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1. Doel
Het doel van deze handleiding is om de wijzigings- en uitbreidingsrubrieken uit het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten
onderworpen aan milieueffectrapportage (hierna project-m.e.r.-besluit) toe te lichten. Deze
toelichting wordt geïllustreerd door enkele algemene voorbeelden.
In de rubriekspecifieke bijlagen (vb. intensieve veeteelt, wegen, stadsontwikkelingsprojecten,…)
worden de wijzigings- en uitbreidingsrubrieken in detail toegelicht aan de hand van enkele specifieke
projectvoorbeelden. U kan voor projectspecifieke voorbeelden best deze bijlagen consulteren.

2. Rubrieken
Bijlage I
Rubriek 28a

Wijziging of uitbreiding van de in bijlage I, II of III opgenomen projecten, wanneer die
wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage I genoemde drempelwaarden, voor
zover deze bestaan.

Rubriek 28b

Wijziging of uitbreiding van de in bijlage I, II of III opgenomen projecten, waarvoor reeds een
vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding
aanleiding geeft tot een overschrijding van de in bijlage I genoemde drempelwaarden (niet in
rubriek 28, a) opgenomen wijziging of uitbreiding). “Van deze overschrijding van de
drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage I voor het eerst wordt
overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen
activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst
verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de
drempelwaarde van bijlage I.”.
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Bijlage II
Rubriek 13a

Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet
aan de in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet in bijlage I
opgenomen wijziging of uitbreiding);

Rubriek 13b

Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding
geeft tot een overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I of
in rubriek 13. a) van bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding). “Van deze overschrijding
van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst
wordt overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen
activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst
verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de
drempelwaarde van bijlage II.”.

Bijlage III
Rubriek 13 van bijlage III

Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is
afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of
uitbreiding).

3. Schematische voorstelling van de wijzigingsrubrieken en
toepassing ervan
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4. Algemene voorbeelden
Bijlage I

RUBRIEK I, 28A geeft volgende toepassing in praktijk:
 Voor een uitbreiding/wijziging van een bestaand project dat valt onder een rubriek met
drempelwaarde: rubriek I, 28 a dient steeds samen gelezen te worden met de
projectspecifieke rubriek (uit bijlage I) waarop het geplande project van toepassing is.
Wanneer de uitbreiding op zich maakt dat aan de gestelde drempel van de projectspecifieke
rubriek van bijlage I voldaan is, dan is het een bijlage I project.


Voor een uitbreiding/wijziging van een bestaand project dat valt onder een projectspecifieke
rubriek zonder drempelwaarde1: rubriek I,28 a kan hier niet afgetoetst worden (deze verwijst
met de voorgestelde wijzigingen duidelijk naar rubrieken met drempelwaarden van bijlage I).
Bij wijzigingen/uitbreidingen van bestaande projecten (die vallen onder een projectspecifieke
rubriek zonder drempelwaarde) zal de geplande wijziging/uitbreiding op zich getoetst
worden aan de projectspecifieke rubrieken uit bijlage I. Indien de geplande
wijziging/uitbreiding voldoet aan de projectspecifieke rubriek, dan wordt de geplande
wijziging/uitbreiding beschouwd als een bijlage I- project.



Voor projecten met zowel een bijlage I als bijlage II drempel mag bij toetsing aan de
omschrijving ‘voor het eerst overschreden’ in rubriek 28b, naast een goedgekeurd MER ook
een verleende ontheffing in mindering gebracht worden.

Voorbeeld van toepassing:


rubriek I, 21b) “Installatie voor intensieve veeteelt met meer dan 60.000 plaatsen voor
hennen (legkippen)”
Een leghennenbedrijf, gelegen in een ander dan een agrarisch gebied in de ruime zin (bijlage
II, 1e) beschikt over een vergunning voor het houden van 45.000 legkippen. Een uitbreiding
met 70.000 legkippen dringt zich op. Rubriek I, 28 a en I, 21b zijn in dit kader relevant: het
betreft een uitbreiding van een bijlage II project waarbij die uitbreiding op zich de drempel
van bijlage I nl., 60.000, overschrijdt.

