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Art. 306. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.
Art. 307. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse
minister, bevoegd
voor de landbouw, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 mei 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL
Art. 187. Dit artikel wijzigt de indelingslijst bij het VLAREM.
Punt 2°
Dit punt wijzigt indelingsrubriek 2.
l) Dit punt voegt een indelingsrubriek 2.2.9 toe aan rubriek 2.2. De nieuwe rubriek 2.2.9 is van
toepassing op het afgraven van een stortplaats voor de valorisatie van de gestorte afvalstoffen, ook
wel Enhanced landfill mining (ELFM) genoemd. ELFM staat voor de ontginning van (voormalige)
stortplaatsen waarbij de gestorte afvalstoffen worden gevaloriseerd in zowel materialen als energie.
De nieuwe rubriek 2.3.14 is van toepassing op andere dan onder rubriek 2.2.9, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9 en

2.3.11 vallende ingrepen in een stortplaats. Vermits dit een activiteit is die in de toekomst meer en
meer zal worden toegepast en gezien de hinder en de aanzienlijke impact op de mens en het
leefmilieu die deze activiteit voortbrengt, is het aangewezen om hiervoor een afzonderlijke rubriek in
de indelingslijst te creëren. Het onderzoek van de inhoud van een stortplaats in opdracht van of
onder begeleiding van OVAM is geen verwerking van afvalstoffen valt dus niet onder de
indelingsrubrieken 2.2.9 en 2.3.14.
Kolom 3
Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit. Voor klasse 1 is een vergunning nodig
Kolom 4:
G=
inrichting of activiteit waarvoor de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, advies verstrekt
M=
inrichting of activiteit waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd
voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, advies verstrekt
O=
inrichting of activiteit waarvoor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij advies
verstrekt
Kolom 5:
A=
inrichting of activiteit waarvoor overeenkomstig dit besluit een milieucoördinator van het
eerste niveau moet worden aangesteld
Kolom 6:
P=
inrichting of activiteit waarvoor overeenkomstig dit besluit door de vergunningverlenende
overheid een periodieke milieuaudit kan worden opgelegd

2.3.14. Andere dan onder rubriek 2.2.9, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9 en 2.3.11 vallende ingrepen in een
stortplaats
1
G,O,M A
P

2.3.6.
andere stortplaatsen dan de stortplaatsen, vermeld in rubriek 2.3.7, van:
Het rechtstreeks terugstorten op de plaats van ontginning, van materialen of stoffen in hun
natuurlijke staat, voor zover ze afkomstig zijn van geologische afzettingen die tot het tertiare of het
kwartaire tijdperk behoren (zand-, klei-, leem-, mergel- en grindafzettingen) is geen stortactiviteit.
a)

categorie 3: stortplaats voor inerte afvalstoffen
1°

stortplaats voor inerte afvalstoffen

1

2°
A

monostortplaats voor inerte afvalstoffen

O,W

B

1

O,W

A
B

b)

categorie 2: stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

1°
stortplaats voor gemengde niet-gevaarlijke huishoudelijke vaste afvalstoffen
met hoog gehalte aan organisch/bioafbreekbaar en anorganisch afval 1
G,O,W A
P
B
2°
G,O,W A

stortplaats voor voornamelijk organisch niet-gevaarlijke afvalstoffen
P
B

1

3°
stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag
organisch/bioafbreekbaar gehalte
1
G,O,W A
P
B
afvalstoffen

4°
1

monostortplaats voor andere niet-gevaarlijke afvalstoffen dan inerte
G,O,W A
P
B

5°
stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong die
voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor niet-gevaarlijk
afval (criteria: zie afdeling 5.2.4 van dit besluit) 1
G,O,W A
P
B
6°
stortplaats voor stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bijvoorbeeld verharde of verglaasde
afvalstoffen) met een uitlooggedrag dat gelijkwaardig is aan dat van de niet-gevaarlijke afvalstoffen,
vermeld in 5°, die voldoen aan de relevante aanvaardingscriteria (criteria: zie afdeling 5.2.4 van dit
besluit)
Die gevaarlijke afvalstoffen worden niet gestort in cellen die voor biologisch afbreekbare nietgevaarlijke afvalstoffen bestemd zijn. 1
G,O,W A
P
B
c)

