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VOORWOORD

De paardenhouderij heeft zich de afgelopen jaren op het Vlaamse platteland volop ontwikkeld. Naar schatting 
zouden er zo’n 150 000 paardachtigen in Vlaanderen aanwezig zijn. Ook het aantal personen dat recreatief en/
of sportief met paarden begaan is, loopt in de tienduizenden en groeit gestaag.

Minister van plattelandsbeleid Kris Peeters stelde dat de ontwikkeling van de paardenhouderij een belangrijke 
maatschappelijke ontwikkeling was, waarmee het beleid rekening moest houden. Om hierop in te spelen be-
sliste de minister, in nauw overleg met verschillende actoren van de paardensector, om over te gaan tot een 
traject van zeven thematische dialoogdagen. Die grepen plaats in 2008. De afdeling Platteland van de Vlaamse 
Landmaatschappij bereidde deze dialoogdagen grondig voor en volgde ze op. 

Tijdens elk van de zeven heel constructieve dialoogdagen, kwam telkens weer tot uiting dat de paardensector, 
op elk niveau (hobbymatig, professioneel, recreatief, sportief of competitief), een grote nood had aan basisin-
formatie over tal van facetten waarmee de sector geconfronteerd wordt. 

Deze brochure over de milieuwetgeving wil die behoefte concreet invullen. Ze loodst de paardenhouder vlot 

maar deze gids geeft de paardenhouder alvast de kans om zich met voldoende kennis van zaken verder te in-
formeren.

Deze brochure werd opgemaakt en samengesteld rekening houdende met het op 19 september 2008 goed-
gekeurde wijzigingsbesluit van de milieuwetgeving. Bij druk was evenwel nog geen publicatie in het Belgisch 
staatsblad gebeurd.

15 januari 2009.

Kris Peeters
Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Landbouw en Plattelandsbeleid
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HET MILIEUVERGUNNINGENDECREET

Ter uitvoering van het milieuvergunningendecreet zijn twee uitvoeringsbesluiten opgemaakt. Het gaat om Titel 
I en Titel II van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning of kortweg VLAREM titel I en VLAREM 
titel II genoemd. VLAREM titel I heeft betrekking op de procedures om een vergunning of een melding te beko-
men; VLAREM titel II heeft betrekking op de diverse uitbatingsvoorwaarden waaraan de verschillende inrichtin-
gen moeten voldoen.
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A. DE VERGUNNINGSPLICHT

1. WAT IS EEN MILIEUVERGUNNING?

Een milieuvergunning is het recht dat door de overheid aan een exploitant wordt verleend om gedurende een 
bepaalde periode op een bepaalde locatie één of meer hinderlijke activiteiten te exploiteren. Deze hinderlijke 
activiteiten worden als rubrieken aangeduid en onderverdeeld in subrubrieken waarbij elke (sub)rubriek een 
eigen unieke nummering heeft. Voorbeelden zijn de exploitatie van paarden of pony’s (subrubriek 9.4.3.), het 
stallen van trailers of vrachtwagens (subrubriek 15.1), de opslag van mest (subrubriek 28.2), winning van 
grondwater (subrubriek 53.8), enz. Al deze rubrieken staan op een lijst van hinderlijke inrichtingen die als bijla-
ge opgenomen is bij VLAREM titel I. Op deze lijst is aangeduid of en vanaf wanneer een rubriek vergunnings- of 
meldingsplichtig is.

Naargelang de graad waarin de (sub)rubrieken belastend zijn voor mens en leefmilieu, worden zij ingedeeld als 
klasse 1, klasse 2 of klasse 3, en dit in functie van:

ligging volgens het gewestplan, waarbij men volgende gewestbestemmingen onderscheidt:
agrarisch gebied;
woongebied met landelijk karakter;
een ander gebied dan de twee voorgaande (bijv. woongebied, parkgebied, bosgebied, woonuitbreidings-
gebied, natuurgebied, …).

De ligging van de inrichting volgens de gewestplanbestemming kan u steeds navragen bij het gemeentebe-
stuur of zelf nakijken op het internet: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp.
het aantal of de capaciteit. 

gunstige beslissing door de vergunningsverlenende overheid. Voor de activiteiten ingedeeld in de 3e klasse 
geldt echter – conform artikel 4, § 3 van VLAREM Titel I – het principe dat de exploitatie kan starten de dag na 
datum van de melding.
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B. RUBRIEK ‘DIEREN’

1. WELKE RUBRIEK?

Rubriek 9 (Dieren) van de indelingslijst. Hieronder vallen paarden, pony’s, ezels en zebra’s.

Opmerking

In het verdere verloop van deze brochure wordt enkel de term ‘paarden’ gebruikt. Hiermee wordt echter 
steeds bedoeld: paarden en/of pony’s en/of ezels en/of zebra’s.

2. WAT IS VERGUNNINGSPLICHTIG?

De stal of stallen met plaatsen voor het houden van gespeende paarden zijn vergunningsplichtig. Dit houdt in 
dat plaatsen voor veulens die nog rechtstreeks zuigen aan de merrie (= niet gespeend), niet vergunningsplich-
tig zijn.

3. WAT IS EEN STAL?

Een stal is, anders dan een schuilhok, een omsloten en overdekte ruimte, een houten of stenen gebouw dat 
dient tot verblijf van paarden in standplaatsen waarin één of meerdere paarden tijdelijk of permanent kunnen 
verblijven en/of gehuisvest worden. 

4. WAT IS EEN SCHUILHOK?

Een schuilhok is geen stal. Dit impliceert dat men voor de uitbating van een schuilhok geen milieuvergunning 
nodig heeft.
De grens tussen ‘wat is een stal’ en ‘wat is een schuilhok’ is onduidelijk en leidt in de praktijk vaak tot discus-
sies en interpretatieverschillen. Soms is het ook een feitenkwestie. Een leidraad hierbij is de omzendbrief van 8 
juli 1997, gewijzigd via de omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002. Daarin is aangegeven dat een 
schuilhok steeds een eenvoudige constructie moet zijn, waarin één of meerdere paarden tijdelijk kunnen ver-
blijven (tijdelijke verblijfsruimte). De volgende voorwaarden moeten gezamenlijk vervuld zijn: 

Het schuilhok moet opgericht worden in een graasweide en is ruimtelijk geïsoleerd van het bedrijf of de 
woonplaats van de aanvrager.
De op te richten constructie dient ondubbelzinnig alle eigenschappen te vertonen van een schuilhok. Meer 
in het bijzonder moet dat blijken uit de beperkte afmetingen, de eenvoud van de constructie (met één zijde 
grotendeels of volledig open en te allen tijde met eenvoudige middelen volledig verwijderbaar) en de ge-
bruikte materialen (bij voorkeur hout).
De omvang van een schuilhok moet ook in verhouding zijn tot de begraasbare oppervlakte en de aard en het 
aantal paarden waarvoor het bestemd is, zodat op voorhand geen eenduidige afmetingen kunnen vooropge-
steld worden.

