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Programma



Doelstelling titel V DABM
mens en milieu beschermen tegen onaanvaardbare risico’s en hinder, afkomstig van de 
exploitatie van IIOA’s;
proces van permanente verbetering aan te moedigen bij de exploitatie van IIOA’s.

Hoe? 
de algemene en sectorale milieuvoorwaarden

Waar mogelijk geven ze de concrete doelstellingen aan die de betrokkenen op de door hen te bepalen 
wijze moeten verwezenlijken;

Zij kunnen ook de middelen aangeven. Waar mogelijk geven ze dan ook aan welk beschermingsniveau of 
welke doelstelling wordt nagestreefd.

De milieuvoorwaarden worden op de beste beschikbare technieken (BBT) gebaseerd.

Indelingslijst bepaalt voor elke inrichting of activiteit of ze van de eerste, tweede of derde 
klasse is. 

Eerste klasse = grootste risico of hinder

Derde klasse = minste risico of hinder

Context



Input
juridische vertaalslag 
advies IF en WT&T 
publieke consultatie 
1e principiële goedkeuring 
Strategische adviesraden bevragen (+ ev. kennisgeving EC i.k.v. technisch voorschrift)
2e principiële goedkeuring 
advies RvS
definitieve goedkeuring 
vertaling + bekendmaking BS

Wetgevend traject wijzigingsbesluiten VLAREM II



Lozen bedrijfsafvalwater met/zonder GS
Afstandsregels pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden AEA-stalsystemen
Kunststofgranulaat, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, de opslag van 
gevaarlijke producten en particuliere stookolietanks
Windturbines
Grondwater
Stikstof

Opm.: plan-m.e.r.-plicht

Lopende initiatieven



Deel I: Ratatouille 



Artikel 4.5.1.1, §2: Tenzij voor bepaalde categorieën van inrichtingen in 
dit besluit andere bepalingen zijn opgenomen, zijn de bepalingen, 
vermeld in afdeling 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 en 4.5.5 van dit besluit van 
toepassing, uitgezonderd tijdens de eigenlijke bouw-, sloop- of 
wegenwerken

Geluidsnormen VLAREM II: niet van toepassing tijdens bouw-, sloop- of 
wegenwerken
Uitzondering was beperkt tot klasse 1 en klasse 2 inrichtingen
Nu uitgebreid naar klasse 3 inrichtingen
Rechtzetting erratum van VLAREM-trein 2017
Bijzondere voorwaarden indien nodig
BBT-studie voor geluids- en trillingshinder

van bouw- en sloopactiviteiten

Hoofdstuk 4.5 Beheersing van geluidshinder



Afdeling 4.5.7 Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen voor 
bepaalde inrichtingen ingedeeld volgens rubriek 16.3.1  16.3.2 van de 
indelingslijst

De scope van deze afdeling beperkt zich tot ingedeelde supermarkten
Toepassingsgebied werd gekoppeld aan toenmalige rubriek 16.3.1 
(koelinstallaties)
VLAREM-trein 2017: rubriek 16.3 herschikt: nieuwe rubriek 16.3.1 + 
installaties onder rubriek 16.3.1 → rubriek 16.3.2
Rechtzetting erratum van VLAREM-trein 2017

Hoofdstuk 4.5 Beheersing van geluidshinder



Lozing verontreinigd hemelwater

Rechtzetting VLAREM-trein 2017 en correcte omzetting van de BBT-studie 
‘verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector’

Huidige bepaling niet conform DABM, decreet integraal waterbeleid, 
standstilbeginsel, milieudoelstellingen KR water
Rechtzetting: hoge beschermingsgraad + voldoet aan BBT + houdt rekening 
met de milieukwaliteit van de ontvangende waterloop
Aanpassing:

