Aanvraag van een milieuvergunning

VLAREM-01-150529

In te vullen door de
behandelende afdeling

Aan

het college van burgemeester en schepenen
de deputatie van de provincieraad
straat en nummer
postnummer en gemeente

dossiernummer
datum ontvankelijkheids- en
volledigheidsverklaring
uiterste datum advies
Milieuvergunningscommissie
uiterste datum uitspraak

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u bij de bevoegde overheid een milieuvergunning aan voor de exploitatie, de verandering of de
verdere exploitatie van een inrichting van klasse 1 of 2.
De vragen die in een kader staan, betreffen Europese verplichtingen.
Dit formulier is een toepassing van artikel 5, 6 en 6bis van titel I van het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning).
Waarvoor gebruikt u dit formulier niet?
Als u een kleine verandering wilt meedelen of als u alleen een melding wilt doen van een onderdeel van een inrichting van
klasse 1 of 2 die op zich in klasse 3 is ingedeeld, kunt u daarvoor gebruikmaken van het formulier Mededeling van een
kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2. Voor meer informatie
kunt u terecht bij uw gemeente of provincie.
Hoe vult u dit formulier in?
Nummer elk bewijsstuk dat u als bijlage bij dit formulier voegt, zoals aangegeven in de vraag. Vink het aankruishokje in de
rechtermarge aan telkens als u het bewijsstuk in kwestie bij de aanvraag voegt.
Alle gegevens worden gevraagd op straffe van onvolledigheid, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt gesteld.
Op basis van artikel 14 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning kunt u erom verzoeken dat
bepaalde gegevens van uw inrichting niet ter beschikking van het publiek worden gesteld. Vermeld het expliciet als u wilt
gebruikmaken van dat verzoek.
Waar vindt u meer informatie?
Meer informatie over de milieuvergunningenreglementering en de teksten van het decreet en het VLAREM vindt u op
www.lne.be onder het thema milieuvergunningen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Afhankelijk van het antwoord op een aantal vragen in dit formulier stuurt u deze aanvraag naar het college van
burgemeester en schepenen van uw gemeente, of naar de deputatie van de provincieraad. Meer informatie vindt u ook in
rubriek J Aan wie bezorgt u dit formulier?.
Kruis bovenaan op dit formulier de bevoegde overheid aan en vul het adres in nadat u alle vragen in dit formulier hebt
beantwoord.

A Gegevens van de aanvrager
A1 In welke hoedanigheid doet u deze aanvraag?
Als deze aanvraag door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vult u de gegevens
in voor een van hen en neemt u de gegevens van de andere personen op in bijlage A1 bij dit formulier.
als rechtspersoon. Ga naar vraag A2.

A1

als natuurlijke persoon. Ga naar vraag A6.

Gegevens van de rechtspersoon
A2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon.
Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen.
E-mailadres, website en faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend.
Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft
ondergaan (bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de data
in waarop de laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Als de publicatie in het Belgisch
Staatsblad niet verplicht is, hoeft u die data niet in te vullen.

naam
gebruikelijke afkorting
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rechtsvorm
straat en nummer

bus

postnummer en gemeente
telefoonnummer

faxnummer

e-mailadres
website
ondernemingsnummer
datum oprichtingsakte

dag

maand

jaar

publicatie Belgisch Staatsblad

dag

maand

jaar

laatste relevante wijzigingen

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

A3 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de
milieuvergunning en die deze aanvraag ondertekent.
voor- en achternaam
functie in de rechtspersoon
A4 Vul hieronder de gegevens in van de vertegenwoordiger die de natuurlijke persoon, vermeld in vraag A3,
vervangt bij zijn afwezigheid.
voor- en achternaam
functie in de rechtspersoon
A5 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon.
Het e-mailadres en faxnummer van de contactpersoon zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de
kantooruren bereikbaar bent. Als u deze vraag beantwoord hebt, gaat u naar vraag A6.

voor- en achternaam
functie in de inrichting
telefoonnummer

gsm-nummer

faxnummer
e-mailadres
Gegevens van de natuurlijke persoon
A6 Vul hieronder de gegevens in van de natuurlijke persoon.
Vermeld de volledige en correcte naam zoals die in uw identiteitsbewijs is opgenomen. E-mailadres, website en faxnummer
zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent.

voor- en achternaam
geboorteplaats
geboortedatum

dag

maand

jaar
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straat en nummer

bus

postnummer en gemeente
telefoonnummer

gsm-nummer

faxnummer
e-mailadres
website

B Gegevens van de inrichting
B1 Waar vindt de exploitatie plaats of waar is ze gepland?
straat en nummer

bus

postnummer en gemeente
provincie
B2 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarop de inrichting ligt of gepland
is.
Als de tabel te klein is, kunt u de gegevens als een aparte bijlage B2 bij dit formulier voegen.

provincie

gemeente

afdeling

sectie

B2

perceelnummer

B3 Zijn alle percelen al opgenomen in een milieuvergunning of exploitatievergunning?
ja
nee. Als dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een hernummering van het kadaster, voegt u het bewijs
daarvan als bijlage B3 bij dit formulier.

B4 Gaat het om een openbaar bestuur of een door een openbaar bestuur opgerichte instelling?
Kruis ja aan als dat het geval is voor een of meer van de onderdelen waarvoor u een milieuvergunning aanvraagt.
ja. Vermeld

hieronder het statuut van de instelling.

nee

B5 Vul hieronder in hoeveel werknemers er maximaal in de inrichting zullen werken?
werknemers

B6 Is er in de inrichting een comité voor preventie en bescherming op het werk?
ja
nee

B7 Is er een milieucoördinator aangesteld?
ja. Ga naar vraag B8.
nee. Ga naar vraag C1.