Het is uiteindelijk altijd de vergunningsverlenende overheid die zal beslissen of de aanvraag als een stal (ver-
gunningsplichtig), ofwel als een schuilhok (niet vergunningsplichtig) moet beoordeeld worden. 

vooraf na te gaan.
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5. WANNEER HEEFT U EEN VERGUNNING VOOR PAARDEN NODIG?

Er worden vier mogelijke situaties beschreven.

Subrubriek 9.4.3.: inheemse grote zoogdieren
Vergunningsplicht: zie tabel hieronder

Gebied Aantal standplaatsen Vergunningsplicht

Agrarisch gebied
(kleur gewestplan: geel)

Minder dan 20 Geen vergunning vereist

Vanaf 20 tot en met 200 Klasse 2

Meer dan 200 Klasse 1

Woongebied met landelijk karakter 
(kleur gewestplan: afwisselend rood-witte arcering)

Minder dan 10 Geen vergunning vereist

Vanaf 10 tot en met 200 Klasse 2

Meer dan 200 Klasse 1

Ander gebied

Minder dan 5 Geen vergunning vereist

Vanaf 5 tot en met 200 Klasse 2

Meer dan 200 Klasse 1

Voorbeelden

De exploitatie van 15 standplaatsen voor paarden in agrarisch gebied.  Er is geen vergunning vereist.
De exploitatie van 25 standplaatsen voor paarden in agrarisch gebied.  Er is een vergunning klasse 2 ver-
eist voor alle 25 standplaatsen.
De exploitatie van 25 standplaatsen voor paarden en 15 standplaatsen voor veulens die rechtstreeks zuigen 
aan de merrie en dus niet gespeend zijn, alle gelegen in agrarisch gebied.  Er is enkel een vergunning 
klasse 2 vereist voor de 25 standplaatsen.
De exploitatie van 210 standplaatsen voor paarden in agrarisch gebied.  Er is een vergunning klasse 1 ver-
eist voor alle 210 standplaatsen.

Paarden en runderen zijn beide inheemse grote zoogdieren, zodat u de standplaatsen voor de paarden samen 
moet tellen met de standplaatsen voor de runderen.

Subriek 9.3.4: idem als hiervoor
Vergunningsplicht -> Tabel: idem als hiervoor

Voorbeelden

De exploitatie van 16 standplaatsen voor runderen en 3 standplaatsen voor paarden (= 19 inheemse grote 
zoogdieren) in agrarisch gebied.  Er is geen vergunning vereist.
De exploitatie van 18 standplaatsen voor runderen en 3 standplaatsen voor paarden (= 21 inheemse grote 
zoogdieren) in agrarisch gebied.  Er is een vergunning klasse 2 vereist voor alle dieren, dus ook de 3 
standplaatsen voor paarden zijn vergunningplichtig.
De exploitatie van 198 standplaatsen voor runderen en 3 standplaatsen voor paarden (= 201 inheemse 
grote zoogdieren) in agrarisch gebied.  Er is een vergunning klasse 1 vereist voor alle dieren, dus ook de 3 
standplaatsen voor paarden zijn vergunningsplichtig.
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Situatie 3: Er worden naast paarden (en eventueel runderen) ook kippen en/of varkens en/of mest-

Subrubriek 9.5: gemengde inrichting
Vergunningsplicht is afhankelijk van een formule (de combinatieregel), zie tabel hierna

A = aantal standplaatsen kippen ouder dan 1 week
B = aantal standplaatsen varkens ouder dan 10 weken
C = aantal standplaatsen mestkalveren
D = som van aantal standplaatsen gespeende runderen en van aantal standplaatsen gespeende paarden (= 
inheemse grote zoogdieren)

Gebied Aantal standplaatsen Vergunningsplicht

Agrarisch gebied
(kleur gewestplan: geel)

Som: A/1 000 + B/20 + C/20 + D/20 < 1 Geen vergunning vereist

Som: A/1 000 + B/20 + C/20 + D/20 > 1
en
Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 =< 1

Klasse 2

Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 > 1 Klasse 1

Woongebied met landelijk 
karakter 
(kleur gewestplan: afwisse-
lend rood witte arcering)

Som: A/500 + B/10 + C/10 + D/10 < 1 Geen vergunning vereist

Som: A/500 + B/10 + C/10 + D/10 > 1
en
Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 =< 1

Klasse 2

Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 > 1 Klasse 1

Ander gebied

Som: A/50 + B/5 + C/5 + D/5 < 1 Geen vergunning vereist

Som: A/50 + B/5 + C/5 + D/5 > 1
en
Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 =< 1

Klasse 2

Som: A/20 000 + B/1 000 + C/500 + D/200 > 1 Klasse 1

Voorbeelden

De exploitatie van 50 kippen, 10 varkens, 5 runderen en 2 paarden in agrarisch gebied (50/1 000 + 10/20 + 
7/20 = 0,9 < 1).  Voor geen enkele diersoort is vergunning vereist.
De exploitatie van 500 kippen, 10 varkens, 5 runderen en 2 paarden in agrarisch gebied (500/1 000 + 10/20 
+ 7/20 = 1,35 > 1 en 500/20 000 + 10/1 000 + 7/200 = 0,295 =< 1).  Er is een vergunning klasse 2 
vereist voor alle dieren, dus ook de 2 standplaatsen voor paarden zijn vergunningplichtig.
De exploitatie van 50 000 kippen, 10 varkens, 5 runderen en 2 paarden in agrarisch gebied (50 000/20 000 
+ 10/1 000 + 7/200 = 2,545 > 1).  Er is een vergunning klasse 1 vereist voor alle dieren, dus ook de 2 
standplaatsen voor paarden zijn vergunningplichtig.

Struisvogels, schapen, geiten, herten, konijnen, nertsen of honden maken nooit deel uit van een gemende in-
richting (en dus ook niet van de onder situatie 3 vermelde formule). Dit houdt in dat de beoordeling in situatie 
4 van een al dan niet vergunningsplichtig aantal standplaatsen voor paarden zich altijd beperkt tot ofwel subru-
briek 9.4.3 (enkel paarden) ofwel tot subrubriek 9.5 paarden (en eventueel runderen) in combinatie met kippen 
en/of varkens en/of mestkalveren). Voor het aantal gehouden struisvogels, schapen, geiten, herten, konijnen, 
nertsen of honden moet altijd een afzonderlijke beoordeling voor die respectievelijke diersoort gebeuren.