Grote bedrijven (> 4000 ton): slibvang & KWS-afscheider + preventieve maatregelen + 
doorgedreven zuivering zodat wordt voldaan aan lozingsnormen van bijlage 5.3.2
Kleine bedrijven (< 4000 ton): slibvang & KWS-afscheider + preventieve maatregelen + 
zie richtlijnen kleine bedrijven voor lozing op oppervlaktewater en riolering 
(https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-veelgestelde-vragen-en-instructies)

Hoofdstuk 5.2 inrichtingen voor de verwerking van 
afvalstoffen

https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-veelgestelde-vragen-en-instructies


Recyclageparken

Huidige bepaling: afvoer van afvalstoffen enkel toegelaten is mits toezicht van 
exploitant of bevoegde afgevaardigde
Toevoeging afwijking via vergunning: buiten de reguliere openingsuren van 
het park
Maatregelen om hinder omgeving te beperken: overmaken van richtlijnen 
aan IHM verantwoordelijk voor afvoer over:

Hoofdstuk 5.2 inrichtingen voor de verwerking van 
afvalstoffen

→ Ontoegankelijk maken van het park voor 
particulieren op het moment dat IHM’s aanwezig 
zijn op het terrein

→ Beperken van lawaaihinder manipulatie 
containers



Aanpassing rubriek 9.2 ‘inrichtingen waarin amfibieën, reptielen of ongewervelden 
gefokt of gehouden worden’
Fokken of houden van 30 schildpadden is niet ingedeeld
Behalve de soorten die door hun invasief karakter of bijtgevaar risico’s inhouden 
voor het leefmilieu of voor de mens → rubriek 9.2.1 (klasse 2)
De term “invasief karakter” toegevoegd aan rubriek 9.2.1 voor alle inrichtingen waar 
amfibieën, reptielen of ongewervelden gefokt of gehouden worden die een gevaar 
inhouden voor het leefmilieu→ ‘Unielijst’, opgenomen in de EU-verordening 
betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten

Indeling schildpadden



Aanpassing rubriek 63

Beperkte mechanische activiteiten (sorteren of zeven) van bagger- of 
ruimingsspecie: inbegrepen in rubriek 63 + niet vergunningsplichtig volgens 
rubriek 30

OVAM wordt toegevoegd als adviesverlenende instantie

Verduidelijking in verslag VR: alle opslag van B&R die voldoet aan gebruik van 
bodemmaterialen zit vervat in deze rubriek 63

Ook indien deze opslag niet gebeurt in afwachting van ontwatering 
Ook de loutere opslag van ontwaterde specie

Indeling opslag en ontwatering bagger- of ruimingsspecie 
die voldoet aan gebruik bodemmaterialen



Deel II: Elektriciteit 



Niet meer ingedeeld
Noodstroomgroepen met elektrisch schijnbaar vermogen < 400 kVA, < 100 
bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf (rubriek 12.1)
Vast opgestelde motoren met nominaal thermisch ingangsvermogen < 1 
MW, < 100 bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf, voor aandrijven 
noodgeneratoren of bluswaterpompen (rubriek 31)
Transformatoren 100-1.000 kVA (rubriek 12.2)
Vast opgestelde batterijen (rubriek 12.3.1)
Batterijladers (rubriek 12.3.1)
Beperkte milieu-impact, te beheersen door duidelijk geformuleerde 
preventieve/mitigerende maatregelen (H6.13)

Nieuw ingedeeld
Shuntreactoren (rubriek 12.5)

Indelingslijst



Artikel 5.12.0.1: verwijzing naar AREI en Codex voor Welzijn op het 
Werk
Artikel 5.12.0.2 Transformatoren en shuntreactoren

Actualisatie

Artikel 5.12.0.3 Accumulatoren
Artikel 5.12.0.4

Vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor laden van 
accumulatoren
Droog zand gevulde emmers → blustoestellen
Vuurvergunning

