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Op 4 april heeft de Vlaamse regering de laatste Vlaremtrein van deze legislatuur goedgekeurd.
Deze Vlaremtrein stelt opnieuw heel wat wijzigingen voor aan de bestaande Vlaremwetgeving,
Vlarem I en II. Enerzijds worden allerlei Europese verordeningen en richtlijnen omgezet,
anderzijds worden heel wat sectorale milieuvoorwaarden herzien als gevolg van nieuwe studies
naar de beste beschikbare technieken (BBT-studies). Sommige aanpassingen in Vlarem I en II
hebben een grote impact op onze land- en tuinbouwbedrijven. We zetten hieronder enkele
belangrijke wijzigingen op een rijtje.
Iris Penninckx, adviseur Studiedienst Boerenbond
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Deze Vlaremtrein heeft al een hele
weg afgelegd. In overleg met de
kabinetten Schauvliege en Peeters
werden op vraag van Boerenbond enkele heikele punten aangepast en ook
wat extra punten ingevoerd. Na deze
definitieve goedkeuring is het wachten
op publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien het om een zeer lijvig
besluit gaat, zou de publicatie enkele
maanden op zich kunnen laten wachten. Het besluit zal dus vermoedelijk
pas na de zomer in werking treden.
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Grondwaterwinning
De vergunningsplicht voor het winnen
van grondwater uit ondiepe, freatische,
watervoerende lagen wordt versoepeld. Wanneer het totaal opgepompt
debiet uit deze lagen beperkt is tot
5000 m3/jaar, zal een melding van
klasse 3 of een mededeling van kleine
verandering volstaan. Vandaag is
iedere winning vanaf 500 m3/jaar
vergunningsplichtig in klasse 2. Om te
bepalen of het om een ondiepe winning
gaat, wordt een kaart met een dieptecriterium ter beschikking gesteld.
Opgelet, de vergunningsvoorwaarden
verbonden aan het winnen van grondwater (bijvoorbeeld de verplichting om
een debietmeter te plaatsen) blijven
behouden, onafhankelijk van de indelingsklasse.
Op aangeven van Boerenbond worden
een nieuwe rubriek en een nieuwe
afdeling ingevoerd voor het ontijzeren

Verbrandingsverbod in de openlucht
De invoering van een algemeen verbrandingsverbod in openlucht is een
zeer belangrijk punt. In principe wordt
het verbranden van welke stoffen dan
ook in de openlucht verboden, behalve
in bepaalde welomschreven omstandigheden. Landbouwbedrijven krijgen
een uitzondering voor eigen plantaardig materiaal. Verbranding van dit
materiaal blijft mogelijk, maar alleen
indien afvoer of verwerking ter plaatse
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van grondwater door ondergrondse
beluchting. Deze activiteit kan nu ook
in Vlaanderen vergund en toegepast
worden.
Energie en geluid
De omzetting van de richtlijn ‘Energie-efficiëntie’ leidt tot een aantal
nieuwe verplichtingen voor energie-intensieve bedrijven. Het voorstel
om vierjaarlijks een energieplan te
verplichten voor alle bedrijven met een
energiegebruik >0,1 PJ werd gelukkig
niet opgenomen. Dat zou immers heel
wat glastuinbouwbedrijven opzadelen
met extra administratieve lasten en
kosten die naar onze mening niet in
verhouding staan tot het mogelijke resultaat. Boerenbond pleitte er dan ook
voor om de huidige grens van 0,5 PJ te
behouden, wat ook gebeurt.
Op vraag van Boerenbond worden de
geluidsnormen voor wkk’s in agrarisch
gebied aangepast. De huidige normen
blijken immers voor heel wat instal-
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laties niet haalbaar, waardoor de uitbating in het gedrang dreigt te komen.
Voor wkk’s in het agrarisch gebied
moet het geluid beperkt worden tot de
richtwaarden. In de praktijk komt dit in
de meeste gevallen neer op een verhoging van de geluidsnorm met 5 dB.
Opslag van gevaarlijke producten
De Europese CLP-verordening legt
heel wat voorwaarden op met betrek-