categorie 1: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen

1°
stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen die voldoen aan de criteria voor de
aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (criteria: zie afdeling 5.2.4
van dit besluit) 1
G,O,W A
P
B
2°
B

monostortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen 1

G,O,W A

P

3°
monostortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen die bestaan uit
asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm
aanwezig is
1
G,O,W B
P
B
4°
N,G,O,W

ondergrondse opslagplaats voor gevaarlijke afvalstoffen
B
P
B

1

2.3.7. opslag en behandeling van bagger- of ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor
het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het
VLAREBO-besluit van
14 december 2007
Uitzondering : De tijdelijke oeverdeponie bij de ontwatering van bagger- of ruimingsspecie of bij
noodruiming die wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure voor tijdelijke oeverdeponie bij de

ontwatering van bagger- of ruimingsspecie, respectievelijk de procedure voor tijdelijke oeverdeponie
bij noodruiming van bagger- of ruimingsspecie, vermeld in het VLAREBO-besluit van 14 december
2007, is niet vergunningsplichtig en is dus niet ingedeeld in deze rubriek.
a)

monostortplaatsen voor bagger- of ruimingsspecie
A

1

N,O,W B

b)
2

terugstorten van bagger- of ruimingsspecie in de waterloop waaruit ze afkomstig is
O,T

c)

opslag van bagger- of ruimingsspecie in afwachting van behandeling
A

2

O,T

d)
mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling van bagger- of
ruimingsspecie 2
O,T
A
2.3.9.
installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan
50 ton per dag, met uitzondering van de installaties, vermeld in 2.4.3, a), i en ii
(Er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3.)
E
R
A

1

G,O

B

2.3.10. [...]
2.3.11. Het verzamelen of storten van winningsafval op een terrein, ongeacht of dat afval zich in
vaste vorm, in een oplossing, in een suspensie, of in vloeibare toestand bevindt, gedurende de
volgende termijnen:
uitzondering:
Het volgende valt niet onder subrubriek 2.3.11:
1°
afval dat wordt gegenereerd door de prospectie, winning en behandeling van
mineralen en de exploitatie van groeven, maar dat niet rechtstreeks afkomstig is van die activiteiten
2°
mineralen

afval dat afkomstig is van de offshoreprospectie, -winning en behandeling van

3°
de volgende handelingen voor zover ze niet verboden zijn en als ze vergund zijn,
overeenkomstig dit besluit:
a)
injectie van water dat stoffen bevat ingevolge exploratie- en
winningsactiviteiten van koolwaterstoffen of mijnbouw, en injectie van water om technische
redenen, in geologische formaties waaruit koolwaterstoffen of andere stoffen zijn gewonnen, of in
geologische formaties die van nature blijvend ongeschikt zijn voor andere doeleinden. Dergelijke
injecties mogen geen andere stoffen bevatten dan die welke het gevolg zijn van de hierboven
vermelde activiteiten
b)
herinjectie van uit mijnen en steengroeven gepompt grondwater of met
civieltechnische bouw- of onderhoudswerkzaamheden geassocieerd grondwater

4°
niet-verontreinigde bodem en niet-commercialiseerbare fracties
oppervlaktedelfstoffen
opmerking:
De definities, vermeld in dit besluit onder “Afval van winningsindustrieën”, zijn ook van toepassing.
Tot de hieronder vermelde voorzieningen worden dammen of andere structuren gerekend voor het
bevatten, vasthouden, beperken of anderszins ondersteunen van een dergelijke voorziening, alsook,
maar niet uitsluitend, afvalbergen en bekkens, maar met uitzondering van uitgravingen waarin afval
wordt teruggeplaatst na extractie van het mineraal met het oog op rehabilitatie- en
bouwdoeleinden.
a)
geen termijn voor afvalvoorzieningen van categorie A en voorzieningen voor in het
afvalbeheersplan als gevaarlijk gekarakteriseerd afval
1
G,M,N,O
B
A
b)
een termijn van meer dan zes maanden voor voorzieningen voor gevaarlijk afval dat
onverwacht wordt gegenereerd
1
G,M,N,O
B
A
afval

c)
2

een termijn van meer dan één jaar voor voorzieningen voor niet-gevaarlijk niet-inert
A,G,M,N,O

d)
een termijn van meer dan drie jaar voor voorzieningen voor niet-gevaarlijk afval uit
prospectie, afval uit de winning, de behandeling en de opslag van turf en inert afval

