
18 MAART 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

De Vlaamse Regering,

Gelet op verordening (EG) nr. 304/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening
(EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse
erkenning van de certificering van bedrijven en personeel op het gebied van stationaire brandbeveiligingssystemen en
brandblusapparaten die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
 2
6-
08
-2

01
6



Gelet op verordening (EG) nr. 306/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening
(EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse
erkenning van de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van
gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur;

Gelet op verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening
(EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuigschriften voor personeel op het gebied van bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1088/2013 van de Commissie
van 4 november 2013;

Gelet op verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling,
ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen die gefluoreerde broeikas-
gassen bevattende elektrische schakelinrichtingen installeren, servicen, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen
of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit stationaire elektrische schakelinrichtingen;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling,
ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-,
klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluo-
reerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings-
en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en artikel 4;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 3,
gewijzigd bij de wet van 21 december 1998 ;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij
de wet van 21 december 1998;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, het laatst gewijzigd
bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 12, §1, artikel 20, gewijzigd bij het
decreet van 25 mei 2012, artikel 22ter tot en met 22novies, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, en artikel 29,
vervangen bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 4.3.2, § §2 en 2bis,
artikel 4.3.4, §2, artikel 4.3.6 en artikel 4.3.8, §3, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, artikel 10.2.4, §4,
artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, en artikel 16.4.27, ingevoegd bij het decreet van
21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 16.7.1, ingevoegd bij het decreet van
21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 25 mei 2012;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 7, 22 en 32;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van
centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische
bedrijven en hun koeltechnici;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun
technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de
terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken
zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen;

Gelet op het VLAREL van 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu,
wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 mei 2015 en 25 juni 2015;

Gelet op de akkoorden van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2015 en 7 juli 2015;

Gelet op advies 58.864/1 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2016, met toepassing van artikel 84, §1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014
tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 2009/126/EG inzake
fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations.

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van titel II van het VLAREM

Art. 2. In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de woorden
“ozonafbrekende stoffen” telkens vervangen door de woorden “ozonlaagafbrekende stoffen”.

Art. 3. In artikel 1.1.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in definities dieren/opslag mest (Hoofdstukken 5.9. en 5.28.) wordt de definitie “inheemse grote zoogdieren”
vervangen door wat volgt :

“-“grote zoogdieren” : dieren zoals paarden en runderachtigen, die gespeend zijn;”;

2° in definities dieren/opslag mest (Hoofdstukken 5.9. en 5.28.) wordt in de definitie “inheemse kleine
zoogdieren” het woord “inheemse” opgeheven;

3° in definities ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen wordt de definitie “gefluoreerde
broeikasgassen” vervangen door wat volgt :

“- “gefluoreerde broeikasgassen” : fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolstoffen (PFK’s), zwavelhexaf-
luoride en andere broeikasgassen die fluor bevatten, vermeld in bijlage I van verordening (EU) nr. 517/2014
van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot
intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006, afzonderlijk of in een mengsel;”;

4° in definities ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen wordt de definitie
“fluorkoolwaterstoffen(HFK’s)” vervangen door wat volgt :

“- “fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)” : de fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), vermeld in deel 1 van bijlage I van
verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006;”;

5° in definities ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen wordt de definitie “perfluorkoolstof-
fen (PFK’s)” vervangen door wat volgt :

“- “perfluorkoolstoffen (PFK’s)” : de perfluorkoolstoffen (PFK’s), vermeld in deel 2 van bijlage I van
verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006.”;

6° in definities koelinstallaties wordt de definitie “nominale koelmiddelinhoud” vervangen door wat volgt :

“- “nominale koelmiddelinhoud” : de hoeveelheid koelmiddel waarmee een koelsysteem is gevuld om te
functioneren onder de voorwaarden waarvoor het is ontworpen en waarbij de hoeveelheid koelmiddel in een
buffer- of reservevat dat met de koelinstallatie is verbonden, wordt meegerekend; dat is normaliter de
hoeveelheid die is ingebracht bij de eerste indienststelling;”;

7° in definities koelinstallaties wordt de definitie “bevoegde koeltechnicus” vervangen door wat volgt :

“- “bevoegde koeltechnicus” : een technicus die is aangewezen om werkzaamheden aan koelinstallaties op een
verantwoorde manier uit te voeren, ofwel rechtstreeks door de exploitant, ofwel door het koeltechnisch bedrijf
dat werkzaamheden aan de koelinstallatie uitvoert. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan
koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen als vermeld in artikel 5.2.2.5.2,
§9, artikel 5.16.3.3, §1bis, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1, artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1 en artikel 6.8.1.1, beschikt de
bevoegde koeltechnicus bovendien over een erkenning als koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het
VLAREL voor de desbetreffende categorie I, II, III of IV;”;

8° in definities koelinstallaties wordt de definitie “nominaal koelvermogen” vervangen door wat volgt :

“- “nominaal koelvermogen” : het totaal opgesteld koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend
volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2. Als het airconditioningsysteem op
gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende
individuele installaties opgeteld;”;

9° aan definities koelinstallaties worden de volgende definities toegevoegd :

“- “ton CO2–equivalent” : een hoeveelheid broeikasgassen, uitgedrukt als het product van het gewicht van de
broeikasgassen in metrische ton en het aardopwarmingsvermogen ervan;

-“aardopwarmingsvermogen” : het klimaatopwarmingsvermogen van een broeikasgas in verhouding tot dat
van CO2, berekend in termen van het opwarmingsvermogen in een periode van honderd jaar van één
kilogram van een broeikasgas in verhouding tot één kilogram CO2, als opgenomen in bijlage I, II en IV van
verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006 of, voor mengsels, berekend
volgens de methode, vermeld in bijlage IV van diezelfde verordening.”;

10° in definities geluid (Hoofdstukken 2.2, 4.5, 5.32 en 6.7) worden in de definitie van “A-weging” de woorden
“gedefinieerd in de Belgische norm NBN C 97-122 “geluidspeilmeters”” vervangen door de woorden
“gedefinieerd in de norm IEC 61672-1”;

11° in definities geluid (Hoofdstukken 2.2, 4.5, 5.32 en 6.7) wordt in de definitie van “tonaal geluid” het woord
“smalbandanalyse” vervangen door de zinsnede “smalbandanalyse in 1/24-octaafbanden”;

12° in definities geluid (Hoofdstukken 2.2, 4.5, 5.32 en 6.7) wordt in de definitie van “meetperiode” het woord
“meetduren” vervangen door het woord “metingen”;

13° aan definities geluid (Hoofdstukken 2.2, 4.5, 5.32 en 6.7) worden de volgende definities toegevoegd :

“Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen voor bepaalde inrichtingen, ingedeeld volgens rubriek 16.3.1
(afdeling 4.5.7)
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1° laad- en losverrichtingen : de verrichtingen die bestaan uit het laden en lossen van goederen én het
manoeuvreren van de vrachtwagen om de inrichtingen, vermeld in artikel 4.5.7.0.1, te bevoorraden;

2° het laden en lossen van goederen : het laden en lossen van goederen uit een geparkeerde vrachtwagen aan
de bedrijfseigen laad- en losplaats, inclusief de handelingen die dit mogelijk moeten maken, zoals het
openen en sluiten van deuren en poorten. Pauzes en andere onderbrekingen worden hierbij niet omvat;

3° manoeuvreren van de vrachtwagen : de bewegingen en manoeuvres van de vrachtwagen op het perceel
of de percelen, gebruikt door de inrichting, met als doel de bedrijfseigen laad- en losplaats te bereiken om
goederen te laden en te lossen of het terrein na het laden en lossen van goederen aan de laad- en losplaats
te verlaten, inclusief het stilleggen en het opstarten van de motor en het stationair draaien van de motor
in afwachting van de uitvoering van bewegingen en manoeuvres;

4° dagrand :

a) ochtenddagrand : de periode van 6 tot 7 uur;

b) avonddagrand : de periode van 19 tot 23 uur;

5° een inpandige laad- en losplaats : een laad- en losplaats in een afgesloten gebouw, waarbij de volledige
vrachtwagen in dat gebouw geparkeerd wordt en waarbij goederen alleen geladen en gelost worden als
de toegangspoorten van het gebouw gesloten zijn;

6° een overdekte laad- en losplaats : een laad- en losplaats met een overkapping die altijd minstens de
volledige laadruimte van de vrachtwagen overdekt;

7° een laad- en losplaats in open lucht : een laad- en losplaats die geen overdekte of inpandige laad- en
losplaats is;

8° laad- en losverrichtingen met geluidsarm materieel : de laad- en losverrichtingen waarbij materiaal
gebruikt wordt overeenkomstig de criteria, vermeld in bijlage 4.5.7.4;

9° één belevering : de uitvoering van laad- en losverrichtingen waarbij één vrachtwagen de inrichting
bevoorraadt met één lading van goederen;

10° de dichtstbijzijnde woningen : de woningen waar ter hoogte van de ramen het hoogste geluidsniveau
wordt verwacht ten gevolge van de laad- en losverrichtingen;”;

14° aan definities ontspanningsinrichtingen (hoofdstuk 5.32), Schietstanden in open lucht, worden de volgende
definities toegevoegd :

“- “traditioneel buksschieten” : het schieten met een zware buks vanaf een vaste aanlegpaal op een hark in de
buitenlucht. Het schieten vindt plaats in een schietstand, gekoppeld aan een folkloristische schuttersgilde;

- “HLTS” : de handreiking Limburgs traditioneel schieten opgemaakt onder de hoede van het college van
gedeputeerde staten van Limburg (Nederland);

- “aanlegpaal” : een paal met bovenaan een horizontale steunbalk waarop de zware buks steunt tijdens het
schieten;

- “hark” : schietdoel dat bestaat uit drie of vijf staanders, die elk weer voorzien zijn van dwarslatjes waarop
houten bolletjes of blokjes zijn aangebracht;

- “schietboom” : een paal waarop de hark is aangebracht;

- “ogief” : de voorkant van een kogel;

- “affuit” : voorziening waarin de buks wordt geklemd op de aanlegpaal en die zo kan worden afgesteld dat
de bewegingsvrijheid van de buks voldoende beperkt wordt om alle kogels in de kogelvanger af te vangen;

- “buksmeester” : functionaris die er tijdens schietactiviteiten verantwoordelijk voor is dat de regelgeving
wordt nageleefd.”;

15° in definities zeehavengebieden (hoofdstuk 5.48) worden in de definitie van “zeehavengebied” de woorden
“begrensd overeenkomstig bijlage I van het koninklijk besluit van 2 februari 1993 tot vaststelling van de lijst
van de havens en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Vlaamse Gewest” vervangen door
de woorden “zoals begrensd in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot de
afbakening van de zeehavengebieden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het
beleid en het beheer van de zeehavens”;

16° aan definities emissies van broeikasgassen (hoofdstuk 4.10) wordt de volgende definitie toegevoegd :

“- “registeradministrateur” : de persoon of personen, vermeld in artikel 1, eerste lid, 29°, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste
installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;”.

17° aan definities windturbines (afdeling 5.20.6) wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“6° “tiphoogte” : masthoogte, vermeerderd met de helft van de rotordiameter.”;

18° er wordt een subtitel “Definities werkzaamheden aan bepaalde installaties met gefluoreerde broeikasgassen of
ozonlaagafbrekende stoffen” toegevoegd, die luidt als volgt :

“Definities werkzaamheden aan bepaalde installaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende
stoffen (hoofdstuk 4.4 (afdeling 4.4.8), hoofdstuk 5.2 (artikel 5.2.2.5.2, §9), hoofdstuk 5.15 (artikel 5.15.0.8),
hoofdstuk 5.16 (artikel 5.16.3.3, §1bis), hoofdstuk 5bis.15.5 (artikel 5bis.15.5.2.3, §1, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1, en
artikel 5bis.15.5.4.5.7, §2), hoofdstuk 5bis.19.8 (artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1, en artikel 5bis.19.8.4.8.7, §2) en
hoofdstuk 6.8 (artikel 6.8.1.1 en afdeling 6.8.2 tot en met 6.8.5)

1° “installatie” : het samenvoegen van twee of meer delen van apparatuur of circuits die gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of daartoe ontworpen zijn, om een systeem te
monteren op de plaats waar het zal worden geëxploiteerd, dat met zich meebrengt dat gastransporterende
geleiders van een systeem worden samengevoegd om een circuit te voltooien, ongeacht of het systeem na
montage moet worden gevuld of niet;

2° “onderhoud” : alle activiteiten, met uitsluiting van terugwinning en controles op lekken als vermeld in
artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23
van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, die met zich brengen dat de circuits die gefluoreerde

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
 2
6-
08
-2

01
6



broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of daartoe ontworpen zijn, worden geopend,
namelijk het toevoegen aan het systeem van gefluoreerde broeikasgassen, het verwijderen van een of meer
onderdelen van het circuit of de apparatuur, het opnieuw monteren van twee of meer onderdelen van het
circuit of de apparatuur, alsook het repareren van lekkages;

3° “reparatie” : het herstel van beschadigde of lekkende producten of apparatuur die gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, en
waarvan een onderdeel zulke gassen bevat dan wel daartoe ontworpen is;

4° “buitendienststelling” : het definitieve stilleggen en buiten werking of gebruik stellen van een product of
deel van de apparatuur dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat;

5° “terugwinning” : het verzamelen en opslaan van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende
stoffen uit producten, waaronder houders, en apparatuur gedurende het onderhoud, dan wel
voorafgaand aan de verwijdering van de producten of de apparatuur;

6° “koelinstallatie” : het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een
koelsysteem. Het gaat hier ook om luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen die een koelsys-
teem bevatten;

7° “brandbeveiligingsapparatuur” : de apparatuur en de systemen die worden gebruikt bij brandbeveiligings-
en brandblustoepassingen. Brandblussers maken hier ook deel van uit;

8° “elektrische schakelinrichtingen” : schakeltoestellen en combinaties daarvan met de bijbehorende
controle-, meet-, beschermings- en reguleringsapparatuur, en samenstellingen van dergelijke toestellen en
apparatuur met de bijbehorende koppelingen, accessoires, behuizingen en ondersteunende structuren, die
bedoeld zijn voor gebruik in verband met het opwekken, het overbrengen, de distributie en de omzetting
van elektrische energie.”.

Art. 4. In artikel 1.3.1.1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 november 2010 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt paragraaf 4
vervangen door wat volgt :

“§4. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° milieudeskundige in de discipline elektrische installaties : een erkend orgaan als vermeld in artikel 275 van het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);

2° milieudeskundige in de discipline recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt, of opgelost gas : een
erkende externe dienst voor technische controles op de werkplaats als vermeld in het koninklijk besluit van
29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats, voor
het domein controles van gasrecipiënten;

3° milieudeskundige in de discipline toestellen onder druk : een erkende aangemelde instantie of keuringsdienst
van gebruikers als vermeld in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de
markt brengen van drukapparatuur, voor de toepassing van de procedures, vermeld in de Europese
richtlijn 97/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende
drukapparatuur ofwel een erkende aangemelde instantie als vermeld in artikel 12 van het koninklijk besluit
van 11 juni 1990 betreffende het op de markt brengen van drukvaten van eenvoudige vorm, voor de toepassing
van de procedures, vermeld in de Europese richtlijn 2009/105/EG inzake drukvaten van eenvoudige vorm.”.

Art. 5. In het opschrift van hoofdstuk 2.8 van hetzelfde besluit worden de woorden “ter zake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging” vervangen door de woorden “met betrekking tot beste beschikbare
technieken”.

Art. 6. In deel 2, hoofdstuk 2.8, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 maart 2008, 24 april 2009 en 7 juni 2013, wordt afdeling 2.8.0, die bestaat uit artikel 2.8.0.1 tot en met 2.8.0.4,
opgeheven.

Art. 7. Aan hoofdstuk 2.8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 maart 2008, 24 april 2009 en 7 juni 2013, wordt een afdeling 2.8.2, die bestaat uit artikel 2.8.2.1 tot en met 2.8.2.4,
toegevoegd, die luidt als volgt :

“Afdeling 2.8.2. Beleidstaken met betrekking tot de opmaak van Vlaamse BBT-studies

Art. 2.8.2.1.Ter ondersteuning van de vaststelling van milieuvoorwaarden kunnen er Vlaamse BBT-studies
opgemaakt worden :

1° indien na grondige evaluatie geoordeeld wordt dat dit voor de specifieke Vlaamse situatie noodzakelijk is. Dit
kan in volgende gevallen :

a) wegens een Vlaamse beleidsprioriteit, of

b) het betreft een Vlaamse milieuprobleem (overschrijdingen van één of meerdere Europese milieukwali-
teitsnormen), of

c) een sector vraagt nieuwe of bijgestelde Vlaamse sectorale milieuvoorwaarden (die niet Europees werden
bepaald);

2° indien de als hinderlijke ingedeelde inrichtingen als de voornaamste oorzaak zijn geïdentificeerd (zoniet moet
de BBT-filosofie eerst op de belangrijkere bronnen worden toegepast).

In deze afdeling wordt verstaan onder een Vlaamse BBT-studie : een document dat het resultaat is van de conform
artikel 2.8.2.2, tweede lid, georganiseerde uitwisseling van informatie, dat is opgesteld voor welomschreven activiteiten
en meer bepaald een beschrijving geeft van toegepaste technieken, huidige emissies en consumptieniveaus, technieken
die in overweging worden genomen voor de bepaling van beste beschikbare technieken, alsook aanbevelingen voor
milieuregelgeving en eventuele technieken in opkomst, met bijzondere aandacht voor de criteria, vermeld in bijlage 18
van titel I van het VLAREM.

Art. 2.8.2.2. De Vlaamse BBT-studies worden opgesteld of herzien door de door de Vlaamse Regering aangewezen
onderzoeksinstelling.

Per Vlaamse BBT-studie wordt door de stuurgroep, vermeld in artikel 2.8.2.3, een begeleidingscomité
samengesteld. Om de Vlaamse BBT-studies op te stellen, te herzien en waar nodig te actualiseren, organiseert en
coördineert de door de Vlaamse Regering aangewezen onderzoeksinstelling de uitwisseling van informatie binnen het
begeleidingscomité tussen de technische deskundigen die optreden als vertegenwoordigers van de adviesverlenende
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overheidsorganen, vermeld in artikel 20, §1, van titel I van het VLAREM, de afdeling Milieu-Inspectie, de betrokken
bedrijfstakken, de niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieubescherming, en andere betrokken
partijen.

