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VLAREL in VLAREM-trein 2017
•

•
•

VLAREL = besluit Vlaamse Regering 19 november 2010 tot
vaststelling van het Vlaams Reglement Erkenningen Leefmilieu
Inwerkingtreding: 1 januari 2011
Regelt 8 categorieën van erkenningen (erkenningsprocedure,
voorwaarden, gebruikseisen, …)
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

deskundigen (milieu-, MER-, airco-energiedeskundige …)
technici (vloeibare en gasvormige brandstof, stookolie,
koeltechnici …)
opleidingscentra
milieucoördinatoren & milieuverificateurs
laboratoria (water, lucht, bodem, afval, mest)
bodemsaneringsdeskundigen
bedrijven (koeltechnische bedrijven, boorbedrijven, …)
keuringsinstellingen

> 40.000 actieve erkende personen
VLAREM-trein 2017: artikels 228 tem 283 (wijzigingen VLAREL) en
artikels 296 tem 304 (relevante overgangs- en slotbepalingen)

Erkenning MER-coördinator
Invoering specifieke erkenning
•
•
•

•

Rol MER-coördinator reeds sinds eind 2002
voorzien in DABM
Tot nu erkende MER-deskundige die als MERcoördinator optrad
Verdere uitwerking in VLAREM-trein 2017, o.a. op
basis van stakeholderplatform MER-coördinator op
3 februari 2017
Verplicht erkend vanaf 1 januari 2020

Aanvraag MER-coördinator
- Aanvragen indienen vanaf 1 oktober 2019
- Aanvraagformulier + invullijst
- Retributie voor behandeling aanvraag te betalen
Aanvraag in 2019

Geïndexeerd bedrag

MER-coördinator reeds erkend als MER-deskundige

144€

MER-coördinator niet erkend als MER-deskundige

576€

- Gebruik bij voorkeur het erkenningenloket

https://www.lne.be/erkenningenloket
- Meer informatie op website erkenningen
https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-als-mercoördinator

Bijzondere erkenningsvoorwaarden
MER-coördinator
- Natuurlijke persoon
- Bachelor, master of gelijkgesteld
- Minstens 3 jaar ervaring meewerken aan coördinatie MER-

rapporten verworven in voorbije 5 jaar
- Opleiding van minstens 140 uur
-

Competenties (minstens 40 uur)
-

-

Leidinggeven
Plannen en organiseren
Samenwerken
Communicatieve en participatieve vaardigheden
Coachen
Overtuigingskracht
Redactionele vaardigheden

Basiskennis (minstens 100 uur)

Bijzondere erkenningsvoorwaarden
MER-coördinator
Overgangstermijn via artikel 92/1 van VLAREL:
- Natuurlijke persoon
- Bachelor, master of gelijkgesteld
- Minstens 5 jaar ervaring coördinatie MER-rapporten
- Hoeft geen erkend MER-deskundige te zijn
- Aanvraag indienen vóór 1 januari 2020!

Gebruikseisen erkende MERcoördinator
- Algemene gebruikseisen: artikel 34 VLAREL
- Bijzondere gebruiseisen: artikel 39/2 VLAREL

→ Permanente vorming
Minstens 8u/jaar bijscholing
op de hoogte blijven van recentste ontwikkelingen en wetgeving
over mer
Procedurele aspecten of disciplines

Nodige kennis MER-deskundige (discipline-specifiek) ≠ nodige
kennis MERCO (discipline-overschrijdend)
Verschillende bijscholingen, weinig overlap verwacht

→ Kwaliteitsvolle, objectieve en onafhankelijke uitvoering
→ Beschikken over nodige vakliteratuur en gegevens

Registratie monsternemer bodem
Invoering registratie monsternemer bodem
•

Verplicht voor erkende laboratoria in de discipline bodem:
•

•

•

•

deeldomein bodembescherming: voor monsternames BVR 24/10/2014 tot
vaststelling voorschriften rechtstreekse betalingen aan landbouwers
ihkv steunregelingen gemeenschappelijk landbouwbeleid
deeldomein bemesting: voor monsternames Mestdecreet en
uitvoeringsbesluiten

Doel: meer controle op de kwaliteit van de monstername mogelijk
maken door specifieke gebruikseisen op te leggen aan de
geregistreerde monsternemer
Aanvraag registratie bezorgen aan VLM:
•

•
•
•

indienen registratieformulier met identificatiegegevens van de
monsternemer + bevoegdheidsverklaring, uitgereikt door erkend labo, na
volgen specifieke opleiding bij erkend labo en voldoen aan andere
opleidingseisen van het erkende labo
weigering mogelijk bij bijv. onvolledige aanvraag of indien registratie
monsternemer bij ander erkend labo geschorst is
beslissing VLM binnen 30 dagen
registratieformulier binnenkort ter beschikking op https://www.vlm.be/

Registratie monsternemer bodem
Invoering registratie monsternemer bodem
•

Gebruikseisen geregistreerd monsternemer:
•
•
•
•

•

•

Schorsing of opheffing registratie voor monsternemer mogelijk:
•
•
•
•
•

•

compendia BOC en BAM toepassen
gps-datalogger gebruiken voor alle monsternames
medewerking verlenen aan periodieke evaluaties
alleen monsternemingen uitvoeren iov het erkende labo waarvoor hij
geregistreerd is en werken conform kwaliteitssysteem erkend labo
een objectieve en onafhankelijke houding aannemen
bij schending gebruikseis
bij vaststelling tekortkomingen bij een controle
bij niet betalen retributie door het erkende labo waarvoor de
monsternemer geregistreerd is
kans om naar hoorzitting te komen en verweermiddelen in te dienen
schorsing/opheffing registratie geldt onmiddellijk voor zowel
deeldomein bodembescherming als deeldomein bemesting

Registratie verplicht vanaf 1 januari 2020

Wijziging toezichtsretributie
•

Vanaf 2020: toezichtsretributie jaarlijks te betalen in plaats van
5-jaarlijks

•

Tegen 31 mei te betalen, anders wordt de erkenning
automatisch geschorst. Als retributie 30 dagen na aanvang
schorsing nog niet betaald is: erkenning vervalt automatisch!

