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• Professioneel (Proffesional) gebruik: 

• nodig om uw inkomen te verwerven (hoofd- of bij beroep). 

• Amateurgebruik (Garden): 

• particulier in tuin,…

• hobbyist

Splitsing van erkenning



• KB duurzaam gebruik 

• Verbod op spuiten vanuit de lucht

• Keuring van spuittoestellen

• Regels voor de verwerking van lege verpakkingen en niet meer bruikbare middelen

• Fytolicentie

• Regels rond opslagruimtes voor distributeurs & professionele gebruikers

• IPM

• Informatie naar gebruikers en consument

• Beperking – verbod in openbare parken, zorginstellingen en schoolterreinen

• Evaluatie vooruitgang: indicatoren

• Bescherming oppervlakte- en grondwater: bufferbeschermingszones

Europese Richtlijn 2009/128: duurzaam gebruik van pesticiden 
(biociden + GBM)



fytolicentie









Gevolgde nascholingsmomenten



Hoe aan te vragen?

Types fytolicentie

Wie? Type fytolicentie dat kan aangevraagd worden

Erkend verkoper NP, P3

Erkend gebruiker P1, P2, P3

Speciaal erkend gebruiker P2s

Aanvragen:
- via klassiek landbouwonderwijs
- Oud diploma (indien > 6 jr,  eerst voldoende nascholingensmomenten

volgen)
- Naschoolse opleiding: fytocursus



Aantal nascholingsmomenten





• Seizoenspachtcontract: knolcyperus

• 50% driftreducerende doppen

• Vegaplan Standaard (3 jaarlijks)

• Keuring van spuittoestellen: 2020

IPM



Actua fyto



Nieuwe CLP-verordening

CLP = nieuwe internationale richtlijnen voor classificatie, etikettering en verpakking. De 
nieuwe CLP-pictogrammen op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen vervangen 
stilaan de oude. Vanaf 1 juni 2017 kan u nog enkel producten met de nieuwe 
pictogrammen aankopen.



• Elk bedrijf dat over opslag van gevaarlijke stoffen (volgens de CLP-
verordening) of brandbare vloeistoffen beschikt, moet voor 1 december 2015 
een document opmaken waarin vermeld wordt onder welke subrubrieken
van de indelingslijst de inrichting valt.

CLP in VLAREM



Pictogrammen bij mazouttank

GHS01   (ontploffingsgevaarlijk) 

GHS02   (brandgevaarlijk) 

GHS03   (oxiderend) 

GHS05   (bijtend) 

GHS06   (giftig) 

GHS07   (schadelijk) 

GHS08   (op lange termijn gezondheidsgevaarlijk)   

GHS09   (voor het aquatisch milieu gevaarlijk) 

 



Federale en Vlaamse wetgeving van toepassing

• Producten voor niet-professioneel gebruik

• Opslag in een droge ruimte

• Doelmatig verlucht

• Goede staat van onderhoud en netheid

Vereisten bij de opslag



Federale en Vlaamse wetgeving van toepassing

• Producten voor professioneel gebruik

• Lokaal of kast die voldoet aan volgende voorwaarden

• Droog, doelmatig verlucht, en ingoede staat van onderhoud en netheid

• Het lokaal of de kast is op slot

• De toegang tot het lokaal of de kast wordt voorzien van:

• de tekst verboden toegang voor onbevoegden en gelijkwaardig symbool

• Een geschikt gevarensymbool

• De identiteit en contactgegevens van de beheerder (fytolicentiehouder)

• Geneesmiddelen, voedingsstoffen, eetwaren, diervoeders of andere 
middelen die bestemd zijn om te worden opgenomen door mens of dier 
worden niet opgeslagen in het lokaal of de kast.

• Het lokaal of de kast is enkel toegankelijk voor:

– Houders van een fytolicentie

– Andere personen, mits aanwezigheid van een fytolicentiehouder

Vereisten bij de opslag



biofilter

Rubriek 5.6. schoonmaken van apparatuur



fytobak

Rubriek 5.6. schoonmaken van apparatuur



Phytophar en Inagro

Fyteauscan

Naar analogie met erfemissiescan nl: puntvervuiling



Actua MAP 5



Focusgebieden ‘17



Focusgebied ‘17





Bemesten EAG?





