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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Definitie GPBV-installatie  omgevingsvergunningenbesluit (OVB) / DABM
een vaste technische eenheid met
– minimum 1 GPBV-activiteit (= “X” in 4de kolom rubriekenlijst)
– alsook andere activiteiten
• op dezelfde locatie uitgeoefend
en
• die rechtstreeks samenhangen en technisch in verband staan met de X-activiteit
en
• die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging
De GPBV-activiteiten van bijlage I van RIE  allemaal omgezet in de Vlaremrubriekenlijst
(Noot: dit is geen 1 op 1 omzetting  de Vlaremindelingslijst heeft een andere volgorde en kent
wat meer onderverdelingen)
Ter info : Departement Omgeving – afdeling Milieu bevoegd voor de omgevingsvergunning
(AGOP-milieu) heeft een volledige concordantietabel opgemaakt (die verwijst ook naar de BREF
die er evt. op van toepassing is)
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
uittreksel uit de concordantietabel van AGOP:
met:
REF =
WI =
WT =
LCP =
SA =
CWW =
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
•

Noot : AGOP-milieu heeft alle GPBV-installaties in kaart gebracht
voor industriële activiteiten enerzijds (zie figuur), voor veeteeltbedrijf anderzijds
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
ALS een OVA is in te dienen voor een GPBV-installatie,
DAN is extra informatie op te nemen in het dossier 
OVA-formulier vraag 3.5. = lijst met rubrieken waarvoor extra info. als bijlage is toe te voegen,
hierbij ook alle X-rubrieken  toevoegen bijlage RX

 letterlijk gevraagd =
1.

een beschrijving van:

a)
b)
c)
d)

installatie + activiteiten die er plaatsvinden;
alle stoffen, materialen, … en energie in de installatie gebruikt of erdoor gegenereerd;
emissiebronnen;
toestand terrein installatie + vermelding huidige gebruik, begroeiing, bodemgebruik en evt.
bebouwing
e) voor installaties met “S-rubriek” :
ofwel verslag OBO + bodemattest OVAM waaruit blijkt dat met dat OBO voldaan is aan
bodemonderzoeksplicht cf. art. 33bis bodemdecreet;
ofwel de OVAM-referentienummers van deze documenten
f) aard en omvang te verwachten emissies in elk milieucompartiment + overzicht significante
milieueffecten ervan;
g) beoogde technologie en andere technieken om emissies te voorkomen of, als dat niet
mogelijk is, te verminderen;
…
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
h) maatregelen voor preventie, voorbereiding hergebruik, recycling en terugwinning van de
voortgebrachte afvalstoffen;
i) maatregelen ter controle van de emissies in het milieu;
j) schets voornaamste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor vooropgestelde
technologie, technieken en maatregelen;
k) nodige maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en gevolgen te beperken;
l) maatregelen die bij definitieve stopzetting van de activiteiten zullen worden genomen om elk
risico van verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfsterrein weer in de bevredigende
toestand, vermeld in artikel 2.2.3. van Vlarem III, te brengen.
m) niet-technische samenvatting van alle vorige gegevens
2. een toets voor elke GPBV-installatie, aan de toepasselijke BBT-conclusies  bij te voegen als
bijlage RXbis :
welke BBT-conclusies zijn van toepassing
hoe kan aan de BBT-conclusies worden voldaan
hierbij geldt dat:
er meerdere BREF’s van toepassing kunnen zijn
als nog geen BBT-conclusies opgenomen in Vlarem III of
er zijn wel BBT-conclusies opgenomen in Vlarem III maar de activiteit is niet beschreven in de
BREF,
dan is aan te tonen dat de gebruikte technieken BBT zijn (zie criteria Bijlage 3.3. Vlarem II)
# 14
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Praktische aanpak:
de hogervermelde beschrijvingen en toets worden in het omgevingsloket als zodanig gevraagd
via 2 vragen (zie rubrieken; folder RX):

Essentie = kunnen aantonen:
•
dat BBT worden toegepast
•
dat volgens BBT-conclusies wordt gewerkt

Veel nuttige info terug te vinden via https://emis.vito.be/nl/bbt-studies  o.a.:
•
overzicht van de Vlaamse BBT-studies
•
overzicht van de BREF’s (cf. Europese BBT-studies)
zie hiervoor bv. ook https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
•
overzicht van de TIO’s
# 14