Hoofdstuk 5.12 Elektriciteit



Vervanging voorwaarden laadpalen
Afdeling 6.13.1

Toepassingsgebied
Verplaatsbare transformatoren ≥ 100 kVA op bouwplaats
Andere transformatoren 100-1.000 kVA
Vast opgestelde batterijen
Laden van batterijen, al dan niet als onderdeel voertuig, > 10 kW
Vast opgestelde motoren < 1 MWth, < 100 bedrijfsuren, 
aandrijven noodgeneratoren of bluswaterpompen

Codex voor Welzijn op het werk en AREI
Code van goede praktijk
Geluid: afdeling 4.5.5

Hoofdstuk 6.13 Niet-ingedeelde elektrische apparaten en 
niet-ingedeelde inrichtingen voor de opslag van elektriciteit 



Afdeling 6.13.2 Transformatoren, vast opgestelde batterijen, vaste 
inrichtingen laden batterijen

Relevante voorwaarden hoofdstuk 5.12 (geactualiseerd)
Samengevoegd met voorwaarden bestaande hoofdstuk 6.13 (laadpalen)
Vrijstelling blustoestellen voor transformatoren in afgesloten 
elektriciteitscabines cfr. technische voorschriften Synergrid

Hoofdstuk 6.13 Niet-ingedeelde elektrische apparaten en 
niet-ingedeelde inrichtingen voor de opslag van elektriciteit 



Deel III: Erkenningen en F-gassen



Bepaalde taken uit de omgevingswetgeving enkel toevertrouwen aan 
rechtspersonen of natuurlijke personen waarvan geschiktheid aangetoond werd na 
beoordeling (bv. examen of beschikken over relevante ervaring)
= ‘garantie’ dat erkende persoon in principe in staat moet zijn om taken naar 
behoren uit te voeren
Burgers en bedrijven doen beroep op erkende personen om te voldoen aan 
milieuverplichtingen (bv. erkende MER-deskundigen, milieucoördinatoren, technici 
gasvormige/vloeibare brandstof)
Overheid doet zelf beroep op erkende personen voor taken van algemeen belang, 
bv. controle naleving milieuwetgeving
Wetgeving VLAREL (BVR 19/11/2010 Vlaams reglement inzake erkenningen 
leefmilieu) bevat o.a.:

Procedure bekomen erkenning
Erkenningsvoorwaarden
Gebruikseisen (verplichtingen) voor erkende personen
Procedure schorsing/opheffing erkenning

Erkenning



Aanpak tot 1 september 2022:

Voor bekomen Vlaamse erkenning van rechtswege technici/airco-
energiedeskundigen:

Opleiding volgen en/of slagen voor examen in erkend opleidingscentrum voor behalen 
certificaat van bekwaamheid 
Opleidingscentrum reikt (Europees) certificaat + erkenningsbewijs uit

Voor aantal erkende technici: 5-jaarlijkse verplichting volgen bijscholing of slagen 
actualisatie-examen

Opleidingscentrum reikt certificaat van bijscholing/actualisatie + geactualiseerd 
erkenningsbewijs uit

Opleidingscentrum bezorgt het examenverslag met kopieën certificaten en 
erkenningsbewijzen aan overheid

Overheid verwerkt de info manueel (o.a. opladen personen in erkenningendatabank)

Vereenvoudigde aanpak erkenningen van rechtswege



Vanaf 1 september 2022: nieuwe aanpak

Erkend persoon ontvangt erkenning van rechtswege van overheid via mail na 
1) registratie certificaat in Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) door opleidingscentrum 

én 2) registratie door technicus/deskundige via online applicatie ‘Mijn VLAREL-erkenning’

Vereenvoudigde aanpak erkenningen van rechtswege

https://loket-erkenningen-leefmilieu.omgeving.vlaanderen.be/


Voordelen nieuwe aanpak:
automatische verwerking certificaten in Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED)
automatische uitreiking erkenningsbewijzen en erkenningsnummers door overheid

opleidingscentra hoeven dit niet meer uit te reiken

administratieve last verminderen
Bv. opleidingscentra hoeven geen examenverslagen/certificaten meer aan overheid te bezorgen

minder foutgevoelige aanpak
verantwoordelijkheden juist leggen
gebruikmaken van authentieke bronnen

