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stakeholders
Werkgroepwerking – BBT-studies – TWOL-studie

Ontwerpversie
Publieke consultatie: 16/6/2017- 16/7/2017
Politieke traject
Definitieve goedkeuring: 3/05/2019
Inwerkingtreding: 1/10/2019
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Dieren en mest



Rubriek 9: dieren
toevoeging: 
graasweiden die gebruikt worden om de dieren te laten 
grazen, maken geen onderdeel uit van de inrichting

Toelichting begrip graasweide bij pluimvee:
Een scharrelsysteem met wintertuin, zijnde een overdekte uitloop die 
integraal deel uitmaakt van de stal en voorzien van een open gaas

Geen graasweide → onderdeel van inrichting

Bij een scharrelsysteem met vrije uitloop, zijnde een 1 ha vrije uitloop 
buiten per 2.500 kippen, 

Graasweide → geen onderdeel van inrichting

voor de eenvormigheid wordt overal in rubriek 9 de term 
‘inrichtingen’ gebruikt en niet langer ‘stallen’, ‘gebouwen’ of 
‘installaties’. 



Oude rubriek 9.2: diergaarden

diergaarden en dergelijke (met uitzondering van inrichtingen 
waar huisdieren, landbouwdieren, gezelschapsdieren, vissen, 
schildpadden en elders vermelde dieren worden gehouden):

1. a) dierentuinen en –parken, safariparken
1. b) opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en 
verzwakte wilde dieren, andere dan vogels
2. inrichtingen waar de volgende dieren worden gehouden of 
verhandeld:

Uitheemse zoogdieren
Gifslangen en krokodillen
Diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar 
inhouden
Reptielen
Papegaaien



Rubriek 9.1: dieren in een publiek 
toegankelijke inrichting



Rubriek 9.1: dieren in een publiek 
toegankelijke inrichting

Definities:
dierentuin: elke inrichting die voor het publiek toegankelijk is  
gedurende zeven dagen of meer per jaar, met inbegrip van 
dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en 
gespecialiseerde verzamelingen, waar levende dieren van niet 
gedomesticeerde soorten worden gehouden en tentoongesteld;
kinderboerderij: een boerderij die openbaar toegankelijk is en een 
educatieve functie heeft die erop gericht is kinderen te laten 
kennismaken met boerderijdieren, zijnde gedomesticeerde dieren 
(zie bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 
2018 betreffende de erkenning van dierentuinen) aangevuld met 
de dieren, vermeld in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 8 juni 2018 betreffende de erkenning van 
dierentuinen; 



Bijlage 1: gedomesticeerde dieren



Bijlage 2: frequent gehouden soorten

Max. 5 verschillende 
diersoorten op 
kinderboerderij



Rubriek 9.1: dieren in een publiek 
toegankelijke inrichting

Definities en begrippen: 
opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC): erkend door 
Vlaamse overheid; zij staan in voor de deskundige opvang, 
verzorging en revalidatie van hulpbehoevende, in het wild levende 
vogels en andere wilde dieren. Hoofddoelstelling is zoveel 
mogelijk van deze gekwetste, zieke of verweesde dieren met de 
grootste overlevingskansen terug in de natuur vrij te laten.
dierenasiel: een instelling, al dan niet openbaar, die beschikt over 
de gepaste inrichting om onderdak en de nodige verzorging te 
verschaffen aan dieren die verloren, achtergelaten, verwaarloosd, 
in beslag genomen of verbeurdverklaard zijn; 

Definitie overgenomen uit Dierenwelzijnswet

 dierenpension



Rubriek 9.1: dieren in een publiek 
toegankelijke inrichting

nieuwe sectorale voorwaarden in afdeling 5.9.13
niet van toepassing op kinderboerderijen, gekoppeld aan 
land- of tuinbouwbedrijf
sectorale voorwaarden gericht op:

bescherming van de bezoekers
hinder voor de buurt te beperken (geluid, geur, ongedierte)

vanaf art. 5.9.13.7 enkel van toepassing op inrichtingen die
publiek toegankelijk zijn gedurende 7 dagen of meer per j

Gebaseerd op sectorale voorwaarden in art. 5.32.1 (alg. bep.)
Gericht op (brand)veiligheid (keuring elektrische installatie, nood-
en evacuatieplannen, controle brandbestrijding, enz.)
Gericht op maatregelen bij ontsnappen van (gevaarlijke) dieren