Subrubriek 9.4.3.: enkel paarden
Subrubriek 9.5: gemengde inrichting als naast paarden (en eventueel runderen), ook kippen en/of varkens en/
of mestkalveren zouden aanwezig zijn. Vergunningsplicht is afhankelijk van een formule, zie tabel hierboven
Subrubriek 9.3.2: struisvogels
Subrubriek 9.6: schapen en geiten
Subrubriek 9.7: konijnen
Subrubriek 9.8: nertsen 
Subrubriek 9.9: honden
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Voorbeelden

De exploitatie van 250 konijnen-1-, 1 varken, 8 runderen en 3 paarden in agrarisch gebied (1/20 + 11/20 = 
0,6 < 1).  Voor geen enkele diersoort is vergunning vereist.
De exploitatie van 350 konijnen*, 1 varken, 8 runderen en 3 paarden in agrarisch gebied (1/20 + 11/20 = 
0,6 < 1).  Enkel voor de 350 standplaatsen van konijnen is een vergunning klasse 2 vereist; er is geen 
vergunningsplicht voor de overige diersoorten.
De exploitatie van 350 konijnen*, 1 varken, 18 runderen en 3 paarden in agrarisch gebied (1/20 + 21/20 = 
1,1 > 1 en 1/1.000 + 21/200 = 0,106 =< 1).  Er is een vergunning klasse 2 vereist voor alle dieren, dus 
ook de 3 standplaatsen voor paarden zijn vergunningplichtig.
De exploitatie van 11.000 konijnen-1-, 1 varken, 18 runderen en 3 paarden in agrarisch gebied.  Alle stand-
plaatsen van alle diersoorten zijn vergunningsplichtig als klasse 1 inrichting. Dus ook de 3 paarden. Dit om-
dat bij een inrichting waarbij de subrubrieken onder verschillende klassen vallen (nl. de konijnen als klasse 
1 en het varken, de runderen en de paarden als klasse 2) steeds de hoogste klasse van tel is voor de ganse 
inrichting.

Belangrijke opmerkingen

Vergunningsplichtig zijn stallen met standplaatsen. D.w.z. dat een paardenhouder die bijv. een nieuwe 
pensionstal met 40 paarden wil exploiteren, maar nu al weet dat hij de eerste jaren nooit méér dan 25 
paarden zal houden, tóch over een milieuvergunning moet beschikken voor 40 standplaatsen voor paar-
den.
Ook wanneer de paardenhouder de standplaatsen maar gedurende een zeer korte termijn (bijv. max. 14 
dagen tijdens een volledig jaar) zou benutten om zijn paarden te huisvesten, blijft de vergunningsplicht 
onverminderd van kracht. 
Enkel de paardenhouder die paarden houdt die op geen enkel ogenblik van het jaar in een stal komen 
(dus ook niet één dag), en bijgevolg steeds permanent op de weide verblijven, hoeft voor deze paarden 
niet over een milieuvergunning te beschikken; er worden immers geen standplaatsen benut.
Elke paardenstal moet gebouwd worden uit duurzame en degelijke materialen. De volle vloeren moeten 
uitgevoerd worden in verhard materiaal en mestdicht zijn (= geen mest doorlaten). Het is verboden de 

-
den naar oppervlaktewateren, riolering of een verliesput.
In tegenstelling tot varkens- en pluimveehouderijen moet u bij de oprichting van een stal voor paarden of 
het veranderen van de paardenhouderij of het verder exploiteren ervan, geen rekening houden met be-
paalde minimale afstandsregels t.o.v. hindergevoelige gebieden zoals bijv. een woonuitbreidingsgebied of 
een natuurreservaat. In principe is dus enkel het gebied waarin de paardenstal(len) ligt belangrijk, niet de 
omliggende gebieden.
Het is verboden om paardenhouderijen met één of meer stallen, ongeacht het aantal dieren dat wordt 
gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend grondwaterwingebied en/of de bij-
horende beschermingszones liggen.
In agrarisch gebied gelden geen bovengrenzen voor het houden van paarden. Het blijft over het algemeen 
wél verboden om stallen met meer dan 200 standplaatsen voor paarden te exploiteren als die stallen ge-
legen zijn in een ander gebied dan woongebied met landelijk karakter of ander dan agrarisch gebied (bijv. 
parkgebied). Omvat de exploitatie meer dan 500 standplaatsen voor paarden, dan geldt ook het verbod 
om te exploiteren in een woongebied met landelijk karakter.
Het vergunningenbeleid is sinds 1 januari 2008 volledig losgekoppeld van het mestdecreet. Dit betekent 
dat vanaf die datum alle regels vervallen die in het mestdecreet waren opgenomen en waaraan elke ver-
gunningsaanvraag m.b.t. het exploiteren van paarden moest voldoen.

-1-: Standplaatsen voor konijnen zijn in agrarisch gebied pas vergunningsplichtig vanaf meer dan 300 stuks (als klasse 2 inrichting). Vanaf meer 
dan 10 000 standplaatsen is een klasse 1 vergunning vereist.
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C. RUBRIEK ‘MESTOPSLAG’

1. WELKE RUBRIEK?

Rubriek 28 (Mest of meststoffen) van de indelingslijst, subrubriek: 28.2.

2. WAT IS VERGUNNINGSPLICHTIG?

De plaats waar paardenmest wordt opgeslagen.

3. WAT MET PAARDENMEST DIE ZICH IN DE STAL/PAARDENBOX BEVINDT?

Deze opslag is niet vergunningsplichtig.

4. WAT ZIJN DE CONSTRUCTIEVOORWAARDEN VAN EEN OPSLAGPLAATS VOOR PAARDENMEST BUITEN DE STAL?

De vloer is ondoordringbaar zodat er geen mestsappen in de bodem kunnen dringen.
De opslagplaats is langs drie zijden omgeven door volledig mestdichte wanden van voldoende hoogte. De 
vierde zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van drain- en regenwater uit de opslagplaats niet 
mogelijk is.
Mestsappen en afvloeiwater moeten opgevangen worden in een mestdichte opvangput (minimale grootte is 
niet bepaald).

5. HOE GROOT MOET DE MESTOPSLAGPLAATS ZIJN?

De milieuwetgeving stelt dat men een periode van 6 maanden moet kunnen overbruggen. Enkel bij productie 
van stalmest-2- (ingestrooide stallen) wordt deze periode ingekort tot minimum 3 maanden. 

Een volwassen paard produceert gedurende één jaar ongeveer 15,5 ton mest of bij een volume gewichtsver-
houding van 0,714: ongeveer 22 m³ mest. Over een periode van 3 maanden houdt dit een mestproductie in 
van 5,50 m³.

Voorbeeld
Een paardenpension met 40 standplaatsen voor paarden (alle ingestrooid), moet over een minimale opslagca-
paciteit van 220 m³ beschikken.

6. MOET IK OOK OVER EEN MESTOPSLAGPLAATS TE BESCHIKKEN ALS DE MEST ALTIJD RECHTSTREEKS VANUIT DE STAL/BOX WORDT

AFGEVOERD NAAR EEN EXTERN VERZAMELPUNT OF EEN BE- OF VERWERKINGSEENHEID?

Nee.
De wetgeving stelt dat u als exploitant aan de bepaling inzake minimale opslagcapaciteit voldoet als u kan aan-
tonen dat u op een ander reglementaire manier de periode van 6, resp. 3 maanden kan overbruggen zonder de 
paardenmest op landbouwgrond uit te spreiden.