Nieuwe regeling van toepassing voor:
Technici F-gassen (koeltechnici, technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde 
motorvoertuigen, technici voor brandbeveiligingsapparatuur, technici voor elektrische 
schakelinrichtingen, technici voor apparatuur die oplosmiddelen bevat)
Technici vloeibare en gasvormige brandstof en verwarmingsaudit en stookolietechnici
Airco-energiedeskundigen
Bijhorende opleidingscentra

Vereenvoudigde aanpak erkenningen van rechtswege



Het examenverslag en een kopie van het uitgereikte certificaat ten minste vijf jaar 
bewaren en ter beschikking houden van de bevoegde afdeling en de toezichthouder.

Verplichte legitimatie bij afleggen examen, ook voor de milieucoördinator en 
bodemsaneringsdeskundige

Art. 60 t.e.m. 68, 74 en 76 VLAREM-trein (art. 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 
43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10 en bijlage 14 en 15 VLAREL)

Vereenvoudigde aanpak erkenningen van rechtswege



Warmtepompen:
Huidige toestand: exploitatievoorwaarden in VLAREM II enkel van toepassing voor ingedeelde 
en niet ingedeelde warmtepompen met een koelfunctie (reversibele warmtepompen) => art. 
5.16.3.3 (ingedeeld) en art. 6.8.1.1 t.e.m. 6.8.1.3 (niet ingedeeld) van toepassing

Wijziging VLAREM II: uitbreiding met warmtepompen die enkel verwarmen (geen koelfunctie)

Wijziging VLAREL: aanpassing gebruikseisen voor erkende koeltechnische 
bedrijven/koeltechnici => worden ook van toepassing op warmtepompen met gefluoreerde 
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen zonder koelfunctie

Bv. uitvoeren lekkagecontroles, bijhouden installatiegebonden logboek, werkzaamheden met 
risico op emissies F-gassen enkel door erkend koeltechnicus van erkend koeltechnisch bedrijf 
uit te voeren, …

In afstemming met Europese verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde 
broeikasgassen en verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen

Art. 2, 2°, 22, 23, 39, 40, 41, 59, 70 en 73 VLAREM-trein (art. 1.1.2, 5.16.3.3, 5.16.3.4, 6.8.1.1 en 
6.8.1.2 VLAREM II en art. 40/1, 53/7 en 58/1 VLAREL)

Andere wijzigingen



Nieuw: invoering mogelijkheid schorsing en opheffing van 

Europees certificaat van koeltechnici, technici voor brandbeveiligingsapparatuur, technici voor 
elektrische schakelinrichtingen en technici voor apparatuur die oplosmiddelen bevat
Europees certificaat van koeltechnische bedrijven en bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur

Vlaamse erkenning geschorst/opgeheven = automatisch Europees certificaat 
geschorst/opgeheven

Art. 71 VLAREM-trein (art. 54 VLAREL)

Nieuw hoofdstuk 11/1 in VLAREL met bepalingen over de verwerking van 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (art. 72 VLAREM-trein)

Andere wijzigingen



Aanpassing erkenningspakketten voor laboratoria in de discipline water:

Opsplitsing huidig pakket W.9.2.2 (acute toxiciteit voor vissen) in 2 deelpakketten
W.9.2.2.1: test met regenboogforel Oncorhynchus mykiss

W.9.2.2.2: test met embryo’s van zebravis Danio rerio

• Operationeel maken en houden van een labo voor de klassieke vistest van pakket W.9.2.2 is 
kostelijk => door opsplitsing kan labo kiezen of het voor één of beide deelpakketten erkend 
wenst te worden

• Overgangsregeling: labo’s die erkend zijn voor W.9.2.2 worden automatisch erkend voor 
W.9.2.2.1 en W.9.2.2.2