Overgangstermijn tot 1/10/22, indien vergund vóór 1/10/19



Rubriek 9.2: Amfibieën, reptielen en 
ongewervelden



Positief lijst reptielen (Dierenwelzijn)
422 reptielensoorten die je in Vlaanderen vrij mag houden of 
verhandelen 
http://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/Lijst%2
0reptielen%20Bijlage%20BVR%2022.03.2019.pdf:

hagedissen
slangen
schildpadden

Van toepassing vanaf 1 oktober 2019
Criteria:

Eenvoudig te houden voor startende reptielenhouder
Zonder gevaar voor de mens
Voldoende informatie beschikbaar (noden/condities spec. soort)

Dynamische lijst: herziening elke 2 jaar
Geen giftige soorten mogelijk op de lijst

http://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/Lijst%20reptielen%20Bijlage%20BVR%2022.03.2019.pdf


Positief lijst reptielen vs. VLAREM
Alle reptielen op positief lijst zijn ingedeeld onder rubriek 9.2.2

t.e.m. 30 dieren: melding klasse 3
> 30 dieren: klasse 2 vergunning

Indien reptiel niet op de positief lijst staat:
Je mag reptiel toch houden indien bewijs dat dier in je bezit was vóór 
1/10/19:

Aankoopbewijs

Schriftelijke verklaring dierenarts

Online registratie mogelijk tot 30/11/19

VLAREM: vergunning/melding vereist:
Niet duidelijk of ingedeeld onder rubriek 9.2.1 of 9.2.2

Slangen: lijst opgesteld van geslachten (genera) die een gevaar voor de mens 
betekenen: alle gifslangen en beperkt aantal wurgslangen 
(https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Kopie%20van%20gevaarlijk
e%20slangen%20versie2019_v02.xlsx)

Ook voor  andere reptielensoorten, schildpadden en hagedissen, worden op 
korte termijn dergelijke lijsten van gevaarlijke geslachten opgemaakt

Niet op + lijst en niet op – lijst: v.g.t.g.-benadering

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Kopie%20van%20gevaarlijke%20slangen%20versie2019_v02.xlsx


Rubriek 9.2: Amfibieën, reptielen en 
ongewervelden

Nieuwe sectorale voorwaarden in afdeling 5.9.14
Terrarium:
= kunstmatige leefomgeving van een in gevangenschap gehouden diersoort 
die bestaat uit een voldoende afsluiting van de omgeving zodat de dieren 
niet kunnen ontsnappen

Aangepast aan de specifieke behoeften van de diersoort
Materiaalvereisten en beperken/vermijden van kieren
Voorzien van informatiebord: soortnaam/aantal/gedrag
Opgesteld in afgesloten ruimte (volledig naad- en kierdicht), zonder 
obstakels of andere hindernissen
Indien ingedeeld in rubriek 9.2.1 (agressief, giftig, gevaarlijk gedrag):

Afgesloten ruimte enkel te betreden via afgesloten sas

Sas voorzien van 2 deuren, beide met glaspartij: detectie ontsnapte dieren

Informatiebord op buitendeur (soortnaam/aantal/gedrag/tel.nr. bij calamiteit)

Overgangstermijn tot 1/10/22, indien vergund vóór 1/10/19



9.3: Gevogelte

Nieuwe definitie gevogelte:
alle vogels die ouder zijn dan één week en die in gevangenschap worden 
gehouden

Roofvogels: aparte subrubriek 9.3.3
Veel vragen i.v.m indelingsplicht onder oude rubriek 9.2.2 c) omwille van 
mogelijk gevaar door gedrag, agressie
Vanaf bepaald aantal is hinder (geur, geluid,…) mogelijk
Meldingsplicht vanaf 3 roofvogels
Vergunningsplicht klasse 2 indien > 10 roofvogels



9.3: Gevogelte

Papegaaien: aparte subrubriek 9.3.4
Was ingedeeld onder rubriek 9.2.2 f), enkel meldingsplicht (>20)
Uitbreiding met klasse 2-vergunningsplicht (>50)
Soortenlijst geactualiseerd

Andere vogels in gevangenschap: subrubriek 9.3.5
Diverse klachtendossiers gekend waarbij grote aantallen (sier)vogels 
worden gehouden met hinder (geur, geluid,…)
Vergunningsplicht klasse 2: >500 stuks
Voorlopig geen sectorale voorwaarden uitgewerkt
Geval tot geval-benadering en nagaan of bijzondere voorwaarden nodig 
zijn



Rubriek 9.4.1: varkens en gespeende biggen

Invoering indelingsplicht ‘gespeende biggen tot en met 10 
weken’

Bestaande plaatsen voor gespeende biggen worden geacht te zijn 
vergund:

Indien er rekening mee werd gehouden in de vergunning voor de iioa
waarvan ze deel uit maken.
Geen onderdeel iioa: indien stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergund 
geheel

Bestaande biggenplaatsen 
Onderdeel van vergunde iioa of stedenbouwkundig hoofdzakelijk 
vergund geheel vergund op basis van een een aanvraag ingediend 
vóór 1 oktober 2019. 