Het begeleidingscomité komt minstens drie keer samen, één keer bij het opstarten van de Vlaamse BBT-studie en
minstens twee keer om opeenvolgende ontwerpversies van de Vlaamse BBT-studie te bespreken.

Tijdens de bespreking over het pre-finale ontwerp wordt gestreefd naar consensus binnen het begeleidingscomité
over de Vlaamse BBT-studie. De door de Vlaamse Regering aangewezen onderzoeksinstelling houdt rekening met de
standpunten van het begeleidingscomité bij het opstellen van het finale ontwerp van de Vlaamse BBT-studie, en legt
het finale ontwerp schriftelijk voor aan het begeleidingscomité. Als er binnen het begeleidingscomité geen consensus
is over het finale ontwerp, worden de afwijkende standpunten en de argumentatie daarvoor vastgelegd in een bijlage
van de Vlaamse BBT-studie, samen met een repliek daarop van de door de Vlaamse Regering aangewezen
onderzoeksinstelling.

Het finale ontwerp wordt ook voorgelegd aan de stuurgroep, vermeld in artikel 2.8.2.3. Eventuele opmerkingen
van de stuurgroep en de argumentatie daarvoor worden vastgelegd in een bijlage van de Vlaamse BBT-studie, samen
met een repliek daarop van de door de Vlaamse Regering aangewezen onderzoeksinstelling.

De afgewerkte Vlaamse BBT-studie wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek, ten minste via het internet.

Art. 2.8.2.3. Er wordt een stuurgroep opgericht. Die stuurgroep wordt voorgezeten door de afdeling, bevoegd voor
milieuvergunningen, en bestaat uit vertegenwoordigers van de adviesverlenende overheidsorganen, vermeld in
artikel 20, §1, van titel I van het VLAREM, en de afdeling Milieu-Inspectie. De stuurgroep bepaalt de richtlijnen en de
werkwijze van de informatie-uitwisseling. De stuurgroep maakt een voorstel op van het werkprogramma van de door
de Vlaamse Regering aangewezen onderzoeksinstelling om Vlaamse BBT-studies op te stellen of te herzien.

De stuurgroep consulteert jaarlijks de leden van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen over het voorstel van
het werkprogramma voor het komende jaar.

De stuurgroep legt het voorstel van het werkprogramma voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de
Vlaamse minister.

Art. 2.8.2.4. Na iedere Vlaamse BBT-studie evalueert de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, in overleg
met de betrokken adviesverlenende overheidsorganen, vermeld in artikel 20, §1, van titel I van het VLAREM, en de
afdeling Milieu-Inspectie, de noodzaak om aan de Vlaamse minister een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot het bepalen van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden te bezorgen. In voorkomend geval, legt de Vlaamse
minister het ontwerp van besluit tot het bepalen van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden voor aan de Vlaamse
Regering.

Na iedere Vlaamse BBT-studie stelt de Vlaamse minister richtlijnen op voor de betrokken overheden voor de
aanbevelingen die via bijzondere milieuvoorwaarden kunnen worden opgelegd.”.

Art. 8. In artikel 3.2.3.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
wordt het artikelnummer “5.6.2.3.6” vervangen door het artikelnummer “5.6.1.3.6”, de zinsnede “5.7.1.4, §2” vervangen
door de zinsnede “5.7.1.4, §1” en wordt de zinsnede “5.17.4.1.16, §§§§3, 4, 5, 6” vervangen door de zinsnede
“5.17.4.1.16”.

Art. 9. In artikel 4.1.7.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden de woorden “gevaarlijke stoffen” vervangen door de woorden “gevaarlijke producten”.

Art. 10. In artikel 4.1.9.1.3, §1, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
26 juni 1996 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2014, wordt de zinsnede “en
de naleving van de meldingsplicht bedoeld in de artikelen 17 tot en met 21 en 23” vervangen door de zinsnede “en het
materialenregister en de naleving van de meldingsplicht, vermeld in artikel 6, 23 tot en met 25 en 30”.

Art. 11. In artikel 4.2.5.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

“Koelwater, van de inrichtingen die een maximale hoeveelheid koelwater lozen van meer dan 2 m` per uur, wordt
geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde koelwater te
kunnen controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voor
inrichtingen tot en met 100 m` per uur wordt aan deze bepaling voldaan tegen 1 september 2018. Voor de inrichtingen
die meer dan 100 m` per uur koelwater lozen, wordt daarnaast het debiet continu geregistreerd, waarbij naast het
ogenblikkelijke debiet ook het totale debiet per uur, per etmaal en per jaar weergegeven wordt.”.

Art. 12. In artikel 4.2.8.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 mei 2008, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009 en gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 23 december 2011, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt :

“§4. Voor lozingen in het collectief te optimaliseren buitengebied wordt geacht aan de voorwaarden, vermeld in
paragraaf 1, te zijn voldaan, als het afvalwater minstens gezuiverd wordt met een individuele voorbehandelingsin-
stallatie, die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat is.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van meer dan tien tijdelijke sanitaire installaties die
geplaatst worden in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting, wordt het afvalwater minstens gezuiverd met
een individuele behandelingsinstallatie waarvan de capaciteit is afgestemd op de aan te sluiten vuilvracht.”.

Art. 13. Aan subafdeling 4.2.8.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, wordt een artikel 4.2.8.2.2
toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 4.2.8.2.2. Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van een tijdelijke sanitaire installatie die
geplaatst wordt in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting, moet een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van
de exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie verkregen worden.

In de aktename van de melding kunnen bijkomende voorwaarden in functie van de optimale werking van het
afwaartse rioleringsstelsel, inclusief aanwezige overstorten, en van de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden
opgelegd.”.

Art. 14. In artikel 4.4.2.3, §1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt het tweede lid opgeheven.
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Art. 15. In artikel 4.4.4.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluiten van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede “parameters SO2” vervangen door de zinsnede “parameters SOx” en wordt
de zinsnede “SO2/h” vervangen door de zinsnede “SOx/h, uitgedrukt als SO2”;

2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “stoffen, vermeld in paragraaf 1” vervangen door de zinsnede
“parameters SO2, NOx en totaal stof”;

3° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Als de emissiewaarden voor zwaveldioxide continu gemeten worden, kan in de milieuvergunning bepaald
worden op welke wijze de emissiewaarden voor zwaveltrioxide bepaald worden en inbegrepen worden in de
toetsing aan de emissiegrenswaarde voor zwaveloxiden.”;

4° in paragraaf 2 worden in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, de woorden “vermeld in het eerste
en tweede lid” vervangen door de woorden “vermeld in het eerste lid”;

5° in paragraaf 2, laatste lid, worden de woorden “in het tweede lid” vervangen door de woorden “in het
derde lid”.

Art. 16. Aan artikel 4.4.4.2, §4, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de woorden “en de bijkomende bepalingen uit de code van goede praktijk” toegevoegd.

Art. 17. In artikel 4.4.4.4, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Bij aanwezigheid van verscheidene stoffen die onder hetzelfde punt in bijlage 4.4.2 zijn geklasseerd, gelden de
meetfrequenties die per stof zijn voorgeschreven, ook voor de som van de verschillende stoffen die onder hetzelfde
punt in de voormelde bijlage geklasseerd zijn, behalve voor de stoffen, vermeld in punt 2°, 3°, 4° en 5°, van de
voormelde bijlage.”.

Art. 18. In artikel 4.4.6.1.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de inleidende zin “De
bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de proces en de op- en overslaginstallaties van :” vervangen door
de zin “Met uitzondering van verticale bovengrondse vaste houders, is deze afdeling van toepassing op de proces- en
de op- en overslaginstallaties van :”.

Art. 19. In artikel 4.4.6.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 20. In artikel 4.4.7.2.10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
18 januari 2013, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

“§1. De exploitant stelt een stofrapport, als vermeld in het aanvraagformulier, op voor de volgende inrichtingen :

1° inrichtingen met een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m_ grondoppervlakte. Het
stofrapport wordt, voorafgaand aan het overschrijden van de drempel van de opslagcapaciteit, bij de aanvraag
van een milieuvergunning gevoegd of wordt met een aangetekende brief bezorgd aan de afdeling, bevoegd
voor milieuvergunningen;

2° inrichtingen met een over de drie voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende
stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar. Het stofrapport wordt uiterlijk op 31 juli van het lopende jaar bij de
aanvraag van een milieuvergunning gevoegd of met een aangetekende brief bezorgd aan de afdeling, bevoegd
voor milieuvergunningen.”.

Art. 21. Aan hoofdstuk 4.4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een afdeling 4.4.8, die bestaat uit artikel 4.4.8.1 tot en met 4.4.8.3, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Afdeling 4.4.8. Installaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Art. 4.4.8.1. De volgende werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor
brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f), van het VLAREL :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 4 van verordening (EU)
nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde
broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG)
nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag
afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsappa-
ratuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is het bedrijf waar de technicus voor
brandbeveiligingsapparatuur werkt, erkend als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 7°,
c), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op
een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om een certificaat te behalen als vermeld
in artikel 17/2, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende
technicus voor brandbeveiligingsapparatuur. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal één
jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een
erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f), van het VLAREL behaalt. De
betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor houders of de bijbehorende onderdelen van stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde
broeikasgassen.

Art. 4.4.8.2. De volgende werkzaamheden aan elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen
mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld in
artikel 6, 2°, g), van het VLAREL :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;
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2° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een
opleiding om het certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/3, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de
werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen en die de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding,
toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld
in artikel 6, 2°, g), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs
van inschrijving voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen.

Het eerste lid is tot 1 juli 2017 niet van toepassing voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de
buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen en voor de terugwinning van
gefluoreerde broeikasgassen uit andere elektrische schakelinrichtingen dan de hoogspanningsschakelaars.

Art. 4.4.8.3. De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit stationaire
apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat, mag
alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als vermeld in
artikel 6, 2°, h), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde
broeikasgassen bevat betreft, op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het
certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/4, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de terugwinning uitvoert
onder toezicht van een erkende technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding,
toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als
vermeld in artikel 6, 2°, h), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs van inschrijving voor.”.

Art. 22. Aan deel 4, hoofdstuk 4.5, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014, wordt een afdeling 4.5.7, die bestaat uit artikel 4.5.7.0.1 tot en met 4.5.7.1.5, toegevoegd, die
luidt als volgt :

“Afdeling 4.5.7. Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen voor bepaalde inrichtingen ingedeeld volgens
rubriek 16.3.1

Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Art. 4.5.7.0.1. Deze afdeling is van toepassing op de laad- en losverrichtingen met vrachtwagens bij inrichtingen
die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° de inrichting valt onder categorie 47.11 van het referentiekader voor de productie en de verspreiding van
statistieken met betrekking tot economische activiteiten in Europa (NACE 2008). Deze categorie wordt
omschreven als detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheer-
sen;

2° de inrichting omvat een activiteit als vermeld in rubriek 16.3.1;

3° de inrichting is uitgerust met een bedrijfseigen laad- en losplaats. Een bedrijfseigen laad- en losplaats is een
specifieke plaats binnen de perceelsgrenzen van de inrichting die ingericht is voor het laden en lossen van
goederen.

Art. 4.5.7.0.2. De exploitant treft de nodige maatregelen met toepassing van de beste beschikbare technieken om
het geluid voortgebracht door laad- en losverrichtingen, te beperken en te verhinderen dat het geluid, voortgebracht
door laad- en losverrichtingen een bron van hinder is voor de omgeving.

Voorwaarden tijdens het laden en lossen van goederen

Art. 4.5.7.0.3. Tijdens het laden en lossen van goederen ligt de motor van de vrachtwagen stil.

In afwijking van afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5 gelden voor het laden en lossen van goederen tussen 6 uur en 23 uur
de volgende voorwaarden :

1° het gemiddelde niveau van de kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het laden
en lossen van goederen, moet beperkt worden tot de grenswaarden, vermeld in bijlage 4.5.7.1. Het gemiddelde
niveau van de kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het laden en lossen van
goederen, wordt gemeten als LA05,T, waarbij het tijdsinterval T de tijdsduur van het laden en lossen van de
goederen beslaat;

2° het niveau van de hoogste kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het laden en
lossen van goederen, moet beperkt worden tot de grenswaarden, vermeld in bijlage 4.5.7.2. Het niveau van de
hoogste kortstondige geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het laden en lossen van goederen,
wordt gemeten als LA01,T , waarbij het tijdsinterval T de tijdsduur van het laden en lossen van de goederen
beslaat.

Voorwaarden tijdens het manoeuvreren van de vrachtwagen

Art. 4.5.7.0.4. In afwijking van afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5 wordt het niveau van de hoogste kortstondige
geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het manoeuvreren van de vrachtwagen in de dagrand, beperkt
tot de richtwaarden, vermeld in bijlage 4.5.4, vermeerderd met 30 dB(A). Het niveau van de hoogste kortstondige
geluidsverhogingen in openlucht, voortgebracht door het manoeuvreren van de vrachtwagen wordt gemeten als LA01,T,
waarbij het tijdsinterval T de tijdsduur van het manoeuvreren van de vrachtwagen beslaat.

De bepalingen vermeld in afdeling 4.5.2 tot en met 4.5.5, zijn niet van toepassing voor het manoeuvreren van de
vrachtwagen tussen 7 uur en 19 uur.

Subafdeling 4.5.7.1. Voorwaarden voor laad- en losverrichtingen in de dagrand

Algemene bepalingen

Art. 4.5.7.1.1. §1. Deze subafdeling is van toepassing op de laad- en losverrichtingen, vermeld in artikel 4.5.7.0.1,
die uitgevoerd worden tijdens de dagrand.
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Tijdens het laden en lossen van goederen liggen de motor van de vrachtwagen en de aandrijving van koelgroepen
waarmee de vrachtwagen uitgerust is, stil, tenzij de koelgroepen aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Radio’s zijn
uitgeschakeld.

Tijdens de ochtenddagrand mag er hoogstens één belevering uitgevoerd worden en tijdens de avonddagrand
mogen er maximaal twee beleveringen plaatsvinden.

Conform bijlage 4.5.7.3 treft de exploitant de nodige maatregelen om de hinder, veroorzaakt door laad- en
losverrichtingen, in de dagrand te beperken.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een laad- en losplaats in open lucht

Art. 4.5.7.1.2. Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een laad- en losplaats in openlucht de volgende minimale afstanden als de
dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2° :

1° voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materieel : 40 meter tussen het midden van de achterkant van
de geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen;

2° voor alle andere laad- en losverrichtingen : 50 meter tussen het midden van de achterkant van de geparkeerde
vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen.

De afstanden, vermeld in het eerste lid, kunnen na het nemen van bijkomende structurele geluidsreducerende
maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als aangetoond wordt dat aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.3, tweede lid, voldaan is. Dat wordt aangetoond aan de hand van een
geluidsstudie, opgesteld door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6,
1°, c), a, van het VLAREL.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een overdekte laad- en losplaats

Art. 4.5.7.1.3. Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een overdekte laad- en losplaats de volgende minimale afstanden als de dichtstbijzijnde
woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2° :

1° voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materieel : 20 meter tussen het midden van de achterkant van
de geparkeerde vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen;

2° voor alle andere laad- en losverrichtingen : 30 meter tussen het midden van de achterkant van de geparkeerde
vrachtwagen in de laad- en losplaats en de dichtstbijzijnde woningen.

De afstanden, vermeld in het eerste lid, kunnen na het nemen van bijkomende structurele geluidsreducerende
maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als aangetoond wordt dat aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.3, tweede lid, voldaan is. Dat wordt aangetoond aan de hand van een
geluidsstudie, opgesteld door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6,
1°, c), a, van het VLAREL.

Laden en lossen van goederen bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats

Art. 4.5.7.1.4. Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.3 gelden voor het laden en lossen van goederen in
de dagrand bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats geen minimale afstanden tussen de laad- en losplaats
en de dichtstbijzijnde woningen als de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1,
2°.

Manoeuvreren van de vrachtwagen

Art. 4.5.7.1.5. Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.4 geldt voor het manoeuvreren van de vrachtwagen
in de dagrand een minimale afstand van 10 meter tussen het traject waarop het manoeuvreren van de vrachtwagen
wordt uitgevoerd, en de dichtstbijzijnde woningen als de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn in een gebied als
vermeld in bijlage 2.2.1, 2°.

De afstand, vermeld in het eerste lid, kan na het nemen van bijkomende structurele geluidsreducerende
maatregelen, zoals de plaatsing van een geluidsscherm, gereduceerd worden als aangetoond wordt dat aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 4.5.7.0.4, voldaan is. Dat wordt aangetoond aan de hand van een geluidsstudie,
opgesteld door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), a, van
het VLAREL.

Met behoud van de toepassing van artikel 4.5.7.0.4 geldt voor het manoeuvreren van de vrachtwagen in de
dagrand bij inrichtingen met een inpandige laad- en losplaats geen minimale afstand tussen het traject waarop het
manoeuvreren van de vrachtwagen wordt uitgevoerd, en de dichtstbijzijnde woningen als het traject waarop het
manoeuvreren van de vrachtwagen wordt uitgevoerd volledig in een afgesloten gebouw ligt en als de dichtstbijzijnde
woningen gelegen zijn in een gebied als vermeld in bijlage 2.2.1, 2°.”.

Art. 23. In artikel 4.9.1.2, §2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen de woorden “kan de termijn verlengd worden” en de woorden “In het verzoek” worden de woorden
“of kan vrijstelling verleend worden voor de uitvoering van die maatregelen” ingevoegd;

2° de zinsnede “of dat de interne rentevoet lager geworden is dan de interne rentevoet, vermeld in artikel 6.5.4,
§1, 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010” wordt toegevoegd.

Art. 24. In artikel 4.9.2.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt tussen het woord “waar” en het woord “meer” het woord “ofwel” ingevoegd;

2° in het eerste lid worden de woorden “werkzaam zijn of” vervangen door de zinsnede “werkzaam zijn, ofwel”;

3° in het eerste lid worden de woorden “overschrijdt of” vervangen door de woorden “overschrijdt en”;

4° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het eerste lid zijn de ingedeelde inrichtingen die beschikken over een geldig energiepres-
tatiecertificaat publieke gebouwen zoals vermeld in artikel 9.2.12 tot en met 9.2.16 van het Energiebesluit van
19 november 2010, vrijgesteld van deze afdeling.”.
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Art. 25. Artikel 4.9.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 4.9.3.4. De gegevens in de webapplicatie zijn confidentieel en alleen toegankelijk voor het Vlaams
Energieagentschap en de toezichthouder. De exploitant van de ingedeelde inrichting of een persoon die daarvoor door
de exploitant gemachtigd is, heeft alleen en steeds toegang tot de gegevens van zijn eigen energieplan of energieaudit.