Op 1 perceel

nitraatresiducontrole



Op bedrijfsniveau

nitraatresiducontrole



• Overal waar de hoofdteelt het 
toelaat moet een vanggewas 
ingezaaid worden

• Zo snel mogelijk inzaaien en max. 
1 maand na de oogst van de 
hoofdteelt

• Data voor inzaai/aanhouden 
vanggewas: zoveel mogelijk 
harmoniseren met GLB: 
regelgeving

focusgebied

Vanggewas: alle niet-vlinderbloemige groenbedekkers (cfr. GLB) + mengsels daarvan + 
grasklaver



Aan te vragen uiterlijk 1/6/2017, met ingang ‘18

Vrijstelling mogelijk



vrijstelling

2016



Neerslag en temperatuur 2016



De omgevingsvergunning





• Bepaalde duur => onbepaalde duur

• Op verzoek van de aanvrager

• Tijdelijke inrichtingen (betoncentrale, opslag dierlijke mest)

• Ontginningen, containerklassen, gww

• Procedure heropstarten => projectvergadering, administratieve lus

• Papier =>  digitaal

• Inhoudelijke aftoetsing blijft dezelfde

• VLAREM

• VCRO

Grote veranderingen



• Wijzigingen die geen nieuw openbaar onderzoek vereisen: 3 voorwaarden

• Geen afbreuk aan de bescherming van de mens of milieu of een goede ruimtelijke ordening

• Wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen

• Wijzigingen brengen geen schending van de rechten van derden met zich mee

• Indien niet voldaan aan deze voorwaarden: de bevoegde overheid kan een tweede openbaar 
onderzoek organiseren waarbij ze de adviezen opnieuw inwint

Mogelijkheden tijdens lopende 
procedure



• De bevoegde overheid stelt vast dat een onregelmatigheid werd begaan die kan leiden tot de 
vernietiging van de beslissing

• Herstel

• Tweede OO of adviezen opnieuw inwinnen

Bestuurlijke lus



• Vergunningsprocedure

• Geïntegreerd (milieu, RO, verkavelingen,…, ook MER)

• Eenvoudig, beperkt in aantal, op maat van het project

• 1 openbaar onderzoek, 1 adviesronde

• 1 beslissing door 1 overheid

• Korte en gesanctioneerde beslissingstermijnen (dwangsomsysteem?)

Grote veranderingen?

Bouwdossier
60 d vs. (75 d) 105 d
Niet vrijgesteld van vergunning
RUP, BPA,.. Met specifieke 
voorschriften  OO



• Vergunningsaanvragen ingediend vanaf 23/2/2017 = omgevingsvergunningsaanvragen

• Alles dat er voor wordt ingediend = oude procedure

• Verschuiving naar 1/6/2017?

• Vlaamse projecten  en provinciale projecten: start op 23/2/2017

» Burger: analoog mogelijk indien vrijstelling van medewerking van architect (doch digitale 
behandeling) en geen klasse 1 of klasse 2 - activiteit

• gemeentelijke projecten: bijna alle gemeenten uitstel tot 1/6/2017 (uitz. Dilsen-S, Langemark-P, 
Herstappe en Staden / Beersel en Diest starten respect. Op 18/4 en 2/5)

Vanaf wanneer?



• Één omgevingsvergunning

• Twee procedures

• Drie bevoegde overheden

1 – 2 -3



• Omgevingsvergunning = toelating voor een vergunningsplichtig project

• Vergunningsplicht project=

• Stedenbouwkundige handeling

• Verkaveling van gronden

• Exploitatie of verandering van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (zie VLAREM)

• Meldingsplichtig project=

• Meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen

• Exploitatie of verandering ingedeelde inrichting (enkel klasse 3)

Één vergunning



• 3 niveau’s: Vlaanderen, Provincies, Gemeenten

• Klasse – indeling

• Klasse 1

• Klasse 2

• Klasse 3 – melding

• Bij verandering van een project:

• De gewenste toestand (project na vergadering) bepaalt welke overheid bevoegd is

• Samenhangend geheel

• Bedrijfswoning hoort steeds bij het bedrijf

• Belang van correcte doorverwijzing, veel vragen starten bij de gemeente

Drie overheden



• Vlaanderen

• Vlaamse lijst

• Projecten op 2 of meer provincies

• Beroep tegen klasse 1-beslissingen

• Provincie (deputatie)

• Klasse 1-inrichtingen

• Provinciale lijst

• Projecten op 2 of meer gemeenten

• Beroep tegen klasse 2-beslissingen

• Gemeente

• De andere aanvragen

Drie overheden



• Beroep

 Wie heeft beslissing in eerste aanleg genomen?