12

I. GPBV-installaties en
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•

uittreksel uit overzicht BBT-studies (bron: site EMIS-VITO):
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•

uittreksel uit overzicht BBT-studies (bron: site EMIS-VITO):
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I. GPBV-installaties en
milieu/omgevingsvergunning
•

uittreksel uit overzicht BREF’s (bron: site Europese Commissie):
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I. GPBV-installaties en
milieu/omgevingsvergunning
•

uittreksel uit overzicht BREF’s (bron: site Europese Commissie):
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I. GPBV-installaties en
milieu/omgevingsvergunning
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Via de BREF’s  vaak link naar GPBV-checklijst waarin de BBT die in de BREF zijn opgelijst in het
Nederlands beschikbaar zijn :
bevat eerst inhoudstabel
dan een fiche per BBT-techniek/procesvoering
+ indien van toepassing : ook verwijzing naar BBT-technieknr.
Vb 1. GPBV-checklijst voor opslag
(Op basis van de “BREF on Emissions from Storage (ESB) (2006)”)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Bulkopslag van vaste stoffen in gesloten systemen
Bulkopslag van vaste stoffen in open lucht
Opslag in bekkens
Opslag in ondergrondse holtes bekomen door zoutuitloging
Opslag in uitgegraven ondergrondse holten - atmosferisch
Opslag in uitgegraven ondergrondse holten - onder druk
Opslag van vaste stoffen
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Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
 Bulkopslag van vaste stoffen in gesloten systemen
BBT
Bij opslag in loodsen: gebruik maken van goed ontworpen ventilatie en
filters en de deuren gesloten houden

Ref. BREF.

4.3.4.2

Waar van
toepassing?
BBT-GEN:
Opmerking:
Ref. VITO BBT:
Toepasbaar in
dit bedrijf?

☐ Ja
☐ Neen, omdat …

Indien ja, is het
toegepast?

☐ Ja
☐ Neen, maar gepland in 20..
☐ Neen, en niet gepland omdat …

Cijfers over
gerealiseerde
milieuwinst
beschikbaar?

☐ Neen
☐ Ja, zie bijlage

Notities:

# 14
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Vb 2. GPBV-checklijst voor Slachthuizen
(op basis van de “BREF for Slaughterhouses and Animals By-products Industries (SA) (2005)”)
 Afvalwaterzuivering
BBT
Afvalwater zuiveren door toepassing van flotatie eventueel met
toevoeging van flocculantia

Ref. BREF.

4.1.43.10, 5.1.5

Waar van
toepassing?

Vgtg

BBT-GEN:
Opmerking:

BBT voor Vlaamse slachthuizen die lozen op
oppervlaktewater: fc-zuivering + aërobe zuivering (incl.
nitrificatie en denitrificatie) OF aërobe zuivering (incl.
nitrificatie, denitrificatie én defosfatatie);aanbeveling: CZV
125 mg/l; BZV 25 mg/l; ZS 60 mg/l

Ref. VITO BBT:

4.3, 6.3

Toepasbaar in
dit bedrijf?

☐ Ja
☐ Neen, omdat …

Indien ja, is het
toegepast?

☐ Ja
☐ Neen, maar gepland in 20..
☐ Neen, en niet gepland omdat …

Cijfers over
gerealiseerde
milieuwinst
beschikbaar?
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☐ Neen
☐ Ja, zie bijlage

21

I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Indien geen GPBV-checklist  andere mogelijkheid = BBT-databank
Via site EMIS-VITO 
•
https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/bbt-databank
•
via “Databank BBT” en “start applicatie” naar “zoek technieken” gaan
•
mogelijkheid om te filteren op sector/activiteit
 1 of meerdere aan te vinken  onderliggende subsectoren/deelprocessen worden getoond
•
mogelijkheid om (bovendien) te filteren op milieuaspecten
 voor “water” en “lucht” kan verder gefilterd worden op specifieke parameters
•
mogelijkheid om (bovendien) te filteren op “BBT”, “geen BBT” of “TIO”
•
mogelijkheid om (bovendien) te filteren op Vlaamse BBT of Europese BREF


