TOELICHTING
BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER
VOOR HET VERZOEK TOT BIJSTELLING
OF DE VRAAG TOT AFWIJKING
VAN DE MILIEUVOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR
EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
Dit document geeft extra toelichting bij het invullen van het formulier voor het verzoek tot
bijstelling of de vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde
inrichting of activiteit.
Deze toelichting is steeds ondergeschikt aan de bepalingen van het decreet, de
uitvoeringsbesluiten en het formulier zelf. Als u afwijkende interpretaties zou vaststellen of nog
verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via omgevingsvergunning@vlaanderen.be.
Doel van het formulier
Dit formulier bundelt een aantal procedures die met betrekking tot de algemene, de sectorale en
de bijzondere milieuvoorwaarden kunnen gevoerd worden.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn voorwaarden die aan de exploitant van een
ingedeelde inrichting of activiteit worden opgelegd door het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het
VLAREM) en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene
en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (titel III van het VLAREM).
Bijzondere milieuvoorwaarden worden door de overheid, die de vergunning verleent of akte neemt
van de melding, opgelegd in de omgevingsvergunning of in de meldingsakte.
Een exploitant die vaststelt dat het technisch onmogelijk is om aan bepaalde algemene of sectorale
milieuvoorwaarden van titel II of titel III (voor GPBV-installaties) van het VLAREM te voldoen, kan
onder strikte voorwaarden verzoeken om de desbetreffende voorwaarden niet te moeten naleven.
Naar gelang de betrokken algemene of sectorale voorwaarde kan een exploitant hiertoe een
verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van een algemene of
sectorale milieuvoorwaarde dan wel een vraag tot afwijking indienen.
Bij problemen met de uitvoering van een bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd in de vergunning,
kan een exploitant verzoeken om deze voorwaarde in de vergunning aan te passen.


Specifiek voor GPBV-installaties kunnen exploitanten een verzoekt tot bijstelling of een vraag tot
afwijking indienen aangaande de met BBT geassocieerde emissieniveau’s zoals bepaald in de BBTconclusies van de Europese Commissie.
Niet alleen exploitanten maar ook betrokken burgers, milieuverenigingen en betrokken
overheidsinstanties kunnen een verzoek tot bijstelling indienen. Onder betrokken burger en
vereniging wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of
groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van de
inrichting of activiteit, of die belanghebbende is bij de besluitvorming over de bijstelling van de
vergunningsvoorwaarden. Niet-gouvernementele organisaties die zich voor de milieubescherming
inzetten worden geacht belanghebbende te zijn.
Een vraag tot afwijking en een verzoek tot bijstelling kunnen nooit samen ingediend worden.

Opbouw van het aanvraagformulier
Het formulier bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal addenda uit de addendabibliotheek.
Het aanvraagformulier bevat een aantal algemene vragen.
Het formulier verwijst door naar specifieke vragen in addenda van de addendabibliotheek,
afhankelijk van het voorwerp van uw aanvraag.
Vul de addenda waarnaar u wordt doorverwezen in en voeg deze als bijlage aan het formulier toe
of voeg de informatie die in het addendum gevraagd wordt, als bijlage in een apart document bij
het formulier.
Het formulier is opgesplitst in 6 onderdelen:
1. Algemene gegevens
2. U bent exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit en u dient een verzoek tot
bijstelling of een vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden in
3. U dient een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in voor een
ingedeelde inrichting of activiteit waarvan u niet de exploitant bent
4. Gegevens over de procedure
5. Overzichtslijst van de bijlagen
6. Ondertekening

Definities van enkele veelvoorkomende begrippen
ingedeelde inrichting of activiteit: één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in
voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor
hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende
inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben belet niet dat ze door hun onderlinge technische
samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd.
inrichtingen: de bedrijven, werkplaatsen, opslagplaatsen, installaties, machines en toestellen, als omschreven in de
indelingslijst.
activiteiten: de werken en handelingen, vermeld in de indelingslijst.
GPBV-installatie: een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I van de Europese Richtlijn inzake
Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU) vermelde activiteiten en processen plaatsvinden alsmede andere op dezelfde
locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met
de in deze bijlage vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging. De
GPBV-installaties worden in de indelingslijst (bijlage I bij titel II van het VLAREM) aangeduid met de letter X in de vierde
kolom ‘opmerkingen’.
BBT: de beste beschikbare technieken: het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de
activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het
uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te vormen, is aangetoond, met het doel
emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen, of als dat niet mogelijk blijkt, algemeen te beperken;
a) technieken: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd,
onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;
b) beschikbare: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten die in aanmerking worden
genomen, economisch en technisch haalbaar in de industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de
vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd,
mits ze voor de exploitant onder redelijke voorwaarden toegankelijk zijn;
c) beste: het meest doeltreffend om een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
BBT-GEN: met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus

BREF: de BBT-referentiedocumenten die ter uitvoering 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) worden
opgesteld

1.