B3
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B8 Vul hieronder de gegevens van de milieucoördinator in.
Het e-mailadres en faxnummer zijn niet verplicht. Vermeld het nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent.

voor- en achternaam
geboortedatum

dag

maand

jaar

straat en nummer

bus

postnummer en gemeente
telefoonnummer

gsm-nummer

faxnummer
e-mailadres
werknemer bij de exploitant

ja. Vermeld

hieronder uw functie.

nee. Vermeld

hieronder de gegevens van uw functie.

beroep
naam werkgever
C Inhoud van de aanvraag
C1 Kruis aan waarop deze vergunningsaanvraag betrekking heeft.
U kunt meer dan één hokje aankruisen.
1 de exploitatie van een nieuwe inrichting. Ga naar vraag C4.
2 de hernieuwing van een vergunning voor een bestaande inrichting. Ga naar vraag C2.
3 de exploitatie van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt. Ga naar
vraag C2.
4 een verandering door de wijziging van een inrichting door de verplaatsing binnen de inrichting of de aanwending van
een andere fabricagemethode. Ga naar vraag C2.
5 een verandering door de uitbreiding van een inrichting door de vergroting van de capaciteit, de drijfkracht of de
oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft. Ga naar vraag C2.
6 een verandering door de toevoeging aan een inrichting door de vergroting van de capaciteit, de drijfkracht of de
oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft. Ga naar vraag C2.
7 de exploitatie van een tijdelijke inrichting. Dat kan alleen als er voor alle toepasselijke rubrieken een 'T' vermeld staat
in de vierde kolom van de indelingslijst. Ga naar vraag C2.

C2 Wordt de aanvraag voor de hernieuwing van een vergunning voor een bestaande inrichting meer dan 18
maanden voor het verstrijken van de basisvergunning aangevraagd?
Dit is een toepassing van artikel 18, §3, en artikel 45bis van het Milieuvergunningsdecreet.
ja. Ga naar vraag C3.
ja, maar het gaat om de vroegtijdige indiening van een milieuvergunningsaanvraag, conform artikel 45bis, §1, van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, die tot doel heeft een nieuwe vergunning te verkrijgen voor de
exploitatie van een inrichting die geheel of gedeeltelijk wordt geregeld door een vergunning als vermeld in artikel 43 of
44, eerste lid, van het voormelde decreet. Ga naar vraag C4.
nee. Ga naar vraag C4.

C3 Vermeld hieronder de redenen voor de vroegtijdige aanvraag tot hernieuwing van een vergunning.
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C4 Vermeld hieronder de aangevraagde onderdelen van de inrichting (voorwerp van de aanvraag).
Vermeld ook de onderdelen die volgens de indelingslijst op zich in klasse 3 zijn ingedeeld. De indelingslijst is de lijst in
bijlage I bij titel I van het VLAREM (zie www.lne.be).
Een inrichting kan niet worden beschouwd als een standaardinrichting (rubriek 15.5 en 19.8) als er andere rubrieken van
toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of provincie.
Vermeld telkens de aangevraagde vermogens, hoeveelheden enzovoort en de rubrieken uit de indelingslijst die erop van
toepassing zijn. Voor de rubrieken kijkt u naar het totaal van wat vergund is en nu aangevraagd wordt. Als u een
vermindering opgeeft, vermeld dan 'geen' bij toepasselijke rubriek of rubrieken als er niets meer is.
Als u het verschil met de bestaande toestand wilt verduidelijken, gebruik dan bij voorkeur de overzichtslijst die gevraagd
wordt in vraag E5. Vermeld hier alleen wat u nu (bijkomend) aanvraagt.
Als de tabel hieronder niet groot genoeg is, kunt u de gegevens ook als bijlage C4 bij dit formulier voegen.
C4

omschrijving van elk onderdeel dat u nu aanvraagt

aangevraagde
hoeveelheid of toestand

toepasselijke rubriek of
rubrieken (indicatief)

C5 Wanneer wilt u kunnen starten met de exploitatie?
De opstarttermijn is maximaal drie jaar.

C6 Wilt u gehoord worden door de provinciale milieuvergunningscommissie?
Die mogelijkheid bestaat alleen voor in klasse 1-ingedeelde inrichtingen en in eerste of tweede klasse ingedeelde
inrichtingen van openbare besturen of door hen opgerichte instellingen.
ja
nee

D Algemene technische gegevens van de inrichting
D1 Vermeld in volgorde van belangrijkheid de milieutechnisch relevante hoofdactiviteiten van de inrichting in
haar geheel.
U mag ten hoogste drie hoofdactiviteiten opgeven. Maak bij voorkeur gebruik van de indicatieve lijst van hoofdactiviteiten die
u kunt vinden op www.lne.be of vraag meer uitleg bij uw gemeente.
1
2
3

D2 Geef het criterium dat het duidelijkst de intensiteit van de bedrijvigheid van de inrichting in haar geheel
aangeeft en dat een milieutechnische betekenis heeft.
Vermeld bijvoorbeeld omzet of openingsuren. Verschillende criteria zijn mogelijk. Geef het gemiddelde en het maximum
voor het criterium. Doe dat, als dat relevant is, per dag, per jaar, per maand. Als het een verandering betreft, geef dan ook
de relevante criteria voor de verandering.

D3 Geef hieronder een korte, algemene beschrijving van de bedrijfs- of productieprocessen voor
de hele inrichting als het om een verandering gaat van wat u nu aanvraagt.
U kunt de gegevens zo nodig als een aparte bijlage D3 bij dit formulier voegen.

voor de hele inrichting

D3
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voor de onderdelen bij
verandering

D4 Vermeld hieronder de rubrieken uit de indelingslijst die van toepassing zijn op het geheel van alle
onderdelen die de inrichting zou omvatten als de vergunning die u nu aanvraagt, verleend zou worden,
alsook de gewenste vermogens, hoeveelheden enzovoort.
De indelingslijst is de lijst van bijlage I van titel I van het VLAREM (zie www.lne.be).
Tel het vergunde en het aangevraagde op. Als u een verandering aanvraagt en als er veel rubrieken van
toepassing zijn op de inrichting in haar geheel, vult u bij voorkeur in de tabel hieronder de rubrieken in die van
toepassing zijn op wat u nu aanvraagt. De andere rubrieken vult u dan aan in bijlage D4. Vermeld in beide
gevallen wel de totale hoeveelheid voor elke rubriek. Vermeld de eenheid als er een is. Schrijf 'geen' in het
andere geval.