overzicht met “techniektitels” wordt opgelijst
op deze technieken kan worden doorgeklikt voor verdere toelichtingen en verwijzingen
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vb. sector “kunststoffen”  oppervlaktebehandeling van kunststoffen zonder solventen 
reinigen/ontvetten
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Via de hoger beschreven werkwijze kunnen de BBT’s per thema worden besproken
tip: vermeld bij de bespreking ook telkens – in zoverre van toepassing – het BBT-technieknummer
en BREF-referentienummer
 resultaat = duidelijk overzicht in welke mate de BBT worden toegepast
Let wel:
ALS een X-rubriek van toepassing is, met bovendien een “S” in de 8ste kolom
(dit is in ± 80% zo)
DAN = ook resultaten van een OBO bij te voegen:
•
OBO houdt in het bijzonder rekening met stoffen die i.f.v. de GPBV-activiteiten (extra) op het
terrein zullen gebruikt worden
•
rapport OBO ter goedkeuring voorleggen aan OVAM
•
rapport OBO en bodemattest bijvoegen in bijlage RX van de OVA of
hierin enkel de OVAM-referentienummers vermelden
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I. GPBV-installaties en
omgevingsvergunning
Opmerking:
bovenstaande is m.b.t. OVA’s volgens de gewone procedure
noteer ook dat een OVA volgens de vereenvoudigde procedure voor GPBV-installaties – naast de
algemene situaties – evenmin kan bij:
•
een wijziging of uitbreiding waardoor de inrichting onder een X-rubriek valt
•
een belangrijke wijziging van een GPBV-installatie
definitie van “belangrijke wijziging van een GPBV-installatie” 
een wijziging van de aard of de werking,
of
een uitbreiding van de installatie
die gevolgen voor het milieu kan hebben
en
die volgens de OV-verlener significant negatieve gevolgen kan hebben op mens en milieu

sowieso geacht belangrijke wijziging te zijn = de uitbreiding of wijziging voldoet op
zich aan de drempelwaarden (voor zover ze bestaan) van een X-rubriek
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
OV-verlener dient de OV-voorwaarden af te stemmen op de BREF en BBT-conclusies
Via de BREF’s wordt per bedrijfstak bepaald:
•
wat is BBT
•
welke milieuprestaties zijn met die BBT haalbaar
Onderdeel BREF = BBT-conclusies:
•
zijn aantal individuele conclusies die aangeven welke technieken (of combinaties ervan) BBT
zijn, i.f.v. behalen bepaalde milieudoelstelling
•
per individuele BBT zijn al of niet milieuprestatieniveaus vermeld (= BBT-GMPN)  kan zijn:
– emissieniveau (= BBT-GEN)
– verbruiksniveau (bv. BBT-GEEN)
– ander prestatieniveau
•
bevatten bepalingen inzake monitoring van BBT
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
Enkele voorbeelden uit BREF grote stookinstallaties (LCP)
Algemene BBT-conclusies:
•

BBT 3 = belangrijkste procesparameters relevant voor lucht- en wateremissies te monitoren,
incl. debiet in rookgas: continu of periodiek te bepalen, …

•

BBT 4 = (o.a.) continu monitoren van luchtemissies CO, cf. generieke EN-normen, afkomstig
van aardgasgestookte ketels, ongeacht het vermogen (= m.b.t. BBT 44)

•

BBT 13 = waterverbruik en hoeveelheid geloosd afvalwater verminderen door toepassing van
1 of beide onderstaande technieken …

•

BBT 40 = i.f.v. verbeteren energie-efficiëntie van verbranding aardgas, is in combinatie met
BBT 12 een combinatie van stoom- en gascyclus toe te passen (voor de volgende installaties
…)
 bv. met BBT geassocieerde energie-efficiëntieniveau’s (BBT-GEEN’s) voor nieuwe STEG’s
van ≥ 600 MWth = netto elektrische efficiëntie van 57 – 60,5 %

•

BBT 43 = verbeteren NOx-emissies van aardgasgestookte motoren, door toepassing van 1 of
combinatie van onderstaande technieken …
 bv. met BBT geassocieerde emissieniveau’s (BBT-GEN’s) voor nieuwe STEG’s =
jaargemiddelde van 10 – 30 mg/Nm³, daggemiddelde van 15 – 40 mg/Nm³

•

…
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
na vertaling en publicatie door de Europese Commissie 
exploitant heeft 4 jaar tijd om de GPBV-installatie te laten voldoen aan de BBT-conclusies BREF
(opm.: betreft de BBT-conclusies van de hoofdactiviteit)
Noot: AGOP-milieu verwittigt exploitant hiervan < 60 d. na Publ.