Algemene projectgegevens

1.1 Identificatiegegevens
U kan hier het verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking een naam en/of referentienummer
geven. Een naam en referentienummer kunnen nuttig zijn in de communicatie met de
vergunningverlenende overheid.
De ‘naam verzoek of afwijking’ zal een eerste indicatie zijn van wat uw project inhoudt.
1.2 Hoedanigheid
Een verzoek tot bijstelling en een vraag tot afwijking kunnen ingediend worden door de exploitant
van een ingedeelde inrichting of activiteit. Vul hiervoor onderdelen 2, 4, 5 en 6 in.
Een betrokken burger of een vereniging kan een verzoek tot bijstelling van de bijzondere
milieuvoorwaarden van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit indienen. Vul
hiervoor onderdelen 3 tot en met 6 in.
Verder kan de overheid, meer bepaald de bevoegde dienst van de gemeente, de provinciale
omgevingsvergunningscommissie, de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, de
toezichthouder en de leidend ambtenaar van een adviesinstantie, ook een verzoek tot bijstelling
indienen. Vul hiervoor onderdelen 3 tot en met 6 in.
Een vraag tot afwijking kan alleen door de exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit
ingediend worden.

2. U bent exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit en u dient een verzoek tot bijstelling
of een vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden in
2.1 – 2.7 Gegevens van de exploitant
U dient hier de gegevens te verstrekken over de personen die betrokken zijn bij de ingedeelde
inrichting of activiteit. Als er voor een ingedeelde inrichting of activiteit meerdere exploitanten
zijn, moeten de gegevens van elke exploitant verstrekt worden. U kan hier gebruik maken van
addendum H1.
2.8 Ligging
Hier vult u het adres van de ingedeelde inrichting of activiteit in.
Als er voor de ingedeelde inrichting of activiteit al een omgevingsvergunning werd verleend, dan
beschikt de ingedeelde inrichting of activiteit al over een uniek identificatienummer, het
inrichtingsnummer. Dit nummer moet u in dat geval ook invullen. U vindt het inrichtingsnummer
terug in het laatste vergunningsbesluit.
Beschrijf de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit nauwkeurig als de ingedeelde
inrichting of activiteit niet over een adres beschikt.
2.9 – 2.11 Keuze type bijstelling of afwijking
U moet hier aangeven waarop de bijstelling of afwijking betrekking heeft. Specifiek voor GPBVinstallatie zijn er nog 3 bijkomende keuzeopties. U kan een of meer hokjes aankruisen. Een vraag
tot afwijking en een verzoek tot bijstelling kunnen niet samen aangevraagd worden.
Keuzeopties voor alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten
− een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning of de meldingsakte
Kruis deze optie aan als het verzoek tot bijstelling betrekking heeft op de bijzondere
milieuvoorwaarden die werd opgelegd in de vergunning of meldingsakte.
Vul addendum Q1 in en voeg het als bijlage Q1 bij dit formulier.
− een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en

sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

Kruis deze optie aan als u een bijstelling van een voorwaarde uit titel II van het VLAREM
wenst te bekomen. Dit kan alleen als de mogelijkheid expliciet in het desbetreffende artikel
vermeld staat, bv. door de vermelding van ‘Tenzij anders bepaald in de
omgevingsvergunning ….’.
Vul addendum Q2 in en voeg het als bijlage Q2 bij dit formulier.
− een afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM
Kruis deze optie aan als u een afwijking van een voorwaarde uit titel II van het VLAREM
wenst te bekomen, voor zover geen verzoek tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden
in afwijking van een algemene of sectorale milieuvoorwaarde van titel II van het VLAREM
mogelijk is (tweede aankruisoptie).
Vul addendum Q3 in en voeg het als bijlage Q3 bij dit formulier.