RUBRIEK I, 28B geeft volgende toepassing in praktijk:

Deze rubriek heeft in eerste instantie betrekking op projecten van bijlagen II en III waarvan de
wijziging of uitbreiding leidt tot een eerste overschrijding van de drempel van een projectspecifieke
rubriek van bijlage I. In tweede instantie probeert de rubriek ook bestaande projecten van bijlage I,
1

De rubrieken zonder drempelwaarden van bijlage I en II zijn opgelijst in bijlage XXXX bij deze handleiding
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II en III te vatten die stelselmatig zijn uitgebreid zonder MER of ontheffing, maar waarvan de som
van deze uitbreidingen groter is dan de drempelwaarde in bijlage I.
Door deze rubriek kan voortaan vermeden worden dat initiatiefnemers projecten gaan opsplitsen in
kleinere deelprojecten die elk afzonderlijk net onder de drempel van een projectspecifieke rubriek
van bijlage I blijven, maar die gezamenlijk de drempel zouden overschrijden.
Voorbeeld van toepassing:


rubriek I, 25 “Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten
met een capaciteit van 200.000 ton of meer.”
Een bestaande opslagterminal van 350.000 ton wordt uitgebreid met 70.000 ton. Deze
uitbreiding zorgt ervoor dat het totale project 420.000 ton zal beslaan. De drempel van bijlage I
is in casu 200.000 ton. Voor deze uitbreiding is dus enkel een screening nodig, tenzij er voor het
oorspronkelijk project nog geen MER werd opgemaakt.
Indien deze installatie opnieuw met 135.000 of meer ton wordt uitgebreid zal dus opnieuw een
project-MER dienen opgemaakt te worden omdat de uitbreiding van 135.000 ton, samen met de
voorgaande van 70.000 ton, cumulatief de drempel van 200.000 ton overschrijdt, valt onder
rubriek I, 28b.

Voorbeeld van toepassing:


rubriek I, 23 “Steengroeven en dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van
oppervlaktedelfstoffen of grind, met een terreinoppervlakte van meer dan 10 hectare, of
turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare.”
Een ontginner A wenst een oppervlakte van 7 ha te ontginnen in een ontginningsgebied van 11
ha. In het verleden werd reeds een ontheffing verleend voor een oppervlakte van 4 ha in
hetzelfde ontginningsgebied. De drempelwaarde wordt niet voor het eerst overschreden want
reeds ontheffing verleend voor 4 ha. Het project valt niet onder rubriek I, 28.

Bijlage II
RUBRIEK II, 13A geeft volgende toepassing in praktijk:
 Voor een uitbreiding/wijziging van een bestaand project dat valt onder een rubriek met
drempelwaarde: rubriek II, 13a dient steeds samen gelezen te worden met de
projectspecifieke rubriek (uit bijlage II) waarop het geplande project van toepassing is.
Wanneer de uitbreiding op zich maakt dat aan de gestelde drempel van de projectspecifieke
rubriek van bijlage II voldaan is, dan is het een bijlage II project.
 Voor een uitbreiding/wijziging van een bestaand project dat valt onder een rubriek zonder
drempelwaarde1: rubriek II, 13a kan hier niet afgetoetst worden (deze verwijst met de
voorgestelde wijzigingen duidelijk naar projectspecifieke rubrieken met drempelwaarden).
Bij wijzigingen/uitbreidingen van bestaande projecten (die vallen onder een projectspecifieke
rubriek zonder drempelwaarde) zal de geplande wijziging/uitbreiding op zich getoetst
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worden aan de projectspecifieke rubrieken uit bijlage II. Indien de geplande
wijziging/uitbreiding voldoet aan deze rubriek, dan wordt de geplande wijziging/uitbreiding
beschouwd als een bijlage II- project.

Voorbeelden van toepassing:


rubriek II, 10a): “Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer”:
Een bestaand industrieterrein van 60 ha wordt uitgebreid met nog eens 55 ha: rubriek II, 13a
is van toepassing; de uitbreiding zelf is groter dan 50ha.



rubriek II, 10b) “Stadsontwikkelingsprojecten…”
Een bestaande handelsruimte van 8.000 m² wordt uitgebreid met 4.000 m². Rubriek II, 13a is
niet van toepassing omdat de uitbreiding op zich niet voldoet aan de drempel van 5.000 m2.
Een uitbreiding van een bestaande handelsruimte van 8.000 m² met 5.200 m² valt wel onder
rubriek II, 13a omdat de uitbreiding op zich voldoet aan de drempel van 5.000 m2 .

