJST VAN DE GEVAARLIJKE PRODUCTEN (STOFFEN EN 
PREPARATEN) VERMELD IN DE EG-RICHTLIJN 96/82/EG VAN 9 

DECEMBER 1996 BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE 
GEVAREN VAN ZWARE ONGEVALLEN WAARBIJ GEVAARLIJKE 

STOFFEN ZIJN BETROKKEN 

Deze lijst omvat de gevaarlijke stoffen en ingedeelde categorieën van stoffen en preparaten zoals vermeld in de bijlage 6 bij titel I 
van het VLAREM.] 
Opgeheven bij art.15 B.Vl.Reg 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 
Opnieuw opgenomen in deze lezing bij art. 16,2° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
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DEEL II. 
GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN BEDOELD IN DE EG-
RICHTLIJN 67/548/EEG VAN 27 JUNI 1967 [EN DE EG-RICHTLIJN 

1999/45/EG VAN 31 MEI 1999] BETREFFENDE DE AANPASSING VAN 
DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN INZAKE 

DE INDELING, DE VERPAKKING EN HET KENMERKEN VAN 
GEVAARLIJKE STOFFEN 

Opschrift gewijzigd bij art. 16,3° B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 
Gewijzigd bij art. 63 B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

A. DEFINITIES  

In de zin van deze bijlage wordt verstaan onder  

1. "stoffen": 
 
chemische elementen en hun verbindingen, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de productie ontstaan, met 
inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit van het product en alle onzuiverheden te gevolge 
van het productieprocédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit 
van de stof word aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd; 

2. "preparaten": 
 
mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen; 

3. "polymeer": 
 
een stof die bestaat uit moleculen welke worden gekenmerkt door een opeenvolging van een of meer soorten 
monomeereenheden, en die een gewichtsmeerderheid van moleculen bevat die bestaan uit ten minste drie 
monomeereenheden die op covalente wijze aan ten minste een andere monomeereenheid of andere reactieve stof zijn 
gebonden en bestaat uit minder dan een gewichtsmeerderheid aan moleculen van hetzelfde molecuul-gewicht. Die moleculen 
moeten over een reeks molecuul-gewichten verdeeld zijn, waarbij de verschillen in molecuul-gewicht op de eerste plaats het 
gevolg zijn van verschillen in aantal monomeereenheden. "Monomeereenheid" in de zin van deze definitie de gereageerde 
vorm van een monomeer in een polymeer; 

4. "gevaarlijk": 
 
de volgende stoffen en preparaten:  

a. ontplofbare: 
 
stoffen en preparaten in vaste, vloeibare, pasta- of gelatineachtige toestand, die ook onder de inwerking van zuurstof in 
de lucht exotherm kunnen reageren, hierbij snel gassen ontwikkelen en onder bepaalde (proef)voorwaarden detoneren, 
snel explosief verbranden of door verhitting gedeeltelijke afsluiting ontploffen; 

b. oxiderende: 
 
stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm reageren; 

c. zeer licht ontvlambare stoffen: 
 
stoffen en preparaten in vloeibare toestand met een uiterst laag vlampunt en een laag kookpunt, alsmede gasvormige 
stoffen en preparaten die bij normale temperatuur en druk aan de lucht blootgesteld kunnen ontbranden; 

d. licht ontvlambare: 

stoffen en preparaten die bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie. in temperatuur 
kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden, of  

vaste stoffen en preparaten die na kortstondige inwerking van een ontstekingsbron gemakkelijk kunnen ontbranden en na 
verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of  

vloeibare stoffen en preparaten met een zeer laag vlampunt, of  

stoffen en preparaten die bij aanraking met water of vochtige lucht een gevaarlijke hoeveelheid van zeer licht ontvlambare 
gassen ontwikkelen;  
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e. ontvlambare: 
 
vloeibare stoffen en preparaten met een laag vlampunt; 

f. zeer giftige: 
 
stoffen en preparaten waarvan reeds een zeer geringe hoeveelheid bij inademing of opneming via de mond of via de huid 
acute of chronische aandoeningen en zelfs de dood kan veroorzaken; 

g. giftige: 
 
stoffen en preparaten waarvan reeds een geringe hoeveelheid bij inademing of opneming via de mond of via de huid 
acute of chronische aandoeningen en zelfs de dood kan veroorzaken; 

h. schadelijke: 
 
stoffen en preparaten die bij inademing of opneming via de mond of via de huid acute of chronische gevaren en zelfs de 
dood kan veroorzaken; 

i. bijtende: 
 
stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels daarop een vernietigende werking kunnen uitoefenen; 

j. irriterende: 
 
niet-bijtende stoffen en preparaten die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een 
ontsteking kunnen veroorzaken; 

k. sensibiliserende: 
 
stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de huid aanleiding kunnen geven tot een zodanige reactie van 
hypersensibilisatie dat latere blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt; 

l. kankerverwekkende: 
 
stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via huid kanker kunnen veroorzaken of de 
frequentie daarvan doen toenemen; 

m. mutagene: 
 
stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via de huid erfelijke genetische afwijkingen kunnen 
veroorzaken of de frequentie daarvan doen toenemen; 

n. voor de voortplanting giftige: 
 
stoffen of preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via de huid niet-erfelijke afwijkingen bij het 
nageslacht en/of aantasting van de mannelijke of vrouwelijke voortplantingsfuncties of -vermogens veroorzaken, dan wel 
de frequentie daarvan doen toenemen; 

o. milieugevaarlijke: 
 
stoffen en preparaten die, wanneer zij in het milieu terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of 
meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren. 
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B. INDELING DER GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN 

1. De algemene indeling gebeurt op elk moment volgens de meest recente bepalingen van de richtlijn 67/548/EEG dd. 27 
juni 1967 zoals herhaaldelijk gewijzigd en ook zoals deze in de toekomst nog verder zal worden aangepast; 

2. Voor de preparaten gelden de meest recente bepalingen van de richtlijn 88/379/EEG dd. 7 juni 1988 zoals herhaaldelijk 
gewijzigd en ook zoals deze in de toekomst nog verder zal worden aangepast; 

3. De bepalingen van voornoemde richtlijnen en hun later nog komende aanpassingen worden tegen kostprijs ter 
beschikking gesteld door de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering. 

Deze administratie is ermee belast elke aanpassing bij uittreksel bekend te maken in het Belgisch Staatsblad onder de 
volgende vorm:  

"VLAREM 1, BIJLAGE 7, DEEL II, B, INDELING DER GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN  

Ingevolge de wijziging van de richtlijn ...... door richtlijn...... (P.B ) wijzigt de bijlage 7, deel II, B van titel I van het 
VLAREM van rechtswege vanaf de eerste dag van de maand volgend op onderhavige publicatie. De gewijzigde 
tekst en/of de aanvullingen worden ter beschikking gesteld door de afdeling, bevoegd voor 
veiligheidsrapportering (volgt het adres en het telefoon- en telefaxnummer)".  

De aanpassing geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze bekendmaking.  
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C. GEVAARSYMBOLEN EN -AANDUIDINGEN 

Opmerking: De letters E, 0, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.  

 

E 

 
ontplofbaar 

O 

 
oxiderend 

F 

 
licht ontvlambaar 

F+ 

 
zeer licht ontvlambaar 

T 

 
giftig 

T+ 

 
zeer giftig 

C 

 
bijtend 

X 

 
schadelijk 

Xi 

 
irriterend 

N 

 
milieugevaarlijk 
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D. AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE 
STOFFEN EN PREPARATEN 

R 1: In droge toestand ontplofbaar 

R 2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken 

R 3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken 

R 4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen 

R 5: Ontploffingsgevaar door verwarming 

R 6: Ontplofbaar met en zonder lucht 

R 7: Kan brand veroorzaken 

R 8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen 

R 9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen 

R 10: Ontvlambaar 

R 11: Licht ontvlambaar 

R 12: Zeer licht ontvlambaar 

R 14: Reageert heftig met water 

R 15: Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water 

R 16: Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen 

R 17: Spontaan ontvlambaar in lucht 

R 18: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar dampluchtmengsel vormen 

R 19: Kan ontplofbaar peroxiden vormen 

R 20: Schadelijk bij inademing 

R 21: Schadelijk bij aanraking met de huid 

R 22: Schadelijk bij opname door de mond 

R 23: Giftig bij inademing 

R 24: Giftig bij aanraking met de huid 

R 25: Giftig bij opname door de mond 

R 26: Zeer giftig bij inademing 

R 27: Zeer giftig bij aanraking met de huid 

R 28: Zeer giftig bij opname door de mond 

R 29: Vormt giftig gas in contact met water 

R 30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden 

R 31: Vormt giftige gassen in contact met zuren 

R 32: Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren 

R 33: Gevaar voor cumulatieve effecten 

R 34: Veroorzaakt brandwonden 

R 35: Veroorzaakt ernstige brandwonden 

R 36: Irriterend voor de ogen 
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R 37: Irriterend voor de ademhalingswegen 