Pakket W.9.2.5 (ecotoxiciteitstest: elimineerbaarheid via de Zahn-Wellenstest): strengere 
eisen om erkend te worden/blijven 

ook erkenning nodig voor de andere ecotoxiciteitstesten van pakket W.9.2: pakket W.9.2.1 (watervlooien), 
W.9.2.2.1 (regenboogforel), W.9.2.2.2 (zebravis), W.9.2.3 (eencellige algen) en W.9.2.4 (Vibrio fischeri)

ook erkenning nodig voor TOC (pakket W.5.5 of W.5.6)

Art. 74 en 85 VLAREM-trein (bijlage 3, 1° VLAREL)

Andere wijzigingen



Aanpassing erkenningspakketten voor laboratoria in de discipline afvalstoffen en 
andere materialen:

Aanpassing pakket A.2.2 (gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - organische 
parameters): 

Schrapping BTEXS, alkanen, lagere gechloreerde koolwaterstoffen + toevoeging 6 PAK’s

Aanpassing pakket A.2.3 (gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - specifieke 
parameters)

Schrapping fytotoxiciteit

Aanpassing A.3.1 (gebruik als niet-vormgegeven bouwstof)
Toevoeging parameters vrije cyaniden en niet-chlooroxideerbare cyaniden

Overgangsregeling: labo’s die erkend zijn voor het ‘oude’ pakket A.2.2/A.2.3/A.3.1 worden 
automatisch erkend voor het ‘nieuwe’ pakket A.2.2/A.2.3/A.3.1 

Art. 74 en 86 VLAREM-trein (bijlage 3, 5° VLAREL)

Andere wijzigingen



Nieuw: “De erkende natuurlijke persoon toont op verzoek van de klant een geldig 
identiteitsbewijs.”

Klant kan verifiëren of de persoon waarop hij/zij beroep doet daadwerkelijk de persoon is 
die over de vereiste erkenning en bijgevolg de kennis/vaardigheden beschikt
Van toepassing op alle erkende natuurlijke personen VLAREL (technici, MER-deskundigen, 
milieucoördinatoren, milieudeskundigen, …)
Art. 58 VLAREM-trein (art. 34 VLAREL)

Aanpassing lijst met milieu-inbreuken VLAREL in bijlage XXIII van het 
Milieuhandhavingsbesluit (art. 51 VLAREM-trein)

Art. 52 t.e.m. 57, 77 en 78 VLAREM-trein: errata en kleine wijzigingen

Andere wijzigingen



Nuttige links:
Informatie over erkenningen VLAREL (voorwaarden, procedure, verplichtingen, lijsten met 
erkende personen): https://www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat/erkenning-als-
technicus-deskundige-opleidingscentrum-of-labo
Registratie voor erkenning van rechtswege technici/airco-energiedeskundigen via ‘Mijn 
VLAREL-erkenning’: https://loket-erkenningen-leefmilieu.omgeving.vlaanderen.be/
VLAREL en VLAREM II: zie https://navigator.emis.vito.be/

Tot slot

https://www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat/erkenning-als-technicus-deskundige-opleidingscentrum-of-labo
https://loket-erkenningen-leefmilieu.omgeving.vlaanderen.be/
https://navigator.emis.vito.be/


Deel IV: Grondwater en Bodem



VOORAF: Link met andere beleidsinitiatieven

Grondwatertrein
Omvangrijke herziening van indeling en sectorale voorwaarden voor grondwaterwinningen
Aanvulling grondwater optimaliseren, verspilling grondwater vermijden, circulair watergebruik 
faciliteren
Plan-MER na 1ste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering

Tijdelijk handelingskader PFAS
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Deel IV Bodem en Grondwater

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling


NIEUW: “verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling”: 
minimale verlaging van het grondwaterpeil om de beoogde werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, vastgelegd op 0,5m onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -
sleuf