In afwijking van het eerste lid kan het Vlaams Energieagentschap in het kader van rapporteringsverplichtingen
geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens uit de webapplicatie ter beschikking stellen van de bevoegde instanties
waarbij het aggregatieniveau voldoende confidentialiteit waarborgt. De individuele data beschikbaar in deze
webapplicatie zijn confidentieel en kunnen, noch door het Vlaams Energieagentschap, noch door enige andere partij,
gebruikt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de exploitant.”.

Art. 26. In artikel 4.10.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
4 februari 2005 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° het woord “gevalideerde” wordt vervangen door het woord “goedgekeurde”;

2° de zinsnede “artikel 4.10.1.2” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 4.10.1.2, §2”;

3° de zinsnede “artikel 4.10.1.5” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 4.10.1.5, §3;

4° de volgende zin wordt toegevoegd :

“In voorkomend geval is de hoeveelheid BKG-emissies, vermeld in artikel 4.10.1.2, §2, gelijk aan de
conservatieve schatting, vermeld in artikel 4.10.1.5, §7.”.

Art. 27. In artikel 4.10.1.4, §2, eerste lid, van hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 mei 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt de zin “Voor
BKG-installaties die in 2013 hun milieuvergunning niet actualiseren, voegt de afdeling bevoegd voor luchtverontrei-
niging conform artikel 45 van titel I van het VLAREM het monitoringplan bij de milieuvergunning.” vervangen door
de zin “Voor BKG-installaties die in 2013 hun milieuvergunning niet actualiseren, bezorgt de afdeling, bevoegd voor
luchtverontreiniging, het monitoringplan aan de bevoegde overheid die het bij besluit bij de milieuvergunning voegt.”.

Art. 28. In artikel 4.10.1.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
4 februari 2005 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° aan paragraaf 2 worden de volgende zinnen toegevoegd :

“De afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, geeft de BKG-emissies, vervat in deze emissiejaarrapporten,
door aan de registeradministrateur. De geverifieerde emissiejaarrapporten liggen ter inzage bij de afdeling,
bevoegd voor luchtverontreiniging.”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :

“§3. De afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, onderwerpt de geverifieerde emissiejaarrapporten,
vermeld in paragraaf 2, aan een steekproefsgewijze controle om na te gaan of de geverifieerde emissiejaar-
rapporten conform zijn aan de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van
21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van emissies van broeikasgassen, en keurt de BKG-emissies,
die erin staan, in voorkomend geval, goed, uiterlijk op 15 april van het lopende kalenderjaar. De afdeling
brengt de exploitant daarvan op de hoogte. Als de afdeling vaststelt dat een geverifieerd emissiejaarrapport
niet voldoet aan de bepalingen van de verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012
inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, keurt de afdeling het geverifieerde emissiejaarrapport
niet goed, en maakt ze een conservatieve schatting conform paragraaf 7.”;

3° er worden een paragraaf 7 en paragraaf 8 toegevoegd, die luiden als volgt :

“§7. Conform artikel 70 van de verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de
monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het
Europees Parlement en de Raad, kan, in voorkomend geval, de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging,
een conservatieve schatting maken van de hoeveelheid BKG-emissies die de BKG-installatie tijdens het
voorgaande kalenderjaar heeft uitgestoten en wordt dat cijfer door de afdeling doorgegeven aan de
registeradministrateur. De afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, brengt de exploitant daarvan op de
hoogte.

§8. De conform paragraaf 3 goedgekeurde BKG-emissies en de conform paragraaf 7 gemaakte conservatieve
schattingen worden door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, op het internet bekendgemaakt.”.

Art. 29. In artikel 5.2.1.2, §3, van hetzelfde besluit, wordt het woord “afvalstoffenaanvoer” vervangen door de
woorden “afvalstoffenaanvoer en -afvoer”.

Art. 30. In artikel 5.2.1.7, §3, van hetzelfde besluit worden de woorden “voor het milieu schadelijke vloeistoffen”
vervangen door de zinsnede “vloeistoffen van bijlage 2B van titel I van het VLAREM of gevaarlijke vloeistoffen volgens
de CLP-verordening”.

Art. 31. In artikel 5.2.1.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013
en 16 mei 2014, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

“§2. Bij de opslag van afvalstoffen met een ontvlambaar of ontplofbaar karakter als vermeld in Verordening (EU)
1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, worden de nodige maatregelen
getroffen om brand- en ontploffingsrisico te voorkomen, waaronder :

1° de vorming van elektrostatische ladingen voorkomen bij de opslag en behandeling;

2° de opslag beschermen tegen de nadelige gevolgen van de inwerking van zonnestraling;

3° de opslag niet laten plaatsvinden op plaatsen binnen de inrichting waar de temperatuur 40 °C kan
overschrijden ten gevolge van warmte van technologische oorsprong;

4° de lokalen waarin de opslag plaatsvindt, alleen verwarmen met toestellen waarvan de plaatsing en het
gebruik voldoende waarborgen bieden om brand- en ontploffingsrisico te voorkomen;
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5° een openvuurverbod en rookverbod toepassen in de buurt van de opslag, tenzij voor onderhouds- of
herstellingswerken op voorwaarde dat daarvoor de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Deze
bepalingen worden verduidelijkt aan de hand van reglementaire veiligheidspictogrammen;

6° de opslagplaatsen op afdoende wijze, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig ventileren.”.

Art. 32. In artikel 5.2.2.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999, 28 november 2003 en 12 mei 2006, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt :

“§4. De afvalstoffen, vermeld in paragraaf 1, worden altijd gescheiden opgeslagen in aangepaste recipiënten of
stockageruimten.”.

Art. 33. In artikel 5.2.2.5.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

“§1. Voor afval van brandbare vloeistoffen gelden de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.6
bovenop de voorwaarden van deze subafdeling. Voor afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen zoals
vermeld in verordening (EU) 1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij
richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen, gelden de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.17 bovenop de voorwaarden
van deze subafdeling.”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :

“§3. De behandelings- en opslagruimten voor vloeibare afvalstoffen zijn zo geconstrueerd dat accidenteel uit
de recipiënten ontsnapte vloeistoffen en morsvloeistoffen worden opgevangen in een inkuiping. Dubbelwan-
dige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem, hoeven niet in of boven een inkuiping
geplaatst te worden. De bevloering, opvanggoten, opvangputten en inkuiping zijn ondoordringbaar en
chemisch inert voor de vloeistoffen die ermee in contact kunnen komen. De inkuiping kan de vloeistofmassa
die bij lekkage kan vrijkomen, weerstaan. Tenzij het anders vermeld is in de milieuvergunning, moet de
inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het
betreffende compartiment worden opgeslagen.”;

3° aan paragraaf 9 worden een derde tot en met zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt :

“De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit stationaire koelinstal-
laties mag alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het
VLAREL, die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie.

Het derde lid is niet van toepassing voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen op
een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen
voor de betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de
werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een certificaat
van de betreffende categorie en die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering
van de terugwinning. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal twee jaar, te
rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een
erkenning als koeltechnicus voor de overeenkomstige categorie als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het
VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van
inschrijving voor.

Het derde lid is niet van toepassing voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen op
een persoon die voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening
(EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU)
nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor
wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-,
klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens
die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire
koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het derde lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen
gefluoreerde broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan drie kilogram op voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan
bewijzen met een diploma of getuigschrift. De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld
in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067, over de terugwinning van ozonlaagafbrekende
stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs daarvan voor.

Het derde lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen
van de fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.”.

Art. 34. In artikel 5.2.2.6.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
5 december 2003, 9 februari 2007 en 19 september 2008, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

“§1. De volgende activiteiten worden duidelijk van elkaar gescheiden in ruimten die specifiek daarvoor bestemd
en ingericht zijn :

1° de inzameling van de voertuigwrakken;

2° de tijdelijke opslag van de niet-gedepollueerde voertuigwrakken;

3° de tijdelijke opslag van de gedepollueerde voertuigwrakken;

4° de opslag van vloeistoffen en andere materialen;

5° de opslag van onderdelen;

6° de opslag van afval;

7° de verwerking.
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In afwijking van het eerste lid, 2° en 3°, mogen niet-gedepollueerde en gedepollueerde voertuigwrakken wel
gezamenlijk worden opgeslagen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

1° de inrichting beschikt niet over een shredderinstallatie;

2° elk gedepollueerd voertuigwrak wordt gemarkeerd met een duidelijk herkenbaar etiket dat zichtbaar is vanaf
de begane grond.

Het verwerkingsproces is zo georganiseerd dat de stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu, zo snel mogelijk
verwerkt worden.”.

Art. 35. In afdeling 5.2.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een subafdeling 5.2.2.9bis, die bestaat uit artikel 5.2.2.9bis.1 en artikel 5.2.2.9bis.2, ingevoegd, die
luidt als volgt :

“Subafdeling 5.2.2.9bis. Inrichtingen voor de verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater en vloeibare of
slibachtige bedrijfsafvalstromen

Art. 5.2.2.9bis.1. Deze subafdeling is van toepassing op de volgende activiteiten :

1° de voorbehandeling van extern aangevoerde vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstromen waarbij afvalwater
ontstaat, en de zuivering van dat afvalwater;

2° de zuivering van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater.

Art. 5.2.2.9bis.2. Voor geleide emissiepunten van procesonderdelen en handelingen die afgedekt en afgezogen
worden, geldt er voor vluchtige organische stoffen met een dampspanning van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur
van 35 °C een emissiegrenswaarde voor de som van de organische stoffen van 20 mg/Nm` in het geloosde afgas.”.

Art. 36. Aan artikel 5.2.3bis.1.12, §2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014, wordt de volgende zin toegevoegd :

“Als in de kosten-batenanalyse rekening wordt gehouden met potentiële warmte- of koudevraagpunten en de
baten hoger zijn dan de kosten, is het voldoende dat met betrekking tot de potentiële warmte- of koudevraagpunten
alleen de opties worden toegepast die de stookinstallatie voorzien van de aansluitingsmogelijkheden voor de
toekomstige uitkoppeling van warmte of koude.”.

Art. 37. In artikel 5.2.3bis.1.24, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt tussen
de woorden “de CEN-normen” en de woorden “De geautomatiseerde meetsystemen” de zin “Aanvullend aan de
CEN-normen wordt ook de code van goede praktijk toegepast.” ingevoegd.

Art. 38. In artikel 5.2.3bis.3.8, §1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden “om de
zes maanden” vervangen door de woorden “om de twee jaar”.

Art. 39. In artikel 5.2.3bis.4.10, §5, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, wordt de zinsnede “in afwijking van hoofdstuk 4.4 voldoet de installatie aan” vervangen door de woorden
“de installatie voldoet aan”.

Art. 40. In artikel 5.2.3bis.4.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt de bepaling “5.19.1.4, §2bis” vervangen door de bepaling “5.19.1.4, §3”;

2° in paragraaf 2 wordt de bepaling “5.19.1.4, §6” vervangen door de bepaling “5.19.1.4, §7”.

Art. 41. In artikel 5.2.4.1.2, §2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 1° wordt opgeheven;

2° in punt 2° wordt het woord “ofwel” opgeheven.

Art. 42. In artikel 5.2.5.5.4, §1, van hetzelfde besluit, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, worden de woorden “boven de tussenafdek” opgeheven.

Art. 43. Artikel 5.2.5.6.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 5.2.5.6.4. Water-, percolaat- en gascontrole

Monsters van percolaat en eventueel aanwezig oppervlaktewater worden op representatieve plaatsen vergaard.
Het percolaat wordt afzonderlijk op elk punt waar percolaat uit de stortplaats vrijkomt, bemonsterd en gemeten
(volume en samenstelling). Het eventueel aanwezige oppervlaktewater wordt op ten minste twee punten gecontro-
leerd, één stroomopwaarts en één stroomafwaarts van de stortplaats.

De gascontrole moet representatief zijn voor elk gedeelte van de stortplaats.

Om percolaat en water te controleren wordt een monster genomen dat representatief is voor de gemiddelde
samenstelling.

Als er percolaat wordt opgevangen, wordt het percolaatwater volgens de frequentie aangegeven in de
onderstaande tabel bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein
afvalwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), 1), van het VLAREL. Het gezuiverde percolaat dat wordt geloosd wordt
minstens maandelijks bemonsterd en geanalyseerd. Die controles (bemonstering en analyse) worden voortgezet
gedurende de periode van nazorg tot zolang percolaatwater wordt gevormd. De te analyseren stoffen omvatten ten
minste de algemene kwaliteitsparameters (temperatuur, pH, geleidbaarheid, normale kationen en anionen) aangevuld
met de relevante verontreinigingsparameters (zware metalen, organische stoffen) die worden vastgelegd op basis van
de samenstelling van de gestorte afvalstoffen. De lijst van parameters die bij de analyses bepaald worden, draagt de
goedkeuring van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
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Op stortplaatsen met een actieve ontgassing wordt de samenstelling van het stortgas bepaald volgens de
frequentie, aangegeven in de volgende tabel :

exploitatiefase nazorgfase

hoeveelheid percolaat maandelijks (1), (3) halfjaarlijks (3)

samenstelling percolaat (2) driemaandelijks(3) halfjaarlijks

hoeveelheid en samenstelling van het-oppervlaktewater(7) driemaandelijks(3) halfjaarlijks

potentiële gasuitstoot en atmosferische druk (4) (CH4, CO2,
O2, H2S, H2,...)

maandelijks (1), (5) halfjaarlijks (6)

(1) De frequentie kan worden aangepast aan de hand van de morfologie van het gestorte afval in tumulusvorm,
bedolven ...
Dat moet in de vergunning worden vermeld

(2) De te meten parameters en te analyseren stoffen variëren naargelang van de samenstelling van het gestorte
afval. Ze worden vermeld in de vergunning en weerspiegelen de uitloogkenmerken van de afvalstoffen

(3) Als de evaluatie van de gegevens aangeeft dat langere tussenpozen even effectief zijn, kunnen de tussenpozen
worden aangepast. Voor percolaten wordt de geleidbaarheid minstens eenmaal per jaar bepaald

(4) De metingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het gehalte organisch materiaal in de afvalstoffen
(5) CH4, CO2, O2 regelmatig, andere gassen naar behoefte, afhankelijk van de samenstelling van de gestorte

afvalstoffen, waarbij ernaar gestreefd wordt de uitloogeigenschappen te weerspiegelen
(6) De doelmatigheid van het gasopvangsysteem wordt regelmatig gecontroleerd
(7) Op grond van de kenmerken van het stortterrein mag de bevoegde instantie bepalen dat de metingen niet

vereist zijn.
Met het oog op het opmaken van een waterbalans worden door meting op de stortplaats of via het dichtstbijzijnde

meteorologische station de volgende gegevens verzameld :

exploitatiefase nazorgfase

neerslaghoeveelheid dagelijks dagelijkse waarden, opgeteld tot maand-
waarden

temperatuur (min. max., 14.00 h MET) dagelijks maandgemiddelde

heersende windrichting en –kracht dagelijks niet vereist

verdamping lysimeter (1) dagelijks dagelijkse waarden, opgeteld tot maandge-
middelden

luchtvochtigheid (14.00h MET ) dagelijks maandgemiddelde

(1) of met een ander geschikte methode”.

Art. 44. Aan artikel 5.4.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011, wordt een paragraaf 6 toegevoegd die luidt als volgt :

“§6. De verbodsbepalingen, vermeld in paragraaf 1, 2°, en paragraaf 2, gelden niet voor de inrichtingen, vermeld
in rubriek 4.4 van de indelingslijst, die bestemd zijn voor het uitharden van poederlakken in moffelovens.”.

Art. 45. In artikel 5.4.2.3, §3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt de zinsnede “Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, zijn de volgende emissiegrenswaarden
van toepassing op de geloosde afgassen :” vervangen door de zinsnede : “De volgende emissiegrenswaarden zijn van
toepassing op de geloosde afgassen :”.

Art. 46. In artikel 5.6.1.2.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in artikel 5.6.1.2.7”
vervangen door de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in artikel 5.6.1.2.8”;

2° in het derde lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

“3° rood, als de houder en de installatie niet voldoen aan dit besluit en de vastgestelde gebreken aanleiding
kunnen geven of aanleiding hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder of als, volgend op een
periode van maximaal zes maanden met oranje label of plaat, nog altijd dezelfde gebreken aan de houder en
de installatie worden vastgesteld.”.

Art. 47. Aan artikel 5.6.1.2.10, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de volgende leden toegevoegd :

“Het verlenen van een oranje klever of plaat is eenmalig voor de vastgestelde gebreken, met andere woorden de
oranje klever of plaat wordt, afhankelijk van het al dan niet voldoen van de voorheen vastgestelde gebreken aan de
bepalingen van dit reglement, gevolgd door een groene of rode klever.

In afwijking van het tweede lid kan deze overgangsperiode van zes maanden door de deskundige of erkend
technicus uitzonderlijk verlengd worden voor maatregelen die niet binnen de zes maanden uitgevoerd kunnen worden.
De maatregelen en termijnen worden in dit geval schriftelijk vastgelegd. De deskundige of erkend technicus volgt de
implementatie van de maatregelen verder op en beslist of frequentere tussentijdse controles op de betrokken houder
en de installatie nodig zijn. Indien na afloop van de overgangsperiode de initieel vastgestelde gebreken niet verholpen
werden, krijgt de houder en de installatie een rode klever of plaat.”.

Art. 48. In artikel 5.6.1.3.15 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in artikel 5.6.1.3.4”
vervangen door de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in artikel 5.6.1.3.14”;
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2° in het derde lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

“3° rood, als de houder en de installatie niet voldoen aan dit besluit en de vastgestelde gebreken aanleiding
kunnen geven of aanleiding hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder of als, volgend op een
periode van maximaal zes maanden met oranje label of plaat, nog altijd dezelfde gebreken aan de houder en
de installatie worden vastgesteld.”.