R 38: Irriterend voor de huid 

R 39: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten 

R 40: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten 

R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel 

R 42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing 

R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 

R 44: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand 

R 45: Kan kanker veroorzaken 

R 46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken 

R 48: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling 

R 49: Kan kanker veroorzaken bij inademing 

R 50: Zeer giftig voor in het water levende organismen 

R 51: Giftig voor in het water levende organismen 

R 52: Schadelijk voor in het water levende organismen 

R 53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 

R 54: Giftig voor planten 

R 55: Giftig voor dieren 

R 56: Giftig voor bodemorganismen 

R 57: Giftig voor bijen 

R 58: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 

R 59: Gevaarlijk voor de ozonlaag 

R 60: Kan de vruchtbaarheid schaden 

R 61: Kan het ongeboren kind schaden 

R 62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid 

R 63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind 

R 64: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding 

Combinatie van R-zinnen 

R 14/15: Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas 

R 15/29: Vormt giftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water 

R 20/2 1: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 20/22: Schadelijk bij inademing en opname door de mond 

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid 

R 21/22: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 23/24: Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 23/25: Giftig bij inademing en opname door de mond 

R 23/24/25: Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid 
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R 24/25: Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 26/27: Zeer giftig bij inademing en bij aanraking met de huid 

R 26/28: Zeer giftig bij inademing en opname door de mond 

R 26/27/28: Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid 

R 27/28: Zeer giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond 

R 36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen 

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid 

R 36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid 

R 37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid 

R 39/23: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing 

R 39/24: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid 

R 39/25: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond 

R 39/23/24: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid 

R 39/23/25: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond 

R 39/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond 

R 39/23/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond 

R 39/26: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing 

R 39/27: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid 

R 39/28: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond 

R 39/26/27: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid 

R 39/26/28: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond 

R 39/27/28: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond 

R 39/26/27/28: Zeer giftig: gevaar voor ernstige onbestelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond 

R 40/20: Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/21: Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/22: Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/21: Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/22: Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/21/22: Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 

R 40/20/21/22: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onbestelbare effecten niet uitgesloten 

R 42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid 

R 48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing 

R 48/21: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid 

R 48/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond 

R 48/20/21: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met 
de huid 

R 48/20/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door 
de mond 
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R 48/21/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en 
opname door de mond 

R 48/20/21/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de 
huid en opname door de mond 

R 48/23: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing 

R 48/24: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid 

R 48/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond 

R 48/23/24: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de 
huid 

R 48/23/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de 
mond 

R 48/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname 
door de mond 

R 48/23/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid 
en opname door de mond 

R 50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 

R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken 
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E. LIJST VAN DE INGEDEELDE GEVAARLIJKE STOFFEN 

Als lijst van de ingedeelde gevaarlijke stoffen geldt de meest recente lijst zoals bepaald door de richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 
1967 (bijlage I), zoals herhaaldelijk gewijzigd en ook zoals deze in de toekomst nog verder zal worden aangepast.  

Wanneer stoffen nog niet in bijlage I zijn ingedeeld volgens voormelde EG-richtlijn, gelden de algemene beginselen volgens de 
criteria van bijlage VI van deze richtlijn.  

De overeenkomstig voornoemde richtlijn vastgestelde lijst en criteria en de later nog komende aanpassingen worden tegen kostprijs 
ter beschikking gesteld door de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering.  

Deze administratie is ermee belast elke aanpassing bij uittreksel bekend te maken in het Belgisch Staatsblad onder de volgende 
vorm:  

"VLAREM I, BIJLAGE 7, DEEL II, E, LIJST VAN DE INGEDEELDE GEVAARLIJKE STOFFEN  

Ingevolge de wijziging van de richtlijn 67/548/EEG dd. 27 juni 1967 door richtlijn ... (PB ... ), wijzigt de bijlage 7, Deel II, E 
van titel I van het VLAREM van rechtswege vanaf de eerste dag van de maand volgend op onderhavige publicatie. De 
gewijzigde lijst en/of de aanvulling worden ter beschikking gesteld door de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering 
(volgt het adres en het telefoonnummer met en faxnummer)."  

De aanpassing geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze bekendmaking.  
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[DEEL III. 
INDICATIEVE CRITERIA] 

[…] 

Opgeheven bij art.15 B.Vl.Reg 29 september 2000, B.S. 22 mei 2001 



BIJLAGE 8. 
BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGS-

AANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK 
Vervangen bij art. 11 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING 
VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN 

OPENBAAR ONDERZOEK 

Door de gemeente/stad       

 

Gegevens over de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

 

Gegevens over de aanvrager/exploitant 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postnummer en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de inrichting 

 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden. 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       

Kadastrale gegevens 

afdeling sectie perceelsnummers 

   

   

Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en))       

Toepasselijke indelingsrubrieken van de 
VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag 

 

      

Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage bij de aanvraag: 

Klasse  klasse 1  klasse 2 

 

Voorwerp van de aanvraag 

 een aanvraag voor een nieuwe inrichting  

 een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de bestaande inrichting 
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 wijziging 

 uitbreiding (vergroting in capaciteit, 
drijfkracht of oppervlakte) 

 een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door  

 toevoeging (nieuw perceel) 

 deze is gewestgrensoverschrijdend  de aanvraag is onderworpen aan een 
milieueffectrapportageplicht  

 deze is staatsgrensoverschrijdend 

 hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen  

 hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag 

de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport  

 hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag 

 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden 

 

De procedure is gestart op        

Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna 
genoemde dienst van de gemeente 

      

adres       

telefoonnr. en eventeel e-mailadres       

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de 
volgende periode ter inzage van het publiek bij de 
hierboven genoemde dienst 

van       tot en met        
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid 

van bestuur 

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk 
worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar, 
      

Er wordt een informatievergadering georganiseerd   ja  neen 

adres       

datum       

De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 



 4

BIJLAGE 8BIS. 
BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN 
DE MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR 

ONDERZOEK 
Ingevoegd bij art. 12 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING 
VAN EEN AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE 

MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN 
OPENBAAR ONDERZOEK 

Door de gemeente/stad       

 

Gegevens over de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu

 

Gegevens over de aanvrager(s) indien deze niet de exploitant is (zijn) 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de exploitant 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de inrichting 

 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       

 

Kadastrale gegevens 

afdeling sectie perceelsnummers 
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Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen 
(hoofdactiviteit(en)) 

      

Klasse  klasse 1  klasse 2 

 

Voorwerp van de aanvraag 
De voorwaarde(n) waarvan de wijziging 
wordt gevraagd 

      

De nieuw gevraagde voorwaarde(n)       

 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden 
 

De procedure is gestart op        

Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna 
genoemde dienst van de gemeente 

      

adres       

telefoonnr. en eventeel e-mailadres       

De aanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende 
periode ter inzage van het publiek bij de hierboven 
genoemde dienst 

van       tot en met        
Dit onverminderd de wetgeving over de openbaarheid van 

bestuur 

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk 
worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar, 
      

De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
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BIJLAGE 8TER. 
BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN 

MILIEUVERGUNNING EN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING EN VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK 

Ingevoegd bij art. 18 B.Vl.Reg. 18 september 2009. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN 
MILIEUVERGUNNING EN EEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN VAN HET 
OPENBAAR ONDERZOEK 

door het uniek gemeentelijk loket van de gemeente/stad       

 

Adres van het uniek gemeentelijk loket   

 

Gegevens van de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 

Gegevens over de aanvrager van beide vergunningen of aanvrager van de milieuvergunning
(schrappen wat niet past) 

voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postnummer en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning indien verschillend 
van de aanvrager van de milieuvergunning 

voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postnummer en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de plaats 

 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden en het terrein van de handelingen. 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       
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Kadastrale gegevens voor de milieuvergunning 

afdeling sectie perceelsnummers 

   

   

Kadastrale gegevens voor de stedenbouwkundige vergunning  
Alleen indien verschillend van milieuvergunning. Vermeld dan ook de percelen die reeds hoger vermeld werden. 

afdeling sectie perceelsnummers 

   

   

 

Gegevens over de inrichting 

 

Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en))       

Toepasselijke indelingsrubrieken van de 
VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag 

 

      

Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage bij de aanvraag: 

Klasse 2 

 

Voorwerp van de aanvraag 

 een aanvraag voor een nieuwe inrichting  

 een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de bestaande inrichting 

 wijziging 

 uitbreiding (vergroting in capaciteit, 
drijfkracht of oppervlakte) 

 een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door  

 toevoeging (nieuw perceel) 

 deze is gewestgrensoverschrijdend  de aanvraag is onderworpen aan een 
milieueffectrapportageplicht  

 deze is staatsgrensoverschrijdend 

 hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen  

 hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag 

de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport  

 hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag 
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Gegevens over de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist 

 

Het betreft een aanvraag tot: 

Omschrijf        

 de aanvraag is onderworpen aan een milieueffectrapportageplicht  

 hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen  

 hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag 

 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden 

 

De procedure is gestart op        

Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna 
genoemde dienst(en) van de gemeente 

      

adres       

telefoonnr. en eventeel e-mailadres       

De vergunningsaanvragen met bijlage, liggen gedurende de 
volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven 
genoemde dienst. 

van       tot en met        
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid 

van bestuur 

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden 
gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.       