Definities (artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM)



Stappen van de cascade en hergebruik (§2)
1. Beperken – terug in de grond brengen (retour/infiltratie)
2. Hergebruik mogelijk als niet op risico locatie
3. Lozing op oppervlaktewater of RWA
4. Lozing op gemengde riolering of DWA

Sectorale voorwaarden – bemalingscascade (artikel 
5.53.6.1.1 van titel II van het VLAREM)

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling



Het onttrokken volume bemalingswater wordt maximaal beperkt en maximaal 
opnieuw in de grond gebracht door gebruik van de beste beschikbare technieken. 
Daarvoor kunnen retourputten, infiltratieputten, infiltratiebekkens of 
infiltratiegrachten worden gebruikt. 



Intermezzo: verduidelijken kwaliteitskader retour (art. 5.53.6.1.1, §4) 
Tenzij anders bepaald … voldoet het bemalingswater aan:
1. Milieukwaliteitsnorm voor grondwater, behalve voor geleidbaarheid, chloride en 

microbiologische parameters. Als deze niet bestaat -> 2.
2. Richtwaarde voor grondwater uit bijlage II VLAREBO. Als deze niet bestaat -> 3.
3. Voor toxische, persistente of bioaccumuleerbare stoffen of groepen van stoffen, of andere stoffen 

of groepen van stoffen die aanleiding geven tot evenveel bezorgdheid: de rapportagegrens voor 
grondwater volgens de referentiemethode.

Overgangsbepaling: bij nieuwe, strengere waarde, geldt deze voor reeds geakteerde of 
vergunde bemalingen vanaf 12 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe waarde.
Tenzij anders bepaald …

Bemalingswater met geleidbaarheid bij 20°C >1600 µS/cm mag in de ondergrond als ontvangend 
grondwater = of hogere waarde
Bemalingswater met chlorideconcentratie >250 mg/l mag in de ondergrond als ontvangend 
grondwater = of hogere waarde



Tenzij anders vermeld … mag het gedeelte van het bemalingswater, dat niet terug in 
de grond gebracht wordt, nuttig gebruikt worden als:

de bemaling niet volledig of gedeeltelijk op een perceel ligt dat een risicogrond is … of 
op een perceel waarvoor een decretaal bodemonderzoek is uitgevoerd … .

Risicogrond: degrotegrondvraag.be
Decretaal bodemonderzoek: 

geoloket OVAM (OVAM bodemdossierinformatie)
Bemalingsloket DOV: https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen 



Intermezzo: aanpassing indelingslijst (omschrijving rubriek 53.2): 
bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van [...] niet-verontreinigd grondwater 
in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de 
verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare
nutsvoorzieningen, beide met inbegrip van terug in de ondergrond brengen van 
bemalingswater in dezelfde watervoerende laag en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 
m³ bemalingswater per jaar: …
Tot 5000 m³ per jaar dus geen bijkomende rubriek 53.8 nodig
Wél sectorale voorwaarden inzake kwaliteit en hinder



Tenzij het water voldoet aan de reglementering inzake de kwaliteit en levering van 
water voor menselijke consumptie:  duidelijke signalisatie aan elk aftappunt dat het 
water niet bestemd is voor menselijke consumptie  
Aftappunten op veilig bereikbare plaatsen
Indien gebruik gemaakt wordt van een motorvoertuig voor het transport van 
bemalingswater, gebeurt het aftappen niet voor 7 uur en niet na 19 uur, en ook niet 
op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning. De uren 
waarop bemalingswater beschikbaar gesteld wordt, worden duidelijk geafficheerd 
bij het aftappunt. 



Het bemalingswater dat niet terug in de grond gebracht of nuttig hergebruikt kan 
worden, wordt geloosd in oppervlaktewater, in een kunstmatige afvoerweg voor 
hemelwater of in het gedeelte van de gescheiden riolering dat  bestemd is voor de 
afvoer van hemelwater.