king tot de indeling, etikettering en
verpakking van gevaarlijke stoffen
en mengsels. De omzetting van deze
richtlijn leidt tot heel wat wijzigingen
in de indelingslijst van Vlarem. De
huidige indeling in rubriek 17 op basis
van de hoofdeigenschap wordt verlaten en vervangen door een indeling
gebaseerd op de CLP-gevarenpictogrammen. Ook zullen sommige
brandstoffen zonder gevarenpicto-

gram verschuiven van rubriek 17 naar
rubriek 6. Deze nieuwe indeling zal
ingaan op 1 juni 2015.
In Boer&Tuinder zal de volgende
weken dieper ingegaan worden op
alle aanpassingen. De onderwerpen
die te maken hebben met sierteelt
en boomkwekerij zullen ook in Sierteelt&Groenvoorziening aan bod
komen. ■

ALGEMEEN VERBRANDINGSVERBOD IN OPENLUCHT
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Begin deze maand keurde de Vlaamse regering de Vlaremtrein 2013 goed. De invoering van een
algemeen verbrandingsverbod in openlucht is daar een zeer belangrijk punt van. Vandaag bekijken
we meer in detail wat het algemeen verbrandingsverbod betekent voor onze bedrijven.
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Verbranden in de openlucht wordt
in principe verboden over het hele
Vlaamse grondgebied. Met dit verbod
wil de Vlaamse overheid in de eerste
plaats de uitstoot van fijn stof naar de
omgeving aan banden leggen. Hoofdstuk 6 van Vlarem II somt de uitzonderingen of omstandigheden op waaronder wel nog verbrand mag worden. Dit
hoofdstuk bevat ook de voorwaarden
waaraan je in die bepaalde omstandigheden moet voldoen. Zo is in een
aantal gevallen een schriftelijke toestemming van de gemeente vereist (zie
kaderstukje).
Ook voor landbouwbedrijven heeft dit
algemene verbod verregaande gevolgen. Het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden is alleen nog toegelaten in de
twee volgende gevallen. In de eerste
plaats blijft het toegestaan om plantaardig afval te verbranden indien het
niet mogelijk is om het af te voeren
of ter plaatse te verwerken. Op die
manier blijft het mogelijk om bijvoorbeeld in het kader van het beheer van
houtkanten langs beken het snoeihout
te verbranden indien het praktisch niet
mogelijk blijkt om dit houtafval af te
voeren of ter plaatse te verwerken. In
de tweede plaats zal ook verbrand mogen worden indien dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. Zo blijft
het mogelijk om snoei- en rooihout te
verbranden om fytosanitaire redenen.
In beide gevallen blijven de huidige
regels uit het veldwetboek en het bosdecreet natuurlijk van toepassing. ■
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Iris Penninckx,
adviseur Studiedienst Boerenbond

WANNEER MAG JE TOCH VERBRANDEN IN DE OPENLUCHT?
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Verbranden in de openlucht van welke stoffen dan ook is verboden, behalve in de
volgende acht omstandigheden.
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1. Je mag vuur maken in de openlucht in het kader van bosbeheer, als een beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
2. Je mag vuur maken in de openlucht in natuurgebieden, als beheermaatregel
wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. De gemeentelijke overheid moet hier
schriftelijke toestemming voor geven.
3. Een landbouwer mag in de openlucht plantaardige afvalstoffen verbranden die
afkomstig zijn van zijn eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is
of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is.
4. Bij het maken van een open vuur mag je droog onbehandeld hout verbranden.
5. In een sfeerverwarmer mag je droog onbehandeld hout of een vaste fossiele
brandstof verbranden.
6. Na schriftelijke toestemming van de toezichthouder mag je dierlijk afval
verbranden, zoals bepaald in het besluit ‘Dierlijke bijproducten en afgewerkte
producten’.
7. In het kader van folkloristische evenementen mag je droog onbehandeld hout
en onversierde kerstbomen verbranden, op een afstand van meer dan 100
meter van bewoning en na schriftelijke toestemming van de gemeentelijke
overheid.
8. In een barbecuetoestel mag je droog onbehandeld hout of een vaste fossiele
brandstof verbranden.
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