Er wordt een informatievergadering georganiseerd   ja  neen 

adres       

datum       

De Burgemeester, De gemeentesecretaris, 



BIJLAGE 9. 

BIJLAGE 9A. 
MODEL VAN BESLUIT HOUDENDE EEN VOLLEDIGE OF 

GEDEELTELIJKE POSITIEVE BESLISSING IN EERSTE AANLEG OVER 
EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 

(artikel 30 van het VLAREM) 

Gewijzigd bij art. 26 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993 en bij art. 72 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 
Gewijzigd bij art. 64, 1° en 2° B.Vl.Reg 7 maart 2008, B.S. 21 mei 2008. 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER/DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD, HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (1), HOUDENDE VERGUNNING AAN ..................... VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN 
INRICHTING/HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING (1) GELEGEN TE..................................................  

De Vlaamse minister, / De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, / Het College van Burgemeester en Schepenen, (1)  

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunningen, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 
12 december 1990 en van 21 december 1990;  

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning;  

(1) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;  

(1) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse 
Regering;  

(1) Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen (1) die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting 
werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;  

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op......................................................  
ingediend door..................................................................................................  
wonende/gevestigd (1) te..................................................................................,  
strekkende tot het bekomen van een milieuvergunningen om een inrichting / tijdelijke inrichting (1) gelegen te .......................... 
postnummer............................ straat...................... nr................  
kadastrale percelen, afdeling........................................  
Sectie Perceelnummers met als voorwerp:  

* (minimumopgave van alle op de inrichting van toepassing zijnde rubrieken van de indelingslijst).  

(1) te exploiteren;  
(1) verder te exploiteren;  
(1) te veranderen door:  

- wijziging met:  
- uitbreiding met:  
- toevoeging van:  

zodat deze voortaan zou omvatten:  

Gelet op het feit dat op datum van..................... de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;  

(1) Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform 
artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;  

(1) Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning;  

(1) Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en 
opmerkingen dd............... waaruit blijkt dat geen/volgend(e) (1) schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden 
ingediend, die betrekking heeft/hebben op:  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies dd. .........................van het/het met binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies 
door het (1) College van Burgemeester en Schepenen;  

(1) Gelet op het horen van de aanvrager door de Gewestelijke/Provinciale (1) Milieuvergunningscommissie;  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies/het stilzwijgende gunstige advies (1), van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek 
en de behandeling van milieudossiers;  

[(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies dd........................../stilzwijgende gunstige advies (1),van [de afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd......................./stilzwijgende gunstige advies (1), van [het agentschap RO-Vlaanderen of 
de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig 
beleid] in geval van een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie;  
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(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd......................./stilzwijgende advies (1), van [de afdeling van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid];  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd................... /stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor land en bodembescherming, ondergrond en natuurlijke rijkdommen];  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij;  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Vlaamse Landmaatschappij; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van het Vlaamse Energieagentschap; 

(1) Gelet op het (de) advies(zen), dd.............................../stilzwijgende gunstige advies (1), van andere overheidsdiensten en 
overheidsinstellingen die activiteiten ontwikkelen op het vlak van het leefmilieu, her waterbeleid, de landinrichting en het 
natuurbehoud, met name.......  

(1) Gelet op het (on)gunstige/verdeeld advies dd. .............../stilzwijgende gunstige advies (1) van de Gewestelijke Provinciale (1) 
Milieuvergunningscommissie  

(1) Gelet op de beslissing dd ......................van de Vlaamse minister/de Bestendige Deputatie van de Provincieraad / het College 
van Burgemeester en Schepenen (1) om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;  
Gelet op de ligging van de inrichting in een ...................gebied van het gewestplan ................ waarvoor volgende voorschriften van 
toepassing zijn:  

(1) Gelet op de ligging van de inrichting in een A.P.A./ B.P.A./verkaveling, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:  
Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de 
exploitatie/verandering (1) van de inrichting; die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar 
is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;  

(1) Overwegende dat het ongunstige advies van .........................luidende als volgt: "....................." niet kan in aanmerking worden 
genomen, en wordt weerlegd door het feit.................................................  

(1) Overwegende, het verdeelde advies van de Gewestelijke Provinciale Milieuvergunningscommissie (1) luidend als volgt 
..............................;; dat het gedeelte van het advies dat betrekking heeft op ................................... niet kan in aanmerking worden 
genomen, en wordt weerlegd door het feit........................................  

(1) Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen geëvalueerd:  
Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Gewestelijke/Provinciale (1) 
Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen geëvalueerd:  

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de milieu-aspecten) gesteld kan worden 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 
gevraagde exploitatie/verandering (1) mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde Milieuvergunningsvoorwaarden tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, (1) behalve voor war betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft 
op..........................;  

Overwegende dat (motivering vergunningstermijn, proefvergunning of evaluatie proeftermijn); dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat 
de gevraagde vergunning volledig/gedeeltelijk (1) toe te staan op proef (1) voor een termijn van.............  

- (1) Schrappen wat niet past  

Vervang wat tussen vierkante haakjes staat door de naam van de instantie die het advies verleend heeft. 

BESLUIT: 

Artikel 1. § 1. (1) Aan........................  

wonende, gevestigd (1) te........................  

......... straat, nr ....... wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting / tijdelijke 
inrichting (1) gelegen te  

postnummer: straat, nr, 

op de kadastrale percelen   

Afdeling, sectie,  

percelen nrs.   

met als voorwerp:  
(1) te exploiteren  
(1) verder te exploiteren  
(1) te veranderen door  
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- wijziging met:  
- uitbreiding met:  
- toevoeging van:  

zodat deze voortaan omvat:  

(1) § 2. - De vergunning wordt geweigerd voor wat betreft het volgende onderdeel:  

(1) Schrappen wat niet past.  

Artikel 2. § 1. - De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen / 
30 kalenderdagen/ ...............(1) te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3, 1.  

§ 2. - In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw een bouwvergunning nodig is, wordt 
onderhavige milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.  

In afwijking van het bepaalde in § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze 
bouwvergunning definitief is verworven.  

§ 3. - Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege 
op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.  

(1) Schrappen wat niet past.  

Artikel 3. - De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend op proef (1) voor een termijn:  

1° die aanvangt op behoudens wanneer:  

a. onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 44 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, op datum van onderhavige 
milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter 
post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend; 

b. onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,§ 3, van rechtswege vervalt; in dat geval is geen 
enkele vergunningstermijn toegestaan; 

2° die eindigt op ............................ samenvallend met de einddatum van de termijn van de vergunning dd (1)...........behoudens 
wanneer (1):  
(1) [....]  
(1) de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van 
onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname later verschoven, behalve wanneer de 
einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).  

Artikel 4. De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:  

§ 1. - Algemene: zie bijlage 1 bij onderhavig besluit.  
§ 2. - Sectoriële: zie bijlage 2 bij onderhavig besluit.  
§ 3. - Bijzondere: zie bijlage 3 bij onderhavig besluit.  

Artikel 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.  

Artikel 6. - § 1. [ Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van titel I van het 
VLAREM. ](2)  

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant [ dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname ](2) 
gemeld aan de vergunning verlenende overheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement 
betreffende de Milieuvergunning.  

(1) Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement 
betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand/twee maanden (1) voor het verstrijken van de 
vergunningstermijn van de lopende vergunning.  

(1) Schrappen wat niet past  

, de  
(vergunningverlenende overheid) 

Aandacht!  

Ingevolge de koppeling van de bouw - aan de milieuvergunning vervalt de krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep 
zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.  

(2) Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij.................  
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de 
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betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.  

(1) Schrappen wat niet past.  
(2) Te schrappen in de gevallen waarin tegen de beslissing geen beroep openstaat.  
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BIJLAGE 9B. 
MODEL VAN BESLUIT HOUDENDE EEN NEGATIEVE BESLISSING IN 

EERSTE AANLEG OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 

(artikel 30 van het VLAREM) 

Gewijzigd bij art. 27 B.Vl.Reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993 
Gewijzigd bij art. 64,2° en 3° B.Vl.Reg. 7 maart 2008, B.S. 21 mei. 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER, DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD/ HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (1) HOUDENDE WEIGERING VAN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITATEREN VAN EEN 
INRICHTING/ HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING (1) GELEGEN TE........  