Lozing op een openbare riolering is  alleen toegestaan als het conform 
de beste beschikbare technieken niet mogelijk  is om zich op een 
andere manier van dat water te ontdoen. Tenzij anders bepaald  in de 
omgevingsvergunning mag niet geloosd worden in de openbare 
riolering als er zich binnen een afstand van 200 meter van de 
bemalingspomp een kunstmatige afvoer voor hemelwater of 
oppervlaktewater bevindt die via openbaar domein bereikbaar is.

Debietmeting (nieuwe §5): bijkomende debietmeters zodat per 
watervoerende laag bepaald kan worden:

het volume bemalingswater dat niet terug in de watervoerende laag 
gebracht kan worden, en 
het volume bemalingswater dat nuttig gebruikt wordt.



De toezichthouder minstens 2 dagen vooraf op de hoogte brengen van 
Vergunnings- en meldingsplichtige grondwaterwinningen en bijhorende peilputten
Vergunnings- en meldingsplichtige boringen
Boringen voor aanleg niet ingedeelde grondwaterwinningen (uitz. bij handpompen)
BEO (aanleg, wijziging, buitendienststelling)

Via eDOV (zie verder gebruikseisen erkende boorbedrijven)

Sectorale voorwaarden – uitbreiden voorafmelding 
(artikel 5.53.5.2, artikel 5.55.1.3, §3, artikel 6.9.1.1 
en artikel 6.9.1.3 van titel II van het VLAREM)



Opheffen artikel 5.53.1.1, §2 (en 5.54.1, §2): zonder voorwerp geworden
Verplaatsen van definities van “aantoonbaarheidsgrens”, “bepalingsgrens”, 
“rapportagegrens” en “referentiemethode” zonder inhoudelijke wijziging zodat deze 
ook voor grondwater van toepassing zijn
Artikel 5.53.3.1: debietmeting
Artikel 5.53.3.3, §6: schrappen “per fax”
Artikel 5.53.6.1.2, nieuwe §6: geen debietmeting voor draineringen (rubriek 53.3)
Opheffen artikel 6.9.1.4: erratum, er zijn geen niet-ingedeelde bemalingen

Sectorale voorwaarden – overige aanpassingen in 
hoofdstuk 5.53 van titel II van het VLAREM



Rubriek 53 – Winning van grondwater:

Indeling (bijlage 1 van titel II van het VLAREM)

rubriek

omschrijving

klasse

opmer-

kingen

coör-

dinator audit

jaar-

verslag VLAREBO

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, vermeld in artikel 1.1.2 

van dit besluit.)

Uitzondering:

De hierna vermelde inrichtingen die buiten beschermingszone 

type III liggen zijn niet ingedeeld:

a. een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een 

hand-, voet-, of neuspomp wordt opgepompt

b. een grondwaterwinning tot maximaal 500 m3 per jaar, 

waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden 

wordt gebruikt



Rubriek 53.8

Indeling (bijlage 1 van titel II van het VLAREM)

rubriek

omschrijving

klasse

opmer-

kingen

coör-

dinator audit

jaar-

verslag VLAREBO

53.8. andere boringen van grondwaterwinningsputten en 

grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot 

en met 53.7 en 53.12, waarvan:

1° het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of gelijk is aan 

5000 m³ per jaar en

a) alle putten een diepte hebben die kleiner is dan of 

gelijk is aan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals 

weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 

en niet ingedeeld in rubriek 53.8.1° c)

3

b) minimaal één put een diepte heeft die groter is dan 

het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals 

weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit 

en niet ingedeeld in rubriek 53.8.1° c)

2 W N

c) het grondwater uitsluitend met een hand-, voet- of 

neuspomp wordt gewonnen, en die gelegen zijn 

binnen beschermingszone type III

3

2° het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³ per jaar 

en kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar

2 W N

3° het totaal opgepompte debiet groter is dan 30.000 m³ per 

jaar

1 W N



Voorbeeld 1: grondwaterwinning voor huishouden in BSZ III, >2,5 m-mv en <500 
m³/jaar