RUBRIEK II, 13B geeft volgende toepassing in praktijk:
Deze rubriek heeft in eerste instantie betrekking op projecten van bijlage III waarvan de wijziging of
uitbreiding leidt tot een eerste overschrijding van de drempel van een projectspecifieke rubriek van
bijlage II. In tweede instantie probeert de rubriek ook bestaande projecten van bijlage II en III te
vatten die stelselmatig zijn uitgebreid zonder MER of ontheffing, maar waarvan de som van deze
uitbreidingen groter is als de drempelwaarde van de projectspecifieke rubriek in bijlage II.
Door deze rubriek kan voortaan vermeden worden dat initiatiefnemers projecten gaan opsplitsen in
kleinere deelprojecten die elk afzonderlijk net onder de drempel van de projectspecifieke rubriek in
bijlage II blijven, maar die gezamenlijk de drempel zouden overschrijden.

Voorbeelden van toepassing:



rubriek II, 1d) “Ontbossing van 3 ha of meer”
Een ontbossing van 1 ha (i.e. uitbreiding) die nauw aansluit bij een reeds uitgevoerde
ontbossing van 1,7 ha (i.e. bestaand project) valt niet onder de rubriek II, 13b, omdat het
gehele project nl. 2.7 ha niet boven de drempel (3 ha) van bijlage II uitkomt.
Een ontbossing van 0,5 ha (i.e. uitbreiding) die nauw aansluit bij een reeds uitgevoerde
ontbossing van 2,7 ha (i.e. bestaand project) valt onder de nieuwe rubriek II, 13b omdat het
gehele project 3,2 ha inhoudt en dus voldoet aan de drempel van bijlage II, 1d. Voor de
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ontbossing van 0,5 ha moet dus een project-MER dan wel een ontheffingsdossier opgemaakt
worden.



Rubriek II, 10a : “Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer”
Een bestaand industrieterrein van 30 ha wordt uitgebreid met 35 ha. De uitbreiding zorgt
ervoor dat het totale project 65 ha zal beslaan. De drempel van rubriek II, 10a is in casu 50
ha. Het totale project overschrijdt dus voor een eerste maal de drempel. Er moet een projectMER/ontheffing opgemaakt worden voor het totale project van 65 ha.
Indien hetzelfde industrieterrein later nog eens zou uitbreiden met 20 ha, zorgt die
uitbreiding ervoor dat het totale project 80 ha zal beslaan. Voor deze uitbreiding is echter
enkel een screening nodig, want voor de 65 ha was reeds een project-MER opgemaakt of
ontheffing toegestaan. Wanneer het industrieterrein echter opnieuw met 35 ha uitbreidt,
overschrijdt het gecumuleerd aantal uitbreidingen ten opzichte van het laatste MER of
ingewilligd verzoek tot ontheffing, opnieuw de drempel (20 + 35: 55 ha). Derhalve valt deze
uitbreiding niet onder rubriek III, 13 , maar onder rubriek II, 13b.

Bijlage III

Rubriek III,13 geeft volgende toepassing in praktijk:
Het gaat om wijzigingen/uitbreidingen aan bijlage I, II en III projecten.
Het gaat om volgende gevallen:

1. kleine uitbreidingen/wijzigingen van bestaande projecten mét drempelwaarden van
bijlage I en II die op zich en gecumuleerd t.o.v. de laatste rapportage niet die drempel halen.
Voorbeeld:
Rubriek II, 10b : “Stadsontwikkelingsprojecten…”
Een uitbreiding van een bestaande handelsruimte van 7.000 m², waarvoor eerder al een
MER/ontheffing werd opgemaakt, met nog eens 2.000 m² valt onder rubriek 13 van bijlage
III.
Rubriek I, 7: “Aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over een lengte van 10 km of meer”
Een bestaande spoorlijn van 15 km, waarvoor eerder al een MER/ontheffing werd
opgemaakt, die wordt verlengd met 800 meter valt dus onder rubriek 13 van bijlage III.

2. kleine wijzigingen of uitbreidingen aan een bestaand bijlage I of II project, waarvoor er in
de rubriek geen drempelwaarden bepaald zijn.
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3.

kleine wijzigingen/uitbreidingen aan de rubrieken van bijlage III .
Voorbeeld: rubriek III, 10e “Aanleg van wegen”
Een verlenging (uitbreiding) van een bestaande weg van 300 m, met nog eens 100 m valt
onder deze rubriek III, 13.
Het herbouwen van een brug gelegen op een kleine lokale weg valt onder de rubriek III, 13.