-2-: Stalmest: mengsel van stro en uitwerpselen van runderen, paarden, schapen of varkens, met een drogestofgehalte van 
het mengsel van minimum 20 procent en waarbij het mengsel als vaste mest is ontstaan door het huisvesten van deze dieren 
in ingestrooide stallen.
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7. WANNEER HEEFT U EEN VERGUNNING VOOR MESTOPSLAG NODIG?

Vergunningsplicht: zie tabel hieronder

Gebied Opslagcapaciteit Vergunningsplicht

Agrarisch gebied
(kleur gewestplan: geel)

Minder dan 10 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 10 m³ tot en met 5 000 m³ Klasse 3

Méér dan 5 000 m³ Klasse 2

Woongebied met landelijk karakter 
(kleur gewestplan: afwisselend rood 
witte arcering)

Minder dan 5 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 5 m³ tot en met 100 m³ Klasse 3

Méér dan 100 m³ tot en met 1 000 m³ Klasse 2

Méér dan 1 000 m³ Klasse 1

Ander gebied

Minder dan 2 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 2 m³ tot en met 10 m³ Klasse 3

Méér dan 10 m³ tot en met 100 m³ Klasse 2

Méér dan 100 m³ Klasse 1

Voorbeelden

De exploitatie van 150 m³ mestopslag in agrarisch gebied.  Er is een melding klasse 3 vereist.
De exploitatie van 150 m³ in woongebied met landelijk karakter.  Er is een vergunning klasse 2 vereist.
De exploitatie van 150 m³ in een parkgebied.  Er is een vergunning klasse 1 vereist.

Opmerkingen

Er is een uitzondering op de vergunningsplicht voor de opslag van paardenmest mits alle volgende voor-
waarden gerespecteerd worden: 

Deze opslag gebeurt op de akker.
Deze opslag bevindt zich in agrarisch gebied.
De mest is bedoeld om uit te spreiden op de akker waarop hij zich bevindt.
Deze opslag duurt niet langer dan 3 maanden.
De volgende minimumafstanden worden gerespecteerd: 

de afstand tot de perceelsgrens en oppervlaktewater bedraagt tenminste 10 m;
de afstand tot de woning van derden bedraagt tenminste 100 m.

Het is verboden om een mestopslagplaats te exploiteren die geheel of gedeeltelijk ligt in een afgebakend 
grondwaterwingebied en/of de bijhorende beschermingszones.
Het is verboden om een nieuwe mestopslagplaats te exploiteren in een woongebied of waarvan de be-
drijfsgebouwen en/of opslagruimten op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied liggen.
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D. RUBRIEK ‘MANEGES & TORNOOIEN’

1. WELKE RUBRIEK?

 van de indelingslijst, subrubriek 32.4.

2. WAT IS VERGUNNINGSPLICHTIG?

Iedere rijschool of manege of inrichting voor verhuur en africhting van paarden, alsook elk tornooi (voor ruiter-, 
draf-, ren- en mensport) moeten beschikken over een milieuvergunning klasse 2.

De wetgever voorziet evenwel in een aantal uitzonderingen waarbij geen milieuvergunning vereist is. Deze 
niet vergunningsplichtige activiteiten zijn: 

tornooien die maximaal tweemaal per jaar georganiseerd worden op hetzelfde perceel of op dezelfde perce-
len en die telkens maximaal drie opeenvolgende dagen duren;
particulier gebruik;
activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden zoals kermissen, carnavals, ed. 

Concreet houdt dit o.a. in dat bijv. een ruitertornooi dat tweemaal per jaar wordt georganiseerd op hetzelfde 
perceel of dezelfde percelen en dat maximaal drie opeenvolgende dagen duurt, geen vergunningsplichtige ac-
tiviteit is. De organisator van het tornooi moet dus volgens de bovenvermelde voorwaarden geen vergunning 
klasse 2 aanvragen.
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E. ANDERE (MOGELIJKE) VOORKOMENDE
RUBRIEKEN

1. AFVALWATER

Dit is afvalwater dat enkel bestaat uit water dat afkomstig is van normale huishoudelijke activiteiten, van sani-
taire installaties, van keukens of van het reinigen van gebouwen zoals woningen en kantoren.
U heeft in principe geen vergunning nodig om HA te lozen dat afkomstig is van woongelegenheden (met inbe-
grip van de eventuele bijhorende zuiveringsinstallatie, een septische put of zeef of rooster voor het afscheiden 
van grove bestanddelen).

 Een inwo-
nersequivalent of IE is een maat voor de vuilvracht van het afvalwater, vergelijkbaar met de vuilvracht die 1 
persoon produceert. 1 IE = het gebruik van afvalwater (afkomstig van regen- en/of leiding- en/of grond- en/
of oppervlaktewater) per jaar per persoon. U hoeft dus geen vergunning aan te vragen voor het lozen van HA 
dat afkomstig is van maneges (bijv. het afvalwater van sanitaire voorzieningen voor werknemers en bezoekers) 
tot een vuilvracht van 20 IE. Een groot discussiepunt in dit verhaal is wanneer men kan spreken over een vuil-
vracht van 20 IE? Hiervoor zijn nergens normen of cijfers voor vastgelegd. Het is een feitenkwestie. In de prak-
tijk wordt vaak gesteld dat 1 IE gelijk is aan het gebruik van 30 m³ afvalwater per jaar per persoon.

Moet ik mijn afvalwater zuiveren?

Het afvalwater moet gezuiverd worden en hoe dit moet gebeuren is afhankelijk van de ligging van uw woning/
bedrijf volgens een zoneringsplan. Deze plannen leggen vast hoe het huishoudelijk afvalwater van elke stukje 
Vlaanderen gezuiverd zal worden. De plannen geven aan waar in een bepaalde gemeente de woningen al aan-
gesloten zijn op een collectieve zuiveringsinstallatie, waar in de toekomst nog riolering zal worden aangelegd en 

-
tieve zuivering. Voor deze laatste zal het afvalwater moeten gezuiverd worden in een individuele behandelings-
installatie voor afvalwater, kortweg IBA. 
Om de zoneringsplannen voor iedereen digitaal raadpleegbaar te maken, ontwikkelde de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) het ‘geoloket zoneringsplannen’. Dit is een internettoepassing die toelaat om op een eenvoudige 
manier te weten te komen in welke zuiveringszone uw woning of bedrijf gelegen is, hoe uw afvalwater gezui-
verd zal worden en wie daarvoor de inspanningen zal moeten leveren. Wie wil uitzoeken in welke zuiverings-
zone hij zich bevindt, kan dit doen via het internet: http://geoloket.vmm.be/zonering. Voor meer info kunt u 
terecht bij de VMM, de adressen staan achteraan in de brochure.

2. PRODUCTIE VAN ELECTRICITEIT

Aard Klasse

Tot 100 kW vrijgesteld

Vanaf 100 kW tot en met 10 000 kW 2

Méér dan 10 000 kW 1

-
naal vermogen.

