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Milieuwetgeving – Vlaams Gewest

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

• Vlarem II (en bijlage) 1/06/1995

Decreet alg. bep. milieubeleid DABM 5/4/1995

• VLAREM I (en bijlage) en Milieuvergunningsdecreet werden opgeheven
• Bijlage Vlarem I > bijlage Vlarem II (indelingslijst)



Milieuwetgeving – Vlaams Gewest

Bodemdecreet 27/10/2006

Vlarebo 2008 14/12/2007

Vlarema 17/2/2012 (afval)

Omgevingsvergunning (va 23/02/2017)

• Decreet van 25 april 2014

• Uitvoeringsbesluit van 27 november 2015



Omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige en milieuvergunning

• Van toepassing: va 1 jan 2018

• Onbepaalde duur (vroeger: milieuvergunning: 20j.)

• Vereenvoudigde (zonder openbaar onderzoek) en gewone 
vergunningsprocedure

• Digitaal loket > omgevingsloket: 
aanvraag/verzoek/melding/beroep kan digitaal worden 
ingediend

• www.omgevingsloketvlaanderen.be

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/


Bestaande vergunningen

• < 10/09/2002: zie einddatum

• > 10/09/2002 (termijn van 20j): specifieke procedure om 
permanent te worden

• Indienen van mededeling met vraag tot omzetting

• Bij bevoegde overheid (art. 15 OVD)

• Indienen tussen de 48ste en 36ste maand (i.e. tussen de 4 jaar en de 3 jaar) vóór 
het verstrijken van de milieuvergunning

• Onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid

• Onderzoek vereiste van een MER

• Organisatie openbaar onderzoek

• Raadpleging van de adviesinstanties



Omgevingsmelding

• Geen nood aan individuele beoordeling door overheid

• Toch interessant voor overheid om te weten waar 
handeling/exploitatie gaat plaatsvinden 

• Momenteel meldingsplichtig:
• Klasse 3-bedrijven

• Hele reeks kleinere stedenbouwkundige handelingen

• Toekomstig meldingsplichtig:
• Zie uitvoeringsbesluit 

• Formulier opgenomen als bijlage 7 bij het besluit + addenda 
opgenomen als bijlage 2bij het besluit

• Bevoegde overheid: CBS of gemeentelijke omgevingsambtenaar



Vlarem indelingslijst

= alfabetisch geordende lijst van als hinderlijk beschouwde 
inrichtingen (bijlage 1 van Vlarem II vanaf 23/02/2017) 

• Bestaat uit 62 rubrieken (Lozen afvalwater, opslag gevaarlijke 
stoffen, machines, transformator, airco’s, …)

• Bepaalt in welke klasse een inrichting is ingedeeld, naargelang 
graad van belasting voor mens en milieu

• Klasse 1: hoogste risico

• Klasse 2: intermediair risico

• Klasse 3: laagste risico

• Hoogste klasse bepaalt de indeling van de MTE 
(milieutechnische eenheid)



Vlarem indelingslijst



Vlarem indelingslijst



Vlarem indelingslijst



Huishoudelijk afvalwater



Bedrijfsafvalwater



Hoogspanningstransformator



Airco’s, koelkasten,…totaal geïnstalleerd vermogen



Stookinstallatie - aardgas



Stookinstallatie - aardolie vermogen brander (niet van de ketel)



Vlarem indelingslijst

Verschillende rubrieken –verschillende manier van indelen 
• Totaal of ind. geïnstalleerd/nominaal vermogen (kW -kVA)

• Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

• Productie-of verwerkingscapaciteit (ton/u of dag)

• Opslagcapaciteit (liter, m³, ton)

• Oorsprong

• Eindbestemming 

• Aard (gevaarlijk –niet gevaarlijk)

• Debiet (m³/uur, m³/dag, m³/jaar)

• Ligging

→ Belangrijk om de omschrijving van de rubrieken goed te lezen!



Vlarem indelingslijst

Verschillende rubrieken –verschillende manier van indelen 
Goede voorbereiding is belangrijk…

Bronnen van informatie:

• Machinelijsten

• Lijst van (gevaarlijke) producten

• Technische documentatie van machines, installaties, 
opslagtanks, enz…

• Keuringsverslagen

• Rondgang in bedrijf

• Plannen (vb. rioleringsplan)

Tip: neem foto’s, ook van de technische gegevens



Links

• www.emis.vito.be (energie- en milieu-informatiesysteem voor 
het Vlaamse Gewest)

• www.lne.be (leefmilieu, natuur en energie)

• www.ond.vlaanderen.be/formulieren

• www.omgevingsloket.be

• www.geopunt.be

http://www.emis.vito.be/
http://www.lne.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/formulieren
http://www.omgevingsloket.be/
http://www.geopunt.be/


Milieuwetgeving - Brussels Gewest

BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

• Ordonnantie 5 juni 1997

• BBHR 4 maart en 22 april 1999 (ingedeelde inrichtingen)

• www.leefmilieubrussel.be

Klasse 1A, 1B en Klasse 2

• BIM, 3 tot 7 exemplaren

Klasse 3

• Gemeente, 1 exemplaar

Geldigheidsduur

• 15 jaar

http://www.leefmilieubrussel.be/


Milieuwetgeving - Brussels Gewest

Rubriek 3: Batterijen

Rubriek 40: Verwarmingsketels

Rubriek 45: Opslagplaats voor gevaarlijke afvalstoffen

Rubriek 47: Opslagplaats voor ongevaarlijke afvalstoffen

Rubriek 55: Elektrische generator

Rubriek 68: Overdekte garage

Rubriek 88: Opslagplaats voor ontvlambare vloeistof

Rubriek 132: Koelinstallaties (airco)

Rubriek 135: Feestzaal

Rubriek 148: Statische transformatoren

Rubriek 152: Openluchtparking

Rubriek 153 : Ventilator
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