 regeling via algemene voorwaarden Vlarem II (cf. hoofdstuk 1.4. “evaluaties”) = algemene
evaluaties GPBV-installaties:
•
•
•
•
•

als bekendmaking nieuwe/aangepaste BBT-conclusies m.b.t. hoofdactiviteit  < 2 jaar na
publ. in Eur. Publicatieblad
als ontwikkelingen inzake BBT een significante vermindering van emissies mogelijk maken
(= voor zover geen BBT-conclusies van toepassing zijn)
als verontreiniging van de installatie noopt tot wijziging egwn of opleggen extra egwn
als bedrijfsveiligheid proces/activiteit noopt tot andere technieken
als aan nieuwe of gewijzigde MKN is te voldoen

AGOP stelt voortschrijdend meerjarenplan (MJP) op, afgestemd op de programmatorische aanpak
van inspectie  programma wordt jaarlijks < 1/10 via website AGOP bekend gemaakt + ter
beschikking gesteld van POVC, GOVC en Afdeling Milieuhandhaving
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
 huidige versie MJP (= vs 4.0 van okt.-2021) geldt voor 2021 – 2026
GOVC of POVC coördineert de uitvoering
inhoud MJP =
•
plan van aanpak
o = wijze evaluatie komende 5 jaar
o reden algemene evaluatie
•
nomitatieve lijst installaties die komende 2 jaar worden geëvalueerd
•
concrete planning eerstvolgend jaar
 evaluaties 2020 – 2021 =
• BREF voeding (FDM) en
• BREF afvalverbranding (WI)
 evaluaties 2022 =
• BREF oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS)
 verwachte evaluaties 2022 – 2023 =
• BREF ferrometaalverwerkende industrie (FMP) (publicatie verwacht 2021-Q4)
• BREF textiel (TXT) (publicatie verwacht 2021-Q2)
• BREF afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) (publicatie verwacht 2022-Q4)
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ALS algemene evaluatie omwille van nieuwe/aangepaste BBT-conclusies hoofdactiviteit 
•
evaluatie van alle toepasselijke milieuvoorwaarden
•
evaluatie van alle BBT-conclusies die nieuw/aangepast werden sinds het verlenen van de OV
of de laatste evaluatie ervan
Opm.: ook als geen BBT-conclusies van toepassing zijn en er zijn ontwikkelingen inzake BBT die
significante vermindering emissies mogelijk maken, worden in de algemene evaluatie alle
toepasselijke milieuvoorwaarden getoetst
ALS individuele afwijking op BBT-GEN werd verleend
DAN wordt die bij elke algemene evaluatie opnieuw getoetst
ALS gedurende 15 jaar geen evaluatie werd uitgevoerd
DAN kan (zal) n.a.v. een OVA of procedure bijstellen milieuvoorwaarden, een algemene evaluatie
worden gepland
Noot: extra taak voor de milieucoördinator  medewerking verlenen en informatie verstrekken
bij deze evaluaties
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
merk op:
BBT-conclusies zoals gepubliceerd in Europees Publicatieblad:
de opgesomde en beschreven technieken zijn niet prescriptief noch limitatief ; er mogen andere
technieken worden gebruikt, mits de toepassing daarvan ten minste een gelijkwaardig niveau van
milieubescherming garandeert
voor reeds vergunde installaties  voorwaarden vanuit de BBT-conclusies gelden (tenzij anders
bepaald):
•
onverminderd de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II
•
hebben voorrang op de bijzondere MV/OV-vwn en de verkregen individuele afwijkingen op
Vlarem II-vwn
•
MAAR als eenzelfde problematiek wordt geregeld, dan geldt de strengste voorwaarde
OV-verlener kan egwn opleggen die voldoen aan BBT-GEN maar die qua waarden, perioden en
referentieomstandigheden verschillen 
vereist bijkomende rapportering (zie lager)
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
via een individuele afwijking van de minister kan minder strenge egw worden toegestaan die niet
voldoet aan BBT-GEN, als:
•
uit evaluatie blijkt dat behalen BBT-GEN buitensporige kosten inhoudt die niet in verhouding
staan tot de milieuvoordelen t.g.v.
– geografische ligging of lokale milieuomstandigheden installatie
– technische kenmerken installatie
•
de toegestane egw is niet hoger dan
– de Vlarem II-egw
– de evt. toepasselijke egw uit bijlage 2 van Vlarem III
•
door de toegestane egw
– wordt er geen aanzienlijke verontreiniging veroorzaakt
– blijft een hoog niveau van milieubescherming bereikt
merk op:
de BBT-conclusies uit de BREF’s zijn rechtstreeks van toepassing op de GPBV-installaties
maar ze worden alsnog opgenomen in Vlarem III
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37