5. Valt een project onder een projectspecifieke rubriek of onder een
wijzigings- of uitbreidingsrubriek?
Essentie: is er een “link” tussen beide projecten?
Wanneer er geen duidelijke link is tussen enerzijds een reeds bestaand project (of activiteit) en
anderzijds een gepland bijkomend project (of activiteit), dan is er geen sprake van een wijziging of
uitbreiding, maar maakt het geplande bijkomende project een afzonderlijk project uit dat mogelijk
onder één van de projectspecifieke rubrieken van bijlage I, II of III valt.
Wanneer er wel een duidelijke link is tussen enerzijds een reeds bestaande project (of activiteit) en
anderzijds een gepland bijkomend project (of activiteit), dan is er wel sprake van een wijziging of
uitbreiding van het bestaande project (of activiteit). Het vaststellen van die link dient steeds gevalper-geval te gebeuren. De volgende elementen dienen onderzocht te worden om te bepalen of die
link er is (niet exhaustieve lijst):





Beide projecten sluiten ruimtelijk aan elkaar aan of de ruimtelijke afstand tussen beide
projecten is beperkt; en/of
Beide projecten zijn soortgelijk en hebben dezelfde doelstelling; en/of
Wanneer beide projecten dezelfde initiatiefnemer hebben, dan zal die link er meestal zijn;
en/of
Wanneer beide projecten binnen een korte tijdspanne gerealiseerd worden, dan wijst dat
meestal op een duidelijke link; maar ook wanneer er reeds enige tijd verstreken is tussen
beide projecten blijft die link mogelijk.

Voorbeelden i.v.m. het al dan niet bestaan van een “link”
Een bestaand gemeentelijk industrieterrein van 20 ha wordt uitgebreid met 5 ha. De uitbreiding
betreft tevens gemeentelijk industrieterrein, de bedrijven op de uitbreidingspercelen gebruiken
dezelfde interne en externe ontsluitingsweg als de reeds bestaande bedrijven. Er is dus sprake van
een duidelijke link en derhalve valt de uitbreiding met 5ha onder de wijzigings- of
uitbreidingsrubriek.
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Voorbeeld a contrario – Het betreft een bestaand TDL-bedrijventerrein van 60ha in de
provincie A. Het verkeer van dat industrieterrein gaat quasi allemaal naar de nabijgelegen
autosnelweg. Onmiddellijk aangrenzend aan dit bestaande industrieterrein ontwikkelt de
gemeente X van provincie B een gemeentelijk bedrijventerrein van 5ha dat voornamelijk
kantoren zal huisvesten en waarvan het verkeer zich voornamelijk via de lokale wegen naar
de omliggende dorpskernen zal verplaatsten. Ondanks de ruimtelijke nabijheid moet men
hier toch besluiten dat er geen sprake is van een link en dat het dus een afzonderlijk project
betreft.
Er is reeds een ontbossing gebeurd van 2 ha en binnen een korte tijdspanne daarna wordt nog een
perceel binnen hetzelfde boscomplex van 1 ha ontbost. Er is een duidelijke link aanwezig en dus valt
die laatste ontbossing onder de wijzigings- of uitbreidingsrubriek.
Voorbeeld a contrario – Een ontbossing van 2 ha waardevol eikenbos is gebeurd in 2000 om
plaats te maken voor een woonverkaveling. In 2013 wordt een aanliggend perceel van 1ha
naaldhoutbos ontbost in het kader van heideherstel. Hoewel de twee bossen naast elkaar
gelegen zijn, is er geen directe link tussen beide ontbossingen.

Relevantie
De beslissing of een project (of activiteit) onder een projectspecifieke rubriek valt, dan wel onder een
wijzigings- of uitbreidingsrubriek kan in sommige gevallen bepalend zijn voor de bijlage waaronder
het project valt:

Voorbeeld: industrieterreinontwikkeling
Aansluitend bij een bestaand industrieterrein van 40 ha wordt nog eens 20 ha
industrieterrein aangelegd. Wanneer die extra 20ha als een op zich staand project wordt
beschouwd, valt dit onder rubriek 10a van bijlage III. Wanneer het als een uitbreiding wordt
beschouwd, dan valt dit onder rubriek 13b van bijlage II.