indelingsrubriek

gewenste totale hoeveelheid
of toestand voor de rubriek

eenheid

D4

klasse volgens de
afzonderlijke rubriek

D5 Gaat het om een inrichting van klasse 1 of klasse 2?
De hoogste klasse uit de bovenstaande tabel in vraag D4 geldt als alle toepasselijke rubrieken voor de hele inrichting zijn
ingevuld.
een inrichting van klasse 1
een inrichting van klasse 2

D6 Gaat het om een GPBV-inrichting?
De inrichting is een GPBV-installatie als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'X' vermeld staat in de
vierde kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van hoofdstuk II van de
richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
ja. Als de aanvraag betrekking heeft op een GPBV-installatie, voeg dan bij dit formulier als bijlage D6 de
gegevens die vermeld worden in punt D6 van de toelichtingsbijlage.
nee

D6

D7 Gaat het om een E-PRTR-inrichting?
De inrichting is een E-PRTR-inrichting als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'R' vermeld staat in de
zevende kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van verordening (EG)
nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees
register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de richtlijnen 91/689/EEG en
96/61/EG van de Raad.
ja
nee
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D8 Gaat het om een BKG-inrichting?
De inrichting is een BKG-installatie als een rubriek van toepassing is op de inrichting waarvoor een 'Y' vermeld staat in de
vierde kolom van de indelingslijst. Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 2003/87/EG
van 14 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad.
ja. Als de aanvraag betrekking heeft op een onderdeel waarop een 'Y'- rubriek van toepassing is, voeg dan
bij dit formulier als bijlage D8 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt D8 van de
toelichtingsbijlage.

D8

nee

D9 Wat de milieueffectrapportage betreft, gaat het om een inrichting die milieueffectrapportageplichtig
(m.e.r.-plichtig) is?
De inrichting is m.e.r.-plichtig als op de inrichting een rubriek van toepassing is uit de lijsten van bijlage I, II of III van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten
onderworpen aan milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit). Het gaat om inrichtingen die vallen onder het
toepassingsgebied van richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
ja. Ga verder naar vraag D10.
nee. U hoeft vragen D10, D10a, D10b en D11 niet te beantwoorden. Ga naar vraag D10c en daarna naar vraag D12.

D10 Is deze aanvraag volgens u m.e.r.-plichtig?
Deze aanvraag is m.e.r.-plichtig als ze betrekking heeft op een onderdeel waarop een MER-rubriek van toepassing is en, bij
een aanvraag tot verandering, als ze valt onder rubriek 28 van bijlage I, rubriek 13 van bijlage II of rubriek 13 van bijlage III
van het project-m.e.r.-besluit.
ja. Ga verder naar vraag D10a.
nee. U hoeft vragen D10a, D10b en D11 niet te beantwoorden. Ga naar vraag D10c en daarna naar vraag D12.

D10a Hebt u een vrijstelling op milieueffectrapportageplicht verkregen?
ja. Voeg het bewijsstuk daarvan als bijlage D10a bij dit formulier.

D10a

nee

D10b Heeft de aanvraag betrekking op een project vermeld in bijlage I van het project-m.e.r.-besluit?
ja. Voeg een goedgekeurd milieueffectrapport als bijlage D10b bij dit formulier.

D10b

nee

D10c Heeft de aanvraag betrekking op een project vermeld in bijlage II van het project-m.e.r.-besluit?
ja. Voeg een goedgekeurd milieueffectrapport als bijlage D10b of voeg een ontheffingsnota als bijlage
D10c bij dit formulier.

D10b
D10c

nee

D11 Hebt u een vrijstelling of ontheffing op de milieueffectrapportageplicht verkregen?
ja
nee. Voeg de project-m.e.r.-screeningsnota als bijlage D11 bij dit formulier ofwel een goedgekeurd
milieueffectrapport als bijlage D10b bij dit formulier.

D11
D10b

D12 Wat de Seveso-inrichtingen betreft, overschrijdt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in de inrichting
aanwezig is, de drempelwaarden uit bijlage 6, deel 1 of deel 2, van titel I van het VLAREM?
Het gaat om inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
betrokken zijn.
ja, de hoge drempel (kolom 3). Ga naar vraag D13.
ja, de lage drempel (kolom 2). Ga naar vraag D15.
nee. Ga naar vraag D15.
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D13 Is er volgens u voor deze aanvraag een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) verplicht ?
Deze aanvraag is OVR-plichtig als ze betrekking heeft op een exploitatie waar de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen
de hoge drempelwaarde (kolom 3) uit bijlage 6, deel 1 of deel 2, van titel I van het VLAREM overschrijdt, en als het om een
aanvraag tot verandering gaat, het een wijziging betreft van een installatie, inrichting, opslagplaats of proces of van de aard
of van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die voor de gevaren van zware ongevallen belangrijke gevolgen kan hebben.
ja. Ga naar vraag D14.
nee. Ga naar vraag D15.

D13a Hebt u toestemming verkregen van de administratie (afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) tot het
gebruik van een in het verleden reeds voor de inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport?
D13a

ja. Voeg de definitieve beslissing van de administratie, het voor de inrichting goedgekeurd
omgevingsveiligheidsrapport en de veiligheidsnota als bijlage D13a bij dit formulier.
Ga naar vraag D15.
nee.

D14 Hebt u toestemming verkregen van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid om de gegevens van het
OVR te beperken overeenkomstig artikel 4.5.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid?
ja. Voeg de toestemming van de administratie, het publieke deel van het goedgekeurde OVR en het OVRD14a
verslag bij dit formulier als bijlage D14a.
nee. Voeg het goedgekeurde OVR en het OVR-verslag bij dit formulier als bijlage D14b.

