
Totaaladvies aan ondernemers.
Bij elke cruciale fase van een 

onderneming, staan wij paraat!

Starten, groeien, overnemen en overlaten

Samen ondernemen

Maak kennis!



Waarom doen wij wat we doen?
Leer ons kennen.

Bij ons draait alles om u. Wie bent u, waar loopt u vast, waar kan 
u met uw bedrijf doorgroeien, hoe lossen we uw problemen 
samen op? We helpen om uw eigen toekomst vorm te geven en 
uit te blinken met uw bedrijf. Dat doen we sinds 1996. Eerst als 
DLV – en sinds 2014 als Profex. 

Wie helpen we?



Wie helpen we?
Onze missie.

Wij verbinden ondernemers, KMO en industriebedrijven met onze 
kennis van wetgeving in de domeinen omgeving, bodem en energie, 

zodat wij elke klant kunnen inspireren en adviseren. Wij willen dat ook 
u als ondernemer het maximale haalt uit uw bedrijf. Want dromen is 

toegestaan. Buitengewone acties ondernemen is onze passie.

Wij helpen u graag!



Onze kantoren in België.
We kijken er naar uit om kennis te maken.

Een vlotte en open communicatie is de sleutel tot een goede 
samenwerking. Daarom vinden wij het belangrijk om voor iedereen 

snel bereikbaar te zijn. Met onze kantoren verspreid in Vlaanderen en 
Wallonië, willen wij ervoor zorgen dat u gemakkelijk een bezoekje kan 

brengen in één van onze kantoren. 

Maak een afspraak!



Wat gaan we bespreken?
Stel achteraf al je vragen.

Inhoudstabel:

Omgevingsvergunning 

Vergunningsplicht voor WKK’s

Milieuvoorwaarden voor WKK’s



Omgevingsvergunning

Filosofie

Noodzaak

Bevoegdheden

Procedures



Filosofie



Filosofie

Integratie van procedures stedenbouwkundige- en milieuvergunning:

VCRO DABM

OMGEVINGSVERGUNNINGSDECREET

“INTEGRATIE PROCEDURES”

Titel IV – Vergunningen Titel V: Exploitatie van 

inrichtingen en activiteiten en 

erkenningen



Filosofie

Onbepaalde duur
1 openbaar onderzoek
1 vergunning voor een vergunningsplichtig project
• Stedenbouwkundige handelingen (SBH)
• Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)
• Gemengde projecten (SBH + IIOA)

Verkaveling van gronden
Socio-economische vergunning
Vegetatiewijzigingen



Filosofie

Voordelen? 

Geïntegreerde beoordeling van het project. 

Rechtszekerheid: ‘milieuvergunning’  = permanent (i.p.v. 20 jaar)

Invoering administratieve lus – mogelijkheid rechtzetting van fouten in de procedure.

Opmerkingen:

Koppeling milieu- en bouwvergunning= complex dossierverloop (vele parameters = 
onzekerheid)

‘Permanent’ karakter is geen vrijgeleide: 

• evaluatiesysteem voorzien: om de 20 jaar.

• Tussentijds bijstelling mogelijk van de exploitatievoorwaarden (op vraag van 
vergunningverlenende overheid, handhaving of exploitant).



Noodzaak stedenbouw

Stedenbouwkundige handelingen: art. 4.2.1 VCRO

Niemand mag zonder vergunning de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met 
uitzondering van onderhoudswerken: 

• Het optrekken of plaatsen van een constructie*

• Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat

• Het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie
* Een constructie is een gebouw of een andere vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al of niet bestaande uit duurzame 
materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd óf op de grond steunend omwille van stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, 
ook al kan het uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het volledig ondergronds.

Makkelijker: wanneer is er een vrijstelling van de vergunningsplicht?