Aard Klasse

Minder dan 100 kVA vrijgesteld

Vanaf 100 kVA tot en met 1 000 kVA 3

Méér dan 1 000 kVA 2
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3. STALLEN VAN VOERTUIGEN

Rubriek 15: Garages en parkeerplaatsen voor motorvoertuigen, subrubriek 15.1: stallen van voer-

ruimte.

Aard Klasse

Minder dan 3 voertuigen vrijgesteld

Vanaf 3 voertuigen tot en met 25 voertuigen 3

Méér dan 25 voertuigen 2

4. OPSLAG VAN GASSEN

Aard Klasse

Totaal geïnstalleerde drijfkracht minder dan 5 kW vrijgesteld

Totaal geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW tot en met 200 kW 3

Totaal geïnstalleerde drijfkracht van méér dan 200 kW 2

Rubriek 16: Gassen, subrubriek 16.8: opslagplaats van gassen in vaste reservoirs (gastank).

Aard Klasse

Tot en met 3 000 liter 3

Van méér dan 3 000 liter tot en met 10 000 liter 2

Méér dan 10 000 liter 1

5. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

-
-

Aard Klasse

Totaal inhoudsvermogen minder dan 200 kg vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 200 kg tot en met 1 000 kg-3- 3

Totaal inhoudsvermogen méér dan 1 000 kg-3- tot en met 50 000 kg-3- 2

Méér dan 50 000 kg 1

Aard Klasse

Totaal inhoudsvermogen minder dan 50 liter vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 50 liter tot 500 liter-3- 3

Totaal inhoudsvermogen méér dan 500 liter tot en met 30 000 liter-3- 2

Méér dan 30 000 liter 1

-3- : Als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied.
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-

Aard Klasse

Totaal inhoudsvermogen minder dan 100 liter vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 100 liter tot 5 000 liter 3

Totaal inhoudsvermogen méér dan 5 000 liter tot en met 100 000 liter 2

Méér dan 100 000 liter 1

Aard Klasse

Voor de verwarming van een woning (= PARTICULIERE TANK)

Totaal inhoudsvermogen minder dan 5 000 liter vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 5 000 liter tot 20 000 liter 3

Voor de verwarming van gebouwen die niet hoofdzakelijk als woning gebruikt worden (= BEDRIJFSTANK)

Totaal inhoudsvermogen minder dan 100 liter vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 100 liter tot en met 20 000 liter 3

Ongeacht de aard van bestemming van verwarming

Totaal inhoudsvermogen méér dan 20 000 liter tot en met 500 000 liter 2

Méér dan 500 000 liter 1

Wat hierna volgt is enkel van toepassing op gebruik van met een inhoud van minder dan 
5 000 liter en vrijgesteld van vergunningsplicht. Voor de opslag van 5 000 liter of meer in particulier verband of 
voor een opslag in niet-particulier verband (= bedrijfstank) neemt u best contact op met de gemeentelijke mi-
lieudienst.

-
de tank is een tank die vóór 1 augustus 1995 een eerste maal werd gevuld.

Andere regels zijn ook van toepassing als uw tank bovengronds geplaatst is (reservoirs in open lucht of in een 
binnenruimte geplaatst), en ook als uw tank ondergronds geplaatst is (reservoirs in vollegrond of in een niet-
toegankelijke groeve; een groeve is een ondergrondse constructie in metselwerk of beton die geen deel uitmaakt 
van een gebouw en waarin de tank geplaatst wordt) (Wetgevend kader: Hoofdstuk 6.5 van VLAREM Titel II).
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Schematisch:

Nieuwe tanks

Bovengronds Ondergronds

Materiaal metaal
thermohardende kunststof (PVC)
roestvrij staal
prefabconstructie (betonnen cilindri-
sche houders waarin een metalen hou-
der is geplaatst)
niet thermohardende kunststof, mits 
drukproef
ander opslagsysteem (mits erkenning 
door milieudeskundige)

metaal: dubbelwandig
thermohardende kunstof (PVC)
roestvrijstaal
prefabconstructie (betonnen cilindri-
sche houders waarin een enkelwan-
dige metalen houder is geplaatst)
ander opslagsysteem (mits erkenning 
door milieudeskundige)

Plaatsing in of boven een inkuiping (uitgezon-
derd: dubbelwandige houders of pre-
fabconstructies, mits permanent lekde-
tectiesysteem)

minstens 1 meter van de perceels-
grenzen van derden
minstens 0,5 meter tussen de ver-
schillende houders

Controle vrijgesteld vanaf datum plaatsing om de 5 jaar 
door een erkend technicus-4-

Buiten gebruikstelling - onder toezicht van een erkend techni-

ledigen en reinigen. Indien niet mo-
gelijk, opvullen met inert materiaal 
(zand of schuim)

Overige verplichtingen ontluchtingssysteem
waarschuwings- of beveiligheidssysteem

Plaatsing: wie? Door een gemachtigd installateur of een erkend technicus. Na plaatsing brengt hij 

Er hoeft geen melding meer te gebeuren bij de VMM.

Bestaande tanks

Bovengronds - Ondergronds

De meeste bepalingen van nieuwe tanks gelden eveneens voor bestaande tanks. Alle bestaande tanks moes-
ten al een eerste maal gecontroleerd zijn door een erkende technicus. Vanaf de datum van deze eerste con-
trole volgden dan de periodieke controles.

Bestaande houders hoeven evenwel niet te voldoen aan de bepalingen over de constructiewijze en de af-
standsregels. Dit betekent dat ze in gebruik mogen blijven ongeacht het materiaal waaruit ze vervaardigd 
zijn en ongeacht de plaats waar ze staan (t.o.v. perceelsgrenzen en t.o.v. elkaar), uiteraard op voorwaarde 
dat deze tanks de controles doorstaan. Bij vervanging van een bestaande tank, mag de nieuwe tank boven-
dien op dezelfde plaats komen.

-4-: De controle door de erkende technicus omvat o.m. een visuele controle, een controle van het waarschuwings- of overvul-

met een permanent lekdectectiesysteem.

tank goedgekeurd is. Een oranje merkplaat betekent dat er bepaalde gebreken werden vastgesteld die evenwel geen aan-
leiding geven tot verontreinigingen. In dit geval mag de particulier de tank verder gebruiken tijdens een overgangsperiode 
van maximum 6 maanden. In die periode moet de particulier de tank laten herstellen en opnieuw laten controleren. Een rode 
merkplaat betekent ernstige gebreken. De particulier mag de tank niet meer bijvullen. Binnen de 14 dagen moet dit ook aan 
de VMM gemeld worden. Pas na een vakkundige herstelling en een nieuwe goedkeuring door een erkende technicus mag de 
particulier de houder opnieuw in gebruik nemen.
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Aard Klasse

Totaal inhoudsvermogen minder dan 200 liter vrijgesteld

Totaal inhoudsvermogen vanaf 200 liter tot 50 000 liter 3

Totaal inhoudsvermogen méér dan 50 000 liter tot en met 5 000 000 liter 2

Méér dan 5 000 000 liter 1

-5- voor motor-
voertuigen.