Art. 49. Aan artikel 5.6.1.3.16, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de volgende leden toegevoegd :

“Het verlenen van een oranje klever of plaat is eenmalig voor de vastgestelde gebreken, met andere woorden de
oranje klever of plaat wordt, afhankelijk van het al dan niet voldoen van de voorheen vastgestelde gebreken aan de
bepalingen van dit reglement, gevolgd door een groene of rode klever.

In afwijking van het tweede lid kan deze overgangsperiode van zes maanden door de deskundige of erkend
technicus uitzonderlijk verlengd worden voor maatregelen die niet binnen de zes maanden uitgevoerd kunnen worden.
De maatregelen en termijnen worden in dit geval schriftelijk vastgelegd. De deskundige of erkend technicus volgt de
implementatie van de maatregelen verder op en beslist of frequentere tussentijdse controles op de betrokken houder
en de installatie nodig zijn. Indien na afloop van de overgangsperiode de initieel vastgestelde gebreken niet verholpen
werden, krijgt de houder en de installatie een rode klever of plaat.”.

Art. 50. In artikel 5.6.2.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

“Het fase II-benzinedampterugwinningssysteem is door de producent gecertificeerd conform de norm
EN 16321-1 :2013.”;

2° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het eerste lid is het fase II-benzinedampterugwinningssysteem door de producent
gecertificeerd conform de TÜV-keuringsmethode voor benzinedampterugwinningssystemen of conform
andere relevante Europese technische normen of typegoedkeuringsprocedures voor benzinedampterugwin-
ningssystemen van bestaande benzinetankstations die gecertificeerd zijn voor 1 september 2015.”;

3° in paragraaf 1 wordt in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, de woorden “In afwijking van het
tweede lid” vervangen door de woorden “In afwijking van het derde lid”;

4° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zin “Eenmaal per jaar wordt de overeenstemming van de damp-
benzineverhouding van het fase II-benzinedampterugwinningssysteem met de damp-benzineverhouding,
vermeld in artikel 5.6.2.3.3, §4, gemeten conform de procedure, vermeld in bijlage 5.6.3.” vervangen door de
zin “Eenmaal per kalenderjaar wordt, zonder dat de periode tussen twee opeenvolgende metingen vijftien
maanden mag overschrijden, de overeenstemming van de damp-benzineverhouding van het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem met de damp-benzineverhouding, vermeld in artikel 5.6.2.3.3, §4,
gemeten conform de norm EN 16321-2 :2013.”.

Art. 51. In artikel 5.6.2.3.6, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de woorden “met uitzondering van de test” vervangen door de woorden “in voorkomend geval
met inbegrip van de test”.

Art. 52. In artikel 5.7.5.1, §3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :

“De toelating tot verdere toepassing van het ″kaliumchloride (KCl)″-procedé na 2010 is afhankelijk van de
naleving van de volgende voorwaarden :

1° de inrichting is behoorlijk vergund voor de verlengde periode waarin het procedé wordt toegepast;

2° de exploitant brengt de overheid die bevoegd is voor de milieuvergunning, er vóór 1 januari 2011
schriftelijk van op de hoogte dat het ″kaliumchloride (KCl)”-procedé na 2010 verder zal worden toegepast
met vermelding van de beoogde definitieve stopzettingsdatum die vóór 1 januari 2016 moet vallen. De
bevoegde overheid bezorgt onmiddellijk een kopie van de voormelde schriftelijke kennisgeving aan :

a) de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;

b) de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie;

3° de exploitant bezorgt samen met de schriftelijke kennisgeving, vermeld in punt 2°, aan de overheid die
bevoegd is voor de milieuvergunning, een plan voor de definitieve stopzetting van de kwikcelinstallaties.
Dat plan bevat inzonderheid :

a) een verbintenis tot definitieve stopzetting uiterlijk op 31 december 2015 van de vermelde
kwikcelinstallaties;

b) een stappenplan met de maatregelen die zullen worden getroffen voor :

1) de definitieve stopzetting op de vooropgestelde datum;

2) de reconversie van de installaties;

3) de beoogde kwikemissiereducties;

4) de veilige opslag en afvoer van het kwik.”;

2° er worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

“Het plan, vermeld in het tweede lid, 3°, is niet vereist als de betrokken bedrijfsorganisaties vóór 1 januari 2011
met het Vlaamse Gewest een definitief goedgekeurde milieubeleidsovereenkomst als vermeld in het decreet
van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, hebben gesloten die alle aangelegenheden,
vermeld in het tweede lid, 3°, a) en b), voor de beschouwde sector tot voorwerp heeft.
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Om de emissies van kwik te beperken en om het ontstaan van met kwik vervuild afval tijdens de
buitengebruikstelling of ombouw van kwikcelleninstallaties te beperken, is op 1 september 2016 een buitengebruikstel-
lingsplan beschikbaar en wordt dat uitgevoerd. Al de volgende kenmerken zijn in het buitengebruikstellingsplan
verwerkt :

1° het betrekken van een deel van het personeel dat ervaring heeft met het beheer van de voormalige installatie,
bij alle fasen van uitwerking en uitvoering;

2° het voorzien in procedures en instructies voor alle uitvoeringsfasen;

3° het voorzien in een gedetailleerd trainings- en toezichtprogramma voor personeel zonder ervaring met het
werken met kwik;

4° het bepalen van de hoeveelheid metallisch kwik dat moet worden teruggewonnen en het schatten van de
hoeveelheid afval die moet worden afgevoerd, en van de kwikvervuiling die zich daarin bevindt;

5° het voorzien in werkzones die :

a) zijn voorzien van een overdakking;

b) zijn uitgerust met een gladde, aflopende en ondoordringbare vloer om gemorste kwik naar een
opvangbak te leiden;

c) goed verlicht zijn;

d) vrij zijn van obstakels en puin dat kwik kan opnemen;

e) zijn uitgerust met een watertoevoer voor wassen;

f) zijn aangesloten op een afvalwaterbehandelingssysteem;

6° het legen van de cellen en overbrengen van metallisch kwik naar houders door :

a) het systeem gesloten te houden als dat mogelijk is;

b) het kwik te wassen;

c) kwik over te brengen onder invloed van de zwaartekracht als dat mogelijk is;

d) vaste onzuiverheden te verwijderen uit het kwik, als dat noodzakelijk is;

e) de houders te vullen tot ? 80 % van hun volumetrische inhoud;

f) de houders hermetisch af te dichten na het vullen;

g) de lege cellen te wassen en vervolgens te vullen met water;

7° het uitvoeren van alle ontmantelings- en sloopactiviteiten door :

a) hete methoden om uitrusting te slopen, te vervangen door koude methoden, als dat mogelijk is;

b) vervuilde uitrusting op te slaan in daarvoor geschikte zones;

c) de vloer in het werkgebied regelmatig te wassen;

d) gemorst kwik snel op te ruimen door middel van ademhalingsuitrusting met actievekoolfilters;

e) afvalstromen te registreren;

f) afval dat met kwik is vervuild, te scheiden van afval dat niet met kwik is vervuild;

g) afval dat met kwik vervuild is geraakt, te decontamineren door mechanische en fysieke behandelings-
technieken, chemische behandelingstechnieken of thermische behandelingstechnieken te gebruiken;

h) gedecontamineerde uitrusting te hergebruiken of te recyclen, als dat mogelijk is;

i) het gebouw waarin de cellenzaal zich bevindt, te reinigen, door de muren en de vloer schoon te maken,
en vervolgens te coaten of te verven, zodat ze een ondoordringbaar oppervlak hebben als het gebouw
opnieuw zal worden gebruikt;

j) de afvalwateropvangsystemen in of rond de installatie te reinigen of te vervangen;

k) het werkgebied af te sluiten en ventilatielucht te zuiveren als er hoge concentraties kwik worden
verwacht. Zuiveringstechnieken voor ventilatielucht zijn onder meer adsorptie op jodium- of zwavelhou-
dende actieve kool, gasreinigen met hypochloriet of gechloreerd pekel, of het toevoegen van chloor om
vast dikwikdichloride te vormen;

l) kwikhoudend afvalwater, waaronder waswater dat afkomstig is van het reinigen van beschermende
uitrusting, te behandelen;

m) kwik in lucht, water en afval te monitoren, onder meer gedurende een gepaste tijd na de afronding van
de buitengebruikstelling of ombouw;

8° indien nodig, tussentijdse opslag van metallisch kwik op de locatie in opslagruimtes die :

a) goed verlicht en weerbestendig zijn;

b) zijn uitgerust met een geschikte secondaire insluiting die 110% van het vloeistofvolume van een
afzonderlijke houder kan vasthouden;

c) vrij zijn van obstakels en puin dat kwik kan opnemen;

d) zijn uitgerust met ademhalingsuitrusting met actievekoolfilters;

e) periodiek worden geïnspecteerd, zowel visueel als met kwikbewakingsapparatuur;

9° indien nodig, het transport, mogelijke verdere behandeling en afvoer van afval.”.

Art. 53. Het opschrift van afdeling 5.9.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 juni 2013, wordt vervangen door wat volgt :

“Afdeling 5.9.2. Bijkomende voorwaarden voor de beperking van ammoniakemissie”.
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Art. 54. Aan artikel 5.9.2.1.bis van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§5. De inlaat en de uitlaat van een luchtwassysteem is bereikbaar en toegankelijk met het oog op de veilige en
praktische uitvoering van controlemetingen conform een code van goede praktijk. Voor installaties die voor 1 juli 2016
vergund zijn, geldt deze verplichting, vanaf 1 september 2018.”.

Art. 55. Aan artikel 5.9.2.2, §2, van hetzelfde besluit, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De plaatsing wordt zo gekozen dat het risico op verontreiniging van oppervlaktewater maximaal wordt beperkt.
Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt de de helling en de afvloeirichting van de vloer van de
mestopslagplaats niet in de richting van oppervlaktewater georiënteerd. Die verplichting geldt alleen voor
mestopslagplaatsen die na 1 juli 2016 vergund zijn.”.

Art. 56. Aan artikel 5.9.8.4, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :

“Het reinigingswater van pluimveestallen is geen meststof. Er wordt in voldoende opslagcapaciteit voorzien zodat
het reinigingswater kan worden uitgereden op het land. Elke lozing van het reinigingswater in de openbare riolering,
in een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of in een oppervlaktewater is verboden, tenzij de nodige vergunning
is verleend.”.

Art. 57. In artikel 5.9.8.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 september 2003 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden “het percolaat van” en de woorden “dierlijke mest” het woord
“vaste” ingevoegd;

2° in paragraaf 2 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “wordt” en wordt het woord “in”
vervangen door het woord “binnen”;

3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “en/of” vervangen door het woord “of”;

4° in paragraaf 4 en 5 wordt het woord “rundveehouderij” vervangen door het woord “veeteelt”;

5° in paragraaf 5 wordt het woord “sappen” vervangen door het woord “silosappen”;

6° aan paragraaf 5 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Deze verplichting geldt alleen voor inrichtingen die na 1 juli 2016 vergund zijn.”;

7° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§6. De kuilplaat wordt zo geplaatst dat het risico op verontreiniging van oppervlaktewater maximaal wordt
beperkt. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt de helling en de afvloeirichting van de vloer
van de kuilplaat niet in de richting van oppervlaktewater georiënteerd.

Deze verplichting geldt alleen voor kuilplaten die na 1 juli 2016 vergund zijn.”.

Art. 58. In artikel 5.11.0.3, §1, van hetzelfde besluit, worden de zinnen “De vloer van dit lokaal moet voorzien zijn
van een opvanggoot en een of meer opvangputten. De vloer, de opvanggoot en de opvangputten moeten uitgevoerd
zijn in voor de erop terechtkomende stoffen ondoorlatend en chemisch inert materiaal.” vervangen door de zin “De
vloer is uitgevoerd in een materiaal dat ondoorlatend en chemisch inert is voor de stoffen die erop terechtkomen.”.

Art. 59. In artikel 5.11.0.4, §3, van hetzelfde besluit wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt :

“Als er producten, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening, worden gebruikt
of geproduceerd :”.

Art. 60. In artikel 5.11.0.5, §2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden in de tabel de punten 1°, a), 2° en 3° opgeheven.

Art. 61. In artikel 5.13.0.4, §3, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede “De verwarming van de lokalen waarin
ontvlambare stoffen worden gebruikt en/of ontvlambare produkten worden geproduceerd,” vervangen door de
zinsnede “De verwarming van de lokalen waarin producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 volgens
de CLP-verordening worden gebruikt of geproduceerd,”.

Art. 62. In artikel 5.15.0.5, §2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

“1° gemakkelijk brandbare materialen of producten gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 volgens de
CLP-verordening, met uitzondering van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 2, op te stapelen;”.

Art. 63. Artikel 5.15.0.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
4 september 2009, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5.15.0.8. De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertui-
gen die onder het toepassingsgebied, vermeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van
2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuig-
schriften voor personeel op het gebied van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen
in bepaalde motorvoertuigen, vallen, mag alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor klimaatrege-
lingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een
opleiding om het certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/5, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de
terugwinning uitvoert onder toezicht van een erkende technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de
datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor
klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL behaalt. De
betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.”.

Art. 64. In artikel 5.16.1.2, §3, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, worden de zinnen “Wanneer gassen effectief aanwezig zijn, wordt het gehalte aan brandbaar gas
in de werkzone onder de grens van één vijfde van de laagste ontvlambaarheidsgrens gehouden. Dit gehalte moet
tijdens de uitvoering van de werken voortdurend gecontroleerd worden;;” vervangen door de zinnen “Als ontvlambare
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gassen volgens de CLP-verordening effectief aanwezig zijn, wordt het gehalte aan ontvlambaar gas in de werkzone
onder de grens van een vijfde van de laagste ontvlambaarheidsgrens gehouden. Dat gehalte wordt tijdens de uitvoering
van de werken voortdurend gecontroleerd;”.

Art. 65. In artikel 5.16.1.8, §1, 4°, b), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt punt 4) vervangen door wat volgt :

“4) Voor houders met samengeperste lucht waarvan het product van de toelaatbare druk (PS) en het volume (V)
groter is dan 3000 bar.liter, als de toelaatbare druk (PS) meer dan 4 bar hoger is dan de normale atmosferische druk
(1013 mbar), of waarvan PS groter is dan 3000 bar, is altijd een inwendig onderzoek vereist.”.

Art. 66. In artikel 5.16.3.2, §1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de woorden “de druk bij de maximaal toelaatbare temperatuur” vervangen door de woorden
“de toelaatbare druk (PS)”.

Art. 67. In artikel 5.16.3.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 maart 2003 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt :

“§1bis. De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of
ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in
artikel 6, 2°, e), van het VLAREL, die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van koelinstallaties als vermeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van
het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met
gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend
als koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen
betreft, op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat
te behalen voor de betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat
hij de werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een
certificaat van de betreffende categorie en die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte
uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal
twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de
persoon een erkenning als koeltechnicus voor de desbetreffende categorie als vermeld in artikel 6, 2°, e),
van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van
inschrijving voor.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die de werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties
die gefluoreerde broeikasgassen maar geen ozonlaagafbrekende stoffen bevatten en die voldoet aan de
voorwaarde, vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie
van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees
Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de
certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompap-
paratuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen
bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en
warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen
gefluoreerde broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan drie kilogram, op voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan
bewijzen met een diploma of getuigschrift. De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld
in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067, over de terugwinning van ozonlaagafbrekende
stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs daarvan voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen
van de fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.”.”;

2° in paragraaf 3, 2°, worden de woorden ‘volgens een code van goede praktijk” vervangen door de woorden
“volgens de norm EN 378 of een gelijkwaardige code van goede praktijk”;

3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “en/of gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede “en op
koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud van 5 ton
CO2-equivalent of meer”;

4° aan paragraaf 5 wordt de zin “De bepalingen van de hiernavolgende paragrafen van dit artikel zijn niet van
toepassing op hermetisch afgesloten koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een
nominale koelmiddelinhoud van minder dan 10 ton CO2-equivalent of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten
met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg mits dergelijke installaties als hermetisch afgesloten
zijn geëtiketteerd.” toegevoegd;

5° in paragraaf 7, 1°, wordt de zinsnede “artikel 3 van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede
“artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006”;

6° in paragraaf 8, 2°, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) aan punt a) worden de zinnen “Indien de installatie gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat,
dan wordt de nominale koelmiddelinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent
uitgedrukt. Indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt
worden, moet dit vermeld worden in het logboek met de naam en het adres van het recyclage- of
regeneratiebedrijf” toegevoegd;
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b) punt d) wordt vervangen door wat volgt :

“d) de hoeveelheid koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd en het relatief lekverlies na
elke bijvulling;”;

c) punt g) tot en met i) worden vervangen door wat volgt :

“g) significante periodes van buitenbedrijfstelling;

h) indien de installatie buiten dienst is gesteld : de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel
terug te winnen en te verwijderen;

i) de voor- en achternaam en, indien van toepassing, het certificaatnummer van de persoon die
werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met h) en, indien van
toepassing, de naam en het certificaatnummer van de onderneming waarbij de persoon in dienst is;”;

d) er wordt een punt j) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“j) indien van toepassing, een attest dat is afgegeven door de onder i) bedoelde persoon met betrekking
tot de door hem verrichte handelingen.”.

Art. 68. In artikel 5.16.3.4, §1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de woorden “gassen ingedeeld in groep 2a)1° of in groep 4” telkens vervangen door de
woorden “gassen van groep 2 of groep 4”.

Art. 69. In artikel 5.16.4.4.2, §4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt het woord “afleverzuilen” vervangen door het woord “verdeelzuilen”.

Art. 70. Aan artikel 5.16.4.4.7, §3, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 19 september 2008, worden de volgende zinsnede en de volgende zin toegevoegd :

“, die gelegen is op de inrichting. De exploitant organiseert het toezicht op een manier die waarborgt dat de
vuloperaties kunnen worden gestopt bij onregelmatigheden.”.

Art. 71. In artikel 5.17.3.3.8, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de woorden “In afwijking van” vervangen door de zinsnede “Met behoud van de controles,
vermeld in”.

Art. 72. In artikel 5.17.4.2.9, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

“3° rood, als de houder en de installatie niet voldoen aan dit besluit en de vastgestelde gebreken aanleiding kunnen
geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder, of als volgend op een periode van maximaal zes
maanden met oranje label of plaat nog altijd dezelfde gebreken aan de houder en de installatie worden vastgesteld.”.