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 
december 1990 en van 21 december 1990;  

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende 
de Milieuvergunning;  

(1) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van ..................tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse 
Regering;  

(1) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van................... tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de 
Vlaamse Regering;  

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op.............................  
in gediend door...................................................  
wonende/gevestigd (1) te.....................................  
strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting/tijdelijke inrichting (1) gelegen te  

Postnummer, Straat nr., 

 
op kadastrale percelen, afdeling.......................  
sectie  
met als voorwerp:  

(minimumopgave van alle op de inrichting van toepassing zijnde rubrieken van de indelingslijst)  

(1) te exploiteren;  
(1) verder te exploiteren;  
(1) te veranderen door:  

- wijziging met:  
- uitbreiding met:  
- toevoeging van:  

zodat deze voortaan zou omvatten:  

Gelet op het feit dat op datum van......... de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;  

(1) Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform 
artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.-;  

(1) Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement voor de 
milieuvergunning;  

(1) Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en 
opmerkingen dd. ...........  
waaruit  
blijkt dat geen/volgend(e) (1) schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking heeft/hebben 
op:  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies dd. .....van het/het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het (1) 
College van Burgemeester en Schepenen;  

(1) Gelet op het horen van de aanvrager door de Gewestelijke/Provinciale (1) milieuvergunningscommissie;  

(1) Gelet op het (on)gunstige advies/het stilzwijgende gunstige advies (1) van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en 
de behandeling van milieudossiers;  

[(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies dd........................../stilzwijgende gunstige advies (1) van [de afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd......................./stilzwijgende gunstige advies (1), van [het agentschap RO-Vlaanderen of 
de afdeling van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, bevoegd voor het stedenbouwkundig 
beleid] in geval van een beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie; 
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(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd......................./stilzwijgende advies (1), van [de afdeling van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid];  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd................... /stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor de land en bodembescherming, de ondergrond en de natuurlijke rijkdommen];  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij;  

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [de afdeling van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van de Vlaamse Landmaatschappij; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van [afdeling van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging]; 

(1) Gelet op het (on)gunstige (1) advies, dd ..................../stilzwijgende gunstige advies (1), van het Vlaamse Energieagentschap;] 

(1) Gelet op het/de advies(zen), dd ......./het/de stilzwijgende gunstige advies(zen) van andere overheidsdiensten, maatschappijen 
en overheidsinstellingen die activiteiten ontwikkelen op het vlak van het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting en het 
natuurbehoud, met name:  

(1) Gelet op het (on)gunstig(e) advies (1), dd....... /het stilzwijgende gunstige advies. van de Gewestelijke/Provinciale (1) 
Milieuvergunningscommissie,  

(1) Gelet op de beslissing dd ...... van de Vlaamse minister/de Bestendige Deputatie van de provincieraad/het College van 
Burgemeester en Schepenen  

(1) om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen.  

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan waarvoor de volgende voorschriften van toepassing zijn:  

(1) Gelet op de ligging van de inrichting in een A.P.A./ ..............B.P.A./.............verkaveling ........, waarvoor volgende voorschriften 
van toepassing zijn:  

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de 
exploitatie/verandering (1) van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt met (1) 
verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften);  

(1) Overwegende dat het gunstige advies van luidende als volgt: "......" niet kan in aanmerking genomen, en wordt weerlegd door 
het feit.  

(1) Overwegende het verdeelde advies van de Gewestelijke / Provinciale (1) Milieuvergunningscommissie luidend als volgt:............ 
dat het gedeelte van het advies dat betrekking heeft op .......; niet kan in aanmerking worden genomen en wordt weerlegd door het 
feit.......  

(1) Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen geëvalueerd:  

(1) Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Gewestelijke/Provinciale (1) 
Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen geëvalueerd:  

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de milieu-aspecten) gesteld kan worden 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 
gevraagde exploitatie/verandering (1) weliswaar/zelfs (1) mits naleving van gepaste milieuvergunningsvoorwaarden met (1) tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;  

Overwegende de voormelde niet-verenigbaarheid van de gevraagde exploitatie/verandering (1) met de stedenbouwkundige en 
ruimtelijke voorschriften/met het milieu (1); dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning te weigeren;  

- (1) Schrappen wat niet past  

Vervang wat tussen vierkante haakjes staat door de naam van de instantie die het advies verleend heeft. 

BESLUIT:  

Enig artikel - Aan ............  

wonende/gevestigd (1) te......................  

straat, nr , 

wordt vergunning geweigerd, om een inrichting / tijdelijke inrichting (1) gelegen te...................  

Postnummer ,straat:..............  

Afdeling, sectie, percelen nrs. 

met als voorwerp:  

(1) te exploiteren  
(1) verder te exploiteren  
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te veranderen door:  

- wijziging met:  
- uitbreiding met:  
- toevoeging van:  

Aandacht!  

- Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning wordt/vervalt (1) de krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw verleende bouwvergunning/geschorst en vervalt zij (1) van 
rechtswege op de datum van onderhavige weigeringsbeslissing/ in geval beroep tegen onderhavige weigeringsbeslissing wordt 
aangetekend, op de dag van de weigering van de milieuvergunning in beroep.  

- Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij............  
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de 
betaling van de dossiertaks gevoegd te worden (2). 

(2) Te schrappen in de gevallen waarin tegen de beslissing geen beroep openstaat. 



BIJLAGE 10. 
BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 
Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING 
VAN EEN BESLISSING OVER EEN 

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 

Door de gemeente/stad       

 

Gegevens over de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

 de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu

 

Gegevens over de aanvrager/exploitant 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de inrichting 
 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden. 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       

Kadastrale gegevens 

afdeling sectie perceelsnummers 

                  

Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen 
(hoofdactiviteit(en)) 

      

Klasse  klasse 1  klasse 2 

 

Gegevens over de beslissing 
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Datum van het besluit       

Inhoud 

 De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft 

 
omschrijving rubrieknummer(s) tot (datum) 

 
                  

 De vergunning werd geweigerd voor wat de volgende onderdelen betreft 

 omschrijving rubrieknummer(s) 

             

 

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden 
 

Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde 
dienst van de gemeente 

      

adres       

telefoonnr. en eventueel e-mailadres       

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage 
van het publiek bij de hierboven genoemde dienst 

van       tot en met        
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid 

van bestuur 

 

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden 
 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

 de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij 

 er is geen administratieve beroepsmogelijkheid 

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 

Het beroep kan worden ingediend door 

 • elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting 
rechtstreeks hinder kan ondervinden 

 • elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf 
jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn 
bedrijvigheid zich uitstrekt 

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 

Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur:  op       

De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd 

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing 
blijkt 

 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring,...) 

 

De Burgemeester, De gemeentesecretaris, 
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BIJLAGE 10BIS. 
BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING INZAKE WIJZIGING 

VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN 
Ingevoegd bij art. 14 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005.  
Gewijzigd bij art. 12 B.Vl.Reg. 24 april 2009, B.S. 15 juli 2009. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING 
VAN EEN BESLISSING INZAKE WIJZIGING VAN 

MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN 

Door de gemeente/stad       

 

Gegevens over de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

 de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu 

 

Gegevens over de aanvrager(s) indien deze niet de exploitant (zijn) 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de exploitant 
voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de inrichting 

 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt. 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       

Kadastrale gegevens 

afdeling sectie perceelsnummers 

                  

   

Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit(en))       

Klasse  klasse 1  klasse 2 
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Gegevens over de beslissing 

Datum van het besluit       

Inhoud 

 De milieuvergunningsvoorwaarden werden niet gewijzigd  

 De milieuvergunningsvoorwaarden werden gewijzigd als volgt: 

Voorwaarde(n) waarvan de wijziging werd gevraagd       

De nieuwe voorwaarde(n)       

 

 

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden 

 

Meer informatie over dit besluit bij de hierna 
genoemde dienst van de gemeente 

      

adres       

telefoonnr. en eventueel e-mailadres       

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter 
inzage van het publiek bij de hierboven genoemde 
dienst 

van       tot en met        
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur 

 

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden 

 

 de bestendige deputatie van de provincieraad 

 de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu 
Tegen deze beslissing kan beroep worden 
ingediend bij 

 er is geen administratieve beroepsmogelijkheid 

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 

Het beroep kan worden ingediend door 

 • elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden 

 • elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu tot statutair doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid 
bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt 

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 

Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur
(dertig dagen):  

op       

De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd 

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing 
blijkt 

De Burgemeester, De gemeentesecretaris, 
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BIJLAGE 10TER. 
BEKENDMAKING VAN DE BESLISSINGEN OVER EEN 
AANVRAAG VAN EEN MILIEUVERGUNNING EN EEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
Ingevoegd bij art. 19 B.Vl.Reg. 18 september 2009. 
Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
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BEKENDMAKING 
VAN DE BESLISSINGEN OVER EEN AANVRAAG VAN 

EEN MILIEUVERGUNNING EN EEN 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

door het uniek gemeentelijk loket van de gemeente/stad       

 

Adres van het uniek gemeentelijk loket   

 

Gegevens over de bevoegde overheid  het college van burgemeester en schepenen 

 