D14b

D15 Op welke afstand van een gewestgrens of landsgrens ligt de inrichting?
minder dan 5 kilometer
5 kilometer tot 15 kilometer
meer dan 15 kilometer

E Technische gegevens die bij elke aanvraag vereist zijn
E1 Vul de technische gegevens van de chemische stof in.
Voeg de aard en de hoeveelheid van de stoffen die worden aangewend, verwerkt, geproduceerd of opgeslagen
als bijlage E1 bij dit formulier.
Het CAS-nummer is een eenduidig getal voor iedere bekende chemische stof. Meer informatie vindt u op
www.lne.be. Chemische stoffen worden ingedeeld in stuifcategorieën overeenkomstig artikel 4.4.7.2.1 van titel II
van het VLAREM.

stof met
CAS-nr.

stuifcategorie

per dag
gemiddeld

per maand
maximum

gemiddeld

E1

per jaar
maximum

gemiddeld

maximum

E2 Vul de technische gegevens van het product in.
Voeg de aard en de hoeveelheid van de producten die worden aangewend, verwerkt, geproduceerd of
opgeslagen, als bijlage E2 bij dit formulier.
Voor gebruikte producten waarvan de samenstelling onbekend is, vermeldt u de handelsnaam en de producent.
Geef de opslag apart op. U hoeft het gemiddelde niet in te vullen als het milieutechnisch niet relevant is. De
producten worden ingedeeld in stuifcategorieën overeenkomstig artikel 4.4.7.2.1 van titel II van het VLAREM.

product

stuifcategorie

per dag
gemiddeld

per maand
maximum

gemiddeld

E2

per jaar
maximum

gemiddeld

maximum

E3 Voeg een processchema waarop de input van de grondstoffen en de emissies of afvalstoffen worden vermeld, als

E3

bijlage E3 bij dit formulier.

E4 Voeg een gedetailleerde beschrijving van de procedés als bijlage E4 bij dit formulier.

E4
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E5 Voeg de gegevens van de toestellen, opslagtanks en opslagplaatsen als bijlage E5 bij dit formulier.
Voor het volgnummer vermeldt u het nummer dat op de uitvoeringsplannen staat.
Het detailniveau kan afhankelijk zijn van de aard van de inrichting.
Vermeld ook wat op zich niet onder een indelingsrubriek valt.
In deze lijst duidt u bij voorkeur het verschil tussen de huidige en de aangevraagde toestand aan.
Vermeld minstens de volgende gegevens:
 aard (voor houders van gevaarlijke producten onder andere of ze enkelwandig of dubbelwandig zijn);
 geïnstalleerd of thermisch vermogen;
 inhoud van de opslagtank en opslagplaats;
- totale werkelijke opslagcapaciteit, ongeacht meervoudige rubricering (in kg of l, in ton of m 3);
- gevaarseigenschappen van de opgeslagen producten door middel van gevarenpictogrammen;
 bedrijfsdruk of temperatuur;
 plaatsingswijze (voor houders van gevaarlijke producten onder andere of ze bovengronds of ondergronds
staan);
 volgnummer.

E5

E6 Voeg een beschrijving van de onderstaande bronnen als bijlage E6 bij dit formulier:






luchtemissies;
afvalwaterlozingen;
geluid en trillingen;
stralingen (met inbegrip van verlichting);
emissies naar bodem en grondwater.

E6

E7 Voeg een beschrijving van de voortgebrachte afvalstoffen, de hoeveelheden en de bestemming ervan als bijlage
E7 bij dit formulier.
Voor de beschrijving van de bestemming volstaat de beoogde verwerkingswijze van de afvalstoffen, eventueel
verduidelijkt aan de hand van de R- of D-code (artikel 4.2.1 en 4.2.2 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)).

E7

E8 Voeg in het kader van de watertoets een beschrijving van de waterhuishouding als bijlage E8 bij dit formulier, als
dat relevant is voor het voorwerp van de vergunningsaanvraag en in elk geval als het voorwerp van de
vergunningsaanvraag in een overstromingsgebied ligt. Meer informatie daarover vindt u op www.watertoets.be of
bij uw gemeente. Met waterhuishouding wordt bedoeld: de opgepompte of aangekochte hoeveelheden water en
de aanwending ervan, de opvang, aanwending en afvoer van hemelwater enzovoort. Als er overlappingen zijn,
kunt u verwijzen naar de bijlagen die u bij uw aanvraag voegt op basis van de vragen in rubriek F.
Voor de afvoer van hemelwater voegt u bij dit formulier als bijlage E8 de gegevens die vermeld worden in punt
E8 van de toelichtingsbijlage.

E8

E9 Voeg een beschrijving van de energiehuishouding als bijlage E9 bij dit formulier.
Geef minstens het jaarlijkse verbruik, het totaal geïnstalleerd vermogen en de energiebesparende maatregelen.
Als er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die u toevoegt op basis van de vragen in rubriek D of
F (zie in het bijzonder vraag D6 en F8).

E9

E10 Voeg een beschrijving van de transportorganisatie als bijlage E10 bij dit formulier.
Met transportorganisatie wordt bedoeld de organisatie van het personenverkeer van en naar de onderneming, de
gebruikte mobiliteitsmiddelen voor goederentransport, met vermelding van aan- en afvoerfrequenties en de
gemiddelde transporthoeveelheden.

E10

E11 Voeg bij dit formulier als bijlage E11 de passende preventieve maatregelen die worden ingezet door toepassing
van de beste beschikbare technieken om:
 de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen en de gevaarseigenschappen ervan te beperken;
 de geproduceerde afvalstoffen te hergebruiken of nuttig toe te passen;
 minder gevaarlijke producten te gebruiken;
 nevenproducten uit het proces terug te winnen of te recycleren;
 zo weinig mogelijk grondstoffen (ook water) te gebruiken;
 het effect van geluid, trillingen, stralingen, lucht-, bodem-, en waterverontreiniging, en risico’s voor het milieu
te voorkomen of te beperken;
 ongevallen te voorkomen;
 aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor de inrichting te voldoen;
 invloeden op de natuur zo veel mogelijk te beperken en eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te
maken.
Als er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die u toevoegt op basis van de vragen in rubriek F.