Art. 73. In artikel 5.17.4.2.10, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan het tweede lid wordt de zin “Het verlenen van een oranje klever of plaat is eenmalig voor de vastgestelde
gebreken, met andere woorden de oranje klever of plaat wordt, afhankelijk van het al dan niet voldoen van
de voorheen vastgestelde gebreken aan de bepalingen van dit besluit, gevolgd door een groene of rode
klever.” toegevoegd;

2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het tweede lid kan deze overgangsperiode van zes maanden door de deskundige of erkend
technicus uitzonderlijk verlengd worden voor maatregelen die niet binnen de zes maanden uitgevoerd
kunnen worden. De maatregelen en termijnen worden in dit geval schriftelijk vastgelegd. De deskundige of
erkend technicus volgt de implementatie van de maatregelen verder op en beslist of frequentere tussentijdse
controles op de betrokken houder en de installatie nodig zijn. Indien na afloop van de overgangsperiode de
initieel vastgestelde gebreken niet verholpen werden, krijgt de houder en de installatie een rode klever of
plaat.”.

Art. 74. In artikel 5.17.4.3.17 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in
artikel 5.17.4.3.4” vervangen door de zinsnede “bij de plaatsing of de periodieke onderzoeken, vermeld in
artikel 5.17.4.3.16”;

2° in het derde lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

“3° rood, als de houder en de installatie niet voldoen aan dit besluit en de vastgestelde gebreken aanleiding
kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder of als volgend op een periode van
maximaal zes maanden met oranje label of plaat nog altijd dezelfde gebreken aan de houder en de installatie
worden vastgesteld.”.

Art. 75. In artikel 5.17.4.3.18, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan het tweede lid wordt de zin “Het verlenen van een oranje klever of plaat is eenmalig voor de vastgestelde
gebreken, met andere woorden de oranje klever of plaat wordt, afhankelijk van het al dan niet voldoen van
de voorheen vastgestelde gebreken aan de bepalingen van dit reglement, gevolgd door een groene of rode
klever.” toegevoegd;

2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het tweede lid kan deze overgangsperiode van zes maanden door de deskundige of erkend
technicus uitzonderlijk verlengd worden voor maatregelen die niet binnen de zes maanden uitgevoerd
kunnen worden. De maatregelen en termijnen worden in dit geval schriftelijk vastgelegd. De deskundige of
erkend technicus volgt de implementatie van de maatregelen verder op en beslist of frequentere tussentijdse
controles op de betrokken houder en de installatie nodig zijn. Indien na afloop van de overgangsperiode de
initieel vastgestelde gebreken niet verholpen werden, krijgt de houder en de installatie een rode klever of
plaat.”.

Art. 76. Aan artikel 5.17.4.3.19, §7, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede “, zoals van toepassing vóór 1 juni 2015” toegevoegd.
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Art. 77. Aan afdeling 5.17.4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een subafdeling 5.17.4.5, die bestaat uit artikel 5.17.4.5.1 tot en met 5.17.4.5.5, toegevoegd, die luidt
als volgt :

“Subafdeling 5.17.4.5. Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) door lekverliezen in
bovengrondse vaste houders

Art. 5.17.4.5.1. Deze subafdeling is van toepassing op de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 van de
indelingslijst, als het bovengrondse vaste houders betreffen die organische vloeibare producten bevatten met een
dampdruk van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35 °C.

Deze subafdeling is niet van toepassing op de activiteiten van de inrichtingen, vermeld in rubriek 59 van de
indelingslijst, noch op koelinstallaties vermeld in rubriek 16.3 van de indelingslijst.

Art. 5.17.4.5.2. §1. Houders die periodiek of continu vloeistoffen, vermeld in artikel 5.17.4.1.9, §1, of vloeistoffen
gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08, bevatten, worden jaarlijks, zonder dat een periode van zestien maanden
tussen twee opeenvolgende controles wordt overschreden, met behulp van een IR-camera, op emissies naar de
atmosfeer gecontroleerd zoals vermeld in de Nederlandse technische afspraak (NTA) 8399 :2015.

Houders met een volume kleiner dan 100 m` zijn vrijgesteld van de verplichting, vermeld in het eerste lid.

§2. Voor houders die andere vloeistoffen bevatten dan vermeld in paragraaf 1, geldt een tweejaarlijkse controle,
zonder dat een periode van tweeëndertig maanden tussen twee opeenvolgende controles wordt overschreden.

Houders met een volume kleiner dan 500 m` zijn vrijgesteld van de verplichting, vermeld in het eerste lid.

§3. De controle wordt uitgevoerd op het moment dat de houders producten bevatten met een damspanning van
meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35°C.

§4. Horizontale en bolvormige houders die reeds periodiek gecontroleerd worden op lekken in uitvoering van het
meet- en beheersprogramma zoals vermeld in afdeling 4.4.6, zijn vrijgesteld van de verplichtingen, vermeld in
paragraaf 1 en 2.

§5. De controles met de IR-camera, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden een eerste maal uitgevoerd uiterlijk op
31 december 2016.

§6. Voor houders die niet voorzien zijn van een vlottend dak en waarvan alle potentiële emissiebronnen bereikbaar
zijn met een meettoestel, vermeld in methode EN 15446 :2008, kan deze methode gehanteerd worden in plaats van de
methode, vermeld in paragraaf 1. In dat geval worden de metingen uitgevoerd door een voor deze metingen erkend
laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b) van het VLAREL, of door de exploitant conform
artikel 4.4.6.2.3, §3. Exploitanten die opteren voor dit alternatief, maken hiervan melding bij de toezichthouder.

Art. 5.17.4.5.3. De controles met de IR-camera worden uitgevoerd door een meettechnicus die over basiskennis
thermografie beschikt als vermeld in de NTA 8399 :2015.

Art. 5.17.4.5.4. Van elke houder wordt door de meettechnicus een inspectierapport opgemaakt waarin de
informatie van bijlage D van NTA 8399 :2015 is opgenomen.

Daarnaast wordt van elke controle een video-opname bewaard waaruit duidelijk blijkt dat alle onderdelen van de
houder zijn gecontroleerd op lekken.

De rapporten en video-opnames worden door de exploitant voor een periode van vijf jaar ter beschikking
gehouden van de toezichthouder.

Art. 5.17.4.5.5. §1. Alle emissiebronnen van houders, vermeld in artikel 5.17.4.5.2, §1, worden, voor zover mogelijk,
direct na de controle gedicht. Alle andere emissiebronnen worden, voor zover mogelijk, binnen de drie maanden
gedicht.

§2. Alle emissiebronnen die niet binnen de termijnen, vermeld in paragraaf 1, kunnen hersteld worden, worden
door de exploitant opgenomen in een herstelplan waarin per emissiebron wordt aangegeven waarom de herstelling
niet mogelijk is binnen deze termijn, en wanneer de herstelling dan wel zal uitgevoerd worden.

§3. Voor emissiebronnen die afkomstig zijn van apparaten die zodanig ontworpen zijn dat de waargenomen
emissie als normaal kan beschouwd worden, wordt per bron gedocumenteerd waarom herstel niet mogelijk is.”.

Art. 78. In artikel 5.18.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en 7 juni 2013, wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt :

“§1bis. In geval de ontginning gelegen is in een ontginningsgebied waarvan de nabestemming landbouw is,
worden de voorschriften van de code van goede praktijk voor de kwaliteitsvolle heraanleg van een ontginning in
functie van landbouw, vermeld in het tweede lid, stipt gevolgd.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, stelt de code van goede praktijk voor de
kwaliteitsvolle heraanleg van een ontginning in functie van landbouw vast.”.

Art. 79. In artikel 5.19.1.4, §7, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt na de tabel een voetnoot (1) ingevoegd, die luidt als volgt :

“(1) som = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn”.

Art. 80. Artikel 5.20.6.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5.20.6.2.3. Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van
woningen, geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten
effectieve slagschaduw per dag.

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in alle andere gebieden, en voor woningen in industriegebied, geldt
een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve
slagschaduw per dag.”.

Art. 81. In artikel 5.20.6.4.2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 23 december 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden de woorden “de
dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied” vervangen door de woorden “het dichtstbijzijnde
bewoonde gebouw vreemd aan de inrichting of het dichtstbijzijnde woongebied of woonuitbreidingsgebied”.
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Art. 82. In artikel 5.23.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in het eerste lid, 5°, worden de woorden “125 mg/Nm3” vervangen door de woorden “1350 mg/Nm3”;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 83. In artikel 5.23.1.2, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2001, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede “a, b en c” vervangen door de zinsnede “1°, 2° en 3°”.

Art. 84. In artikel 5.25.0.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 85. Aan artikel 5.28.2.3, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede “en artikel 5.9.8.5, §1, §2 en §3”
toegevoegd.

Art. 86. In artikel 5.29.0.4, §1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt in de tabel de bepaling “- chroom III-, strontium- en zinkchromaat, uitgedrukt in Cr” opgeheven.

Art. 87. In afdeling 5.30.0 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een artikel 5.30.0.7bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 5.30.0.7bis. Voor de geloosde afgassen van hoogovenslakdroogprocessen geldt een emissiegrenswaarde voor
CO van 500 mg/Nm`.”.

Art. 88. In artikel 5.30.2.2, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt de tabel vervangen door wat volgt :

“

parameter emissiegrenswaarden (mg/Nm3)

CO 500

stof 20

SO2 75 (1)

NOx, uitgedrukt als NO2 75 (1)

organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof 100

(1) In afwijking van deze emissiegrenswaarden geldt tot 1 september 2018 voor inrichtingen die voor
1 september 2015 vergund zijn een emissiegrenswaarde van 200 mg per Nm` voor SO2 en van 200 mg per Nm` voor
NOx.”.

Art. 89. Artikel 5.30.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 5.30.2.3. Om de diffuse VOS-emissies optimaal te beperken :

1° zijn de bitumentanks voorzien van watersloten;

2° zijn de geïsoleerde silo’s voor het bewaren van warm asfalt voorzien van automatisch openende en sluitende
laaddeuren;

3° wordt het traject vanaf de mixer tot en met de laadinstallatie voor de asfaltwachtsilo’s ingekapseld;

4° wordt de uitgang van de asfaltwachtsilo’s voorzien van een afzuiginstallatie. De afgezogen afvalgassen
worden, eventueel via de centrale zuiveringsinstallatie, geleid in de atmosfeer geloosd via een schoorsteen met
een zodanige hoogte dat de omgeving niet gehinderd wordt.

Voor installaties die voor 1 september 2015 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 3° en
4°, vanaf 1 september 2018.”.

Art. 90. In artikel 5.32.2.2bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° aan paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt de volgende zin toegevoegd :

“Als de geluidsnormen overschreden worden, wordt in afwijking van artikel 4.1.5.3 het maximale
geluidsniveau in de inrichting onmiddellijk verlaagd tot een niveau waarbij de geluidsnormen niet meer
overschreden worden.”;

2° aan paragraaf 2, 3°, wordt de volgende zin toegevoegd :

“Als de geluidsnormen overschreden worden, wordt in afwijking van artikel 4.1.5.3 het maximale
geluidsniveau in de inrichting onmiddellijk verlaagd tot een niveau waarbij de geluidsnormen niet meer
overschreden worden.”.

Art. 91. Aan artikel 5.32.3.10, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de volgende
zin toegevoegd :

“Als de geluidsnormen overschreden worden, wordt in afwijking van artikel 4.1.5.3 het maximale geluidsniveau
in de inrichting onmiddellijk verlaagd tot een niveau waarbij de geluidsnormen niet meer overschreden worden.”.
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Art. 92. In artikel 5.32.7.2.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en 7 maart 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt :

“§3. De kogelvanger wordt regelmatig en ten minste om de drie maanden op zijn goede staat nagezien. Bij de
uitvoering, vermeld in paragraaf 2, 1° en 2°, wordt nagegaan of er zich in de staalplaten putjes hebben gevormd en in
voorkomend geval worden de platen bijgeslepen. Bij de uitvoering, vermeld in paragraaf 2, 3° en 4°, worden de kogels
die eventueel in de rubberen strippen of in het zandlichaam zijn blijven zitten, regelmatig verwijderd. Beschadigde
strippen worden vervangen.”.

Art. 93. Artikel 5.32.8.1.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5.32.8.1.2. Behalve voor kleiduifschietstands en traditioneel buksschieten gelden voor het geluid en de
trillingen de voorschriften, vermeld in artikel 5.32.7.2.7. Voor kleiduifschietstands gelden de voorwaarden, vermeld in
artikel 5.32.8.2.7. Voor buksen gelden de voorwaarden, vermeld in artikel 5.32.8.3.5.”.

Art. 94. Aan afdeling 5.32.8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, wordt een subafdeling 5.32.8.3, die bestaat uit artikel 5.32.8.3.1 tot en met 5.32.8.6, toegevoegd, die
luidt als volgt :

“Subafdeling 5.32.8.3. Traditioneel buksschieten

Art. 5.32.8.3.1. Het schietterrein en de inrichting van de schietstand.

Het schietterrein is volledig eigendom van of in zijn geheel gehuurd door de exploitant van de schietstand. Het
bewijs van de eventuele huurovereenkomst wordt ter inzage gehouden van de toezichthouder.

De schietstand is uitgerust met een of meer schietbomen, elk voorzien van een kogelvanger, en een of meer
aanlegpalen. Die worden oordeelkundig geschikt om de geluidsoverdracht naar de omliggende woningen te beperken
en de veiligheid van de omwonenden te garanderen.

De horizontale afstand van de aanlegpaal tot de as van de overeenkomstige schietboom mag niet minder dan 8
meter en niet meer dan 10 meter bedragen.

Het hoogteverschil tussen de onderkant van de hark en het bodemoppervlak bedraagt minstens 14 meter.

De hark is uit hout vervaardigd. De hoogte en de breedte van de hark bedragen niet meer dan respectievelijk 2,5
meter en 1,5 meter.

Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de aanlegpaal en het bodemoppervlak bedraagt minstens 2 meter.

De toeschouwers en de schutters die niet aan de beurt zijn, bevinden zich achter een materiële hindernis, die
minstens 5 meter achter de schietplaats ligt.

De onveilige zone, vermeld in hoofdstuk C1. Veiligheid – reguliere activiteiten (binnen de inrichting) van de HLTS,
wordt afgebakend met een materiële hindernis.

Art. 5.32.8.3.2. De wapens en de munitie

Als er geen schietactiviteiten plaatsvinden, worden de buksen opgeborgen buiten het bereik van onbevoegden.

Het ogief van de kogel mag niet puntig zijn. De lengte van het ogief mag niet groter zijn dan de halve diameter
van de kogel.

Het kogelgewicht mag niet meer dan 45 gram bedragen.

De lading van de kogel wordt los gestort en voldoet chemisch aan het type “rookzwak”.

Er wordt alleen geschoten met buksen met kaliber 12, kaliber 16 of luchtbuksen met kaliber 4,5.

Art. 5.32.8.3.3. De schietactiviteit

Er wordt altijd op een zodanige wijze geschoten dat alle kogels afgevangen worden door de kogelvanger.

Tijdens het schieten rust de buks altijd op de aanlegpaal. Ongeoefende schutters mogen alleen schieten met
toepassing van een affuit. De buksmeester oordeelt of er sprake is van een geoefende of een ongeoefende schutter.

Voor de aanvang van de schietactiviteit worden de kogelvangers door de exploitant gecontroleerd op hun goede
toestand en werking. Bij twijfel wordt er niet geschoten. Als de kogelvanger tijdens het schieten abnormaal reageert,
wordt het schieten gestaakt.

De kogelvanger wordt altijd op zijn hoogste punt geplaatst voor het begin van de schietactiviteit.

De buks mag alleen verplaatst worden op de schietstand door de buksmeester of zijn helper. Dat gebeurt altijd in
ongeladen toestand.

Aan de aanlegpalen bevinden zich alleen de schutters die aan de beurt zijn, de buksmeester of de helpers.

Er bevinden zich tijdens de schietactiviteit geen personen achter de schietboom.

De buksmeester, de helper en iedere schutter zijn verplicht er zorg voor te dragen dat het schieten met de buks en
het laden ervan zo verloopt dat er geen gevaar voor de omgeving kan ontstaan. Er mag alleen geschoten, geladen en
ontgrendeld worden als de buks op de aanlegpaal rust en als de loopmonding gericht is op de kogelvanger waarop
geschoten wordt. Alleen het gebruik van de munitie van de vereniging is toegestaan. Die munitie wordt door de
buksmeester klaargezet.

Een schutter mag geen alcoholische dranken nuttigen zolang hij aan de schietactiviteit deelneemt. Elke schutter
ondertekent het aanwezige schietregister of aanwezigheidsregister voor hij begint te schieten.

Het is verboden te schieten door het vlak dat gevormd wordt door de as van de aanlegpaal en de as van de
overeenstemmende schietboom.

Personen bij wie een overtreding van de voorwaarden in deze subafdeling wordt vastgesteld, worden gestraft met
een definitieve uitsluiting van de schietingen.

Art. 5.32.8.3.4. Veiligheid

De maatregelen vermeld in hoofdstuk C1. Veiligheid – reguliere activiteiten (binnen de inrichting) van de HLTS,
zijn van toepassing.
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Art. 5.32.8.3.5. Geluid

§1. Tenzij het anders is vermeld in de milieuvergunning, zijn de geluidsnormen, vermeld in hoofdstuk 4.5, niet van
toepassing op het traditionele buksschieten.

§2. De schietactiviteiten zijn alleen toegelaten van 10 uur tot 21 uur op werkdagen en zon- en feestdagen. Het
aantal schietactiviteiten is beperkt tot maximaal één activiteit per week, met uitzondering van vijf weekends per jaar
waarbij in het kader van schuttersfeesten of schietwedstrijden geoefend of geschoten wordt. De maximale duur van een
activiteit is beperkt tot drie uur, met uitzondering van vijf weekends per jaar waarbij in het kader van de
schuttersfeesten of schietwedstrijden geoefend of geschoten wordt. Die weekends worden voor het begin van elk
schietseizoen bekendgemaakt aan de toezichthouder en het gemeentebestuur.

§3. Tenzij het anders is vermeld in de milieuvergunning, wordt het aantal schoten per uur beperkt tot 120.

§4. De exploitant treft de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht in de
omgeving te beperken en vermeldt die in een register. Ook de controle en de wijze van controle op die maatregelen
worden in het register vermeld. Het register wordt door de exploitant altijd ter beschikking gehouden van de
toezichthouder.

