DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1
juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBTconclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en
afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve
pluimvee- of varkenshouderij
1. SITUERING
Op 26 januari 2018 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit tot wijziging van titel
II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de om zetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de
intensieve pluimvee- of varkenshouderij, en het bijbehorende verslag, principieel goedgekeurd en
de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, gelast het advies in te winnen
van de Raad van State (VR 2016 2201 DOC.0045).
2. BESPREKING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
Advies 62.915/1 van de Raad van State van 28 februari 2018 gaat als bijlage 3 en is in het als bijlage
1 toegevoegd ontwerp van besluit verwerkt als volgt.
• In het eerste lid van de aanhef wordt een verwijzing naar de artikelen 5.2.1, §1, en 5.4.1 van het
decreet van 5 april 1995 toegevoegd.
• In de overwegingen worden de bedoelde uitvoeringsbesluiten met hun volledige opschrift vermeld.
• De verwijzing naar de “BBT-conclusies” valt te verantwoorden gezien de betrokken conclusies voldoende toegankelijk zijn (gepubliceerd in het Nederlands in het Europees publicatieblad). In het
als bijlage 2 toegevoegd verslag aan de Vlaamse Regering zijn de websites opgenomen waar deze
raadpleegbaar zijn. De BBT-conclusies zijn genummerd. Er wordt telkens verwezen naar het desbetreffende nummer. Dit kan geen onduidelijkheid creëren.
• Het ontworpen besluit bevatte geen artikel 9, wat leidde tot een hernummering. De nummering
in het verslag was correct.
3. BIJKOMENDE WIJZIGINGEN
De bepalingen in de artikelen 2 tot en met 7 van het ontworpen besluit worden geschrapt. Deze
bepalingen hadden tot doel om het milieubeheersysteem dat tot nu toe in VLAREM III per sector werd
opgelegd, op te nemen in de algemene voorwaarden van VLAREM III. Vermits echter de besprekingen
nog lopende zijn op Europees niveau in het artikel 13 forum met als doel een algemene formulering
te vinden rond milieubeheersystemen die dan in alle BREF’s zullen opgenomen worden, zouden we
hierdoor vooruit lopen op een Europese beslissing die mogelijk kan afwijken van de principieel
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goedgekeurde tekst. Het milieubeheersysteem zoals opgenomen in de BREF’s wordt derhalve in de
sectorale voorwaarden toegevoegd. Het verslag is dienovereenkomstig aangepast.
4. WEERSLAG
Het ontwerp van besluit heeft geen andere weerslag op de begroting, het personeelskader en de
personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap of op de lokale besturen dan aangegeven in de
nota aan de leden van de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring.
5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerp van besluit
tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014,
wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer
van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en
voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij en aan het bijbehorende verslag.
Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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