– CBS => deputatie

– Deputatie => Vlaamse Regering

– Vlaamse Regering => géén administratief beroep mogelijk

 Na administratief beroep: beroep bij de RVVB

Drie overheden



 Aanvragen

– Gewone procedure (steeds OO)

– Vereenvoudigde procedure: geen OO

» Vb voor beperkte veranderingen van ingedeelde inrichtingen die geen 
betekenisvolle bijkomend risico voor de mens en het milieu inhouden 
en de hinder niet significant vergroten;

» Vergunningsplicht na wijziging indelingslijst

» Tijdelijke inrichtingen of activiteiten

» Handelingen in overeenstemming met gemeentelijk of provinciaal RUP, 
BPA of niet vervallen verkaveling

» Zowat alle woningen…

 Beroep

 Melding

 omzetting

Twee overheden





• Doel

• Voorbereiden aanvraag

• Project-bijsturing

• Geen garantie op vergunning

• Op initiatief van de aanvrager

• Op basis van een project studie

• Wie, wat, waar, gevolgen voor milieu en RO

• Met bevoegd bestuur, betrokken adviesinstanties 

en schepencolleges, eventueel dienst MER/VR, 

derde- belanghebbende

Vooroverleg - projectvergadering



• Via omgevingsloket of analoog (papier – aangetekend of tegen ontvangstbewijs)

• Digitaal = recht

• Digitaal = verplicht

• Klasse 1 of 2

• Aanvragen met architect

• Verkavelingen

• …

• dossiertaks

Indienen aanvraag



• Juiste bevoegde instantie?

• Indien niet: wordt doorgestuurd, termijnen beginnen opnieuw te lopen

• Onlosmakelijk verbonden: bouw én milieu

– Vb: aanvraag exploitatie nieuwe stallen zonder SH: onontvankelijk

– Vb: aanvraag SH voor loods waarvan de bestemming nog niet gekend is: ontvankelijk

Ontvankelijk en volledig



• Door gemeente

• Duur: 30 d (binnen 10 d na V&O)

• Ter inzage

• Aanvraag en bijlagen

• Beslissing MER-screening

• Adviezen en andere inlichtingen ter beschikking bij begin OO

• Hoe:

• Altijd: website en ter inzage

• Soms: publicatie week-of dagblad, individuele kennisgeving, informatievergadering

• Aanvrager: affiche

Openbaar onderzoek



instanties

• RO

• Deputatie

• ANB

• OE (onroerend erfgoed)

• Mobiliteit en openbare werken

• Watertoetsinstanties, provincie voor machtiging waterlopen

• LV

• MER en VR

• FANC (Federaal Agentschap voor nucleaire controle)

• Openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

• VMM

• LNE

• Volksgezondheid

• Vlaams Energie Agentschap

• ….

Adviezen inwinnen



OVC = OmgevingsVergunningsCommissie

• Wat kennen we nu? PMVC

• Wie: voorzitter, secretaris, 2 milieudeskundigen, gemeente (raadgevend), Vlaamse instanties 
(VMM, LNE, OVAM,…)

• Wat: Advies aan de deputatie over mvga klasse 1 of beroepen tegen mvga klasse 2

• GMVC: gewestelijk, advies aan minister over beroepen tegen mvga klasse 1

• Toekomst

• POVC

• Wie: voorzitter, secretaris, 1 milieudeskundige,

1 stedenbouwkundig deskundige, gemeente, 

ALLE relevante adviesinstanties, deskundigen,…

• Minstens 5 adviezen, los van RO en milieu

• Elk advies kan een gemotiveerd voorstel zijn 

tot voorwaarden of beperkte duur van de vergunning

Adviezen





• TERMIJN

• 1e aanleg: 105 d (zonder OVC) of 120 d (met OVC)

• 2e aanleg: 120 d

• Sanctie als te laat:

• 1e aanleg: geacht geweigerd te zijn

• Beroep: geacht te zijn afgewezen, beslissing 1ste aanleg wordt definitief

• Schadevergoeding

• DUUR

• Onbepaalde duur, tenzij…

• INGEBRUIKNAME

• Vanaf 35 dag na 1e dag van aanplakking

• Als geen schorsend beroep is ingediend

Beslissing



• Wie: bevoegde overheid en gemeente

• Verplichtingen:

• Website

• Ter inzage legging (analoog of digitaal!!) (door gemeente),

• Individuele kennisgeving via beveiligde en digitale zending (door bevoegde overheid)

• Kennisgeving aan Afdeling RO, Milieu, adviesinstanties, dienst MER, Aquafin, VLM

• Soms: publicaties in dag – of weekblad

• Aanvrager plakt affiche aan: start – en einddatum doorgeven aan gemeente => worden ingevuld 
in omgevingsloket 

Bekendmaking





• Beperkte veranderingen van vergunde inrichtingen ALS 

• geen betekenisvol bijkomend risico 

• geen noemenswaardige bijkomende hinder 

• Verandering klasse 3 bij een klasse 1 of 2 

• Vergunningsplicht bij verandering wetgeving (behalve als MER, VR, PB)

• Uitsluitend tijdelijke handelingen of inrichtingen 

• Stedenbouwkundige handelingen in overeenstemming met RUP, BPA, verkaveling 

Vereenvoudigde procedure





Onbepaalde duur?



• Exploitant gehouden aan algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden 

•  Bijzondere milieuvoorwaarde bijstellen:  

• Op vraag van exploitant 

• Op vraag van betrokken publiek, toezichthouder, leidend ambtenaar afdeling Milieu 

• Op verzoek van CBS 

• Bij evaluatie: ook door betrokken adviesinstanties 

•  Algemene of sectorale milieuvoorwaarde bijstellen: 

• Op vraag van exploitant (bij bevoegde overheid of bij minister) = afwijkingsprocedure 

Bijstellen, afwijking en 
evaluaties milieuvoorwaarden



• Twee soorten: 

• De algemene evaluaties (X-bedrijven) 

» Nieuwe BBT? 

• De gerichte evaluaties (alle bedrijven) 

» Richtlijnen van Vlaamse Regering 

Evaluaties van de milieuvoorwaarden



Voorkom verval vergunning (bouw én milieu)
• Bouwwerken starten < 2 jaar

• Onderbreking bouwwerken < 3 opeenvolgende jaren

• Gebouwen binnen 3 jaren na start bouwwerken winddicht

• Exploitatie binnen 5 jaar 

• Fasering

• Alleen op gedeelte van bouwwerken

Verval, afstand en stopzetting



Voorkom verval vergunning (enkel milieu)

• Exploitatie onderbreken gedurende meer dan 5 opeenvolgende jaren

• Brand of ontploffing door de exploitatie ontstaan

• Vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting 

Verval, afstand, stopzetting



• Schorsing van deze termijnen

• Beroep tot vernietiging ingediend bij RVVB (tenzij in strijd met RUP)

• Archeologische opgravingen (max. 1 jaar)

• Bodemsaneringswerken (max. 3 jaar)

• Stakingsbevel

• Melding van verval/stopzetting

• Geheel of gedeeltelijk verval moet door exploitant gemeld worden aan bevoegde overheid 
binnen 2 maanden na verval!

» Wordt geactualiseerd in databank overheid

Verval, afstand en stopzetting



• Stedenbouwkundige vergunningen blijven geldig 

• Milieuvergunning moet omgezet worden: 

• Korte procedure 

» Openbaar onderzoek (georganiseerd door gemeente) 

» Adviesinstanties 

» 8 maand tijd om akte te nemen of niet 

» Bekendmaking binnen 10d 

» Geen administratief beroep mgl

• Gewone hernieuwing = 
gewone vergunningsprocedure

» Bijzondere voorwaarden kunnen opgelegd worden   

Wat met je huidige vergunning?



Voorwaarden om van korte procedure gebruik te kunnen maken: 

• Milieuvergunning aangevraagd na 10 sept 2002 

• Milieuvergunning voor 20 jaar

• Tussen 4 en 3 jaar voor vervaldatum 

• Geen MER, passende beoordeling vereist 

• Stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergund 

• Geen wijziging aan de exploitatie

• Geen opmerkingen/bezwaren tijdens OO 

Omzetting huidige milieuvergunning: korte procedure



Ik heb een milieuvergunning liggen, maar nog niet in werking getreden? 

 Gezamenlijk aanvragen bouw en milieu NIET nodig 

Ik heb een stedenbouwkundige vergunning bekomen, maar nog geen corresponderende milieuvergunning 

aangevraagd? 

 Gezamenlijk aanvragen bouw en milieu NIET nodig 

Overgangsbepalingen