Rekening houdend met de beste beschikbare technieken wordt bij de keuze van de maatregelen gebruikgemaakt
van een oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme buksen en kogelvangers, geluidsisolatie
of -absorptie of -afscherming.

Art. 5.32.8.3.6. Bodembescherming

De maatregelen, vermeld in hoofdstuk B1. Bodem – reguliere activiteiten (binnen de inrichting) van de HLTS, zijn
van toepassing.”.

Art. 95. In artikel 5.32.9.4.2, §1, c, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en 23 december 2011, wordt de rij :

“

volume circulerend water per bader (gemiddelde waarde over de openingsuren van
één dag)

m` > 2

“
vervangen door de rij :
“

volume circulerend water per bader (gemiddelde waarde over de openingsuren van
één dag)

m` ≥ 2

“.

Art. 96. In artikel 5.38.0.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013,
wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

“§1. Tenzij het anders is vermeld in de milieuvergunning, is de constructie van gebouwen waarin springstoffen
worden opgeslagen, bereid, behandeld of verwerkt, zo berekend en uitgevoerd volgens een code van goede praktijk dat
de verticale wanden en muren ten aanzien van een overdruk binnen het gebouw een weerstandsvermogen hebben dat
ten minste drie keer hoger ligt dan het weerstandsvermogen van de zoldering en/of het dak van het gebouw.”.

Art. 97. In artikel 5.43.2.27 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, wordt de zinsnede “artikel 5.43.3.25” vervangen door de zinsnede “artikel 5.43.3.25, §1”.

Art. 98. In artikel 5.43.2.31 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, wordt de zinsnede “In afwijking van hoofdstuk 4.4 voldoet de installatie” vervangen door de woorden “De
installatie voldoet”.

Art. 99. Aan artikel 5.43.2.34, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, wordt de volgende zin toegevoegd :

“Als in de kosten-batenanalyse rekening wordt gehouden met potentiële warmte- of koudevraagpunten en de
baten hoger zijn dan de kosten, is het voldoende dat met betrekking tot de potentiële warmte- of koudevraagpunten
alleen de opties worden toegepast die de stookinstallatie voorzien van de aansluitingsmogelijkheden voor de
toekomstige uitkoppeling van warmte of koude.”.

Art. 100. In artikel 5.43.3.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt in de tabel na het getal “200” de zinsnede “(2)” toegevoegd;

2° in paragraaf 1 wordt onder de tabel een voetnoot (2) toegevoegd, die luidt als volgt :

“(2) Voor gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties die minder dan 150 bedrijfsuren per jaar in bedrijf
zijn, geldt een emissiegrenswaarde voor NOx van 400 mg/Nm`.”;

3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt in de tabel na het getal “200” de zinsnede “(2)” toegevoegd;

4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt onder de tabel een voetnoot (2) toegevoegd, die luidt als volgt :

“(2) Voor gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties die minder dan 150 bedrijfsuren per jaar in bedrijf
zijn, geldt een emissiegrenswaarde voor NOx van 400 mg/Nm`.”.

Art. 101. Aan artikel 5.43.3.19, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de volgende zin
toegevoegd :

“Als in de kosten-batenanalyse rekening wordt gehouden met potentiële warmte- of koudevraagpunten en de
baten hoger zijn dan de kosten, is het voldoende dat met betrekking tot de potentiële warmte- of koudevraagpunten
alleen de opties worden toegepast die de stookinstallatie voorzien van de aansluitingsmogelijkheden voor de
toekomstige uitkoppeling van warmte of koude.”.
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Art. 102. In artikel 5.43.3.25 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De periodieke metingen, vermeld in het eerste lid, zijn niet vereist in de volgende gevallen :

1° voor SO2 en stof van gasturbines en gasmotoren die gestookt worden met aardgas of met ontzwaveld
raffinaderijgas waarvan het zwavelgehalte minder dan 150 ppm bedraagt;

2° voor gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren die minder dan vijfhonderd bedrijfsuren per jaar in bedrijf
zijn.“;

2° in paragraaf 4 wordt tussen de woorden “van het VLAREL” en de woorden “worden gebruikt” de zinsnede
“of door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 1°, d), 5)” ingevoegd;3°
in paragraaf 5 wordt de zinsnede “Als voor de polluent emissiegrenswaarden zijn bepaald in artikel 5.43.3.3
tot en met 5.43.3.14, wordt,” vervangen door de zinsnede “De concentratie organische stoffen in de afgassen
van elke stookinstallatie wordt, als voor de polluent emissiegrenswaarden zijn bepaald in artikel 5.43.3.3 tot
en met 5.43.3.14,”.

Art. 103. In artikel 5.43.3.30, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 juni 2013, wordt tussen de woorden “de CEN-normen” en de woorden “De geautomatiseerde
meetsystemen” de zin “Aanvullend aan de CEN-normen wordt ook de code van goede praktijk toegepast.” ingevoegd.

Art. 104. In artikel 5.43.3.33 tot en met artikel 5.43.3.35 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt de zinsnede “in afwijking van hoofdstuk 4.4” opgeheven.

Art. 105. In artikel 5.43.3.38 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013, wordt de zinsnede “In afwijking van hoofdstuk 4.4 en als” vervangen door het woord “Als”.

Art. 106. Aan hoofdstuk 5.45 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 mei 2014, wordt een afdeling 5.45.7, die bestaat uit artikel 5.45.7.1 tot en met 5.45.7.3, toegevoegd, die luidt als
volgt :

“Afdeling 5.45.7. Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders in het kader van mest(co)vergistingsinstallaties.

Art. 5.45.7.1. Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders worden uitgerust met een vloeistofdichte vloer. De
silosappen van de kuilplaat worden opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.
Deze verplichting geldt alleen voor inrichtingen die na 1 juli 2016 vergund zijn.

Art. 5.45.7.2. Er worden doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat
afvloeit van de kuilplaat.

Art. 5.45.7.3. De kuilplaat wordt zo geplaatst dat het risico op verontreiniging van oppervlaktewater maximaal
wordt beperkt. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt de helling en de afvloeirichting van de vloer van
de opslagplaats niet in de richting van het oppervlaktewater georiënteerd. Deze verplichting geldt alleen voor
kuilplaten die na 1 juli 2016 vergund zijn.”.

Art. 107. In artikel 5.53.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en 1 maart 2013, wordt
de zinsnede “vermeld in artikel 6, 7°, a) of b)” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 6, 7°, a), 1) of 2)”.

Art. 108. In artikel 5.53.4.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt paragraaf 1 vervangen
door wat volgt :

“§1. Deze afdeling is alleen van toepassing op inrichtingen die ingedeeld zijn in de eerste klasse.”.

Art. 109. Aan artikel 5.53.6.3.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§6. In afwijking van paragraaf 2 worden, voor grondwaterwinningen waarbij het grondwater door middel van
één pomp of hevelsysteem uit meerdere productieputten in dezelfde watervoerende laag tegelijk wordt aangetrokken,
de parameters, vermeld in artikel 5.53.4.5, en de parameters, vermeld in paragraaf 1, bepaald op een mengstaal per
pomp of hevelsysteem.”.

Art. 110. In artikel 5.53.6.3.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 en 16 mei 2014, worden de
woorden “Het boren van reservegrondwaterwinningsputten is” vervangen door de zinsnede “In afwijking van
artikel 5.53.2.3 is het herboren van grondwaterwinningsputten en het boren van reservegrondwaterwinningsputten”.

Art. 111. In artikel 5.55.1.2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “vermeld
in artikel 6, 7°, c), d) of e)” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 6, 7°, a), 3), 4) of 5)”.

Art. 112. In artikel 5.59.3.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2001 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en 7 juni 2013, wordt
paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

“§2. Te dien einde berekent en controleert de exploitant jaarlijks de VOS-emissies ten gevolge van het gebruik van
organische oplosmiddelen. Hij stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de emissies
hebben plaatsgevonden, een document op.

Voor inrichtingen met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van minder dan of gelijk aan 100 ton, worden in het
document de volgende gegevens opgenomen :

1° een beschrijving van de inrichting, met opgave van alle nodige gegevens, relevant voor de berekening van de
emissies;

2° een overzicht van de resultaten van de metingen, uitgevoerd overeenkomstig artikel 5.59.3.1 (voor zover van
toepassing);

3° de berekening van de emissiewaarden en controle aan de in paragraaf 1 vermelde voorschriften.
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Voor inrichtingen met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 100 ton, worden in het document de
volgende gegevens opgenomen :

1° een beschrijving van de inrichting, met opgave van alle nodige gegevens, rekening houdend met de geschatte
onnauwkeurigheden, relevant voor de berekening van de emissies;

2° een overzicht van de resultaten van de metingen, uitgevoerd overeenkomstig artikel 5.59.3.1 (voor zover van
toepassing);

3° de berekening van de emissiewaarden en controle aan de voorschriften, vermeld in paragraaf 1.

4° een overzicht van de emissiebronnen;

5° een beschrijving van het ventilatiesysteem en het eventueel aanwezige afgasbehandelingssysteem;

6° een overzicht van de gebruikte stoffen of mengsels waaraan een of meer van de gevarenaanduidingen H340,
H350, H350i, H360D of H360F is of zijn toegekend en van de gehalogeneerde VOS waaraan de
gevarenaanduidingen H341 of H351 zijn toegekend en een overzicht van de maatregelen om deze solventen
binnen zo kort mogelijke tijd door minder schadelijke stoffen of mengsels te vervangen.

De exploitant bezorgt een afschrift van dit document aan de toezichthouder of de afdeling, bevoegd voor
milieuvergunningen wanneer die daarom verzoekt.”.

Art. 113. In artikel 5.62.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de woorden “deze afdeling” vervangen door de woorden “dit hoofdstuk”.

Art. 114. In artikel 5BIS.15.5.2.1, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt tussen de zinsnede ″en dergelijke meer)″ en de woorden ″Deze verplichting″ de zin ″Bij de
bepaling van de BBT worden de criteria, vermeld in bijlage 3.3, in aanmerking genomen.″ ingevoegd.

Art. 115. In het opschrift tussen artikel 5BIS.15.5.2.1 en artikel 5BIS.15.5.2.2 van hetzelfde besluit worden de
woorden “risico- en hinderbeheersing” vervangen door de woorden “hinderbeheersing en beheersing van buiten
bedrijf gestelde installaties”.

Art. 116. Artikel 5BIS.15.5.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.15.5.2.2. De inrichting wordt zindelijk gehouden en verkeert in goede staat van onderhoud. Telkens als
de omstandigheden daarvoor aanleiding geven, worden doeltreffende maatregelen genomen tegen ongedierte.”.

Art. 117. Artikel 5BIS.15.5.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 en 16 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.15.5.2.3. §1. Met behoud van de toepassing van artikel 5BIS.15.5.2.1 treft de exploitant als normaal
zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om :

1° de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke
meer;

2° de lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen of tot een minimum te beperken. De terugwinning
van gefluoreerde broeikasgassen in motorvoertuigen die onder het toepassingsgebied, vermeld in artikel 1 van
verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG)
nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuigschriften voor personeel op het gebied van
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen,
vallen, mag alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor klimaatregelingsapparatuur in
bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL. In afwijking daarvan is een persoon
vrijgesteld van de erkenningsverplichting op voorwaarde dat hij in het bezit is van een inschrijvingsbewijs
voor een opleiding om het certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/5, 2°, van het VLAREL, en dat de
terugwinning uitgevoerd wordt onder toezicht van een erkende technicus voor klimaatregelingsapparatuur in
bepaalde motorvoertuigen. Deze vrijstelling is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van
inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor
klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL
behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.

§2. Op de inrichting is voldoende parkeerruimte om alle wagens die hersteld moeten worden of die afgewerkt zijn,
te parkeren. Bovendien is er ook voldoende parkeerruimte voor de bezoekers. De breedte, de stabiliteit en het
onderhoud van de wegenis is zodanig dat een veilig verkeer wordt gewaarborgd bij alle weersomstandigheden. De
hele inrichting, inclusief de in- en uitrit, de parkeerruimte en de wegenis worden regelmatig grondig gereinigd. De in-
en uitrit voor voertuigen zijn voldoende breed om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden.”.

Art. 118. Artikel 5BIS.15.5.2.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.15.5.2.4. Bij hinder treft de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen om die toestand te
verhelpen.”.

Art. 119. Artikel 5BIS.15.5.2.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 16 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.15.5.2.5. Met behoud van de toepassing van andere wettelijke bepalingen en bijzondere milieuvoor-
waarden worden de installaties of onderdelen ervan die definitief buiten bedrijf zijn gesteld, binnen 36 maanden na de
buitengebruikstelling zo aangepast dat schade aan het milieu of hinder en risico’s uitgesloten zijn.”.

Art. 120. Artikel 5BIS.15.5.2.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Informatieplicht.

Art. 5BIS.15.5.2.6. §1. De exploitant verschaft de toezichthouders op eenvoudig verzoek de hem bekende relevante
gegevens over de grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies die in de inrichting gebruikt en voortgebracht
worden.
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§2. Als de toezichthouder ernstige redenen heeft om te twijfelen aan de volledigheid of juistheid van de gegevens
kan hij door een daarvoor erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, van het VLAREL, op kosten van de
exploitant, monsternames, metingen en analyses laten uitvoeren van de bedoelde grondstoffen, producten,
afvalstromen of emissies. De exploitant wordt op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de gemotiveerde
beslissing van de toezichthouder.”.

Art. 121. Artikel 5BIS.15.5.2.7 en 5BIS.15.5.2.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden
vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.15.5.2.7. Alle documenten en gegevens die met toepassing van dit besluit bezorgd moeten worden aan
de overheid, worden ter beschikking gesteld van de werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en van
het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis van die beide organen worden de documenten
en gegevens ter beschikking gesteld van de vakbondsdelegatie van de onderneming.

Art. 5BIS.15.5.2.8. Als de zuiveringstechnische voorzieningen van een inrichting wegens storing of wegens een
andere oorzaak uitvallen, of als om een andere reden de emissie- of immissienormen worden overschreden, brengt de
exploitant de toezichthouder daarvan onverwijld op de hoogte.”.

Art. 122. Artikel 5BIS.15.5.2.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en het laatst gewijzigd bij het besluit van 21 maart 2012, wordt opgeheven.

Art. 123. Aan afdeling 5BIS.15.5.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014, wordt een rubriek “Risicobeheersing”, die bestaat uit artikel 5BIS.15.5.2.18 tot en met
5BIS.15.5.2.22, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Risicobeheersing

Art. 5BIS.15.5.2.18. §1. De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan
voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet :

1° hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of verontreinigd
bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, een waterloop of om het even welke
verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd;

2° hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen;

3° hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen.

De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor
de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde
brandweer.

De brandbestrijdingsmiddelen verkeren in een goede staat, zijn beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd,
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld en ze moeten onmiddellijk kunnen functioneren.

§2. De exploitant kan op elk moment aan de toezichthouders aantonen dat hij in de nodige maatregelen heeft
voorzien.

Art. 5BIS.15.5.2.19. §1. Bij een voorval of bij de onmiddellijke dreiging daarvan neemt de exploitant onmiddellijk
de nodige maatregelen om het voorval te bedwingen en te beheersen, om zo de gevolgen voor de mens en het milieu
tot een minimum te beperken en om verdere mogelijke voorvallen te voorkomen.

§2. De exploitant doet zo spoedig mogelijk, en met gebruikmaking van de meest passende middelen, melding van
het voorval en van de genomen en geplande maatregelen bij de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving.

§3. Bij een voorval waarschuwt de exploitant onverwijld derden die gevolgen kunnen ondervinden van de emissie,
met opgave van de maatregelen die ze kunnen treffen om het gevaar af te wenden of te beperken.

Het eerste lid is niet van toepassing als de voorschriften, vastgesteld door de federale overheid in het kader van
de civiele bescherming, van toepassing zijn.

Als door het voorval de werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie nadelig kan worden beïnvloed,
waarschuwt de exploitant bovendien onmiddellijk de beheerder van de installatie in kwestie.

Art. 5BIS.15.5.2.20. Met behoud van de toepassing van artikel 5BIS.15.5.2.19, §2, verstrekt de exploitant bij een
voorval zo spoedig mogelijk de volgende informatie aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving :

1° de algemene gegevens over de exploitant;

2° het tijdstip, de aard, de omstandigheden en de oorzaken van het voorval;

3° de betrokken producten;

4° de beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het voorval voor mens en milieu kunnen
worden beoordeeld;

5° de getroffen maatregelen om het voorval te bedwingen en te beheersen.

De exploitant gebruikt voor de informatieverstrekking, vermeld in het eerste lid, het formulier, opgenomen in
bijlage 4.1.12, of een andere informatiedrager die dezelfde informatie bevat.

Als uit nader onderzoek nieuwe gegevens naar voren komen die de verstrekte informatie of de daaruit getrokken
conclusies wijzigen, werkt de exploitant die informatie bij en bezorgt hij ze aan de afdeling, bevoegd voor
milieuhandhaving.

Art. 5BIS.15.5.2.21. Na een voorval treft de exploitant, afhankelijk van de gevolgen die hetzij onmiddellijk hetzij na
verloop van tijd kunnen optreden en conform de toepasselijke reglementering, de nodige maatregelen voor de
schoonmaak en voor het herstel van het leefmilieu.

De exploitant informeert de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, over de geplande maatregelen en brengt
de afdeling op de hoogte van de uitvoering daarvan.

Art. 5BIS.15.5.2.22. Na een voorval treft de exploitant de nodige maatregelen om herhaling van het voorval te
voorkomen.