Gegevens over de aanvrager van beide vergunningen of aanvrager van de milieuvergunning
(schrappen wat niet past) 

voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postcode en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning indien verschillend 
van de aanvrager van de milieuvergunning 

voornaam en achternaam of 
 naam van de rechtspersoon 

      

straat en nummer en busnummer  
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon  

      

postnummer en gemeente 
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

      

 

Gegevens over de plaats 

 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden en het terrein van de handelingen. 

straat en nummer en busnummer        

postcode en gemeente       
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Kadastrale gegevens voor de milieuvergunning 

afdeling sectie perceelsnummers 

   

   

Kadastrale gegevens voor de stedenbouwkundige vergunning  
Alleen indien verschillend van milieuvergunning. Vermeld dan ook de percelen die reeds hoger vermeld werden. 

afdeling sectie perceelsnummers 

   

   

 

Gegevens over de inrichting 

 

Soort inrichting 

Omschrijf in het algemeen 
(hoofdactiviteit(en)) 

      

Klasse 2 

 

Gegevens over de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag 

Datum van het besluit       

Inhoud 

 De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft 

 
omschrijving rubrieknummer(s) tot (datum) 

 
                  

 De vergunning werd geweigerd voor wat de volgende onderdelen betreft 

 omschrijving rubrieknummer(s) 

             

 

Gegevens over de beslissing over de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning 

Datum van het besluit        

Inhoud  
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Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden 

 

Meer informatie over deze besluiten bij de hierna genoemde 
dienst(en) van de gemeente 

      

adres(sen)       

telefoonnummer en eventueel e-mailadres       

De besluiten liggen gedurende de volgende periode ter inzage 
van het publiek bij de hierboven genoemde dienst. 

van       tot en met        
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid 

van bestuur 

 

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden inzake de milieuvergunning 

 

Tegen de  beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieraad 

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 

Het beroep kan worden ingediend door 

 • elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting 
rechtstreeks hinder kan ondervinden 

 • elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf 
jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn 
bedrijvigheid zich uitstrekt 

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 

Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur:  op       

De volgende stavingstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd 

 • een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing 
blijkt 

 • een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring,...) 

 

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden inzake de stedenbouwkundige 
vergunning 

 

Tegen de  beslissing kan beroep worden ingediend bij  de deputatie van de provincieraad 

De procedure wordt bepaald door de artikelen 4.7.21 t.e.m. 4.7.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Het beroep kan worden ingediend door 

 • elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden ingevolge de bestreden beslissing (2°) 

 • procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten (3°) 
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 Indien over de bestreden beslissing een openbaar onderzoek georganiseerd werd, kunnen belanghebbenden, 
vermeld in 2° en 3°, in hun beroepschrift geen gegevens, bewijsmiddelen of beroepsgronden aanvoeren 
betreffende die onderdelen of hinderaspecten van de bestreden beslissing waaromtrent zij op verwijtbare wijze 
geen bezwaren of opmerkingen hebben ingediend 

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 

 voor de belanghebbenden:.  op       

Het beroep wordt gedagtekend en bevat 

 • de naam en het adres van de indiener van het beroep, de betrokken gemeente, het voorwerp van het beroep, 
dat een ondubbelzinnige identificatie van de bestreden beslissing mogelijk maakt, een uiteenzetting van de 
redenen waarom beroep wordt ingesteld; 

 • indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of 
onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing : een beschrijving van 
deze nadelen; 

 •  indien de indiener van het beroep een vereniging is die optreedt namens een groep wiens collectieve belangen 
door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad: een afschrift van de statuten en een beschrijving welke 
collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad; 

 • in voorkomend geval (zie artikel 4.7.21.50, §5, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening): het bewijs van 
betaling van de dossiervergoeding. 

 De indiener kan aan het beroep de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken 
worden door de indiener gebundeld en op een inventaris ingeschreven. De indiener van het beroep bezorgt 
gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroep aan de aanvrager van de vergunning en aan het 
college van burgemeester en schepenen. Aan de deputatie wordt op straffe van onontvankelijkheid een bewijs 
bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college.  

De Burgemeester, De gemeentesecretaris, 



BIJLAGE 11. 
MODEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN BEMONSTERING 

EN/OF VAN CONTROLE VAN AFVALWATERS 
(artikel 62 van het VLAREM) 

PROCES-VERBAAL VAN BEMONSTERING EN/OF CONTROLE VAN AFVALWATERS 

Op de ...... van de maand .............. van het jaar negentienhonderd................................te ........................................ uur heb ik, 
ondergetekende................................(hoedanigheid)................................mij naar (provincie, gemeente) ........................................ 
begeven om de lozing van afvalwater afkomstig van................................te controleren  

De Heer................................  
(eventuele hoedanigheid)................................  
heeft de verrichtingen als getuige bijgewoond.  

I. Monsterneming (1)  

A. (1) Controle van een lozing van afvalwater in een gewoon oppervlaktewater  
Ik heb om ....................................uur...................monster(s) van het geloosde water in dubbel en van....................................liter voor 
ieder exemplaar genomen. De lozing is gelegen te....................................  

(1) In het geval van gebruik van een gewoon oppervlaktewater  
Ik heb bovendien om....................uur.................... monster(s) in dubbel en van....................liter van ieder exemplaar genomen, in 
het gewoon ....................genoemd, stroomopwaarts en stroomafwaarts van de lozing.  
(zie schets) (1) 

(1) (in voorkomend geval)  
Ik heb bovendien om....................uur....................monster(s) in dubbel en van....................liter van ieder exemplaar genomen, 
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de lozing op volgende plaatsen....................  
(zie schets) (1)  

B. (1) Controle van een lozing van afvalwater in een openbare riool  

Ik heb om....................uur....................monster(s) in dubbel en van....................liter voor ieder exemplaar genomen van het water 
geloosd in de openbare riool gelegen te ....................(gemeente)....................straat....................  
(zie schets) (1) 

C. (1) Controle van een lozing van afvalwater in een kunstmatige afvoerweg voor regenwater  

Ik heb om....................uur....................monster(s) in dubbel en van....................liter voor ieder exemplaar genomen van het water 
geloosd in de kunstmatige afvoerweg gelegen te....................  
(zie schets) (1).  

D. Ik heb de volgende verrichtingen uitgevoerd:  

E. De flessen werden volledig gevuld en hermetisch gesloten.  

F. Vervolgens heb ik hierbij gevoegde bijlage ingevuld die de heer mede ondertekend heeft.  

G. Ik heb de monsters op............... om ...........uur, naar het laboratorium (naam en adres).............................................. 
gestuurd/overhandigd (1) en heb er een afschrift bijgevoegd van de bijlage aan het proces-verbaal.  

H. Eventuele opmerkingen  

Ik heb onmiddellijk na de monsterneming de heer  
a) die de vermoedelijke verantwoordelijke is voor de lozing (1)  
b) vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de ...................................;......... lozing (1) laten weten dat het 
gedeelte van de monsters dat voor een eventuele contra-analyse bestemd is, vanaf.............................. tot .......van ..............uur 
tot.............................. uur ter zijner beschikking zal worden gehouden op volgend adres:.........................................................  
ofwel:.........................................................  

II. Controle door middel van meetapparatuur van de inrichting (1)  

Het afvalwater wordt geloosd op volgende plaats........................................................................  

(zie schets) (1). 

De meetapparatuur wordt gebruikt door het bedrijf of instelling:  
Ik heb om ........................................uur volgende kenmerken van het geloosde water opgenomen  

De heer  
- die de vermoedelijke verantwoordelijke is van de lozing (1)  
- vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing (1), was aanwezig bij de controle (1)  



Opmerkingen:  

III. Controle door middel van toestellen gebruikt (1)  

a) door toezichthoudende ambtenaar (1)  
b) door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (1)  
c) door erkend laboratorium (1)  
d) door (1)  

Het afvalwater wordt geloosd op volgende plaats  

(zie schets) (1) 

Type van toestellen  
..................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Ik heb om ..................................uur door middel van deze toestellen de volgende kenmerken opgenomen:  
....................................................................................  

De heer  
- die de vermoedelijke verantwoordelijke is voor de lozing (1)  
- vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing (1), was aanwezig bij de controle en erkent de uitslagen 
van de hierboven aangegeven metingen (1)  

Handtekening van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing of zijn vertegenwoordiger  

Opmerkingen  

IV. Tot staving waarvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgesteld recht te dienen.  

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige:  



Bijlage aan het proces-verbaal van monsterneming van water  

In de volgende tabel, de kolommen met betrekking tot het monster invullen met inachtnemingen van de volgende opmerkingen:  

Kolom nr. 1: de nummers der flessen die hetzelfde monster inhouden, moeten op elkaar volgen. 

Kolom nr. 2: de provincie aanduiden indien andere gemeenten dezelfde naam dragen. 

Kolom nr. 3: kolom uitsluitend in te vullen indien het monster betrekking heeft op een gewoon oppervlaktewater. 