Vrijstellingenbesluit (BVR d.d. 16/7/2010)

Bv.: technische installaties binnen een straal van 30m van een hoofdzakelijk vergund gebouw in 
industriegebied, < 10m hoog , < 200 m², géén gebouw



Noodzaak exploitatie

Indelingsplichtige inrichtingen of activiteiten: art. 5.2.1 DABM

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) van de 1e of de 2e klasse, 
of voor de verandering ervan is een omgevingsvergunning vereist 

IIOA van de 3e klasse: melding

Lijst van IIOA: indelingslijst bijlage 1 van Vlarem II

Bijvoorbeeld WKK-projecten:

Rubriek 6: opslag olie 

Rubriek 12: elektriciteitsproductie

Rubriek 16: Compressoren

Rubriek 31: stationaire motoren

Rubriek 39: warmtewisselaars, stoomgeneratoren, stoomvaten



Noodzaak exploitatie

Indelingsplichtige inrichtingen of activiteiten bij WKK-projecten:

Rubriek 12 elektriciteitsproductie – o.b.v. elektrisch schijnbaar vermogen
Meldingsplicht vanaf 150 kVA

Vergunningsplicht vanaf > 800 kVA (industriegebied) of > 200 kVA

Klasse 1 vanaf > 10.000 kVA

Rubriek 31 stationaire motoren – o.b.v. totaal nom. thermisch ingangsvermogen
Meldingsplicht vanaf 300 kW

Vergunningsplicht vanaf > 2.000 kW (industriegebied) of > 500 kW

Klasse 1 vanaf > 5.000 kW

www.Emis.vito.be steeds geconsolideerde versie van bijlage I van VLAREM II

http://www.emis.vito.be/


Opstart project ontwikkelen aanvraagdossier

Doelstelling aanvrager - toekomstvisie

Financieel plan – WKK haalbaarheidsstudie

Haalbaarheid in wetgevend kader

Planologische studie - luchtfoto’s en kaartmateriaal locatie en omgeving

• Kadasterplannen

• Gewestplan vanaf 1976

• www.Geopunt.be bestemmingsplannen, SBZ, VEN-gebied, kinderopvang, etc.

• GRUP, PRUP, GeRUP, BPA, andere bouwvoorschriften?

Strategische fase  - Vooroverleg? 

Landmeterplannen, bouwontwerpfase, opmetingen, technieken,…

Indeling milieuplan en opmaak aanvraagdossier met eventuele studies

http://www.geopunt.be/


Bevoegdheden



Procedures

Vereenvoudigde procedure – zonder openbaar onderzoek



Procedures

Vereenvoudigde procedure – géén openbaar onderzoek

Projecten die voorkomen op lijst art. 11-14 van OVG-besluit IIOA:

Beperkte verandering van een vergund project: < 50% regel
Melding klasse 3 IIOA
Tijdelijke IIOA
Vergunningsplichtig door aanvulling/wijziging van de indelingslijst
Nooit mogelijk in geval van:
• MER
• Nieuwe rubrieken of percelen
• RIE-bedrijf: wijziging met significante nadelen of op zich drempelwaarde X-rubriek
• Passende Beoordeling
• Bijkomende hinder



Procedures

Vereenvoudigde procedure – géén openbaar onderzoek

Stedenbouwkundige handelingen (art. 13 OVG-besluit)

Handelingen in overeenstemming met de bepalingen van een gemeentelijk of provinciaal RUP, 
een BPA of niet-vervallen verkaveling

Handelingen zijn < 20m hoog en < 500m lang

Buiten industriegebied:

• < 500 m² bruto grondoppervlakte en < 3.000 m³ brutovolume

• ontbossing, reliëfwijziging of aanleg recreatieve terreinen van < 1.000 m²

Niet indien aan/bij een beschermd monument of in archeologische site

Niet: wijziging hoofdfunctie van een onroerend goed van > 500 m²



Vereenvoudigde procedure



Procedures

Gewone procedure – mét openbaar onderzoek



Procedures

Gewone procedure – openbaar onderzoek

Indien beperkte procedure niet mogelijk is

Indien slechts voor één van beide onderdelen (SH of IIOA) een beperkte procedure mogelijk is, 
wordt voor het gemengde project de gewone procedure gevolgd.



Gewone procedure Klasse 2



Gewone procedure Klasse 1/2A



Beroepsmogelijkheden

In beginsel schorsende werking!