E11

Aanvraag van een milieuvergunning - pagina 10 van 17

E12 Deze vraag werd opgeheven.
E13 Gaat het om een inrichting als vermeld in rubriek 59 van de indelingslijst, die activiteiten omvat die
gebruikmaken van organische oplosmiddelen?
Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van richtlijn 1999/13/EEG van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) ten gevolge van het gebruik van organische
oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en installaties en van hoofdstuk V van richtlijn 2010/75/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging).
ja
nee

E14 Gaat het om een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer,
met uitzondering van de installaties, vermeld in titel II, artikel 5.43.1.2, van het VLAREM?
Voor de bepaling van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallatie wordt rekening gehouden met
de in titel II, artikel 5.43.3.1, van het VLAREM vastgestelde samentelling van regels.
Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van richtlijn 2001/80/EG en 2001/81/EG van 23 oktober 2001
en van hoofdstuk III van richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010.
ja. Voeg bij dit formulier als bijlage E14 de gegevens die vermeld worden in punt E14 van de
toelichtingsbijlage.

E14

nee

E15 Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op het verbranden of meeverbranden van afvalstoffen, voegt u bij
dit formulier als bijlage E15 een beschrijving van de volgende aspecten:
- de maatregelen die zijn gepland om te waarborgen dat de installatie zo ontworpen, uitgerust, onderhouden en
geëxploiteerd wordt dat aan de exploitatievoorwaarden en verplichtingen van de exploitant wordt voldaan, zoals
is vastgesteld in hoofdstuk XI van VLAREM I, rekening houdend met de afvalcategorieën die er zullen worden
verbrand of meeverbrand;
- de maatregelen die zijn gepland om te waarborgen dat de warmte die opgewekt wordt bij het proces, zo veel
mogelijk wordt teruggewonnen door de productie van warmte, stoom of elektriciteit;
- de maatregelen die zijn gepland om te waarborgen dat het ontstaan van residuen en de schadelijkheid ervan tot
een minimum beperkt wordt, en dat de residuen in voorkomend geval gerecycleerd worden.
Als er overlappingen zijn, kunt u verwijzen naar de bijlagen die u op basis van de vragen in rubriek F bij dit
formulier moet voegen.

E15

F Technische gegevens die bij specifieke aanvragen vereist zijn
F1 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Als u een of meer hokjes hebt aangekruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F1 de gegevens, waaronder
een hydrogeologische studie, die vermeld worden in punt F1 van de toelichtingsbijlage (relevante vraag bij
rubriek 52 en 2 en 60).

F1

een indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen die vermeld staan in indelingsrubriek nr. 52
Deze inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 80/68/EEG.
een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem
Deze inrichtingen vallen mogelijk onder het toepassingsgebied van de beschikking van de Raad 2003/33/EG van 19
december 2002.
het geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem of niet-verontreinigde bagger- en
ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers

F2 Als deze aanvraag betrekking heeft op de verwerking van afvalstoffen, voeg dan bij dit formulier als bijlage F2 de
gegevens of documenten die vermeld worden in punt F2 van de toelichtingsbijlage (relevante vraag bij rubriek 2).

F2

F3 Als deze aanvraag betrekking heeft op opslagplaatsen en installaties voor verwerking van gevaarlijke afvalstoffen,
voeg dan bij dit formulier als bijlage F3 de gegevens of documenten die vermeld worden in punt F3 van de
toelichtingsbijlage (relevante vraag bij rubriek 2).

F3

F4 Als deze aanvraag betrekking heeft op de lozing van afvalwater, voeg dan bij dit formulier als bijlage F4 de
gegevens en documenten die vermeld worden in punt F4 van de toelichtingsbijlage (van toepassing bij rubriek 3).

F4

F5 Als deze aanvraag betrekking heeft op de winning van grondwater, voeg dan bij dit formulier als bijlage F5 de
gegevens en documenten die vermeld worden in punt F5 van de toelichtingsbijlage (van toepassing bij rubriek
53).

F5
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F6 Als deze aanvraag betrekking heeft op de kunstmatige aanvulling van het grondwater, voeg dan bij dit formulier
als bijlage F6 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt F6 van de toelichtingsbijlage (van
toepassing bij rubriek 54).

F6

F7 Als deze aanvraag betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is op grond van een of meer van de
subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst, voeg dan bij dit formulier als bijlage F7 de gegevens en
documenten die vermeld worden in punt F7 van de toelichtingsbijlage (van toepassing bij rubriek 9.3 - 9.8).

F7

F8 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Om de PJprim te berekenen, worden onderstaande omrekeningen gehanteerd. De berekende GJ prim worden omgezet naar
PJprim door te delen door 1.000.000.
- Zet het elektriciteitsverbruik in MWhsec om in GJprim door dat te vermenigvuldigen met 9.
- Zet het aardgasverbruik in MWhovw om in GJprim door dat te vermenigvuldigen met 3,6.
- Zet het gasolieverbruik (lichte fuel) in liters om in GJ prim door dat te vermenigvuldigen met 0,0363.
- Zet het verbruik van zware stookolie (zware fuel) in kilogram om in GJ prim door dat te vermenigvuldigen met 0,040604.
- Zet het verbruik van lpg in liter om in GJprim door dat te vermenigvuldigen met 0,025272.
- Zet het verbruik van steenkool in kg om in GJprim door dat te vermenigvuldigen met 0,0293.
- Zet de aangekochte warmte in GJsec om in GJprim door die te delen door 0,9.
Als u een of meer hokjes hieronder aankruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F8 de gegevens en
documenten die vermeld worden in punt F8 van de toelichtingsbijlage.

F8

een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 petajoule (PJ)
de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 petajoule (PJ), voor
zover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ meebrengt.
Daarbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s).
een hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste
0,1 petajoule (PJ)

F9 Heeft uw aanvraag betrekking op een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem als
vermeld in rubriek 61.2 van de indelingslijst, op voorwaarde dat er een capaciteit is van meer
dan 10.000 m³?

F9

ja. Voeg bij dit formulier als bijlage F9 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt F9 van de
toelichtingsbijlage (van toepassing bij rubriek 61.2.2°).
nee

F10 Als deze aanvraag betrekking heeft op het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene
organismen, voeg dan bij dit formulier als bijlage F10 de gegevens die vermeld worden in punt F10 van de
toelichtingsbijlage. Die inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 90/219/EEG inzake het
ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (van toepassing bij rubriek 51).