Nu: uitgezonderd bij rubriek 53, MAAR ingedeeld in rubriek 52.1.2 (klasse 2)
Vanaf inwerkingtreding trein 2019: ingedeeld in rubriek 53.8.1° b) (klasse 2)

Voorbeeld 2: grondwaterwinning voor huishouden in BSZ III, <2,5 m-mv en <500 
m³/jaar (UITZONDERLIJK)

Nu: uitgezonderd bij rubriek 53, niet ingedeeld in rubriek 52.1.2 (niet dieper dan 2,5 m-
mv)
Vanaf inwerkingtreding trein 2019: afhankelijk van ligging in speciale beschermingszone 
(DC=0m) ingedeeld in rubriek 53.8.1° a) (klasse 3) of 53.8.1° b) (klasse 2)
Overgangsbepaling artikel 51 of artikel 110 van het Omgevingsvergunningendecreet

Voorbeeld 3: hand- voet- of neuspomp in BSZ III, <2,5 m-mv
Nu: uitgezonderd bij rubriek 53, niet ingedeeld in rubriek 52.1.2 (niet dieper dan 2,5 m-
mv) 
Vanaf inwerkingtreding trein 2019: rubriek 53.8.1°c) (klasse 3)
Ook als het voor een huishouden is

Indeling (bijlage 1 van titel II van het VLAREM)



Rechtzetting
“Voor elke opvulling levert de bouwheer via een studie, die een 
bodemsaneringsdeskundige volgens de standaardprocedure uitgevoerd heeft, het 
bewijs van de volgende elementen:
1. het gebruik van de bodemmaterialen als bodem heeft geen negatieve effecten op het 

watersysteem en kan geen bijkomende verontreiniging van het grondwater veroorzaken;
2. mogelijke blootstelling aan de verontreinigde stoffen levert geen extra risico op.”

Slotbepaling: een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor rubriek 60 die 
gestart is voor de inwerkingtreding van dit besluit wordt behandeld en beslist op 
basis van artikel 5.60.2 zoals geldig op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend

Sectorale voorwaarden – hydrogeologische studie 
(artikel 5.60.2, §4 van titel II van het VLAREM)



Aanpassing punt 7°: Uitbreiding voorafmeldingsplicht via webapplicatie Databank 
Ondergrond Vlaanderen overeenkomstig artikel 5.53.5.2, artikel 5.55.1.3, §3, artikel 
6.9.1.1 en artikel 6.9.1.3 van titel II van het VLAREM
Nieuw punt 10°: Informatieverplichting naar klanten over geldende 
milieuvoorwaarden, de heffingsplicht grondwater en de heffingsplicht 
waterverontreiniging
Nieuw punt 11°: GPS-volgsysteem op boormateriaal

Slotbepaling: inwerkingtreding + verdere invulling worden vastgelegd d.m.v. een 
ministerieel besluit
Ten laatste 1 januari 2025

VLAREL – gebruikseisen erkende boorbedrijven 
(artikel 53/6)



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?
Specifiek VLAREM-trein 2019 (te vermelden in onderwerp): 
BJO.omgeving@vlaanderen.be
Andere vragen m.b.t. erkenningen: erkenningen.omgeving@vlaanderen.be

Feedbackformulier (inclusief aanvraag attest milieucoördinator)

Website voorbije en toekomstige beleidsfora

Wetwijzer

mailto:BJO.omgeving@vlaanderen.be
mailto:erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/ruimtelijk-beleid/beleidsfora#:~:text=Het%20Departement%20Omgeving%20brengt%20u,rond%20beleid%20in%20de%20toepassingspraktijk.
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer-doorzoek-onze-interpretaties-en-uitleg-bij-de-regelgeving