Bevoegde overheid

• Eerste aanleg BD → Vlaamse regering

• Eerste aanleg CBS → BD

Na 2de aanleg enkel stappen mogelijk bij de Raad voor Vergunningenbetwisting (juridische 
beoordeling)



Onderbouwen aanvraagdossier

Aandacht voor toe te voegen studies aan het aanvraagdossier:

Passende Beoordeling / voortoets (PAS/IHD)

Energiestudie/Energieplan (0,1 pJ of wijziging 0,01 pJ) beoordeling is veel strenger geworden.

Geluidsstudie of –prognose

Geurstudie (indien relevant)

CO2 monitoringsplan

Sloopinventaris afvalstoffen

Archeologienota vanaf bodemingreep 5.000 m², privé in IG, AGR. (anders vanaf 1.000 m²)



PAS/IHD

Na vernietiging RvS → Voorlopig pas-kader → op weg naar D-pas



•Beoordelingskader NOx stationaire bronnen

•Tuinbouw/serrebedrijven

•Energie en industrie

•NOx + NH3 samen

PAS/IHD

PAS/IHD



PAS/IHD



PAS/IHD

sinds vernietiging RvS  Voorlopig pas-kader → op weg naar Dpas



Praktijkvoorbeeld tuinbouw WKK



Habitatkaart



Impact bepalen



Gewestplan bestemmingsvoorschriften



Ontwerp gebouw



Geluidsnormen



Geluidsstudie



Geluidsstudie



Milieuvoorwaarden

Juridische basis

Sectorale milieuvoorwaarden

Algemene milieuvoorwaarden

Code van goede praktijk



Milieuwetgeving

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees parlement en de Raad van 25 
november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht, door middelgrote stookinstallaties.

Omzetting in Vlarem II: BVR d.d. 9 juni 2017 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en 
tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het Vlarem van 16 mei 
2014

• 27/10/2017 B.VL.R

• →11/12/2017 gepubliceerd BS



MCP Richtlijn

Doel / inhoud:

Betere beheersing SO2, NOx en stof in de lucht

Regels voor de monitoring van CO

Regels voor de vergunningverlening, registratie van stookinstallaties en rapportering door 
lidstaten

H2.10 Vlarem II: beleidstaken inzake emissieplafonds voor SO2, NOx, VOS en NH3

Sectorale voorwaarden kleine en middelgrote stookinstallaties Vlarem II

Focus: sectorale voorwaarden (rubriek 43/31), waaronder emissienormen.



Definities VLAREM II

"stookinstallatie": elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de 
aldus opgewekte warmte te gebruiken

"grote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;

"middelgrote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 
MW tot 50 MW;

"kleine stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 5 
MW.



Sectorale milieuvoorwaarden Hfst. 5.43.1

NVT →



Sectorale milieuvoorwaarden Hfst. 5.43.2

Art. 5.43.2.1

Voorwaarden toepassing regels ‘samenstel van motoren’ werden verstrengd:

Nieuw vergunde installaties (VG op of na 19/12/2017 – in dienstname ná 20/12/2018): Ook 
vermogens van motoren < 15 MW  moeten worden samengeteld

Voor bestaande installaties (vergund vóór 17/12/2017 en in dienstname vóór 20/12/2018: 
vermogens samentellen indien de emissiemetingen worden uitgevoerd op het 
gemeenschappelijk afgaskanaal: 



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Geen emissiegrenswaarden (EGW) van toepassing voor motoren < 300 kW

• tenzij verbranding biomassa-afval

• tenzij samenstel motoren (= nieuw)

Geen EGW van toepassing indien < 100 bedrijfsuren, tenzij het gaat om 
verbranding van vaste brandstoffen. 

Referentiezuurstofgehalte: 5% vaste, 15% gasvormig en 3% vloeibaar



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Stationaire motoren < 500 bedrijfsuren, toegepast als noodgenerator of aandrijving 
bluswaterpomp:

50% van het vermogen in rekening brengen om het totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen te bepalen.