Rubriek 9.4.1: varkens en gespeende
biggen

Het aantal bestaande plaatsen voor gespeende biggen wordt 
aangetoond of berekend: 

a) op basis van het vergunningendossier van de voormelde iioa
of het stedenbouwkundig geheel

b) door het aantal plaatsen voor zeugen en gedekte jonge zeugen 
te vermenigvuldigen met een factor 5,4; 

c) op basis van een gemotiveerd dossier.

gespeende biggen (t.e.m. 10 weken) zijn in een aparte 
subrubriek van 9.4.1 ingedeeld en dienen niet samengeteld 
met de varkens (ouder dan 10 weken)
Biggenplaatsen: niet in beschouwing genomen bij toetsing 
aan verbods- en afstandsregels



Rubriek 9.4.1: varkens en gespeende
biggen

Vergelijkbaar voor overige bestemmingsgebieden



9.5: Gemengde inrichting
Categorie ‘gespeende biggen t.e.m. 10 weken’ ook ingevoerd 
in rubriek 9.5 (gemengde inrichting), zijnde categorie E
Voorbeeld voor agrarisch gebied, klasse 1:

Gemengde inrichting: verschillende diersoorten
Varkens > 10w + biggen  gemengde inrichting



9.6: kleine herkauwers
Definitie aangevuld met voorbeelden:

kleine herkauwers: dieren zoals geiten, schapen, hertachtigen, 
alpaca’s en lama’s die gespeend zijn

Invoeren klasse 1 rubriek indien > 400 gespeende dieren 
(zelfde ondergrens voor alle gebiedsbestemmingen)



Rubriek 9.7: kleine zoogdieren
lijst uitheemse zoogdieren, tot 30/9 ingedeeld in rubriek 
9.2.2.e):

Staan opgelijst in rubriek en zijn allemaal kleine zoogdieren
Meldingsplicht vanaf 20 dieren
Klasse 2 inrichting: >100 dieren

geen onderscheid meer in inheemse/uitheemse dieren, dus 
kleine uitheemse zoogdieren ingedeeld in rubriek 9.7
meldingsplicht (vanaf 20 dieren) ingevoerd in rubriek 9.7 
voor de 3 bestemmingsgebieden

houden van 20 katten nu dus ook meldingsplichtig
uitzondering voorzien voor konijnen: geen meldingsplicht
ook ondergrens klasse 2-inrichtingen verlaagd



Rubriek 9.7: kleine zoogdieren



Rubriek 28.2: opslag dierlijke mest
Uitzondering ‘opslag mest op de kopakker’ vervangen

door bepaling conform Mestdecreet:



Rubriek 28.2: opslag dierlijke mest
MAP-6 heeft Mestdecreet in dit verband gewijzigd (met terugwerkende kracht 
van toepassing sinds 1/01/19) en hierdoor zijn Mestdecreet en Vlarem
opnieuw niet in overeenstemming

De opslag van meststoffen type 1 op landbouwgrond is toegestaan indien voldaan is 
aan de volgende voorwaarden:

1° de meststof is opgeslagen om te worden uitgespreid op het perceel waarop de mest 
opgeslagen is;

2° de afstand van de opslag tot de perceelsgrens en oppervlaktewater bedraagt ten minste 
10 meter;

3° de afstand van de opslag tot woningen van derden of tot publiek toegankelijke gebouwen 
bedraagt ten minste 100 meter;

4° de opslag voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
a) de opslag is afgedekt op een luchtdoorlatende, semipermeabele wijze, die verhindert dat er 
regenwater kan insijpelen;

b) de meststoffen zijn niet opgeslagen in de periode van 1 november tot en met 15 januari en de 
opslag gebeurt maximaal gedurende twee maanden vóór het spreiden.