Kolom nr. 5: de juiste plaats van de monsterneming, klaar aanduiden, bijvoorbeeld voor een inrichting die verschillende 
lozingen heeft, aanduiden over welke lozing het gaat, voor een waterloop vermelden op welke oever en op 
welke geraamde afstand van een gekozen referentiepunt. 

Kolom nr. 6 en 7: datum en uur van de monsterneming. 

  

Nr. der 
Recip. 

1 

Gemeente 
 

2 

Bedrijf 
 

3 

Oppervl. Water 
 

4 

Plaats der monster- 
neming 

5 

Datum
 

6 

Uur 
 

7 

Tempe- 
ratuur 

8 

Opmerkingen
 

9 

                  

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 

 

 

De monstering werd uitgevoerd door: De lege flessen moeten teruggezonden worden aan: 

Naam van de ambtenaar: Naam van de ambtenaar: 

Hoedanigheid: Hoedanigheid: 

Adres: Adres: 

- (1) Doorhalen wat met van toepassing is  





BIJLAGE 12. 
MODEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN BEMONSTERING 
EN/OF CONTROLE VAN IN DE LUCHT GELOOSDE STOFFEN 

(artikel 62 van het VLAREM) 

PROCES-VERBAAL VAN BEMONSTERING EN/OF CONTROLE VAN STOFFEN GELOOSD IN DE LUCHT 

Op de..............................van de maand..............................van het jaar 
negentienhonderd..............................te........................................ uur heb ik, ondergetekende .............................. (hoedanigheid) 
.................mij naar (provincie, gemeente) ..................begeven om de lozing in de lucht afkomstig van te controleren.  

De Heer .............................................................  
(eventuele hoedanigheid)................................................................................  
heeft de verrichtingen als getuige bijgewoond.  

I. Monsterneming (1)  
Ik heb om..............................uur................................ monster(s) van de in de lucht geloosde stoffen in dubbel en 
van........................................ liter voor ieder exemplaar genomen. De lozingsbron is gelegen te 
...........................................................  
(zie schets) (1)  

A. Ik heb de volgende verrichtingen uitgevoerd.  
................................................................................................................................  

B. De monsters worden in de volgende fysische omstandigheden, ten einde wijzigingen in de samenstelling van het monster zoveel 
mogelijk te vermijden, verzameld en bewaard:  
...........................................................................................................................  

C. Vervolgens heb ik hierbij gevoegde bijlage ingevuld die de heer..............................mede ondertekend heeft.  

D. Ik heb de monsters op ............ om........... uur, naar het laboratorium (naam en adres) ........................ gestuurd/overhandigd (1) 
en heb er een afschrift bijgevoegd van de bijlage aan het proces-verbaal.  

E. Eventuele opmerkingen  

F. Ik heb onmiddellijk na de monsterneming de heer  

a) die de vermoedelijke verantwoordelijke is voor de lozing (1);  
b) vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing (1) laten weten dat het gedeelte van de monsters dat 
voor een eventuele contra-analyse bestemd is, vanaf .......................... tot................ van..................... uur tot 
........................................ uur ter zijner beschikking zal worden gehouden op volgend 
adres:................................................................................................  
ofwel:.............................................................  

II. Controle door middel van meetapparatuur van de inrichting (1)  

De lozing gebeurt in de lucht op volgende plaats: ...............  
De meetapparatuur wordt gebruikt door het bedrijf of instelling:..........................  
Ik heb om ......... uur volgende kenmerken van de geloosde stoffen opgenomen  

De Heer  
- die de vermoedelijke verantwoordelijke is voor de lozing (1)  
- vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing (1) was aanwezig bij de controle (1)  

Opmerkingen:.............................................  

III. Controle door middel van toestellen gebruikt (1)  

a) door toezichthoudende ambtenaren (1);  
b) door het instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (1)  
c) door erkend laboratorium (1)  
d) door (1)  

De lozingsbronnen zijn gelegen op volgende plaats(en):..................  
(zie schets) (1)  

Type van toestellen ........................................  
Ik heb om ................. uur door middel van deze toestellen de volgende kenmerken opgenomen:  

De Heer  
- die de vermoedelijke verantwoordelijke is voor de lozing (1)  
- vertegenwoordiger van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing (1), was aanwezig bij de controle en erkent de uitslagen 
van de hierboven aangegeven metingen (1).  



Handtekeningen van de vermoedelijke verantwoordelijke voor de lozing of zijn vertegenwoordiger 

Opmerkingen  

IV. Tot staving waarvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgesteld om naar recht te dienen.  

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 

 

 

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is  



Bijlage aan het proces-verbaal van bemonstering 

In de volgende tabel, de kolommen met betrekking tot het monster invullen met inachtneming van de volgende opmerkingen:  

Kolom nr. 1: de nummers der monsterrecipiënten die hetzelfde monster inhouden, meten op elkaar volgen. 

Kolom nr. 2: de provincie aanduiden indien andere gemeenten dezelfde naam dragen. 

Kolom nr. 3: adres en eventueel de productie-eenheid vermelden. 

Kolom nr. 4: de juiste plaats van monsterneming klaar aanduiden, bijvoorbeeld voor een inrichting die verschillende 
lozingspunten heeft aanduiden over welke lozingspunten het gaat: 

  

Nr. der 
recip. 

1 

Gemeente 
 

2 

Bedrijf 
 

3 

Plaats der monster- 
neming 

4 

Datum
 

5 

Uur
 

6 

Tempe- 
ratuur 

7 

Opmerkingen 
 

8 

                

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 

 

 

De monstering werd uitgevoerd door: De lege recipiënten moeten teruggezonden worden aan: 

Naam van de ambtenaar: Naam van de ambtenaar: 

Hoedanigheid: Hoedanigheid: 

Adres: Adres: 

- (1) Doorhalen wat met van toepassing is  





BIJLAGE 13. 
MODEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN 

MONSTERNAME VAN AFVALSTOFFEN 
(artikel 62 van het VLAREM) 

PROCES-VERBAAL VAN BEMONSTERING VAN AFVALSTOFFEN 

Op de.......................... van de maand..........................van het jaar negentienhonderd..........................te.......................... uur heb ik, 
ondergetekende ........................................ (hoedanigheid)............... mij naar (provincie gemeente)................................................. 
begeven om de scheikundige samenstelling van afvalstoffen afkomstig van..........................te controleren.  

De Heer....................................................  
(eventuele hoedanigheid)...................................................  
heeft de verrichtingen als getuige bijgewoond  

A. Ik heb om ........uur ................ monster(s) van:  
- een afvalstof geïdentificeerd als (1)..........................  
- een nog met geïdentificeerde afvalstof (1).  
De afvalstof bevond zich in vaste/vloeibare/gasvormige (1) toestand op volgende plaats (eventueel schets):..........................  

B. Ik heb de volgende verrichtingen uitgevoerd  
................................................................................................................  

C. De recipiënten/zakken/omslagen (1) werden ter plaatse gesloten en verzegeld.  

D. Vervolgens het ik hierbij gevoegde bijlage ingevuld die de Heer ............................................mede ondertekend heeft  

E. Ik heb onmiddellijk na de monsterneming aan de Heer  
a) die de vermoedelijke bezitter van de afvalstof is  
b) vertegenwoordiger van de vermoedelijke bezitter van de afvalstof (1)  
één exemplaar van de monsters overhandigd  

F. Ik heb het tweede exemplaar van de monsters op............................ om .......... uur, naar het laboratorium (naam en 
adres)...................................................................; gestuurd/overhandigd (1) en heb er een afschrift bijgevoegd van de bijlage aan 
het proces-verbaal.  

G. Ik heb het derde exemplaar van de monsters op...............om ...........uur, aan het bestuur te................................................ ter 
bewaring gegeven.  

H. Eventuele opmerkingen:  

I. Ik heb tevens het volgende ter plaatse vastgesteld (eventueel situatieschets):  

J. Tot staving waarvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgesteld om naar recht te dienen.  

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 



Bijlage aan het proces-verbaal van monstername van afvalstoffen 

In de volgende tabel, de kolommen met betrekking tot het monster invullen met inachtname van de volgende opmerkingen:  

Kolom nr. 1: de nummers van de recipiënten / zakken/omslagen die hetzelfde monster inhouden, moeten op elkaar 
volgen. 

Kolom nr. 2: de provincie aanduiden indien andere gemeenten dezelfde naam dragen. 

Kolom nr. 5 en 6: datum en uur van de monsterneming. 

  

nr. der 
recip. 