II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
Vb. vertaling BREF grote stookinstallaties (LCP) in Vlarem III
Algemene BBT-conclusies:
•

BBT 3  Artikel 3.12.2.3.2.
de belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water worden
gemonitord, met inbegrip van de volgende parameters: debiet periodieke of continue
bepaling, …

•

BBT 4  Artikel 3.12.2.3.3.
de monitoring van emissies in de lucht wordt verricht cf. de meetmethoden vermeld in bijlage
4.4.2. Vlarem II ; als er geen meetmethoden worden vermeld, worden de CEN-normen
gevolgd ; als er geen CEN-normen bestaan, worden de ISO-normen, de nationale normen of
andere internationale normen toegepast die gegevens van een gelijkwaardige
wetenschappelijke kwaliteit opleveren

•

BBT 13  Artikel 3.12.2.6.1.
het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd verontreinigd afvalwater wordt verminderd,
door een van de technieken of de beide technieken, vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies
voor grote stookinstallaties, te gebruiken

•

…
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
Vb. vertaling BREF grote stookinstallaties (LCP) in Vlarem III
Algemene BBT-conclusies:
•

BBT 40  Art. 3.12.5.1.1.
de energie-efficiëntieniveaus, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op
eenheden die ≥1.500 uur per jaar in bedrijf zijn en aardgas verbranden … ; voor nieuwe
STEG’s van ≥ 600 MWth geldt: netto elektr. efficiëntie van 57 %

•

BBT 43  Art. 3.12.5.1.3.
de emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabellen, zijn van toepassing op emissies
van NOx naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines en
dualfuelturbines ; die emissiegrenswaarden zijn ook van toepassing op de verbranding van
aardgas in dualfuelturbines:
… BBT-GEN’s voor nieuwe STEG’s = jaargemiddelde 30 mg/Nm³, daggemiddelde 40 mg/Nm³

•

…
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
omzetting/opnemen BBT-conclusies in Vlarem III:
zijn ondertussen opgenomen:
•
ijzer en staalproductie (8-03-2016)
•
productie van glas (8-03-2016)
•
looien van huiden en vellen (16-02-2017)
•
productie van cement, kalk en magnesiumoxide (9-04-2017)
•
productie van chlooralkali (11-12-2017)
•
productie van pulp, papier en karton (30-09-2018)
•
raffineren van aardolie en gas (28-10-2018)
•
productie van platen en panelen van hout (24-11-2019)
•
gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen
en afgasstromen in de chemiesector (9-06-2020)
•
non-ferrometaalindustrie (30-06-2020)
•
intensieve pluimvee- of varkenshouderij (21-02-2021)
•
grote stookinstallaties (17-08-2021)
•
productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten (7-12-2021)
•
afvalbehandeling (17-08-2022)
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
enkele opmerkingen / vaststellingen bij vergelijking teksten Vlarem III  teksten
BBT-conclusies:
•
•
•
•

•
•
•

geen letterlijke overname
i.f.v. eisen monitoring van emissies  verwijzing naar zelfcontroleprogramma Vlarem II,
overige monitoring (bv. verbruiken)  BBT-conclusie overgenomen
ALS de BBT-conclusie een BBT-GMPN bevat,
DAN in Vlarem III geen technieken opgenomen, wel bovengrens (meestal) BBT-GMPN
als weerhouden egw strenger is dan bovengrens BBT-GEN,
dan meestal omdat Vlarem II al strenger was
dan soms vermeld dat individuele afwijking cf. art.1.3. Vlarem III kan worden gevraagd
op heel wat punten rechtstreeks verwezen naar BBT uit BBT-conclusie
als bepaalde BBT-conclusie niet werd overgenomen, dan zal tijdens de individuele evaluaties
worden getoetst of die van toepassing is of niet
terugkerend = invoeren en consequent uitvoeren milieubeheersysteem
(beschreven inhoud ≈ MMS conform ISO14001)
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
specifieke eisen inzake rapportering en communicatie
ALS in OV egwn zijn opgenomen die qua waarden, perioden en/of referentieomstandigheden,
verschillen van die uit BBT-GEN
DAN bezorgt exploitant aan OV-verlener (1ste aanleg)
minstens jaarlijks, < 15/03
overzicht resultaten monitoring emissies,
met dezelfde periode en omgerekend naar dezelfde referentieomstandigheden als in BBTGEN (i.f.v. vergelijking)