Mestdecreet heeft voorrang op VLAREM (Besluit Vl. Reg.)
Volgende VLAREM-trein: enkel nog verwijzing naar Mestdecreet 



Rubriek 28.4: opslag andere meststoffen

In VLAREM geen definitie van ‘andere meststoffen’
Overnemen definitie uit Mestdecreet:

Alle meststoffen die noch kunstmest, noch dierlijke mest zijn

Indeling vergelijkbaar met opslag dierlijke mest (28.2):
Ook ondergrenzen per bestemmingsgebied
Ondergrenzen quasi gelijk
Industriegebied is voor opslag andere meststoffen gelijk 
beschouwd als agrarisch gebied



Rubriek 28.5: biologische
mestverwerking (X-rubriek)

Activiteit die valt onder RIE (BREF WT)
Tot nu meestal ingedeeld onder rubriek 2.4.3.b)1°, met 
diverse afwijkingsaanvragen (weegbrug, groenscherm, enz.)
vanaf 1/10/19: in te delen onder rubriek 28.5 i.p.v. 2.4.3.b)1°

Sectorale voorwaarden van toepassing van rubriek 28 en niet deze 
van rubriek 2 (Afvalstoffen)



Schietstanden



Rubriek 32.7: schietstanden
Niet ingedeeld

Handboog
Occasionele schietactiviteiten (2 keer per jaar – elk 4 dagen)
Schietoefeningen politie in gebouw Ek1 tot 220 joule

Ingedeeld



Schietstanden in lokaal

Algemene bepalingen
Brandvoorkoming (materialengebruik)
Onderhoud (voorkomen ophoping onverbrand kruid)

Minimale voorschriften inzake 
Onderhoud en herstel van de kogelvangers 

Verzamelen van de hulzen

Filters van de ventilatie

Nat reinigen of stofzuigen van de vloeren, wand,…

Signalisatie
Geluid en trillingen
Mechanische ventilatie
Gebouw

De gewapende betonvloer wordt 
afgewerkt met een laag in zacht materialen



Schietstanden in lokaal

Specifieke voorwaarden voor de bouw van de schietstand en 
de uitvoering van de kogelvanger

Gesloten schietstanden opdelen in 6 categorieën
A1 - Ek1 tot 5.000 joule
A2 - Ek1 tot 2.500 joule
B - Ek1 tot 800 joule
C - Ek1 tot 250 joule
D - Ek1 niet vuurwapens met Ek1 meer dan 50 joule
E – hagelpatronen



Schietstanden in open lucht
Algemene bepalingen

Schietterrein: onveilige zone
Inrichting schietstand
Wapens en munitie

Enkel stalen munitie

Personeel
Schieting
Geluid

Zelfde voorwaarden als schietstanden in lokaal
Uitzondering: kleischieten en traditioneel bulkschieten

Verbods- en afstandsregels

Specifieke voorwaarden
Kleischieten
Traditioneel bulkschieten



Zwembaden



Rubriek 32.8: zwembaden

Waarom wijzigen?
Verwarring
Toevoegen natuurlijke zwembaden

Welke wijzigingen?
Definities: toevoegen van het begrip ‘circulatiebaden’
Indelingslijst: rubriek 5.32.8: verduidelijking en aanpassing 
conform gewijzigde definities
Sectorale voorwaarden worden volledig vervangen:

5.32.9 ‘zwembaden’ opgeheven
5.32.8 ‘Vaste baden, open zwemgelegenheden en zones voor 
waterrecreatie’ invoegen



Rubriek 32.8: Zwembaden



Sectorale voorwaarden

Subafdeling 5.32.8.1: algemene bepalingen, die voor de 
meeste baden gelden
Subafdeling 5.32.8.2: circulatiebaden

Onderafdeling 5.32.8.2.1.: zwembaden, therapiebaden en 
natuurlijke zwembaden
Onderafdeling 5.32.8.2.2. hot whirlpools

Subafdeling 5.32.8.3: dompelbaden en plonsbaden
Subafdeling 5.32.8.4: open zwemgelegenheden en zones 
voor waterrecreatie

Onderafdeling 5.32.8.4.2: open zwemgelegenheden
Onderafdeling 5.32.8.4.3: Zones voor waterrecreatie, namelijk 
voor duiksport, surfen, waterskiën en langeafstandszwemmen



Recyclageparken



Inzameling gft/huisvuil

Terminologie: containerpark → recyclagepark
Actie 12 van uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 
gelijkaardig bedrijfsafval: “De VLAREM-reglementering 
aanpassen om de inzameling van gft/huisvuil op een 
recyclagepark mogelijk te maken”