F10

F11 Als deze aanvraag betrekking heeft op een tankstation (dat is een brandstofverdeelinstallatie voor
motorvoertuigen, namelijk een installatie voor het vullen van brandstoftanks met vloeibare koolwaterstoffen,
bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en), die als verkooppunt voor het publiek wordt of
werd uitgebaat), en als de aanvraag geen verandering betreft van een tankstation,
geef dan conform artikel 30bis, §1bis, van titel I, van het VLAREM als bijlage F11 de gegevens en documenten
die vermeld worden in punt F11 van de toelichtingsbijlage (relevante vraag bij rubriek 6.5.).

F11

F12 Als deze aanvraag betrekking heeft op een inrichting die is ingedeeld op basis van rubriek 2.3.11 van de
indelingslijst, geef dan als bijlage F12 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt F12 van de
toelichtingsbijlage. Die inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van richtlijn 2006/21/EG betreffende het
beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van richtlijn 2004/35/EG (van toepassing bij
rubriek 2.3.11).

F12

F13 Als de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe stookinstallatie met een nominaal elektrisch vermogen van 300
MW of meer, of een bestaande installatie waarvoor de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning of, bij
gebrek aan dergelijke procedure, een milieuvergunning is verleend op of na 24 juni 2009, en de stookinstallatie
na verandering een nominaal elektrisch vermogen heeft van 300 MW of meer, voeg dan bij dit formulier als
bijlage F13 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt F13 van de toelichtingsbijlage (relevante
vraag bij rubriek 43).

F13
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F14 Als deze aanvraag betrekking heeft op een of meer windturbines, voegt u bij dit formulier als bijlage F14 de
gegevens en documenten die vermeld worden in punt F14 van de toelichtingsbijlage (van toepassing bij rubriek
20.1.6).
1° Als de in het eerste lid vermelde windturbine of windturbines waarop de aanvraag betrekking heeft, ook
milieueffectrapportageplichtig is of zijn, wordt voldaan aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, door een
van de volgende documenten bij dit formulier te voegen:
1° het goedgekeurde milieueffectrapport of het gemotiveerde verzoek tot ontheffing van de
milieueffectrapportageplicht, samen met de gunstige beslissing van de afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid daarover.
2° In voorkomend geval, de aanvullende veiligheidsstudie, vermeld in punt 2 van punt F14 van de
toelichtingsbijlage.

F14

F15 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Als u in vraag F15 een hokje hebt aangekruist, voeg dan bij dit formulier als bijlage F15 de gegevens en
documenten die vermeld worden in punt F15 van de toelichtingsbijlage.

F15

2

een inrichting die beschikt over een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m grondoppervlakte.
een inrichting met een over de drie voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen
van meer dan 700.000 ton per jaar.
een inrichting met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar.

F16 Als deze aanvraag betrekking heeft op het gebruik van een stof die valt onder het toepassingsgebied van titel VII
(Autorisaties) of op de vervaardiging of het gebruik van een stof die valt onder het toepassingsgebied van titel VIII
(Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
mengsels) van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH), voegt u bij dit formulier als bijlage F16 de bijkomende gegevens die vermeld worden in punt
F16 van de toelichtingsbijlage. Gebruik wordt gedefinieerd als elke vorm van verwerking, formulering, verbruik,
opslag, bewaring, behandeling, overbrenging in recipiënten, overbrenging van de ene recipiënt naar de andere,
vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere gebruikmaking. Vervaardiging wordt gedefinieerd als
productie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand. Meer informatie vindt u op www.lne.be.

F16

F17 Als de aanvraag betrekking heeft op de introductie van uitheemse soorten of translocatie van plaatselijk nietvoorkomende soorten in aquacultuurvoorzieningen, ingedeeld op basis van rubriek 62.2. van de indelingslijst,
geef dan als bijlage F17 de gegevens en documenten die vermeld worden in punt F17 van de toelichtingsbijlage.
Als de aanvraag de hernieuwing inhoudt van een verplaatsing naar een reeds vergunde open
aquacultuurvoorziening, kan een nieuwe vergunningsaanvraag worden ingediend door te verwijzen naar de
voorgaande vergunning.
Die inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van de verordening aquacultuur .

F18 Als de aanvraag betrekking heeft op een lpg-station, voeg dan bij dit formulier als bijlage F18 de gegevens en
documenten die vermeld worden in punt F18 van de toelichtingsbijlage (relevante vraag bij rubriek 16.4.).

F17
F18

F19 Kruis hieronder aan waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Als u de aanvraag op of na 5 juni 2014 indient en hieronder een of meer hokjes hebt aangekruist, voeg dan bij dit
formulier als bijlage F19 een kosten-batenanalyse als beschreven in punt F19 van de toelichtingsbijlage
(relevante
bij rubriek 43).
nieuwevraag
stookinstallaties
met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW

F19

een ingrijpende renovatie van stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20
MW
een stookinstallatie ten behoeve van een nieuw stadsverwarmings- of koelingsnetwerk.

G Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen
G1 Hebt u voor de inrichting, of voor de verandering van de inrichting of van het gedeelte ervan, een
stedenbouwkundige vergunning nodig?
Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning) is voor sommige inrichtingen vereist krachtens het decreet
van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.
ja. Ga naar vraag G2.
nee. Ga naar vraag G3.

G2 Hebt u al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend?
ja. Is

er al een uitspraak gedaan?
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Voeg een afschrift van de beslissingen over de stedenbouwkundige vergunningaanvragen als bijlage G2 bij
dit formulier.

G2

ja
nee. Vul

hieronder de gegevens van de aanvraag in.
datum

dag

maand

jaar

overheid
nee

G3 Wat is de stedenbouwkundige bestemming van de percelen waarop de vergunningsaanvraag betrekking
heeft?
De bestemming wordt vastgesteld op basis van het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg, een verkavelingsvergunning
of een ruimtelijk uitvoeringsplan.
U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De stedenbouwkundige bestemming kan bepalen of u voor uw
aanvraag een vergunning kunt krijgen.

G4 Ligt de inrichting in een gebied dat vanuit het oogpunt van natuurbehoud (bijvoorbeeld VEN-gebieden)
of waterbeheer (inclusief grondwaterbeheer) een bijzondere bescherming geniet?
U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De ligging kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt
krijgen (zie ook vraag G8). Plannen vindt u op www.agiv.be of bij uw gemeente.
ja. Vermeld hieronder in welk gebied de inrichting ligt;
U kunt die informatie ook opnemen in bijlage G4.