Indien soepelere normen van toepassing zijn als gevolg van het beperkt aantal bedrijfsuren: 
verplicht registreren van het aantal bedrijfsuren!



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Registratie- en informatieplicht voor alle stookinstallaties vanaf 1 MW

Verantwoordelijkheid van de exploitant of aangestelde

Via ‘instrumenten die beschikbaar gesteld worden door het Departement’

Deadlines:
• 19/12/2023 voor installaties > 5 MW t.e.m. 50 MW

• 19/12/2028 voor installaties > 1 MW t.e.m. 5 MW

• Tenzij reeds ingediend/geregistreerd via een digitale omgevingsvergunningsaanvraag



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Informatieplicht:

Gegevens minimum 6 jaar bewaren – zonder onnodige vertraging voorleggen aan 
toezichthoudende overheid.



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Stelselmatig verstrengen van emissienormen

Van toepassing voor installaties:

vergund op of na 19/12/2017 

of  (!!!)

die op of na 20/12/2018 in gebruik genomen worden.

De minder strenge voorwaarden indien de motor werd vergund vóór 19/12/2017 zijn enkel geldig indien de motor ook in 
dienst genomen wordt vóór 20/12/2018

Trapsgewijze invoering:

Stap 1: nieuwe normen geldig t.e.m. 31/12/2024

Stap 2: normen geldig vanaf 1/01/2025 t.e.m. 31/12/2029

Stap 3: normen geldig vanaf 1/01/2030



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

EGW gasvormige brandstoffen - gasmotoren en dual fuel

Verstrenging van de norm NOx tot 95 mg/Nm³ voor de motoren van 0,3 tot 1 MW voor de 
aardgasmotoren (tenzij nog vergund vóór 19/12/2017).

Verstrenging van de norm NOx tot 35 mg/Nm³ voor de motoren van ≥ 5 MW voor de 
aardgasmotoren (tenzij nog vergund vóór 19/12/2017).

voeding met biogas blijft 190 mg/Nm³ voor NOx – ook in latere fase (tenzij > 5MW)

EGW voor dual fuel: versoepeling met factor 2 voor NOx blijft behouden – ook in latere fase.

CO: 250 mg/Nm³ en 500 mg/Nm³ biogas

TOC – CH4 = 60 mg/Nm³



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

EGW gasvormige brandstoffen - gasmotoren en dual fuel

Normen voor SO2

Tot 31/12/2024:

• 15 mg/Nm³ (40 voor biogas) indien vergund op of ná 19/12/2017 

• Enkel voor motoren die vergund zijn op of na 19/12/2017

Vanaf 1/01/2025:

• Reeds vergunde motoren: 15 mg/Nm³ (60 mg/Nm³ voor biogas) afhankelijk van datum 1e

vergunning

• 15 mg/Nm³ (40 mg/Nm³ voor biogas) indien vergund op of ná 19/12/2017



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

EGW gasvormige brandstoffen – gasturbines incl. STEG:

Vanaf 1/01/2025:

Wegvallen (uitfasering) van de minder strenge EGW’n voor installaties vergund vóór 1/01/2000

M.u.v.: 250 mg/Nm³ NOx voor aandrijving gascompressiestation:
• Indien vergund vóór 1/01/1993

• T.e.m. 31/12/2029



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Opstart en stil leggen zo kort mogelijk houden

Gemengde stookinstallaties (gelijktijdig) = gewogen EGW optellen

Zuivering afgassen defect

• Stil leggen wanneer EGW niet gerespecteerd kunnen worden + aanzienlijke 
achteruitgang plaatselijke luchtkwaliteit

• Melden vergunningverlenende overheid: afwijking 10 dagen (of langer indien 
gerechtvaardigd).