Voorwaarden voor recyclageparken uitgebreid met voorwaarden 
aanvaarding en opslag van gft-afval en huisvuil, oa.

opslag in lekdichte container
afvoer telkens container vol is met een minimum van 1 maal per week
verbod ledigen van gevulde zakken door aanbrenger



Opslag KGA

Huidige bepaling: de opslag van KGA moet gebeuren in een 
vloeistofdichte gecompartimenteerde container (KGA-kluis) 
of in een gesloten opslaglokaal, overeenkomstig het 
goedgekeurde werkplan

Niet cfr. realiteit bij recyclageparken (vaak onder luifel in 
daartoe geschikte bakken die afgesloten kunnen worden)

Bepaling in die zin geherformuleerd



Mini-recyclageparken

Geeft uitvoering aan actie 11 van uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Voor dichtbevolkte plaatsen zoals stads- en dorpscentra
Focust in 1ste instantie op stromen die niet aan huis worden 
ingezameld, maar toch frequent vrijkomen bij burgers
Kleine hoeveelheden in functie van de actieradius
Voorwaarden:

Verbod op inzameling asbesthoudend materiaal
Bepaalde algemene voorwaarden niet toepassing

Controle aanvoer
Toegankelijkheid
Groenscherm



Laadpalen



Laadpalen

Niet langer ingedeeld
Momenteel alle laadpalen ingedeeld in rubriek 12.3, maar risico’s 
beperkt

Wat wijzigt in Vlarem II?
Indelingslijst, rubriek 12.3:

“uitzondering: Vaste inrichtingen voor het laden van rijwielen, 
bromfietsen, motorfietsen, personenwagens en bestelwagens 
(laadpalen en dergelijke)”

Deel 6, nieuw hoofdstuk 6.13, 4 artikels: 
Toepassingsgebied, code van goede praktijk, verluchting, 
scheidingsafstanden



KWS-afscheider



Voorwaarden KWS-afscheider

Afdeling 4.2.3bis werking en onderhoud van een 
koolwaterstoffilter

Uniforme aanpak
Enkel nog vermeld in algemene voorwaarden
Niet meer opleggen als bijzondere voorwaarde



Opheffen syteem
integrale voorwaarden



Opheffen systeem integrale 
voorwaarden

Opheffen klasse 3-rubrieken 15.5 en 19.8 + overeenkomstige
set van integrale voorwaarden (deel 5bis VLAREM II):

standaardgarages en -carrosseriebedrijven
standaardhoutbewerkingsbedrijven

Digitalisering
Administratieve vereenvoudiging
Geen klasseverhogingen
Geen nieuwe melding nodig
Concordantietabel opgenomen in VLAREM-trein

koppeling tussen de onderdelen van de opgeheven 
standaardrubrieken 15.5 en 19.8 en de overeenkomstige 
rubrieken van de indelingslijst.



Concordantietabel

Meer info: https://www.lne.be/opheffen-systeem-integrale-voorwaarden

https://www.lne.be/opheffen-systeem-integrale-voorwaarden


Navigator als hulpmiddel



VLAREM-wegwijzer
Tot welke klasse behoort mijn inrichting/activiteit en ben ik 
meldings- of vergunningsplichtig? 



Concordantietabel (bijlage 1, VLAREM II)
Onder welke rubrieken vallen uw activiteiten na de opheffing 
van de standaardrubrieken 15.5 en 19.8 ? 

Link naar rubriek



VLAREM-bundels
Vergunde rubrieken opvolgen en op de hoogte gehouden 
worden ? 
Hoe?

Account aanmaken en aanmelden

Mijn navigator: personaliseren



VLAREM-bundels
Rubrieken toevoegen aan bundel



VLAREM-bundels

Rubriek toevoegen aan bundel



VLAREM-bundels

Mijn VLAREM-bundels



VLAREM-bundels
E-mailnotificatie

Melding wijziging aan
Rubriek
Gekoppelde regelgeving



Extra informatie

Tekst VLAREM-trein 2017 
https://www.lne.be/vlarem-trein-2017

Tip: veel duiding in toelichtingsnota aan Vlaamse Regering 
(VLAREM-trein verslag)

Slides toelichtingssessies GOP: 
https://www.lne.be/toelichtingssessies-vlarem-trein-2017

Vragen? 
omgevingsprojecten@vlaanderen.be

https://www.lne.be/vlarem-trein-2017
https://www.lne.be/toelichtingssessies-vlarem-trein-2017
mailto:omgevingsprojecten@vlaanderen.be