•

Inning gebeurt door overheid: de erkende persoon ontvangt
jaarlijks een brief met overschrijvingsformulier,
betalingsmededeling en het te betalen bedrag

•

Overgangsregeling voorzien voor personen die de laatste 4
jaren nog betaald hebben

•

Schrapping voorziene vijfjaarlijks te betalen toezichtsretributie
tegen 31/12/2019 voor aantal erkenningen (vb. MER-deskundige
en milieucoördinator)

Wijziging toezichtsretributie
•

Vanaf 2020:
•

afschaffing betalen toezichtsretributie voor bekomen erkenning
voor technici en koeltechnische bedrijven => start betaling
jaarlijkse retributie vanaf jaar nadat erkenning bekomen werd

•

technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen moet geen retributie meer betalen => vrijstelling
betaling voor zowel het bekomen van de erkenning als de jaarlijkse
retributie

•

In 2019 moet een technicus nog steeds de 5-jaarlijkse retributie
betalen om de erkenning te bekomen en bij deelname aan een
bijscholing. De inning gebeurt nog door de opleidingscentra.

•

Zie https://www.lne.be/wijziging-betaling-retributie

Wijzigingen VLAREL: andere
•

•

Erkend koeltechnisch bedrijf: vanaf 1/10/2019 schriftelijke
meldingen over overschrijden maximaal relatief lekverlies ten
minste 5 jaar bijhouden
Invoering aantal nieuwe erkenningspakketten laboratoria:
Water: o.a. W.3.8 (saturatie-index), W.4.2.11 (cerium) en W.10.3.2/W.10.3.3
(anionische/niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen)
•
Lucht: o.a. L.11.3 (gebruik Optical Gas Imaging bij lekdetectie), L.21
(tetrachlooretheen in de lucht van textielreinigingsmachines die
gebruikmaken van tetrachlooretheen als reinigingsmiddel) en L.22 (bepaling
geurverwijderingsrendement van gaswassers en biofilters bij stallen)
•
Mest: o.a. M-M6 (monstername vloeibare mest bij mesttransport voor
analyse anorganische parameters)
 verplichting voor exploitant om vanaf 1/10/2019 (mest) en 1/1/2020 (water en
lucht) voor de nieuwe pakketten een erkend laboratorium in te schakelen:
•

•
•

•

lijst erkende laboratoria disciplines water en lucht: zie
https://www.lne.be/overzichtslijsten-erkende-personen
lijst erkende laboratoria discipline mest:
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/laboratoria-en-staalnemers/lijst-erkende-labos

Actualisering lijst milieu-inbreuken in Milieuhandhavingsbesluit
(art. 225 VLAREM-trein 2017)

Wijzigingen stooktoestellenbesluit
•

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006
betreffende het onderhoud en nazicht van centrale
stooktoestellen voor verwarming gebouwen of aanmaak warm
verbruikswater
Toepassingsgebied:
•

•
•

•

Alle centrale stooktoestellen die in hoofdzaak (>50%) gebruikt worden voor
het verwarmen van gebouwen en eventueel de aanmaak van warm
verbruikswater.
Bv.: gasketels, stookolieketels, hout- en pelletketels
Niet: individuele stooktoestellen (bv. boilers, geisers, kachels, ovens etc.),
stooktoestellen die in hoofdzaak gebruikt worden voor proceswarmte,…

Bevat:
•

verplichtingen voor eigenaar/gebruiker van een centraal stooktoestel:
➔
➔
➔

•

Keuring voor eerste ingebruikname
Periodiek onderhoud: reiniging en verbrandingscontrole
Verwarmingsaudit

Verplichtingen voor de bevoegde personen (erkende technici gasvormige
brandstof (GI/GII), technici vloeibare brandstof (L), technici
verwarmingsaudit,…)

Wijzigingen Stooktoestellenbesluit
Vanaf 1 oktober 2019
•

Invoering nieuwe meeteisen voor verbrandingscontrole:
•

Analyse van een rookgasmonster en toetsing van bepaalde componenten
aan meeteisen (gasvormige en vloeibare brandstof)
Meeteisen afhankelijk van type brandstof en type toestel (alleen gas):

•

Doel: vereenvoudiging en harmonisering regelgeving tussen de 3 gewesten

•

Wijzigingen Stooktoestellenbesluit
Vanaf 1 oktober 2019:
• Kleinere wijzigingen ter verduidelijking of aanvulling:
•
•

•
•

•

Definities van de verschillende branders hebben niet langer alleen
betrekking op gasbranders
Het mechanisch reinigen van het rookgasafvoerkanaal is alleen van
toepassing voor centrale stooktoestellen die werken met natuurlijke trek
(stooktoestel aangesloten als type B)
Het uitvoeren van metingen bij verschillende vermogens is alleen nog
verplicht voor ketels met een nominaal vermogen vanaf 1 MW
Aanvullende eisen voor stooktoestellen gevoed met vaste brandstof,
analoog aan stooktoestellen gevoed met vloeibare of gasvormige
brandstof.
Nieuwe modeldocumenten (keuringsrapport, reinigingsattest,
verbrandingsattest) voor de erkende technici

Meer weten?
•
•

www.veiligverwarmen.be
https://www.lne.be/wijzigingen-stooktoestellenbesluit-met-vlarem-trein2017