• Steeds melden bij AMI



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Vanaf 500 uur analyse SO2, CO, NOX, TOC, 0², waterdampgehalte, P, t°C

• 0,3 tot en met 1 MW: om de 5 jaar

• 1 MW tot en met 5 MW: om de 2 jaar

• >5 MW: om de 3 maanden 

Minder 500 uur (geen norm voor TOC)

• 0,3 tot en met 1 MW: om de 5 jaar

• 1 MW tot en met 5 MW: om de 5 jaar of na 1500 uren

• 5 MW tot en met 20 MW: om de 2 jaar

• > 20 MW om de 2 jaar of na 500 uren

SO2: geen meting indien hoofdzakelijk aardgas en niet bij berekening van emissie uit de brandstof zonder ontzwavelingsstap



Sectorale milieuvoorwaarden 5.43.2

Nieuwe WKK: meten binnen 3 maand na opstart

Metingen enkel vereist wanneer in werking

Resultaten ter inzage houden (PRTR!)

vergunning en het bewijs van registratie

verslag over het aantal bedrijfsuren (minder dan 500 uur)

Soort en de hoeveelheid brandstoffen

Registratie uitvallen emissiereducerende maatregelen

Overzicht non-conformiteiten en genomen maatregelen



Algemene milieuvoorwaarden lucht

Schoorsteenhoogteberekeningssysteem (bijlage 4.4.1) Steeds 1 m hoger dan nok gebouwen 50 
m rond emissiepunt (gewoonlijk door mensen bezet)

Faciliteren van emissiemetingen! (meetplatform / meetopeningen) (VLAREM 4.4.2.2§1)

NBN EN 15259 + CMA LUC recentste wijziging ontwerp MB 09/2022

Eisen voor meetvlakken en meetlocaties met betrekking tot het uitvoeren van 
emissiemetingen

• Eisen voor doelstelling, meetplan en meetrapport van emissiemetingen 

• Algemene principes voor het uitvoeren van emissiemetingen

• Procedures om stalen te nemen



Algemene milieuvoorwaarden lucht

Gemiddelde waarde per bedrijfsuur van emissies gedurende één kalenderweek 
tijdens de meest ongunstige normale bedrijfsomstandigheden.



Meetpunten NBN EN 15259

Stroomaf- en opwaarts zo ver mogelijk verwijderd van verstoringen die een 
wijziging in de richting van de stroming kunnen veroorzaken (bochten, 
ventilatoren, …) evenals van de toevoer van lucht of andere emissiestromen

In een segment van tenminste 5 hydraulische diameters in een rechtlijnig deel 
stroomopwaarts van het meetvlak en twee hydraulische diameters 
stroomafwaarts (5 hydraulische diameters bij vrije uitstroom naar de atmosfeer, 
anders 2 hydraulische diameter)

Constante vorm en doorsnede





Meetpunten NBN EN 15259

Geen lokale negatieve gassnelheid

Minimum gassnelheid afhankelijk van de meetmethode voor debiet (voor 
Pitotbuizen moet de differentieel druk groter zijn dan > 5 Pa)

Snelheid max/snelheid min < 3

Richting gasstroom < 15° t.o.v. lengteas van het afgaskanaal

Meetpunten liefst in verticaal kanaal (zwaartekracht)

Afwijkingen mogelijk <5MW!



Meetpunten NBN EN 15259

Minimum lengte vóór de toegangsopening van 2 m of de lengte van de sonde + 1 
m (grootste van beide waarden) en een minimum breedte van 2 m bindend)

Werkoppervlak > 5 m2 (‘normally not less than 5 m2’ dus niet afdwingbaar) 

Reling niet op dezelfde hoogte als de meetopeningen 

Meetplatform vrij van obstructies die het inbrengen/uithalen van sondes 
belemmeren

Bescherming tegen weersinvloeden

Voldoende werkhoogte en draagvermogen



Heeft u vragen? Problemen?
Aarzel niet en contacteer ons.

Wij staan steeds voor u klaar! U kan ons bereiken via info@profex.be, 
www.profex.be of het algemeen nummer 0800 59 002.

Bedankt!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, wij praten u graag even bij.  
Maak kennis met het Profex-team, ontvang leuke interviews met 
klanten, maak gebruik van praktische tips en blijf op de hoogte van 
belangrijke wetswijzigingen!

mailto:info@profex.be
http://www.profex.be/
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