Speciale regels voor lijninfrastructuurprojecten
Voor lijninfrastructuurprojecten gelden specifiekere regels. Lijninfrastructuurprojecten maken bijna
altijd onderdeel uit van een netwerk. Wanneer een stuk weg of leiding van 10 km wordt aangelegd,
dat aansluit op het bestaande netwerk, dient dit niet als een uitbreiding van een bestaande weg of
leiding beschouwd te worden, maar wel als een nieuw project. Zulk een “verlenging” van een
netwerk valt dus steeds onder een projectspecifieke rubriek, en kan niet beschouwd worden als een
wijziging of uitbreiding.
Ook de aanleg van een extra trein- of tramspoor naast een reeds bestaand spoor, de aanleg van een
extra rijstrook op een reeds bestaande autosnelweg en de aanleg van een extra buisleiding naast
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reeds bestaande buisleiding vallen steeds onder de projectspecifieke rubriek, respectievelijk de
“aanleg van langeafstandsspoorlijnen”, de “aanleg van autosnelwegen” en de “aanleg van
buisleidingen”. Zulke projecten vallen dus niet onder de W/U-rubriek. Ze dienen beschouwd te
worden als een op zich staand project. Deze visie is voornamelijk gebaseerd op een aantal arresten
van het Hof van Justitie2.
In de praktijk zullen wijzigingen en uitbreidingen van lijninfrastructuurprojecten eerder zelden
voorkomen. Projecten die bijvoorbeeld het lokaal verleggen van een weg of leiding inhouden -zoals
geïllustreerd in onderstaande voorbeelden- kunnen als een W/U beschouwd worden:



6.

Omvorming van kruispunt tot een rotonde
Bestaande aardgasleiding die onder de Schelde loopt, opnieuw (dieper) aanleggen omdat
vaargeul uitgediept zal worden

Welke veranderingen aan reeds bestaande projecten vallen
effectief onder de wijzigings- of uitbreidingsrubriek?

Essentie: is een intensiteitsverandering (=verhoging )van de activiteit mogelijk?
Enkel veranderingen die redelijkerwijze kunnen leiden tot een wijziging van de intensiteit van een
activiteit en/of die kunnen leiden tot een wijziging van het gebruik (meestal: intensiever gebruik) van
de infrastructuur vallen onder de W/U-rubriek.
Veranderingen aan een project (of activiteit) die redelijkerwijze niet kunnen leiden tot een
intensiteitsverandering, vallen dus niet onder de W/U-rubriek.

Voorbeelden
Intensieve veeteelt – Een kleine extra loods voor het onderbrengen van tractoren en ander materieel
wordt bijgebouwd op een grootschalige varkenshouderij. De milieueffecten van een varkenshouderij
zijn grotendeels afhankelijk van het aantal dieren dat aanwezig is op varkenshouderij. Een toename
van het aantal dieren zou leiden tot een intensiteitsverhoging. Het louter bijbouwen van een loods
voor het onderbrengen van materieel dat tevoren buiten stond, zal redelijkerwijze niet leiden tot een
intensiteitsverhoging en valt dus niet onder de W/U-rubriek.
Stadsontwikkelingsproject – De volgende renovatiewerken worden uitgevoerd aan een groot
bioscoopcomplex: de betonnen voorgevel wordt vervangen door een glazen wand en in de
ontvangsthal worden een aantal muren bijgezet. Dit renovatieproject leidt niet tot het creëren van
2

Zaak C-227/01: in deze zaak werd geoordeeld dat de aanleg van een tweede spoorweg evenwijdig met een
bestaande spoorweg niet kan gezien worden als een wijziging van de bestaande spoorweg maar dat dit project
onder de projectspecifieke rubriek zelf valt.
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meer capaciteit of tot een intensiteitsverhoging van het gebruik van het bioscoopcomplex. De
renovatiewerken vallen dus niet onder de W/U-rubriek.
Wegenisproject – De randvoorzieningen langs een weg worden veranderd: de oude bomen worden
gekapt, een fietspad wordt afzonderlijk van de weg bijgelegd en nieuwe langsgrachten worden
aangelegd. Die werken zullen redelijkerwijze niet leiden tot een intensiteitsverhoging van de
mobiliteit op de “weg”, wat omschreven wordt als een openbare weg bestemd voor gemotoriseerd
verkeer”. Enkel die W/U die rechtstreeks betrekking hebben op die openbare weg bestemd voor het
gemotoriseerd verkeer kunnen redelijkerwijze leiden tot een intensiteitswijziging en dus onder de
W/U-rubriek vallen.

7. Toepassing van wijzigings- en uitbreidingsrubrieken voor
specifieke projecten
In de rubriekspecifieke bijlagen (vb. intensieve veeteelt, wegen, stadsontwikkelingsprojecten,…)
worden de wijzigings- en uitbreidingsrubrieken in detail toegelicht aan de hand van specifieke
projectvoorbeelden. U kan voor project specifieke voorbeelden best deze bijlagen consulteren.