1 

Gemeente 
 

2 

Bedrijf 
 

3 

Aard van de geno- 
men afvalstof 

4 

Datum
 

5 

Uur
 

6 

Tempe- 
ratuur 

7 

Opmerkingen 
 

8 

                

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 

 

 

De monstering werd uitgevoerd door: De lege recipiënten/zakken moeten teruggezonden worden aan: 

Naam van de ambtenaar: Naam van de ambtenaar: 

Hoedanigheid: Hoedanigheid: 

Adres: Adres: 

- (1) Doorhalen wat met van toepassing is  



BIJLAGE 14. 
MODEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN MONSTERNAME 

INZAKE GRONDWATERVERONTREINIGING 
(artikel 62 van het VLAREM) 

PROCES-VERBAAL VAN MONSTERNAME INZAKE GRONDWATERVERONTREINIGING 

Op de................. van de maand................. van het jaar negentienhonderd ................. te............. uur heb ik, 
ondergetekende................. (hoedanigheid) ............................mij naar (provincie, gemeente)....................................... begeven voor 
de controle van een mogelijke grondwaterverontreiniging te..................................  

De Heer..........................................................................  
(eventuele hoedanigheid).....................................................................  
heeft de verrichtingen ais getuige bijgewoond  

I. Monsterneming  

A. Van het grondwater  
Ik heb om ........................uur.......... monster(s) van het grondwater genomen van........................... liter elk.  
Het monsternamepunt is gesitueerd te ....................................................................................................................  
........................................................................................................................... (eventueel schets)  

B. Van de bodem  
Ik heb om .....................uur............. monster(s) genomen van de bodem.  
Het monsternamepunt is gesitueerd te....................................................................................................................  
............................................................................................................................ (eventueel schets)  

C. Van een mogelijk verontreinigende stof  
Ik heb om ....................uur ...............monster(s) genomen van:  
- de stof geïdentificeerd als (1):...........................  
- van een nog niet geïdentificeerde (1).  
De stof bevond zich in vaste/vloeibare/gasvormige (1) toestand  
Het monsternamepunt is gesitueerd te.................................................................. (eventueel schets)  

D. Ik heb de volgende verrichtingen ter plaatse uitgevoerd:  
..............................................................................................................................................................  

E. De recipiënten werden ter plaatse gesloten en verzegeld.  

F. Vervolgens heb ik de hierbijgaande bijlagen ingevuld die de Heer...................................... mede ondertekend heeft.  

G. Ik ben de monsters op................................ om..................uur naar het laboratorium (naam en adres)................................. 
gestuurd/overhandigd (1) en er een afschrift bijgevoegd van de bijlagen van het proces-verbaal.  

H. Eventuele opmerkingen  
......................................................  

1. Ik heb onmiddellijk na de monsterneming de heer...................................  
a) die de vermoedelijke overtreder is (1),  
b) die de vertegenwoordiger van de vermoedelijke overtreder is, laten weten dat het gedeelte van de monsters dat voor een 
eventuele contra-analyse bestemd is, vanaf .......tot........ uur ter zijner beschikking zal gehouden worden op het volgend adres:  
................................................................................  

II. Ik heb tevens het volgende ter plaatse vastgesteld (eventueel situatieschets)  
.......................................................................................................................  

Tot staving waarvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgesteld om naar recht te dienen.  

Handtekening van de ambtenaar en van de eventuele getuige: 



Bijlage aan het proces-verbaal van monstername inzake grondwaterverontreiniging 

In de volgende tabel, de kolommen met betrekking tot het monster invullen met inachtname van de volgende opmerkingen:  

 

Kolom nr. 1: de nummers van de recipiënten die hetzelfde monster inhouden. moeten op elkaar volgen. 

Kolom nr. 2: de provincie aanduiden indien andere gemeenten dezelfde naam dragen. 

Kolom nr. 4 en 5: datum en uur van de monsterneming. 

  

nr. der 
recipiënten 

1 

Gemeente 
 

2 

Plaats der 
monsterneming 

3 

Datum 
 

4 

Uur
 

5 

Tempe- 
ratuur 

6 

Opmerkingen 
 

7 

              

Handtekening van de ambtenaar en van de getuige: 

 

 

De monstering werd uitgevoerd door: De lege recipiënten/zakken moeten teruggezonden worden aan: 

Naam van de ambtenaar: Naam van de ambtenaar: 

Hoedanigheid: Hoedanigheid: 

Adres: Adres: 

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is  



BIJLAGE 15. 
Bijlage 15 toegevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004. 

BIJLAGE 15A. 

Deel 1 

De technieken van genetische modificatie bedoeld in artikel 1, 30° van dit besluit , omvatten met name: 

1° de recombinant-nucleïnezuurtechnieken die resulteren in de vorming van nieuwe combinaties van genetisch materiaal doordat 
op enigerlei wijze buiten een organisme geproduceerde nucleïnezuurmoleculen worden geïnsereerd in een virus, een 
bacteriële plasmide of een ander vectorsysteem en worden geïntegreerd in een gastheerorganisme waarin zij van nature niet 
voorkomen, maar waarin zij tot regelmatige replica in staat zijn; 

2° de technieken met rechtstreekse inbrenging in een micro-organisme van erfelijk materiaal dat buiten het micro-organisme 
geprepareerd is, waaronder micro-injectie, macro-injectie en micro-encapsulatie; 

3° de celfusie- of hybridisatietechnieken waarbij levende cellen met nieuwe combinaties van erfelijk genetisch materiaal worden 
gevormd door de fusie van twee of meer cellen met gebruikmaking van methoden die van nature niet voorkomen.  

Deel 2 

De technieken, bedoeld in artikel 1, 30° van dit besluit , die niet worden geacht tot genetische modificatie te leiden, mits deze 
technieken niet het gebruik van recombinant-DNA-moleculen of genetisch gemodificeerde organismen impliceren, zijn: 

1° in-vitrobevruchting;  

2° natuurlijke processen zoals conjugatie, transductie, transformatie;  

3° de polyploïde-inductie.  

BIJLAGE 15B. 
 

Gewijzigd bij art. 17 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Ingeperkt gebruik waarbij GGO's worden aangewend die door middel van de volgende technieken of methoden zijn opgebouwd, 
[valt niet onder het toepassingsgebied van dit besluit], op voorwaarde dat bij het procédé voor de opbouw van deze GGO's geen 
gebruik wordt gemaakt van andere recombinant-nucleïnezuurmoleculen, GGM's of GGO's dan die welke door middel van een of 
meer van de hieronder genoemde technieken/methoden zijn geproduceerd: 

1° mutagenese; 

2° celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van cellen van eukaryotische soorten, met inbegrip van de productie en het gebruik 
van hybridoma's en de fusie van plantencellen; 

3° celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van prokaryotische soorten die genetisch materiaal uitwisselen door middel van 
bekende fysiologische processen; 

4° zelfklonering van micro-organismen en organismen van risicoklasse 1 en van meercellige organismen, uitgenomen de 
kiemcellen van menselijke origine, dit wil zeggen het verwijderen van nucleïnezuursequenties uit een cel van een organisme, al 
dan niet gevolgd door de reïnsertie van dit nucleïnezuur of een deel daarvan (of een synthetisch equivalent) - eventueel na een 
aantal voorafgaande enzymatische of mechanische bewerkingen - in cellen van dezelfde soort of cellen van een fylogenetisch 
nauw verwante soort waarmee de eerstgenoemde soort genetisch materiaal kan uitwisselen door middel van bekende 
fysiologische processen, voorzover het onwaarschijnlijk mag worden geacht dat het resulterende micro-organisme of 
organisme een ziekte kan verwekken bij mens, dier of plant.  

 Bij zelfklonering mag gebruik worden gemaakt van recombinante vectoren waarvan het gebruik in combinatie met de micro-
organismen of organismen in kwestie in de loop van de tijd veilig is gebleken. 

 





BIJLAGE 16. 
Bijlage 16 toegevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.  

BIJLAGE 16A. 
CRITERIA OM VAST TE STELLEN OF GGM'S VEILIG ZIJN VOOR DE 

GEZONDHEID VAN DE MENS EN HET MILIEU 

In deze bijlage worden in algemene termen de criteria beschreven waaraan moet worden voldaan bij de vaststelling of typen GGM's 
veilig zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu en geschikt zijn om in bijlage 16 B. te worden opgenomen. Ze zal 
aangevuld worden met verklarende nota’s die een gids vormen voor de toepassing van deze criteria, en die opgesteld en eventueel 
gewijzigd zullen worden door de technisch deskundige. 

1 Inleiding 

Overeenkomstig rubriek 51.1 van de indelingslijst zijn de types GGM’s op de lijst in bijlage 16 B. vrijgesteld van de toepassing van 
dit besluit. GGM's worden uitsluitend individueel aan de lijst toegevoegd en de uitsluiting geldt alleen voor duidelijk geïdentificeerde 
GGM’s. 

2 Algemene criteria 

2.1 Verificatie/authentificatie van de stam 

De identiteit van de stam moet exact worden bepaald en de modificatie moet bekend en geverifieerd zijn. 

2.2 Gedocumenteerd en algemeen erkend bewijs van de veiligheid 

Er moet gedocumenteerd bewijsmateriaal voor de veiligheid van het organisme worden ingediend. 

2.3 Genetische stabiliteit 

Wanneer de veiligheid nadelig kan worden beïnvloed door instabiliteit, moet stabiliteit worden aangetoond. 

