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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft 
afstandsregels van pluimveestallen en 
monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme 
stalsystemen  

Rechtsgronden 

Dit besluit is gebaseerd op: 
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
artikel 5.4.1 en 5.4.3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 mei 2022.
- De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij heeft advies xxx gegeven op
xxx.
- Het voorontwerp van dit besluit van de Vlaamse Regering werd van xxx tot en
met xxx gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving en werd
gedurende die periode ook ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kon elke
persoon zijn opmerkingen meedelen.
- De Raad van State heeft advies xxx gegeven op xxx, met toepassing van artikel
84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973.

Initiatiefnemer 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme. 

Na beraadslaging, 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

Artikel 1. Aan artikel 5.9.2.1bis, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 
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ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt een 
tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  
 
“Voorwaarden met betrekking tot de elektronische monitoring van 
ammoniakemissiearme stallen, waaronder luchtwassystemen, worden beschouwd 
als regels voor de uitvoering en het gebruik en worden nageleefd volgens de 
meest recente versie van de lijst, vermeld in paragraaf 1/1.”. 
 
Art. 2. In artikel 5.9.5.3, §5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en 3 mei 2019, wordt 
de tabel vervangen door wat volgt:  
 
“ 
  vereiste minimumafstand in meter bij aantal stuks pluimvee 
waarderingspunten 
toegekend aan de 
inrichting 

≤ 5000 5001 - 
10.000 

10.001 -
20.000 

20.001 -
40.000 

40.001 -
60.000 

> 60.000 

< 75 100 150 200 300 400 verbod 
75 - 150 75 100 150 225 300 verbod 
151 - 200 50 75 100 150 200 1000 
> 200 50 75 100 150 200 500 
”. 
 
Art. 3. De op datum van inwerkingtreding bestaande luchtwassystemen moeten 
uiterlijk tegen 31 december 2025 voldoen aan de verplichtingen ingevolge artikel 
5.9.2.1bis, §4, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de 
Vlaamse Regering van 19 september 2008 en 3 mei 2019. 
 
 
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast 
met de uitvoering van dit besluit.  
 
 
Brussel, ... (datum). 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme, 
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Zuhal DEMIR 