8. Bijlage: overzichtslijst rubrieken van bijlage I en II zonder
drempelwaarden
BIJLAGE I
3. a) Installaties voor de opwerking van bestraalde
splijtstoffen.
b) Installaties die ontworpen zijn :
- voor de productie of de verrijking van splijtstoffen,
- voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of
hoog radioactief afval,
- voor de definitieve verwijdering van bestraalde
splijtstoffen,
- uitsluitend voor de definitieve verwijdering van
radioactief afval,
- uitsluitend voor de (voor meer dan tien jaar geplande)
opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval
op een andere plaats dan het productieterrein.
4. a) Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van
ruwijzer en staal.
b) Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen
uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met
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metallurgische, chemische of elektrolytische procédés.
6. Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen
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 :
- organische basischemicaliën;
- anorganische basischemicaliën;
- fosfaat-, stikstof-of kaliumhoudende meststoffen
(enkelvoudige of samengestelde meststoffen);
- basisproducten voor gewasbescherming en van biociden;
- farmaceutische basisproducten met een chemisch of
biologisch procédé;
- explosieven.
9. Aanleg van autosnelwegen en autowegen (3), met inbegrip
van de hoofdwegen.
13. Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals
gedefinieerd in punt D10 van artikel 1.3.1 VLAREA, de
chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van
artikel 1.3.1 VLAREA of het storten van gevaarlijke
afvalstoffen.
22. Industriële installaties voor :
a) de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere
vezelstoffen; of
26. Opslaglocaties overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009
betreffende de diepe ondergrond.

BIJAGE II
1

2

LANDBOUW, BOSBOUW EN AQUACULTUUR
a) Ruilverkavelingsprojecten.
° Vergunningsplichtige werken ter uitvoering van een nuttig
verklaarde ruilverkaveling
c)
° Waterbeheersingsprojecten op onbevaarbare
waterlopen, zoals de aanleg van overstromingsgebieden,
wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn
in of een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een
bijzonder beschermd gebied, met uitzondering van
instandhoudings-, herstel-of onderhoudswerken.
g) Landwinning uit zee.
EXTRACTIEVE BEDRIJVEN
b) Ondergrondse mijnbouw.
e) Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning
van ertsen, van bitumineuze schisten en van
koolwaterstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2°, van het
decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond.
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3

ENERGIEBEDRIJVEN
g) Installaties voor de behandeling en de opslag van
radioactief afval voor langer dan drie jaar (niet onder
bijlage I vallende projecten).
j) Installaties voor het afvangen van koolstofdioxidestromen
met het oog op geologische opslag overeenkomstig het
decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond,
afkomstig van installaties die niet onder bijlage I vallen.
4 PRODUCTIE EN VERWERKING VAN METALEN
j) Inrichtingen voor het vervormen van metalen
(uitstampen) door middel van springstoffen.
k) Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen.
5 MINERALE INDUSTRIE
a) Cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool).
10 INFRASTRUCTUURPROJECTEN
f) Aanleg van havens en haveninstallaties, met inbegrip van
visserijhavens, waaronder de aanleg van dokken en sluizen.
g) Aanleg van waterwegen.
h) Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de
vergroting of verdieping van de vaargeul, en ter beperking
van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van
sluizen, stuwen, dijken, overstromingsge-bieden en
wachtbekkens, die gelegen zijn in of een aanzienlijke
invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied.
n) Kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken
die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van onder meer
dijken, pieren, havenhoofden, havendammen, en andere
kustverdedigingswerken, met uitzondering van
instandhoudings-, herstel-of onderhoudswerken.
11 ANDERE PROJECTEN
b) Installaties voor de verwijdering van afval :
°
° Stortplaatsen van categorie 1 en 2 voor niet-gevaarlijke
afvalstoffen.
° Inrichtingen voor de opslag en fysisch-chemische
behandeling van gevaarlijke afvalstoffen voorzover de
ermee samenhangende opslag volgens de criteria van
rubriek 17.3, bijlage I, titel I van Vlarem is ingedeeld in
klasse 1.
i) Installaties voor de terugwinning of vernietiging van
explosieve stoffen.
k) Inrichtingen bestemd voor de destructie van kadavers.
14 PROEFPROJECTEN
Projecten van bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk
dienen voor het ontwikkelen en beproeven van nieuwe
methoden of producten en die niet langer dan twee jaar
worden gebruikt.
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