exploitant informeert AHH regelmatig en minstens jaarlijks
van gegevens verkregen uit resultaten monitoring emissies (opgelegd door MV/OV of Vlarem III)
en van andere vereiste gegevens waarmee AHH naleving MV/OV-vwn kan toetsen
 heeft geen verdere/concrete invulling gekregen
Opmerking: dit ontslaat exploitant niet van verplichting gegevens m.b.t. meet- en registratieverplichtingen, incl. registers en balansen, zoals opgelegd door Vlarem II of MV/OV,
ter inzage te houden van AHH en min. 5 jaar te bewaren
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II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
ALS schending van een milieuvoorwaarden inzake
•
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
•
voorkoming of beperking van emissies in de lucht
of
•
voorkoming inzake ontstaan van afvalstoffen
DAN exploitant GPBV-inrichting:
•
brengt AHH onmiddellijk hiervan op de hoogte
en
•
treft onmiddellijk nodige maatregelen om zo snel mogelijk weer aan voorwaarde te voldoen

# 14

43

II. GPBV-installaties en
vergunningsvoorwaarden
ALS een voorval of onmiddellijke dreiging daarvan
DAN onmiddellijk, met de meest geschikte middelen, door exploitant te melden aan AHH:
•
voorval zelf
en
•
genomen en geplande maatregelen
daarna zo spoedig mogelijk te bezorgen aan AHH =
•
algemene gegevens over exploitant
•
tijdstip, aard, omstandigheden en oorzaken voorval
•
betrokken producten
•
beschikbare gegevens waarmee gevolgen voor mens en milieu kunnen worden geëvalueerd
•
getroffen maatregelen om voorval te bedwingen en beheersen
 = via formulier Bijlage 4.1.12. Vlarem II of
via andere informatiedrager die dezelfde informatie bevat
nadien informeert exploitant AHH van geplande maatregelen:
•
voor opkuis en herstel leefmilieu
•
om herhaling te voorkomen
 AHH wordt op de hoogte gehouden van uitvoering ervan
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III. GPBV-installaties en
toezicht
(Milieuhandhavingsbesluit  titel XVI DABM ; onderafdeling III)
AHH controleert GPBV-installaties systematisch 
doel = evaluatie milieurisico’s op basis van ten minste volgende criteria:
•
potentiële en reële gevolgen betrokken installaties
voor menselijke gezondheid en voor milieu,
rekening houdend met
– emissieniveaus en soorten emissies,
– gevoeligheid plaatselijke milieu en
– risico van ongevallen
•
naleving vergunningsvoorwaarden tot dusver
•
deelname van de exploitant aan EMAS of ISO14001
voor alle GPBV-installaties is/wordt controleplan opgesteld en getoetst:
•
algemene beoordeling significante milieuaspecten
•
geografisch gebied waarop plan slaat
•
register met GPBV-installaties waarop plan betrekking heeft
•
procedures voor opstellen routine- en niet-routine controles
•
als nodig, samenwerking tussen verschillende instanties
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III. GPBV-installaties en
toezicht
i.f.v. controleplan en frequentie plaatsbezoeken  AHH heeft 3 GPBV-risicoklasse bepaald:
•
jaarlijkse controle (± 20%)
•
2-jaarlijkse controle (± 20%)
•
3-jaarlijkse controle (± 60%).
oorspronkelijk werd risicoklasse bepaald a.d.h.v.:
•
10 impactcriteria  grootte emissies en impact ervan op omgeving
(impact installatie op omgeving, emissies naar lucht, water, bodem, input en output afval,
geluidshinder, kwaliteit gerapporteerde gegevens, kwaliteit lokale milieu, risico’s op
ongevallen)
en
•
3 operatorperformantie criteria  kans waarmee problematische emissies zich zullen
voordoen
(naleefgedrag, afhandelen vastgestelde problemen, toepassen principes milieuzorg)
in 2018 oorspronkelijke RIE-inspectieprogramma (dd. 2013) vereenvoudigd door in kaart
brengen milieurisico’s via IRAM-methodologie van Europese handhavingsnetwerk IMPEL 