Deze mogelijkheid tot afwijking bestaat echter niet ten aanzien van de
emissiegrenswaarden, met uitzondering van de algemene emissiegrenswaarden voor lucht
vermeld in bijlage 4.4.2 van titel II van het VLAREM (art. 1.2.2.1, §3).
Bijkomende keuzeopties voor GPBV-installaties:
− een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de

algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel III van het VLAREM

Kruis deze optie aan als u een bijstelling van een voorwaarde uit titel III van het VLAREM
wenst te bekomen. Dit kan alleen als de mogelijkheid expliciet in het desbetreffende artikel
vermeld staat, bv. door de vermelding van ‘Tenzij anders bepaald in de
omgevingsvergunning ….’.
Vul addendum Q4 in en voeg het als bijlage Q4 bij dit formulier.
− een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de

emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM, waarbij voldaan wordt aan de
met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) in de door de Europese Commissie
aangenomen BBT-conclusies

Kruis deze optie aan als u een bijstelling van emissiegrenswaarden bepaald in titel III van
het VLAREM wenst te bekomen. In deze optie wordt er wel voldaan aan de met BBT
geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) in de door de Europese Commissie aangenomen
BBT-conclusies.
Vul addendum Q5 in en voeg het als bijlage Q5 bij dit formulier.
− een vraag tot afwijking van de emissiegrenswaarden, bepaald in titel III van het VLAREM,

waarbij niet voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN),
bepaald in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies
Kruis deze optie aan als u een bijstelling van emissiegrenswaarden bepaald in titel III van
het VLAREM wenst te bekomen. In deze optie wordt er niet voldaan aan de met BBT
geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) in de door de Europese Commissie aangenomen
BBT-conclusies
Vul addendum Q6 in en voeg het als bijlage Q6 bij dit formulier.

3. U dient een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in voor een ingedeelde
inrichting of activiteit waarvan u niet de exploitant bent

3.1 – 3.5 Gegevens van de verzoeker
U dient hier de gegevens te verstrekken van de personen die betrokken zijn bij het verzoek tot
bijstelling.
3.6 Ligging
Hier vult u het adres van de ingedeelde inrichting of activiteit in. Indien de ingedeelde inrichting
of activiteit niet over een adres beschikt, moet de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit
nauwkeurig beschreven worden.
3.7 Omschrijving bijstelling
Concretiseer in welke zin u de milieuvoorwaarden wenst te wijzigen.
3.8 Omschrijving redenen
Geef hierbij aan waarom u een bijstelling van de milieuvoorwaarden wenst. In de motivering moet
u minstens aangeven welke gevolgen u van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit
ondervindt of aangeven welk belang u heeft bij de bijstelling van de bijzondere
milieuvoorwaarden.

4. Gegevens over de procedure
4.1 Openbaarheid gegevens ingedeelde inrichting of activiteit
Mogelijk kiest u ervoor om bepaalde gegevens uit het dossier te onttrekken aan de openbaarheid
voor het publiek. Deze gegevens moeten dan apart als bijlage F1 toegevoegd worden, samen met
een motivatie om deze gegevens niet openbaar te maken.
Indien het gegevens uit een milieueffectenrapport of omgevingsveiligheidsrapport betreft, dient
u over een positieve beslissing daarover van de diensten Mer of VR te beschikken.
4.2 Dossiertaks
Voor de aanvragen die ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of bij de
deputatie, bepalen deze overheden zelf of er een dossiertaks betaald moet worden en het bedrag.
Voor een verzoek tot bijstelling of een vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden
voor een ingedeelde inrichting of activiteit, ingediend bij de Vlaamse overheid, moet u geen
dossiertaks betalen.
4.3 Horen door de omgevingsvergunningscommissie
Als in de gevolgde procedure het advies van de omgevingsvergunningscommissie gevraagd wordt,
kan u, als u dit wenst, gehoord worden door deze commissie. U moet dit aangeven in dit
aanvraagformulier.
4.4 Contact per e-mail
Als u per e-mail gecontacteerd wenst te worden over de procedure, kan u uw e-mailadres opgeven.
U kan ook uw adresgegevens opgeven indien u niet via e-mail gecontacteerd wenst te worden.

4.5 Comité voor preventie en bescherming op het werk
Indien de ingedeelde inrichting of activiteit, die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt, over een
comité voor preventie en bescherming op het werk beschikt, moet dit comité op de hoogte worden
gebracht van de beslissing over de aanvraag.
Als er een comité is, kan u aangeven of u wenst dat dit comité per e-mail op de hoogte wordt
gebracht. Zo niet moet u de adresgegevens van dit comité invullen.

5. Overzichtslijst van de bijlagen
Deel 5 biedt een overzicht van de mogelijke bijlagen bij een aanvraag.
Bij het invullen van de verschillende vragen in het formulier werd telkens aangegeven of u een
bijlage diende in te vullen.
Kruis hier de bijlagen aan die samen met het formulier deel uitmaken van het aanvraagdossier.
6. Ondertekening
De exploitant(en) moet(en) dit onderdeel invullen en ondertekenen indien het verzoek tot
bijstelling of de vraag tot afwijking uitgaat van de exploitant van de ingedeelde inrichting of
activiteit.
In andere gevallen moet het formulier ondertekend worden door diegene die het verzoek tot
bijstelling indient (betrokken burger, vereniging of overheidsinstantie).