G4

nee

G5 Ligt de inrichting geheel of gedeeltelijk in of in de buurt van een speciale beschermingszone ter uitvoering
van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn?
U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. De ligging kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt
krijgen.
De omschrijving 'in de buurt van' verwijst naar de mogelijke effecten en moet in die zin vrij ruim opgevat worden: een
grondwaterwinning of windmolens, bijvoorbeeld, kunnen op een vrij grote afstand effecten hebben.
Deze inrichtingen vallen onder het toepassingsgebied van respectievelijk richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979
of richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 en artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).
Plannen vindt u op www. agiv.be of bij uw gemeente.
ja. Als de vergunningsplichtige activiteit afzonderlijk of in combinatie met een of meer bestaande of
voorgestelde activiteiten een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale
G5
beschermingszone kan veroorzaken, voegt u ten minste een passende beoordeling van de mogelijke effecten
op die speciale beschermingszone of -zones als bijlage G5 bij uw aanvraag.
Als er een milieueffectrapport wordt opgemaakt, moet de passende beoordeling daarin opgenomen zijn (zie
ook vraag G8).
nee

G6 Zijn voor deze inrichting al eerder beslissingen genomen over vergunningsaanvragen en mededelingen
voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters of de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming van
grondwater, of is er melding van gemaakt?
ja. Voeg als bijlage G6a een afschrift toe van de beslissingen over vergunningsaanvragen en mededelingen of
meldingen voor de exploitatie, de lozing van afvalwater of de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming
van grondwater. Vermeld ook telkens de datum van de vergunningsaanvraag of mededeling en de overheid
waarbij ze is ingediend. Als er melding van gedaan is, geeft u ook het voorwerp en de datum van de melding
of meldingen.
Als het gaat om beslissingen als vermeld in vraag G6 die de deputatie van de provincieraad of de minister
heeft genomen op basis van de VLAREM-procedure, voegt u alleen de volgende gegevens als bijlage G6b bij
dit formulier:
 de datum van de beslissing;
 het refertenummer van de beslissing;
 de instantie die het besluit heeft genomen;
 de naam van de exploitant zoals die vermeld wordt in het besluit.
nee

G6a

G6b
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G7 Is voor deze inrichting aan de minister een afwijking van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden van
titel II van het VLAREM gevraagd?
U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Een afwijking kan bepalen of u voor uw aanvraag een vergunning kunt
krijgen. Er kan geen vergunning verleend worden als niet voldaan is aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden.
ja. Als de minister al een of meer beslissingen heeft genomen, vermeldt u in bijlage G7 alleen de datum van
de beslissing en de naam van de exploitant, zoals die in het besluit vermeld wordt. Als er nog geen beslissing
is genomen, verduidelijkt u in bijlage G7 welke afwijking u hebt gevraagd.
nee

G7

G8 Is voor deze inrichting een vergunning of toestemming verleend om af te wijken van de wetgeving met
betrekking tot het milieu of het natuurbehoud (bijvoorbeeld met betrekking tot het VEN of de speciale
beschermingszones ter uitvoering van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn)?
U bent niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Een vergunning of toestemming kan bepalen of u voor uw aanvraag
een vergunning kunt krijgen.
ja. Voeg een afschrift van de beslissing en andere bewijsstukken als bijlage G8 bij dit formulier.

G8

nee

G9 Wilt u dat er in de uitspraak over deze aanvraag een wijziging of aanvulling van de voorwaarden wordt
opgenomen voor de bepalingen uit titel II van het VLAREM, waarbij vermeld staat 'tenzij anders bepaald
in de milieuvergunning'?
ja. Vul hieronder de gegevens in van de te wijzigen of aan te vullen voorwaarden.
artikelnummer
voorstel van alternatief of aanvulling
motivering (eventueel als bijlage G9)
G9
nee

H Bij te voegen bewijsstukken
H1 Voeg bij dit formulier alle bijlagen die u in rubriek A1 tot en met G9 hebt aangekruist. De verplichte inhoud van bijlage D6,
D8, E12 en van de verschillende bijlagen F wordt vermeld in de toelichtingsbijlage bij dit formulier.

H2 Voeg bij dit formulier een situeringsplan op een schaal van ten minste 1/1000, waarop de ligging van de
gebouwen, de productieafdelingen, de opslagplaatsen, de stortplaatsen en de lozingspunten ten opzichte van de
aanpalende percelen is weergegeven.

H2

H3 Voeg als bijlage H3 bij dit formulier een of meer uitvoeringsplannen op een schaal van ten minste 1/200. Daarop
vermeldt u per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping de onderstaande gegevens.
Vermeld die gegevens ook voor de al vergunde onderdelen als dat voor een goede beoordeling van de aanvraag
belangrijk is, of als de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is op grond van een of meer van
de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst:
- de schikking van de installaties, machines, toestellen, apparaten (eventueel met hun bijbehorende motoren
en het vermogen ervan) en opslagplaatsen (met capaciteit);
- per stal:
- het staltype, zoals vermeld in hoofdstuk 7, Richtlijnen voor de opslagcapaciteit voor mest, van de bijlagen bij
titel II van het VLAREM;
- het staltype, zoals vermeld in de lijst van de erkende systemen (emissiearm of niet);
- minstens het aantal standplaatsen, alsook hun ligging in de stal, gespecificeerd volgens de diersoorten
(categorieën). Daarvoor kunt u onder andere gebruikmaken van de typetabel, vermeld in punt 7.1 in de
toelichtingsbijlage bij dit formulier;
- de aanhorigheden, zoals de toegangswegen, de losplaatsen en de opslagplaatsen;
- de lozingspunten van afvalwater en hemelwater;
- de als hinderlijk ingedeelde handelingen;
- de aanwezige hoeveelheid afvalstoffen en de aard ervan.