3 Specifieke criteria 

3.1 Niet-pathogeen 

Het GGM mag bij een mens, plant of dier in goede gezondheid geen ziekte of schade kunnen veroorzaken. Onder pathogeniteit 
vallen zowel toxigene als allergene werking, zodat het GGM tevens de volgende eigenschappen moet hebben. 

3.1.1  Niet-toxigeen 

Het GGM mag door de genetische modificatie niet sterker toxigeen worden en het mag geen bekende toxigene eigenschappen 
hebben. 

3.1.2  Niet-allergeen 

Het GGM mag door de genetische modificatie niet sterker allergeen worden en het mag geen bekende allergene eigenschappen 
hebben met bijvoorbeeld een allergene werking die met name vergelijkbaar is met die van de micro-organismen die in bijlage 
5.51.3, deel 4 bij titel II van het VLAREM worden gespecificeerd. 

3.2 Geen schadelijke adventieve agentia 

Het GGM mag geen bekende adventieve agentia bevatten, zoals actieve of latente andere micro-organismen, die zich aan of in het 
GGM bevinden en schade aan de gezondheid van de mens of het milieu kunnen toebrengen. 

3.3 Overdracht van genetisch materiaal 

Het gemodificeerde genetische materiaal mag geen schade veroorzaken als het wordt overgebracht en mag ook niet met een 
hogere frequentie zelfoverdraagbaar of over te brengen zijn dan andere genen van het recipiënte of ouder-micro-organisme. 

3.4 Veiligheid voor het milieu bij onbedoelde significante ontsnapping aan de inperking 

GGM's mogen geen directe of vertraagde schadelijke gevolgen voor het milieu hebben wanneer zij onbedoeld in significante 
hoeveelheden vrijkomen. 

BIJLAGE 16B.  

De lijst met typen GGM's die voldoen aan de criteria van bijlage 16A zal door de minister worden opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 57nonies. 





BIJLAGE 17. 
Bijlage 17 toegevoegd bij art. 7 B.Vl.Reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004. 
Gewijzigd bij art. 18 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie. 

Als het technisch onmogelijk of onnodig is de hierna omschreven gegevens te verstrekken, [moet dat worden toegelicht]. 

Het vereiste detailleringsniveau voor de verschillende categorieën zal waarschijnlijk afhangen van de aard en de schaal van het 
ingeperkt gebruik. Als bepaalde gegevens al eerder op grond van de bepalingen van dit besluit aan de bevoegde instantie zijn 
verstrekt, kan de gebruiker hiernaar verwijzen. 

Deel A 

Openbaar dossier: 

 

1° de gegevens over de vergunningstoestand van de inrichting (infrastructuur): 

a) de datum en het kenmerk van het vergunningsbesluit; 

b) als de vergunningsaanvraag lopende is, de datum van indiening van de aanvraag; 

c) als melding werd gedaan (klasse 3), de datum van de melding; 

2° naam, adres en functie van de gebruikers en de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de veiligheid; 

3° naam, adres en functie van de bioveiligheidscoördinator; 

4° een samenvatting van de doelstellingen van het ingeperkt gebruik, de vermelding van de geplande soorten activiteiten (titels) en 
het plan van de inrichting; 

5° een beknopte samenvatting van de in afdeling 5.51.3 van titel II van het VLAREM bedoelde analyse; 

6° een beknopte beschrijving van de inperkingsmaatregelen en informatie over het afvalbeheer; 

7° beschrijving van de gebruikte GGO's, ouder- en gastheerorganismen en in voorkomend geval pathogenen; 

8° het risiconiveau van ingeperkt gebruik; 

9° een kopie van het bewijs van betaling van dossierrechten. 

 

Technisch dossier: 

 

1° de gegevens over de vergunningstoestand van de inrichting (infrastructuur): 

 a) de datum en het kenmerk van het vergunningsbesluit; 

 b) als de vergunningsaanvraag lopende is, de datum van indiening van de aanvraag; 

 c) als melding werd gedaan (klasse 3), de datum van de melding; 

2° adres en een algemene beschrijving van de gebouwen met een plan van de lokalen in kwestie; 

3° het doel van het ingeperkt gebruik; 

4° een beschrijving van de inperkingsmaatregelen en andere beschermingsmaatregelen met inbegrip van het afvalbeheer; het 
risiconiveau van het ingeperkt gebruik; 

5° de identiteit en de karakteristieken van het genetisch gemodificeerd organisme of pathogeen organisme; 

6° de aan te wenden kweekvolumes, periodiciteit en duur; 

7° de in afdeling 5.51.3 van titel II van het VLAREM bedoelde risicoanalyse; 

8° de naam, opleiding en kwalificaties van de gebruikers en de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de veiligheid; 

9° naam, adres en functie van de bioveiligheidscoördinator; 

10° in voorkomend geval een beschrijving van de microbiologische en/of moleculaire methodes die toelaten de gebruikte GGO's 
en/of pathogenen op te sporen; 

11° de eventuele vertrouwelijke informatie in een afzonderlijke enveloppe. 

Deel B 

Openbaar dossier: 

 

1° de in deel A opgesomde informatie onder openbaar dossier en de referenties van eventueel eerder verkregen toelatingen; 

2° de samenvattende beschrijving van de mogelijke bronnen van gevaar ten gevolge van de locatie van de installatie; 

3° de samenvattende beschrijving van de voor de duur van het ingeperkt gebruik te nemen maatregelen voor bescherming en 
toezicht; 
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4° de toegewezen inperkingscategorie, met vermelding van de voorzieningen voor afvalstoffenbeheer (soort en hoeveelheid afval, 
manier van behandelen, inclusief manier waarop vloeibaar en vast afval wordt verzameld, de inactivatiemethode en haar 
validatie, de vorm en eindbestemming van het afval) en de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

 

Technisch dossier: 

 

1° de in deel A opgesomde informatie onder technisch dossier en de referenties van eventueel eerder verkregen toelatingen; 

2° een beschrijving van de delen van de installatie en de methoden voor het hanteren van de micro-organismen of organismen; 

3° de beschrijving van de mogelijke bronnen van gevaar ten gevolge van de locatie van de installatie; 

4° de beschrijving van de voor de duur van het ingeperkt gebruik te nemen maatregelen voor bescherming en toezicht; 

5° het toegewezen inperkingsniveau, met vermelding van de voorzieningen voor afvalstoffenbeheer (soort en hoeveelheid afval, 
manier van behandelen, inclusief manier waarop vloeibaar en vast afval wordt verzameld, de inactivatiemethode en haar 
validatie, de vorm en eindbestemming van het afval)en de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Deel C 

Openbaar dossier: 

 

1° de in deel B opgesomde informatie onder openbaar dossier; 

2° het maximumaantal in de installatie werkzame personen en het aantal personen dat direct met de micro-organismen of 
organismen omgaat; 

3° de overheersende weersomstandigheden en de specifieke gevaren, verbonden aan de locatie van de installatie; 

4° gegevens betreffende de ongevalpreventie en de rampenplannen: de getroffen preventieve maatregelen, zoals de 
veiligheidsuitrusting, de alarmsystemen, inperkingsmethoden en procedures en de beschikbare hulpmiddelen. 

 

Technisch dossier: 

 

1° de in deel B opgesomde informatie onder technisch dossier; 

2° andere stoffen dan het bedoelde product die tijdens het ingeperkt gebruik worden of kunnen worden geproduceerd; 

3° het maximumaantal in de installatie werkzame personen en het aantal personen dat direct met de micro-organismen of 
organismen omgaat; 

4° de overheersende weersomstandigheden en de specifieke gevaren, verbonden aan de locatie van de installatie; 

5° gegevens over het afvalstoffenbeheer: 

 a) de soort, hoeveelheid en potentiële risico's van het bij het gebruik van de micro-organismen of organismen geproduceerde 
afval; 

 b) de gebruikte afvalbeheertechnieken, met inbegrip van de terugwinning van vloeibare of vaste afvalstoffen en de 
inactiveringsmethoden en hun validatie; 

 c) de uiteindelijke vorm en bestemming van geïnactiveerde afvalstoffen; 

6° gegevens betreffende de ongevalpreventie en de rampenplannen: 

 a) de risicobronnen en de omstandigheden waaronder ongevallen kunnen gebeuren; 

 b) de getroffen preventieve maatregelen, zoals de veiligheidsuitrusting, de alarmsystemen, inperkingsmethoden en procedures 
en de beschikbare hulpmiddelen; 

 c) de procedures en plannen om de permanente doeltreffendheid van de inperkingsmaatregelen na te gaan; 

 d) een beschrijving van de aan de werknemers verstrekte informatie; 

 e) de informatie die nodig is om de bevoegde overheid in staat te stellen om de nodige rampenplannen voor gebruik buiten de 
installatie op te stellen; 

7° een uitgebreide evaluatie van de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu van het voorgestelde ingeperkte gebruik.] 
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