resultaat: ± alle landbouw GPBV-installaties naar laagste inspectiefrequentie, voor SEVESOinstallaties werd frequentie ter plaatse bepaald op basis van brand-, explosie- en toxiciteitsindex
en milieugevolgen
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III. GPBV-installaties en
toezicht
volgende controles maken deel uit van het inspectieprogramma:
•
vergunningstoestand
•
evaluatie milieumanagementsysteem
•
preventie en bestrijding van hinder
•
energie
•
i.f.v. water: lozingsnormen, zelfcontrole, overige voorwaarden
•
i.f.v. lucht: emissienormen, zelfcontrole, overige voorwaarden
•
i.f.v. afval: preventie en beheer afval en materialen
•
i.f.v. bodem: beheersing risico’s bodem en grondwater
•
naleven voorwaarden Vlarem III na actualisatie BREF
controles omvatten zowel routinecontroles als voortgangscontroles
daarnaast kunnen ook GPBV-installaties thematische controles krijgen
noot:
ALS bij een controle een relevante non-conformiteit wordt vastgesteld
DAN < 6 maanden nieuw controlebezoek van AHH
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III. GPBV-installaties en
toezicht
ter indicatie (bron: milieu-inspectieplan 2018, omgevingsinspectieplan 2021, MJP 2021-2026) 
op 31-12-2020 had de Afdeling Handhaving in totaal 181 medewerkers (= 163,1 VTE), waarvan er
91 (= 80,8 VTE) waren waarvoor de hoofdopdracht bestaat uit milieutoezicht
in 2018 was ± 1/3de van de milieutoezichthouders voorzien voor ingeplande RIE-controles  van
die 33% werd 70% ingezet voor GPBV-industrie en 30% voor GPBV-veeteelt
aantal vergunde GPBV-installaties industrie (sept. 2021) = 916:
•
Antwerpen: 272
•
Limburg: 148
•
Vlaams-Brabant: 50
•
Oost-Vlaanderen: 213
•
West-Vlaanderen: 233
uit eerdere cijfergegevens blijkt voor de uitgevoerde routinematige controles op de GPBVinstallaties industrie, dat de spreiding in jaarlijks, 2-jaarlijkse en 3-jaarlijkse controles in (heel)
grove lijnen ± elk 33% is,
uitzondering is Antwerpen met ± 60% bedrijven met een jaarlijkse routinecontroles en WestVlaanderen met ± 45% 3-jaarlijkse controles
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III. GPBV-installaties en
toezicht
AHH maakt controlerapport op:
•
< 2 maand na plaatsbezoek bezorgd aan exploitant (ter kennisgeving)
AHH verwacht dat exploitant binnen redelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen uit
verslag uitvoert
•
< 4 maand na plaatsbezoek openbaar gemaakt
(gebeurt voorlopig nog niet)
Let wel:
•
gemeenten moeten over de inrichtingen die op hun grondgebied worden geëxploiteerd
kosteloos heel wat documenten ter inzage houden
•
= o.a. resultaten van controle en monitoring van emissies (vereist volgens MV/OV-vwn) in
bezit van toezichthouders
 AHH dient die gegevens ter beschikking te stellen van gemeente(n) in kwestie
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III. GPBV-installaties en
toezicht
Ter info:
•
gemeenten moeten ook alle relevante info m.b.t. OVA (rapporten, adviezen, …) ter
beschikking stellen van eenieder die erom vraagt
•
AGOP stelt alle beslissingen over OVA’s, beslissingen wijziging OV-vwn ter beschikking van
eenieder via internet

Besluit:
GPBV-installaties liggen voor de Europese en Vlaamse wetgever duidelijk in het vizier:
•
uitgebreidere onderbouwing OVA vereist
•
regelmatige herziening OV-voorwaarden
•
zwaardere rapporteringsverplichtingen
•
uitgebreider, systematisch toezicht
•
uitgebreide(re) openbaarheid van informatie
 wees goed geïnformeerd en voorbereid
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Dank u voor uw aandacht

Sertius
Remy-toren
Vaartdijk 3, bus 202
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