De exploitant informeert de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, over de geplande maatregelen en brengt
de afdeling op de hoogte van de uitvoering daarvan.”.
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Art. 124. In artikel 5BIS.15.5.3.1, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt in de tabel de rij

“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonafbrekende stoffen en/of
gefluoreerde broeikasgassen

Per koelinstallatie moet op een goed toegankelijke plaats een
instructiekaart aanwezig zijn (artikel 5.16.3.3, §8, 1°)

Per koelinstallatie wordt een installatiegebonden logboek bijgehou-
den in de nabijheid van de koelinstallatie (artikel 5.16.3.3, §8, 2°)

“
vervangen door de volgende rij :
“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruikma-
ken van ozonlaagafbrekende stoffen en koel-
installaties die gefluoreerde broeikasgassen
bevatten met een nominale koelmiddelin-
houd van 5 ton CO2-equivalent of meer,
uitgezonderd de hermetisch afgesloten koel-
installaties met gefluoreerde broeikasgassen
met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan 10 ton CO2-equivalent of met
ozonlaagafbrekende stoffen met een nomi-
nale koelmiddelinhoud van minder dan 6
kg en die als hermetisch afgesloten geëtiket-
teerd zijn

Per koelinstallatie moet op een goed toegankelijke plaats een
instructiekaart aanwezig zijn (artikel 5.16.3.3, §8, 1°)

Per koelinstallatie wordt een installatiegebonden logboek bijgehou-
den in de nabijheid van de koelinstallatie (artikel 5.16.3.3, §8, 2°)

“.

Art. 125. In artikel 5BIS.15.5.3.1, §4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt in de tabel de rij

“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonafbrekende stoffen en/of
gefluoreerde broeikasgassen

Periodieke lekdichtheidscontrole door bevoegd koeltechnicus (arti-
kel 5.16.3.3, §7)

Bepaling van het ″relatief lekverlies″ door bevoegd koeltechnicus
(artikel 5.16.3.3, §6)

“
vervangen door de volgende rij :
“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruikma-
ken van ozonlaagafbrekende stoffen en koel-
installaties die gefluoreerde broeikasgassen
bevatten met een nominale koelmiddelin-
houd van 5 ton CO2-equivalent of meer,
uitgezonderd de hermetisch afgesloten koel-
installaties met gefluoreerde broeikasgassen
met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan 10 ton CO2-equivalent of met
ozonlaagafbrekende stoffen met een nomi-
nale koelmiddelinhoud van minder dan 6
kg en die als hermetisch afgesloten geëtiket-
teerd zijn

Periodieke lekdichtheidscontrole door een bevoegd koeltechnicus
(artikel 5.16.3.3, §7)

Bepaling van het ″relatief lekverlies″ door een bevoegd koeltechni-
cus (artikel 5.16.3.3, §6)

“.

Art. 126. In artikel 5BIS.15.5.4.5.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt paragraaf 1 opnieuw
opgenomen in de volgende lezing :

“§1. De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagaf-
brekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van
het VLAREL, die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van koelinstallaties als vermeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met
gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend als
koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL.
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Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op een
persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen voor de
betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert
onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een certificaat van de betreffende categorie en die de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de
opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als koeltechnicus voor de betreffende categorie als
vermeld in artikel 6, 2°, e), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs van inschrijving voor.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die de werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties die
gefluoreerde broeikasgassen maar geen ozonlaagafbrekende stoffen bevatten en die voldoet aan de voorwaarde,
vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en
de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire
koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings-
en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen gefluoreerde
broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, op
voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan bewijzen met een diploma of getuigschrift.
De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067,
over de terugwinning van ozonlaagafbrekende stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs daarvan voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.”.”.

Art. 127. In artikel 5BIS.15.5.4.5.5, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 16 mei 2014, worden
de woorden “of gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede “en op koelinstallaties die gefluoreerde
broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer, uitgezonderd
hermetisch afgesloten koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud
van minder dan 10 ton CO2-equivalent of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud
van minder dan 6 kg mits dergelijke installaties als hermetisch afgesloten zijn geëtiketteerd”.

Art. 128. In artikel 5BIS.15.5.4.5.6, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede “artikel 3
van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede “artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 842/2006”.

Art. 129. In artikel 5BIS.15.5.4.5.7, §2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 1° worden de zinnen “Indien de installatie gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, dan
wordt de nominale koelmiddelinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent uitgedrukt.
Indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt worden, moet
dit vermeld worden in het logboek met de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf;”
toegevoegd;

2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :

“4° de hoeveelheid koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd en het relatief lekverlies na elke
bijvulling;”;

3° punt 7° tot en met 9° worden vervangen door wat volgt :

“7° significante periodes van buitenbedrijfstelling;

8° indien de installatie buiten dienst is gesteld : de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel terug
te winnen en te verwijderen;

9° de voor- en achternaam en, indien van toepassing, het certificaatnummer van de persoon die
werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder 1° tot en met 8° en, indien van
toepassing, de naam en het certificaatnummer van de onderneming waarbij de persoon in dienst is;”;

4° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“10° indien van toepassing, een attest dat is afgegeven door de onder 9° bedoelde persoon met betrekking tot
de door hem verrichte handelingen.”.

Art. 130. In het opschrift van artikel 5BIS.15.4.8.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “gevaarlijke vloeistoffen” en de woorden
“in vaste ondergrondse houders” de woorden “en brandbare vloeistoffen” ingevoegd.

Art. 131. In artikel 5BIS.15.4.8.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “voorwaarden van subafdeling 5.17.4.2” en de woorden “zijn
onverminderd van toepassing” de woorden “en subafdeling 5.6.1.2” ingevoegd.

Art. 132. In het opschrift van artikel 5BIS.15.4.8.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “gevaarlijke vloeistoffen” en de woorden “in vaste
bovengrondse houders” de woorden “en brandbare vloeistoffen” ingevoegd.

Art. 133. In artikel 5BIS.15.4.8.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “voorwaarden van subafdeling 5.17.4.3” en de woorden “zijn
onverminderd van toepassing” de woorden “en subafdeling 5.6.1.3” ingevoegd.

Art. 134. Artikel 5BIS.19.8.2.1, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt tussen de zinsnede ″en dergelijke meer)″ en de woorden ″Deze verplichting″ de zin ″Bij de
bepaling van de BBT worden de criteria, vermeld in bijlage 3.3, in aanmerking genomen.″ ingevoegd.
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Art. 135. In het opschrift tussen artikel 5BIS.19.8.2.1 en artikel 5BIS.19.8.2.2 van hetzelfde besluit worden de
woorden “risico- en hinderbeheersing” vervangen door de woorden “hinderbeheersing en beheersing van buiten
bedrijf gestelde installaties”.

Art. 136. Artikel 5BIS.19.8.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.19.8.2.2. De inrichting wordt zindelijk gehouden en verkeert in goede staat van onderhoud. Telkens als
de omstandigheden daarvoor aanleiding geven, worden doeltreffende maatregelen genomen tegen ongedierte.”.

Art. 137. Artikel 5BIS.19.8.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door wat
volgt :

“Art. 5BIS.19.8.2.3. §1. Met behoud van de toepassing van artikel 5BIS.19.8.2.1 treft de exploitant als normaal
zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen,
niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer.

§2. Er is ook voldoende parkeerruimte voor de bezoekers. De breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de
wegenis is zodanig dat een veilig verkeer wordt gewaarborgd bij alle weersomstandigheden. De hele inrichting,
inclusief de in- en uitrit, de parkeerruimte en de wegenis worden regelmatig grondig gereinigd. De in- en uitrit voor
voertuigen zijn voldoende breed om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden.”.

Art. 138. Artikel 5BIS.19.8.2.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.19.8.2.4. Bij hinder treft de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen om die toestand te
verhelpen.”.

Art. 139. Artikel 5BIS.19.8.2.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 16 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.19.8.2.5. Met behoud van de toepassing van andere wettelijke bepalingen en bijzondere milieuvoor-
waarden, worden de installaties of onderdelen ervan die definitief buiten bedrijf zijn gesteld, binnen 36 maanden na
de buitengebruikstelling zo aangepast dat schade aan het milieu of hinder en risico’s uitgesloten zijn.”.

Art. 140. Artikel 5BIS.19.8.2.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, wordt
vervangen door wat volgt :

“Informatieplicht.

Art. 5BIS.19.8.2.6. §1. De exploitant verschaft de toezichthouders op eenvoudig verzoek de hem bekende relevante
gegevens over de grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies, die in de inrichting gebruikt en voortgebracht
worden.

§2. Als de toezichthouder ernstige redenen heeft om te twijfelen aan de volledigheid of juistheid van de gegevens,
kan hij door een daarvoor erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, van het VLAREL, op kosten van de
exploitant, monsternames, metingen en analyses laten uitvoeren van de bedoelde grondstoffen, producten,
afvalstromen of emissies. De exploitant wordt op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de gemotiveerde
beslissing van de toezichthouder.”.

Art. 141. Artikel 5BIS.19.8.2.7 en artikel 5BIS.19.8.2.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, worden
vervangen door wat volgt :

“Art. 5BIS.19.8.2.7. Alle documenten en gegevens die met toepassing van dit besluit bezorgd moeten worden aan
de overheid, worden ook ter beschikking gesteld van de werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en
van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis van die beide organen worden de
documenten en gegevens ter beschikking gesteld van de vakbondsdelegatie van de onderneming.

Art. 5BIS.19.8.2.8. Als de zuiveringstechnische voorzieningen van een inrichting wegens storing of wegens een
andere oorzaak uitvallen, of als om een andere reden de emissie- of immissienormen worden overschreden, brengt de
exploitant de toezichthouder daarvan onverwijld op de hoogte.”.

Art. 142. Artikel 5BIS.19.8.2.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van 23 december 2011, wordt opgeheven.

Art. 143. Aan afdeling 5BIS.19.8.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014, wordt een rubriek “Risicobeheersing”, die bestaat uit artikel 5BIS.19.8.2.18 tot en met
5BIS.19.8.2.22, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Risicobeheersing.

Art. 5BIS.19.8.2.18. §1. De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan
voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet :

1° hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of verontreinigd
bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke
verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd;

2° hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen;

3° hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen.

De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor
de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde
brandweer.

De brandbestrijdingsmiddelen verkeren in een goede staat, zijn beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd,
gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld en ze moeten onmiddellijk kunnen functioneren.

§2. De exploitant kan op elk moment aan de toezichthouders aantonen dat hij in de nodige maatregelen heeft
voorzien.

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
 2
6-
08
-2

01
6



Art. 5BIS.19.8.2.19. §1. Bij een voorval of bij onmiddellijke dreiging daarvan neemt de exploitant onmiddellijk de
nodige maatregelen om het voorval te bedwingen en te beheersen, om zo de gevolgen voor de mens en het milieu tot
een minimum te beperken, en om verdere mogelijke voorvallen te voorkomen.

§2. De exploitant doet zo spoedig mogelijk, en met gebruikmaking van de meest passende middelen, melding van
het voorval en van de genomen en geplande maatregelen bij de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving.

§3. Bij een voorval waarschuwt de exploitant onverwijld derden die gevolgen kunnen ondervinden van de emissie,
met opgave van de maatregelen die ze kunnen treffen om het gevaar af te wenden of te beperken.

Het eerste lid is niet van toepassing als de voorschriften, vastgesteld door de federale overheid in het kader van
de civiele bescherming, van toepassing zijn.

Als door het voorval de werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie nadelig kan worden beïnvloed,
waarschuwt de exploitant bovendien onmiddellijk de beheerder van de installatie in kwestie.

Art. 5BIS.19.8.2.20. Met behoud van de toepassing van artikel 5BIS.19.8.2.19, §2, verstrekt de exploitant bij een
voorval zo spoedig mogelijk de volgende informatie aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving :

1° algemene gegevens over de exploitant;

2° het tijdstip, de aard, de omstandigheden en de oorzaken van het voorval;

3° de betrokken producten;

4° de beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het voorval voor mens en milieu kunnen
worden beoordeeld;

5° de getroffen maatregelen om het voorval te bedwingen en te beheersen.

De exploitant gebruikt daarvoor het formulier, opgenomen in bijlage 4.1.12, of een andere informatiedrager die
dezelfde informatie bevat.

Als uit nader onderzoek nieuwe gegevens naar voren komen die de verstrekte informatie of de daaruit getrokken
conclusies wijzigen, werkt de exploitant die informatie bij en bezorgt hij ze aan de afdeling, bevoegd voor
milieuhandhaving.

Art. 5BIS.19.8.2.21. Na een voorval treft de exploitant, afhankelijk van de gevolgen die hetzij onmiddellijk hetzij na
verloop van tijd kunnen optreden en conform de toepasselijke reglementering, de nodige maatregelen voor de
schoonmaak en voor het herstel van het leefmilieu.

De exploitant informeert de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, over de geplande maatregelen en brengt
de afdeling op de hoogte van de uitvoering daarvan.

Art. 5BIS.15.19.8.2.22. Na een voorval treft de exploitant de nodige maatregelen om herhaling van het voorval te
voorkomen.

De exploitant informeert de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, over de geplande maatregelen en brengt
de afdeling op de hoogte van de uitvoering daarvan.”.

Art. 144. In artikel 5BIS.19.8.3.1, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt in de tabel de rij

“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonafbrekende stoffen en/of
gefluoreerde broeikasgassen

Per koelinstallatie moet op een goed toegankelijke plaats een
instructiekaart aanwezig zijn (artikel 5.16.3.3, §8, 1°)

Per koelinstallatie wordt een installatiegebonden logboek bijgehou-
den in de nabijheid van de koelinstallatie (artikel 5.16.3.3, §8, 2°)

“
vervangen door de volgende rij :
“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonlaagafbrekende stoffen en
koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgas-
sen bevatten met een nominale koelmiddel-
inhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer,
uitgezonderd de hermetisch afgesloten koel-
installaties met gefluoreerde broeikasgassen
met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan 10 ton CO2-equivalent of met
ozonlaagafbrekende stoffen met een nomi-
nale koelmiddelinhoud van minder dan 6
kg en die als hermetisch afgesloten geëtiket-
teerd zijn

Per koelinstallatie moet op een goed toegankelijke plaats een
instructiekaart aanwezig zijn (artikel 5.16.3.3, §8, 1°)

Per koelinstallatie wordt een installatiegebonden logboek bijgehou-
den in de nabijheid van de koelinstallatie (artikel 5.16.3.3, §8, 2°)

“.
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Art. 145. In artikel 5BIS.19.8.3.1, §4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt in de tabel de rij

“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonafbrekende stoffen en/of
gefluoreerde broeikasgassen

Periodieke lekdichtheidscontrole door bevoegd koeltechnicus (arti-
kel 5.16.3.3, §7)

Bepaling van het ″relatief lekverlies″ door bevoegd koeltechnicus
(artikel 5.16.3.3, §6)

“
vervangen door de volgende rij :
“

Koelinstallaties met een nominale koelmid-
delinhoud van 3 kg of meer die gebruik
maken van ozonlaagafbrekende stoffen en
koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgas-
sen bevatten met een nominale koelmiddel-
inhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer,
uitgezonderd de hermetisch afgesloten koel-
installaties met gefluoreerde broeikasgassen
met een nominale koelmiddelinhoud van
minder dan 10 ton CO2-equivalent of met
ozonlaagafbrekende stoffen met een nomi-
nale koelmiddelinhoud van minder dan 6
kg en die als hermetisch afgesloten geëtiket-
teerd zijn

Periodieke lekdichtheidscontrole door een bevoegd koeltechnicus
(artikel 5.16.3.3, §7)

Bepaling van het ″relatief lekverlies″ door een bevoegd koeltechni-
cus (artikel 5.16.3.3, §6)

“.

Art. 146. In artikel 5BIS.19.8.4.8.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt paragraaf 1 opnieuw
opgenomen in de volgende lezing :

“§1. De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagaf-
brekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van
het VLAREL die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van koelinstallaties als vermeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met
gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend zijn
als koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op een
persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen voor de
betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert
onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een certificaat van de betreffende categorie en die de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de activiteit. Deze vrijstelling van erkennings-
verplichting is gedurende maximaal twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding,
toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als koeltechnicus voor de betreffende categorie als vermeld in
artikel 6, 2°, e), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs
van inschrijving voor.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die de werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties die
gefluoreerde broeikasgassen maar geen ozonlaagafbrekende stoffen bevatten en die voldoet aan de voorwaarde,
vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en
de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire
koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings-
en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen gefluoreerde
broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, op
voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan bewijzen met een diploma of getuigschrift.
De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067,
over de terugwinning van ozonlaagafbrekende stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs daarvan voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.”.”.

Art. 147. In artikel 5BIS.19.8.4.8.5, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 16 mei 2014, worden
de woorden “of gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede “en op koelinstallaties die gefluoreerde
broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer, uitgezonderd
hermetisch afgesloten koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud
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van minder dan 10 ton CO2-equivalent of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud
van minder dan 6 kg mits dergelijke installaties als hermetisch afgesloten zijn geëtiketteerd.”.

Art. 148. In artikel 5BIS.19.8.4.8.6, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede “artikel 3
van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen” vervangen door de zinsnede “artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 842/2006”.

Art. 149. In artikel 5BIS.19.8.4.8.7, §2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 1° worden de zinnen “Indien de installatie gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, dan
wordt de nominale koelmiddelinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent uitgedrukt.
Indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt worden, moet
dit vermeld worden in het logboek met de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf”
toegevoegd;

2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :

“4° de hoeveelheid koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd en het relatief lekverlies na elke
bijvulling;”;

3° punt 7° tot en met 9° worden vervangen door wat volgt :

“7° significante periodes van buitenbedrijfstelling;

8° indien de installatie buiten dienst is gesteld : de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel terug
te winnen en te verwijderen;

9° de voor- en achternaam en, indien van toepassing, het certificaatnummer van de persoon die
werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder 1° tot en met 8° en, indien van
toepassing, de naam en het certificaatnummer van de onderneming waarbij de persoon in dienst is;”;

4° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“10° indien van toepassing, een attest dat is afgegeven door de onder 9° bedoelde persoon met betrekking tot
de door hem verrichte handelingen.”.

Art. 150. In het opschrift van artikel 5BIS.19.8.4.11.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “gevaarlijke vloeistoffen” en de woorden
“in vaste ondergrondse houders” de woorden “en brandbare vloeistoffen” ingevoegd.

Art. 151. In artikel 5BIS.19.8.4.11.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “voorwaarden van subafdeling 5.17.4.2” en de woorden “zijn
onverminderd van toepassing” de woorden “en subafdeling 5.6.1.2” ingevoegd.

Art. 152. In het opschrift van artikel 5BIS.19.8.4.11.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “gevaarlijke vloeistoffen” en de woorden
“in vaste bovengrondse houders” de woorden “en brandbare vloeistoffen” ingevoegd.

Art. 153. In artikel 5BIS.19.8.4.11.11, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 juni 2013 en 16 mei 2014, worden tussen de woorden “voorwaarden van subafdeling 5.17.4.3” en de woorden “zijn
onverminderd van toepassing” de woorden “en subafdeling 5.6.1.3” ingevoegd.