Aard Klasse

Inrichtingen met max. 1 verdeelslang 3

Inrichtingen met max. 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen wor-
den bevoorraad

2

Overige inrichtingen 1

-

Aard Klasse

Kleiner is dan 50 kg of 50 liter vrijgesteld

Tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter 3

Opmerking

Als alle producten van de rubrieken 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5 en 17.3.7 (elk afzonderlijk) alleen aanwezig zijn in 
verpakkingen van max. 25 liter/kg en de totale hoeveelheid minder bedraagt dan 5 000 liter/kg, dan kunnen 
ze samen onder deze rubriek vermeld worden.

6. OPSLAG VAN FOURAGE

Aard Klasse

In een besloten ruimte (LOKAAL)

Minder dan 20 ton of 40 m³ vrijgesteld

Méér dan 20 ton tot en met 100 ton of méér dan 40 m³ tot en met 200 m³-6- 3

Méér dan 100 ton of méér dan 200 m³ 2

In openlucht

Minder dan 100 ton of 200 m³ vrijgesteld

Méér dan 100 ton tot en met 400 ton of méér dan 200 m³ tot en met 800 m³-6- 3

Méér dan 400 ton of méér dan 800 m³ 2

-5-: De keuring ervan moet gebeuren door een erkend milieudeskundige.
-6-: Als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied.
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7. OPSLAG VAN KUNSTMEST

Rubriek 28: Mest of meststoffen, subrubriek 28.1: opslag van kunstmeststoffen.

Aard Klasse

Tot 20 ton vrijgesteld

Vanaf 20 ton tot en met 100 ton 3

Méér dan 100 ton 2

8. SMEDERIJEN

Aard Klasse

Minder dan 5 kW vrijgesteld

Vanaf 5 kW tot en met 100 kW 3

Méér dan 10 kW tot en met 200 kW 2

Méér dan 200 kW 1

9. VAST OPGESTELDE MOTOREN

-

vermogen van.

Aard Klasse

Tot 10 kW vrijgesteld

Vanaf 10 kW tot en met 100-7- kW 3

Méér dan 100-7- kW tot en met 500-7- kW 2

Méér dan 500 kW 1

10. BE- EN VERWERKEN VAN ZUIVELPRODUCTEN

-

Aard Klasse

Minder dan 5 kW vrijgesteld

Vanaf 5 kW tot en met 100-7- kW 3

Méér dan 100 kW tot en met 500-7- kW 2

Meer dan 500-7- kW 1

-7-: Als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied.
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11. OPSLAG VAN GROENVOEDERS

Rubriek 45: Voedings- en genotsmiddelenindustrie, subrubriek 45.14: opslagplaats voor groenvoe-
ders met sapverliezen (bijv. voederkuil)

Vallen hier niet onder en zijn dus niet vergunningsplichtig: niet-gemalen voederbieten, aardappelen en andere 
knol- of wortelvruchten, zoals bijv. wortelen.

Gebied Opslagcapaciteit Vergunningsplicht

Agrarisch gebied
(kleur gewestplan: geel)

 Minder dan 1 000 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 1 000 m³ Klasse 2

Woongebied met landelijk karakter (kleur ge-
westplan: afwisselend rood-witte arcering)

Minder dan 25 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 25 m³ Klasse 2

Ander gebied

Minder dan 2 m³ Geen vergunning vereist

Vanaf 2 m³ tot en met 10 m³ Klasse 3

Méér dan 10 m³ Klasse 2

12. GRONDWATERWINNING

Rubriek 53: Winning van grondwater, subrubriek 53.8: grondwaterwinningsputten, grondwaterwin-
ning en de winning van oppervlaktewater met een opgepompt debiet.

Aard Klasse

Van minder dan 500 m³/jaar 3

Vanaf 500 m³/jaar tot 30 000 m³/jaar 2

Vanaf 30 000 m³/jaar of meer 1

Er zijn twee uitzonderingen die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht:

een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt;
een grondwaterwinning van minder dan 500 m³ per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke 
doeleinden wordt gebruikt.

Wat met regenwater?

In nagenoeg elke nieuw afgeleverde milieuvergunning zal de exploitant voorwaarden terugvinden over opvang 
en gebruik van regen- of hemelwater. Ter bescherming van de watervoerende grondwaterlagen in Vlaanderen 
die meer en meer worden aangetast, is een maximaal gebruik van regenwater immers noodzakelijk. 
Daarom moet het hemelwater afkomstig van het dak van de woning, bedrijfsgebouwen en eventueel aanslui-
tende verhardingen, maximaal opgevangen worden in één of meerdere hemelwaterputten. Dit opgevangen 
hemelwater moet maximaal aangewend worden en minstens gebruikt worden voor de toiletspoeling of andere 
laagwaardige toepassingen, zoals het reinigen van lokalen, stallen, dieren, voertuigen, e.a.
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F. VEEL GESTELDE VRAGEN

1. WANNEER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG, WANNEER EEN MELDING?

Een paardenhouder met een paardenhouderij van de eerste of tweede klasse heeft daarvoor een milieuvergun-
ning nodig. Als hij een inrichting van de derde klasse exploiteert (bijv. enkel mestopslag), volstaat een melding. 
Ook voor veranderingen van inrichtingen moet u een milieuvergunningsaanvraag of een meldingsdossier indie-
nen

Als algemene regel geldt dat u voor een nieuwe inrichting, hernieuwing van de milieuvergunning of voor een 
verandering van een inrichting een milieuvergunning moet aanvragen bij de bevoegde vergunningsverlenende 
overheid.

Soms kan een verandering van een inrichting vergund worden via een melding. Het voordeel van een melding 
ten opzichte van een milieuvergunningsaanvraag is dat bij een melding de procedure heel wat korter en goed-
koper is, er geen openbaar onderzoek vereist is en er (soms) geen adviezen moeten ingewonnen worden. Voor-
beelden van (kleine) veranderingen waarvoor de procedure van een “melding kleine verandering” volstaat zijn: 

het herschikken van paarden tussen de verschillende stallen, maar zonder uitbreiding van het aantal paar-
den en zonder opname van een nieuw kadastraal perceel in de melding;
het verplaatsen van reeds vergunde rubrieken op reeds vergunde percelen (bijv. een mestopslagplaats, een 
mazouttank);
kleine uitbreidingen (bijv. opslag van groenvoeders) en uitbreidingen met klasse 3 rubrieken op reeds ver-
gunde percelen.

Deze eenvoudige procedure kan alleen gevolgd worden als de melding (kleine) verandering: 
geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt;
geen verhoging van klasse teweegbrengt;
geen toevoeging betreft (d.w.z. de verandering van een vergunningsplichtige activiteit leidt niet tot een uit-
breiding van de inrichting in oppervlakte waarbij niet eerder vergunde kadastrale percelen worden aange-
sneden). Als het om een toevoeging zou gaan is altijd een vergunningsaanvraag vereist.