H3
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H4 Voeg als bijlage H4 bij dit formulier een bewijs van betaling van de dossierheffing. Een betaalopdracht is geen
betaling. Als bewijs wordt aangenomen: (een kopie van) het rekeninguittreksel, een door iemand van het
bankpersoneel ondertekende verklaring dat de dossierheffing betaald is, of een strook met de stempel van de
post. Een uitgeprint bewijs van elektronisch bankieren of elektronisch loket geldt niet als bewijsstuk.
Als uw aanvraag een inrichting betreft die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig
wordt, is het betalingsbewijs niet nodig.

H4

H5 Als deze vergunningsaanvraag betrekking heeft op een inrichting van klasse 1, voegt u bij dit formulier als
bijlage H5 een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de hele en gedeeltelijke percelen zijn aangegeven die in
een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting (dus niet alleen rond wat wordt
aangevraagd) liggen, alsook een lijst van de eigenaars van die percelen.
Als uw aanvraag een inrichting betreft die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig
wordt, is het uittreksel uit het kadastraal plan niet nodig.

H5

H6 Kruis in de onderstaande lijst alle voorgeschreven bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
De bewijsstukken die onderstreept zijn, zijn verplicht voor alle aanvragen.
A1

E1

F1

G2

B2

E2

F2

G4

B3

E3

F3

G5

C4

E4

F4

G6a

D3

E5

F5

G6b

D4

E6

F6

G7

D6

E7

F7

G8

D8

E8

F8

G9

D10a

E9

F9

H2

D10b

E10

F10

H3

D10c

E11

F11

H4

D11

E12

F12

H5

D13a

E14

F13

D14a

E15

F14

D14b

F15
F16
F17
F18
F19

H7 Hoeveel extra bijlagen voegt u bij dit formulier?
Voeg bij deze aanvraag een overzichtslijst van alle extra bijlagen die u toevoegt, met nummering als bijlage H7 bij dit
formulier.
bijlagen

H7
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I Ondertekening
I1 Vul de onderstaande verklaring in.
Als deze aanvraag door een rechtspersoon wordt gedaan, moet deze verklaring worden ondertekend door de persoon die
verantwoordelijk is voor het naleven van de milieuvergunning en van wie de gegevens zijn ingevuld in vraag A3.
Als een natuurlijke persoon deze aanvraag doet, moet de persoon, vermeld in vraag A6, deze verklaring ondertekenen.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld.

plaats
datum

dag

maand

jaar

handtekening

voor- en achternaam

J Aan wie bezorgt u dit formulier?
J1 U stuurt dit aanvraagformulier met een aangetekende brief naar de bevoegde overheid. U kunt het daar ook afgeven tegen

ontvangstbewijs.
De bevoegde overheid is:
 het college van burgemeester en schepenen voor in klasse 2 ingedeelde inrichtingen van private bedrijven, particulieren
en vzw’s;
 de deputatie van de provincieraad voor in klasse 1 ingedeelde inrichtingen, alsook voor in klasse 2 ingedeelde
inrichtingen van openbare besturen of van instellingen die door een openbaar bestuur zijn opgericht.
Voor inrichtingen die onderdelen omvatten die op zich in verschillende klassen zijn ingedeeld, geldt de overheid die bevoegd
is voor de hoogste klasse.
Als de inrichting op het grondgebied van meer dan één gemeente of provincie ligt, dient u de aanvraag in bij elk van de
bevoegde overheden.
Meer informatie over het aantal exemplaren dat u moet indienen, vindt u in hoofdstuk III van titel I van het VLAREM.
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K Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
K1 Deze rubriek is louter informatief.
De bevoegde overheid zal de volledigheid en de ontvankelijkheid van uw aanvraag onderzoeken.
1° Als uw aanvraag onontvankelijk is, brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte binnen dertig
kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend. Die kennisgeving vermeldt de reden waarom de aanvraag
onontvankelijk is en wijst eventueel de overheid aan die bevoegd geacht wordt om kennis te nemen van de
vergunningsaanvraag.
2° Als uw aanvraag onvolledig is, brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte binnen dertig
kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend. Die kennisgeving vermeldt de inlichtingen en gegevens die
ontbreken of nadere toelichting vereisen.
3° Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, brengt de bevoegde overheid u daarvan schriftelijk op de hoogte binnen
dertig kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de aanvullende gegevens hebt verstrekt.
4° Als de bevoegde overheid u binnen dertig kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de
aanvullende gegevens hebt verstrekt, geen schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd, wordt de aanvraag geacht
ontvankelijk en volledig te zijn.
Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt het dossier verder behandeld. Die behandeling verloopt in verschillende
stappen:
1°
2°

3°

4°

5°

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.
De adviesverlenende overheidsorganen brengen hun advies uit binnen een termijn van dertig kalenderdagen bij klasse
2 en binnen zestig kalenderdagen bij klasse 1. Bij klasse 1 brengt de provinciale milieuvergunningscommissie binnen
negentig dagen een advies uit. U kunt de commissie vragen om u te horen.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag binnen een termijn
van drie maanden vanaf de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving, vermeld in punt 3°. De deputatie
van de provincie doet binnen een termijn van vier maanden uitspraak over de milieuvergunningsaanvraag.
Als de bevoegde overheid u binnen dertig kalenderdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend of nadat u de
aanvullende gegevens hebt verstrekt, geen schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd, wordt de procedure voortgezet. In
dat geval doet de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een milieueffectrapport
over het project moet worden opgesteld. Zo ja, dan weigert ze de aangevraagde vergunning toe te kennen.
U mag de exploitatie van de inrichting aanvatten op de dag die in de vergunning is vastgesteld. Daarbij moet u wel
rekening houden met de eventuele schorsing van de vergunning door een koppeling met de bouwvergunning.

De milieuvergunning wordt verleend voor een bepaalde duur van ten hoogste twintig jaar, de termijn voorafgaand aan de
ingebruikname en de eventuele proeftijd inbegrepen.
Als het om een verandering gaat, wordt de verandering vergund voor een bepaalde termij,n waarvan de einddatum die van
de lopende vergunning niet mag overschrijden.
Als de vergunning wordt verleend, kan de overheid bijzondere vergunningsvoorwaarden opleggen.
Opgelet! De exploitatie moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale bepalingen van titel II van het VLAREM.