Het is uiteindelijk altijd de vergunningsverlenende overheid die zal beslissen of u de procedure van een milieu-
vergunning of de procedure van een melding moet volgen. Hiertegen is bovendien geen beroep mogelijk.

Bij twijfel is het raadzaam vooraf de vergunningsverlenende overheid te contacteren.

Opmerking

-
stuur bij de dienst leefmilieu kan afhalen.
Bij een verandering van een klasse 3 rubriek op een klasse 2 of klasse 1 inrichting, kan er een gewone 
melding gebeuren volgens de procedure van een klasse 3 inrichting. Die melding moet wel ingediend 
worden bij de vergunningsverlenende overheid die voor de inrichting bevoegd is. Deze overheid neemt in 
principe steeds gewoon akte van de melding. Bijv. het meldingsformulier met als voorwerp ‘het verplaat-
sen van 250 m³ vaste mestopslag op een paardenhouderij van 150 paarden’ (ligging agrarisch gebied), 
moet ingediend worden bij het gemeentebestuur.

2. BIJ WIE MOET IK MIJN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG OF MELDING INDIENEN?

Dit moet gebeuren bij de bevoegde overheid. Dit is de overheid die bevoegdheid heeft over het grondgebied 
waar uw inrichting ligt.

Procedure Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Milieuvergunningsaanvraag Deputatie College College

Melding Deputatie College College

Er is steeds één beroep mogelijk bij: Minister Deputatie Deputatie

Minister: de minister bevoegd voor Leefmilieu in Vlaanderen

-
lijkheid om gehoord te worden door een milieuvergunningscommissie.
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3. WANNEER MAG IK STARTEN MET HET UITVOEREN VAN DE AANGEVRAAGDE VERANDERING?

-
verlenende overheid.

4. WAT BIJ EEN OVERNAME VAN DE MILIEUVERGUNNING?

Een milieuvergunning wordt afgeleverd aan een verantwoordelijk persoon, de exploitant genaamd (natuurlijk 
persoon of rechtspersoon). De vergunning verleent aan de exploitant het recht om op een groep van kadastrale 
percelen (eveneens vermeld op de milieuvergunning) één of meerdere vergunningsplichtige activiteiten te ex-
ploiteren. Verandert die exploitant, dan moet dat vooraf gemeld worden aan de bevoegde overheid. Dit gebeurt 

melding van overname gewoon akte nemen. Is de inrichting een klasse 2 inrichting, dan moet de melding van 
overname ingediend worden bij de gemeente. Is de inrichting een klasse 1 inrichting, dan is de Deputatie be-
voegd.
Een overname betekent niets anders dan een naamswijziging van de exploitant. Aan de rubrieken of aan de 
inrichting of aan de ligging van de stallen verandert er niets.

5. HOELANG IS EEN MILIEUVERGUNNING GELDIG?

Een milieuvergunning wordt toegekend voor een periode van maximaal 20 jaar. Er wordt ook een termijn van 
ingebruikname vermeld op de milieuvergunning. Die is maximaal 3 jaar, dikwijls 200 dagen.

Een milieuvergunning vervalt echter van rechtswege voor de inrichting die of voor het gedeelte van de inrich-
ting dat:

niet in gebruik werd genomen binnen de termijn van ingebruikname;

artikel 47, §2 van het mestdecreet haar activiteiten gedurende max. 5 jaar geheel of gedeeltelijk heeft stop-
gezet.

Opmerking

Er bestaat een wettelijk vastgelegde koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuver-

6. HOELANG IS EEN MELDING KLEINE VERANDERING GELDIG?

Een melding wordt steeds vergund voor een bepaalde termijn waarvan de einddatum die van de lopende ver-
gunning niet mag overschrijden.

7.WANNEER MOET IK EEN MILIEUVERGUNNING HERNIEUWEN?

Als de termijn van een lopende milieuvergunning dreigt te verstrijken, moet u tussen de 18de en 12de maand 
voor het verval van de milieuvergunning een aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning indienen. In 
afwijking hiervan kan u voor een drietal gevallen de aanvraag tot hernieuwing vroeger indienen:

Er is een overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant gepland.
De exploitant van de vergunde inrichting beoogt een belangrijke verandering (bijv. afbraak van een bestaan-
de stal en vervanging door nieuwbouw). In dit geval kan u naast de verandering van de milieuvergunning 
eveneens een hernieuwing van de volledig vergunde toestand aanvragen.
Als de milieuvergunning ten laatste vervalt op 1 september 2011, kan de hernieuwing ervan al ingediend 
worden vanaf 48 maanden voor de vervaldag.

Opmerking

Het is altijd aangewezen om bij elk milieuvergunningdossier na te gaan of de rest van de vergunning niet 
gelijktijdig (en dus vroegtijdig) kan hernieuwd worden.
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8. WIE MOET ADVIES VERLENEN OVER DE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG OF DE MELDING?

Wie voor welke rubriek en vanaf wanneer, een advies moet verlenen staat op de indelingslijst, die als bijlage bij 
VLAREM Titel I is gevoegd.

Bij een klasse 2 aanvraag verleent de milieudienst van de gemeente waar de inrichting gelegen is steeds 
een advies. Naargelang de aangevraagde rubrieken moeten daarnaast één of meerdere overheidsinstan-
ties eveneens een advies uit brengen. Bijv. voor de rubriek grondwaterwinning is het advies vereist van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer. 
Bij een klasse 1 aanvraag verlenen, naast het gemeentebestuur én de provinciale milieudienst van de locatie 
waar de inrichting ligt, steeds twee overheidinstanties een advies. Het betreft het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie, Afdeling milieuvergunningen en het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen. Naar-
gelang de rubrieken kunnen daarnaast bijkomende overheidsinstanties om advies gevraagd worden. Als er 
bijv. grondwaterwinning (subrubriek 53.8) wordt aangevraagd, moet ook de Vlaamse Milieumaatschappij, 
afdeling Operationeel Waterbeheer advies verlenen.

9. WAT ALS ER OP DE INRICHTING RUBRIEKEN VAN VERSCHILLENDE KLASSEN ZIJN?

In dat geval bepaalt de hoogste klasse de procedure voor de hele inrichting.
Bijv. een inrichting met standplaatsen voor 30 000 slachtkippen en 5 paarden in agrarisch gebied (= klasse 1) 
baat een opslag van 50 m³ mest uit (= klasse 3). Omwille van het aantal kippen is de volledige inrichting een 
klasse 1 inrichting en moet elke aanvraag via de Deputatie gebeuren.

10. WAT ALS DE INRICHTING ZICH UITSTREKT OVER TWEE GEMEENTEN OF TWEE PROVINCIES?

In dat geval moeten alle betrokken overheden aangeschreven worden.

Klasse 1: de Deputaties van de respectievelijke provincies waar de inrichting gelegen is;
Klasse 2:  de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de respectievelijke gemeenten waar de inrich-

ting gelegen is;
Klasse 3: de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de respectievelijke gemeenten waar de inrich-

ting gelegen is.

11. WAT ALS ER DE INRICHTING ZICH UITSTREKT OVER TWEE VERSCHILLENDE GEWESTPLAN BESTEMMINGEN?

In dat geval bepaalt de hoogste klasse de procedure voor de hele inrichting.

Bijv. een paardenpension met 50 standplaatsen in een agrarisch gebied (= klasse 2), baat een opslag van 150 
m³ mest uit die gelegen is in een parkgebied. Die opslag is omwille van de ligging in parkgebied een klasse 1 
inrichting. Gevolg, de volledige inrichting wordt een klasse 1 inrichting. De aanvraag moet gebeuren bij de De-
putatie.

12. IS ER EEN VERBAND TUSSEN DE MILIEUVERGUNNING EN HET MESTDECREET?

Het stand-still principe of de vergunningsstop hield begin 2008 op te bestaan. Dit houdt in dat iedereen sinds 1 
januari 2008 opnieuw nieuwe milieuvergunningen of uitbreidingen van bestaande milieuvergunningen kan aan-
vragen. 
Uiteraard is het altijd de vergunningsverlenende overheid die zal beslissen of er al dan niet een vergunning of 
melding kan verleend worden.
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G. ADRESSEN

1. MILIEUDIENST VAN DE GEMEENTE

Voor alle aanvragen die tot de bevoegdheid van een gemeentebestuur behoren (klasse 3, meldingen klasse 2 
en milieuvergunningsaanvragen klasse 2), is het contactpunt de milieudienst van de betrokken gemeente.

2. PROVINCIALE MILIEUVERGUNNINGSDIENST

Voor alle aanvragen die tot de bevoegdheid van de provincie behoren (beroepen klasse 2, meldingen klasse 1 
en milieuvergunningsaanvragen klasse 1) is het contactpunt de dienst milieuvergunningen van de betrokken 
provincie.

Oost-Vlaanderen
Provinciehuis 
Dienst milieuvergunningen
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Tel.: 09 267 80 00
secretariaatpmvc@oost-vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos 
Dienst milieuvergunningen
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries) 
Tel.: 050 40 31 11 
milieuvergunningen@west-vlaanderen.be

Vlaams Brabant
Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst milieuvergunningen
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Tel.: 016 26 72 52
pmvc@vlaamsbrabant.be

Limburg
Provinciehuis 
Dienst milieuvergunningen
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tel.: 011 23 83 04
minaverg@limburg.be

Antwerpen
Provinciebestuur Antwerpen
Departement Leefmilieu
Dienst milieuvergunningen
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 240 57 45
milieu@admin.provant.be

3. DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE, AFDELING MILIEUVERGUNNINGEN

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse overheid is 
de ‘bewaker’ van de milieureglementering. Zij verlenen steeds advies bij elke klasse 1 aanvraag, melding klasse 
1 en beroepen van een klasse 2 inrichting. U kan steeds bij hen terecht voor inhoudelijke informatie en infor-
matie over procedures en milieuvergunningsvoorwaarden.

Hoofdbestuur
Koning Albert II–laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel.: 02 553 79 97
milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be
www.lne.be

Buitendienst Oost-Vlaanderen
Apostelhuizen 26K, 9000 Gent
Tel.: 09 235 58 20
milieuvergunningen.ovl@lne.vlaanderen.be
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Buitendienst West-Vlaanderen
Koningin Astridlaan 29 bus 7, 8200 Brugge
Tel.: 050 40 43 11
milieuvergunningen.wvl@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Vlaams-Brabant
Waaistraat 1, 3000 Leuven
Tel.: 016 21 11 00
milieuvergunningen.vbr@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
Tel.: 011 74 25 80 
milieuvergunningen.liml@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 61, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 224 64 81
milieuvergunningen.ant@lne.vlaanderen.be

4. AGENTSCHAP RUIMTELIJKE ORDENING

Voor vragen over stedenbouwkundige vergunningen is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Voor vragen 
over concrete dossiers kan u contact opnemen met het Agentschap Ruimtelijke Ordening 

Hoofdbestuur Agentschap R-O Vlaanderen
ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed
Koning Albert II-laan 19, 1210 BRUSSEL
Tel.: 02 553 83 34
ro.vlaanderen@rwo.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening 
Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
Tel.: 09 265 45 11 
ro.ovl@rwo.vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening 
Werkhuisstraat 9, 8000 BRUGGE
Tel. : 050 44 28 11
ro.wvl@rwo.vlaanderen.be

Vlaams-Brabant
Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening 
Blijde-Inkomststraat 105, 3000 LEUVEN
Tel.: 016 24 98 18 
ro.vbr@rwo.vlaanderen.be

Limburg
Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening
VAC - Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt
Tel.: 011 74 21 00 
ro.limb@rwo.vlaanderen.be

Antwerpen
Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening
Lange Kievitstraat 111/113 bus 52, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 224 60 20
ro.ant@rwo.vlaanderen.be

5. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

(VMM), Afdeling Operationeel Waterbeheer.

Hoofdbestuur
A. Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
Tel.: 053 72 62 11
www.vmm.be
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Buitendienst Oost-Vlaanderen
Elfjulistraat 43, 9000 Gent
Tel.: 09 244 83 11
water.ovl@vmm.be

Buitendienst West-Vlaanderen
Kantoorgebouw Wentbridge
Zandstraat 255 bus 4, 8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel.: 050 45 42 00
water.wvl@vmm.be

Buitendienst Vlaams-Brabant
Waaistraat 1, 3000 Leuven
Tel.: 016 21 12 65
water.vbr@vmm.be

Buitendienst Limburg
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
Tel.: 011 74 25 50
water.lim@vmm.be

Buitendienst Antwerpen
Anna Bijns Gebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 64, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 224 62 33
water.ant@vmm.be

6. AFDELING MILIEU-INSPECTIE

MI maakt deel uit van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Hoofdbestuur
Koning Albert II–laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel.: 02 553 81 83
milieu-inspectie@lne.vlaanderen.be
www.lne.be

Buitendienst Oost-Vlaanderen
Apostelhuizen 26K, 9000 Gent
Tel.: 09 235 58 50
milieu-inspectie.ovl@lne.vlaanderen.be

Buitendienst West-Vlaanderen
Koningin Astridlaan 29 bus 4, 8200 Brugge
Tel.: 050 40 42 11
milieu-inspectie.wvl@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Vlaams-Brabant
Waaistraat 1, Bus 2, 3000 Leuven
Tel.: 016 21 11 50
milieu-inspectie.vbr@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
Tel.: 011 74 26 00 
milieu-inspectie.lim@lne.vlaanderen.be

Buitendienst Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 62, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 224 64 25
milieu-inspectie.ant@lne.vlaanderen.be

milieuvergunningen.indd   27 10/02/2009   15:30:42



Milieuvergunningen

GIDS PAARDENHOUDERIJ