Art. 154. Aan artikel 6.1.0.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“9° voor de bepalingen over de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken :

- artikel 1 van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging.”.

Art. 155. Aan artikel 6.2.2.2.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 mei 2008, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§3. Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een tijdelijke sanitaire installatie die geplaatst
wordt in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting, moet er vanaf een geloosd debiet van 20 m3/d bovendien
een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie verkregen worden. In
die toelating kunnen bijkomende voorwaarden in functie van de optimale werking van het afwaartse rioleringsstelsel,
inclusief aanwezige overstorten, en van de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden opgelegd.”.

Art. 156. In artikel 6.2.2.3.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 mei 2008 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt paragraaf 2
vervangen door wat volgt :

“§2. Voor lozingen in het collectief te optimaliseren buitengebied wordt geacht aan de voorwaarden, vermeld in
paragraaf 1, te zijn voldaan als het afvalwater minstens gezuiverd wordt met een individuele voorbehandelingsinstal-
latie, die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat is.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van meer dan tien tijdelijke sanitaire installaties die
geplaatst worden in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting, wordt het afvalwater minstens gezuiverd met
een individuele behandelingsinstallatie waarvan de capaciteit is afgestemd op de aan te sluiten vuilvracht en voldoet
de lozing aan de voorwaarden, vermeld in artikel 6.2.2.4.1, §1.”.
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Art. 157. In artikel 6.4.0.1, §1, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 7 juni 2013 en 16 mei 2014, wordt de zinsnede “4.4.2.bis, 16°” vervangen door de zinsnede“4.4.2,15°”.

Art. 158. In het opschrift van hoofdstuk 6.5 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt het woord “waterinhoud” vervangen door het woord “inhoud”.

Art. 159. In artikel 6.5.1.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt het woord “waterinhoud” vervangen door het woord “inhoud”.

Art. 160. In artikel 6.5.4.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, worden de woorden
“erkende technicus” telkens vervangen door de woorden “erkende technicus of een milieudeskundige in de discipline
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen”.

Art. 161. In artikel 6.5.4.3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, worden tussen de woorden
“de erkende technicus” en de woorden “op de houder” de woorden “of een milieudeskundige in de discipline houders
voor gassen of gevaarlijke stoffen” ingevoegd.

Art. 162. In artikel 6.5.4.4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, worden tussen de woorden
“de erkende technicus” en de woorden “aan de eigenaar” de woorden “of een milieudeskundige in de discipline
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen” ingevoegd.

Art. 163. In artikel 6.5.5.3, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en 16 mei 2014, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “erkende technicus” worden telkens vervangen door de woorden “erkende technicus of een
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen”;

2° aan het vijfde lid worden de volgende zinnen toegevoegd :

“Het verlenen van een oranje merkplaat is eenmalig voor de vastgestelde gebreken, met andere woorden de
oranje merkplaat wordt, afhankelijk van het al dan niet voldoen van de voorheen vastgestelde gebreken aan
de bepalingen van dit hoofdstuk, gevolgd door een groene of rode merkplaat.

In afwijking van het tweede lid kan deze overgangsperiode van zes maanden door de deskundige of
erkend technicus uitzonderlijk verlengd worden voor maatregelen die niet binnen de zes maanden
uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen en termijnen worden in dit geval schriftelijk vastgelegd. De
deskundige of erkend technicus volgt de implementatie van de maatregelen verder op en beslist of
frequentere tussentijdse controles op de betrokken houder en de installatie nodig zijn. Indien na afloop
van de overgangsperiode de initieel vastgestelde gebreken niet verholpen werden, krijgt de houder en de
installatie een rode klever of plaat.”;

3° in het zesde lid wordt de zin “Een rode merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de
bepalingen van dit hoofdstuk.” vervangen door de zin ”Een rode merkplaat betekent dat de opslaginstallatie
niet voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk of dat volgend op een periode van maximaal zes maanden
met oranje merkplaat nog altijd dezelfde gebreken aan de houder en de installatie worden vastgesteld.”.

Art. 164. In artikel 6.5.7.2, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2008, worden tussen de woorden “de erkende technicus” en de woorden “Deze opslaginstallaties” de
woorden “of een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen” ingevoegd.

Art. 165. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015,
wordt hoofdstuk 6.8, dat bestaat uit artikel 6.8.0 tot en met artikel 6.8.3, vervangen door wat volgt :

“Hoofdstuk 6.8. Niet-ingedeelde installaties met betrekking tot gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbre-
kende stoffen

Afdeling 6.8.1. — Niet-ingedeelde stationaire koelinstallaties

Art. 6.8.1.1. De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of
ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 6,
2°, e), van het VLAREL, die in het bezit is van een certificaat van de overeenkomstige categorie :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van koelinstallaties als vermeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 517/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met
gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, erkend als
koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL.
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Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op een
persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen voor de
betreffende categorie, vermeld in artikel 17/1, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert
onder toezicht van een erkende koeltechnicus die houder is van een certificaat van de betreffende categorie en die de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de
opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als koeltechnicus voor de betreffende categorie als
vermeld in artikel 6, 2°, e), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs van inschrijving voor.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die de werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties die
gefluoreerde broeikasgassen maar geen ozonlaagafbrekende stoffen bevatten, en die voldoet aan de voorwaarde,
vermeld in artikel 3, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en
de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire
koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings-
en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die ozonlaagafbrekende stoffen maar geen gefluoreerde
broeikasgassen terugwint uit koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, op
voorwaarde dat de persoon een gepaste opleiding heeft gevolgd en dat kan bewijzen met een diploma of getuigschrift.
De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067,
over de terugwinning van ozonlaagafbrekende stoffen. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs daarvan voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen.”.

Art. 6.8.1.2. Dit artikel is van toepassing op vast opgestelde koelinstallaties die gebruikmaken van gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op hermetisch
gesloten koelsystemen met een geïnstalleerde drijfkracht van 500 W of minder.

Het is verboden chloorfluorkoolstoffen en halonen aan te wenden in of voorhanden te houden voor koelinstallaties.

De handelingen, voorafgaand aan de ingebruikname van een koelinstallatie, worden uitgevoerd conform de
bepalingen van de norm EN 378 of een gelijkwaardige code van goede praktijk.

De voorwaarden, vermeld in artikel 5.16.3.3, §3, 1°, 2° en 3°, en §4 tot en met §8, gelden ook voor de koelinstallaties,
vermeld in dit artikel.

Art. 6.8.1.3. Voor niet-ingedeelde stationaire koelinstallaties gelden de voorwaarden, vermeld in arti-
kel 5.16.3.3, §3, 4°.

Afdeling 6.8.2. — Niet-ingedeelde stationaire brandbeveiligingsapparatuur

Art. 6.8.2.1. De volgende werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor
brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f), van het VLAREL :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° controles op lekkage van brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 4 van verordening (EU)
nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde
broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en artikel 23 van verordening (EG)
nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag
afbrekende stoffen;

3° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsappa-
ratuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de technicus voor
brandbeveiligingsapparatuur werkt, erkend zijn als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6,
7°, c), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen betreft, op
een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen, vermeld in
artikel 17/2, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat hij de werkzaamheden uitvoert onder toezicht van een erkende
technicus voor brandbeveiligingsapparatuur. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal één
jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een
erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f), van het VLAREL behaalt. De
betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor houders of de bijbehorende onderdelen van stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde
broeikasgassen.”.
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Afdeling 6.8.3. — Niet-ingedeelde elektrische schakelinrichtingen

Art. 6.8.3.1. De volgende werkzaamheden aan elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen
mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld in
artikel 6, 2°, g), van het VLAREL :

1° installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling;

2° terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een
opleiding om het certificaat te behalen, vermeld in artikel 17/3, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat de
werkzaamheden uitgevoerd worden onder toezicht van een erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen en
die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding,
toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld
in artikel 6, 2°, g), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs
van inschrijving voor.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op fabricage- en reparatieactiviteiten op vestigingsplaatsen van de
fabrikant voor elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen.

Het eerste lid is tot 1 juli 2017 niet van toepassing voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de
buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen en voor de terugwinning van
gefluoreerde broeikasgassen uit andere elektrische schakelinrichtingen dan hoogspanningsschakelaars.

Afdeling 6.8.4. — Niet-ingedeelde stationaire apparatuur die oplosmiddelen bevat

Art. 6.8.4.1. De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit stationaire
apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat, mag
alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als vermeld in
artikel 6, 2°, h), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing, wat stationaire apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde
broeikasgassen bevat betreft, op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het
certificaat te behalen, vermeld in artikel 17/4, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat de terugwinning uitgevoerd
wordt onder toezicht van een erkende technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat. Deze vrijstelling van
erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding,
toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als
vermeld in artikel 6, 2°, h), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs van inschrijving voor.

Afdeling 6.8.5. — Niet-ingedeelde klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Art. 6.8.5.1. De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen
die onder het toepassingsgebied, vermeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van
2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuig-
schriften voor personeel op het gebied van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen
in bepaalde motorvoertuigen, vallen, mag alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor klimaatrege-
lingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL.

Het eerste lid is niet van toepassing op een persoon die in het bezit is van een inschrijvingsbewijs voor een
opleiding om het certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/5, 2°, van het VLAREL, op voorwaarde dat de
terugwinning uitgevoerd wordt onder toezicht van een erkende technicus voor klimaatregelingsapparatuur in
bepaalde motorvoertuigen. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting is gedurende maximaal één jaar, te rekenen
vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, toegestaan en vervalt indien de persoon een erkenning als
technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het
VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder een bewijs van inschrijving voor.”.

Art. 166. In artikel 6.9.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 november 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “vermeld
in artikel 6, 7°” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 6, 7°, a)”.

Art. 167. Artikel 6.11.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 6.11.1. Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet
Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden, behalve als het
gaat om :

1° het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de
gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is
opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals
voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;
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2° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouw-
kundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

3° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van
landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

4° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk
is;

5° het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;

6° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;

7° het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die
activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder;

8° het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout
en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden
als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer
dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;

9° de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd
door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.”.

Art. 168. Aan deel 6 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt een hoofdstuk 6.12, dat bestaat uit artikel 6.12.1 tot en met 6.12.8, toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Hoofdstuk 6.12. Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken

Art. 6.12.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in openlucht die worden
uitgevoerd door een aannemer.

Artikel 6.12.2. De uitvoerder van de werken neemt de nodige maatregelen om stofemissies tijdens bouw-, sloop-
en infrastructuurwerken zo laag mogelijk te houden.

Artikel 6.12.3. De uitvoerder van de werken neemt maatregelen om de stofemissies die afkomstig zijn van
breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en slopen, te voorkomen. Daarvoor neemt de
uitvoerder van de werken, rekening houdend met de lokale situatie, minstens een van de volgende maatregelen, voor
zover ze realiseerbaar zijn rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften en met de veiligheid van gebruikers van
de openbare weg :

1° de afscherming van de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd, met doeken of zeilen zodat
stofverspreiding naar de omgeving wordt voorkomen;

2° de beneveling van de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd;

3° de bevochtiging ter hoogte van de apparatuur die leidt tot stofvorming;

4° het gebruik van een rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines,
freesmachines en schuurmachines.

Dit artikel is niet van toepassing op werven waarvan de totale duur van de werken minder dan een dag bedraagt.

Art. 6.12.4. Bij sloopwerkzaamheden onder droge weersomstandigheden of bij wind die tot visueel waarneembare
stofverspreiding aanleiding geeft, wordt, voor zover dit verenigbaar is met de veiligheidsvoorschriften en met de
veiligheid van gebruikers van de openbare weg, in een verneveling of andere vorm van bevochtiging voorzien om
stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen. Uitgezonderd zijn de sloopwerkzaamheden die minder dan een dag
duren.

Art. 6.12.5. Technische installaties die stofemissies veroorzaken en installaties voor de reductie van stofemissies
worden onderhouden en gecontroleerd om stofemissies te voorkomen. Stoffilters worden tijdig vervangen om de goede
werking ervan te verzekeren.

Art. 6.12.6. Op bouwwerven rijden voertuigen niet sneller dan 20 kilometer per uur, zodat het opwaaien van stof
wordt beperkt. Bij wegwerkzaamheden rijden voertuigen met een brutogewicht van 3500 kg of meer niet sneller dan
30 kilometer per uur en voertuigen met een brutogewicht van minder dan 3500 kg niet sneller dan 40 kilometer per uur,
zodat het opwaaien van stof wordt beperkt.

Art. 6.12.7. De uitvoerder van de werken stelt voor het eigen personeel en het personeel van derden procedures
en instructies ter beschikking voor het transport, laden en lossen van stuivende stoffen en voor sloopwerken,
breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen en zagen. Die procedures en instructies bevatten minstens de
relevante elementen die worden vermeld in bijlage 6.12.

Art. 6.12.8. De uitvoerder van de werken moet vanaf 1 januari 2017 voldoen aan de verplichtingen, vermeld in
artikel 6.12.2. tot en met artikel 6.12.7.”.
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HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de bijlagen van titel II van het VLAREM

Art. 169. In bijlage 4.2.5.2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in artikel 3, §1, wordt het schema vervangen door wat volgt :

″

2° aan artikel 3, §3, 2°, (4), wordt de zinsnede “, met een minimum van één keer per jaar” toegevoegd;
3° aan artikel 3, §3, 2°, (7), wordt de zinsnede “, met een minimum van 1 keer per jaar” toegevoegd;
4° aan artikel 3, §3, 2°, (13), worden de woorden “en er wordt een nieuwe controlemeting uitgevoerd”

toegevoegd;
5° in artikel 4, §1, worden de rijen
“

antimoon 20 µg/l 30 % WAC/III/B
arseen 15 µg/l 30 % WAC/III/B
barium 10 µg/l 30 % WAC/III/B
boor 200 µg/l 30 % WAC/III/B
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cadmium 2 µg/l 30 % WAC/III/B
chroom 10 µg/l 30 % WAC/III/B
fosfor 150 µg/l 30 % WAC/III/B
ijzer 50 µg/l 30 % WAC/III/B
kobalt 10 µg/l 30 % WAC/III/B
koper 25 µg/l 30 % WAC/III/B
kwik 0,25 µg/l 40 % WAC/III/B
lood 25 µg/l 30 % WAC/III/B
mangaan 20 µg/l 30 % WAC/III/B
molybdeen 20 µg/l 30 % WAC/III/B
nikkel 10 µg/l 30 % WAC/III/B
seleen 5 µg/l 30 % WAC/III/B
tin 40 µg/l 30 % WAC/III/B
titanium 20 µg/l 30 % WAC/III/B
zilver 10 µg/l 30 % WAC/III/B
zink 25 µg/l 30 % WAC/III/B

“
vervangen door wat volgt :
“

antimoon 30 µg/l 30 % WAC/III/B
arseen 5 µg/l 30 % WAC/III/B
barium 21 µg/l 30 % WAC/III/B
beryllium 1 µg/l 30 % WAC/III/B
boor 210 µg/l 30 % WAC/III/B
cadmium 0,8 µg/l 30 % WAC/III/B
cerium 100 µg/l 30 % WAC/III/B
chroom 15 µg/l 30 % WAC/III/B
fosfor 300 µg/l 30 % WAC/III/B
ijzer 100 µg/l 30 % WAC/III/B
kobalt 0,6 µg/l 30 % WAC/III/B
koper 15 µg/l 30 % WAC/III/B
kwik 0,15 µg/l 40 % WAC/III/B
lood 15 µg/l 30 % WAC/III/B
mangaan 20 µg/l 30 % WAC/III/B
molybdeen 105 µg/l 30 % WAC/III/B
nikkel 9 µg/l 30 % WAC/III/B
seleen 5 µg/l 30 % WAC/III/B
tellurium 30 µg/l 30 % WAC/III/B
thallium 1 µg/l 30 % WAC/III/B
tin 12 µg/l 30 % WAC/III/B
titanium 30 µg/l 30 % WAC/III/B
uranium 0,5 µg/l 30 % WAC/III/B
vanadium 5 µg/l 30 % WAC/III/B
zilver 1 µg/l 30 % WAC/III/B
zink 60 µg/l 30 % WAC/III/B

“;
6° in artikel 4, §1, worden de rijen
“

Acute toxiciteit voor watervlooien toxische eenheid <1 WAC/V/B/001
Acute toxiciteit voor vissen toxische eenheid < 1 WAC/V/B/002
Groei-inhibitietest voor eencellige algen toxische eenheid <1 WAC/V/B/003
Inhibitie van de bioluminescentie in Vibrio fisheri toxische eenheid <1 WAC/V/B/004

“
vervangen door wat volgt :
“

Acute toxiciteit voor watervlooien 10 % WAC/V/B/001
Acute toxiciteit voor vissen 20 % WAC/V/B/002
Groei-inhibitietest voor eencellige algen 10 % WAC/V/B/003
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Inhibitie van de bioluminescentie in Vibrio fisheri 10 % WAC/V/B/004

“.
7° in artikel 4, §3, 1°, c), en 2°, c), wordt de rij :
“

Gehydrateerde ijzeroxide en ijzerhydroxi-
den

Extractie van het monster in een geschikt milieu : bepaling door
WAC/III/B; bij alle monsters die van dezelfde plaats komen, moet
hetzelfde zuurextractieprocedé worden toegepast

“
opgeheven.

Art. 170. Bijlage 4.4.2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit
is gevoegd.

Art. 171. Bijlage 4.4.3 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 172. In bijlage 4.4.4 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt het schema vervangen door wat volgt :

2° aan paragraaf 3, 2°, (4), wordt de zinsnede “, met een minimum van 1 keer per jaar” toegevoegd;

3° aan paragraaf 3, 2°, (7), wordt de zinsnede “, met een minimum van 1 keer per jaar” toegevoegd;
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4° aan paragraaf 3, 2°, (13), worden de woorden “en er wordt een nieuwe controlemeting uitgevoerd”
toegevoegd.

Art. 173. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij 8 januari 2016, wordt een bijlage 4.5.7.1 ingevoegd, die als
bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 174. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij 8 januari 2016, wordt een bijlage 4.5.7.2 ingevoegd, die als
bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 175. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij 8 januari 2016, wordt een bijlage 4.5.7.3 ingevoegd, die als
bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 176. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij 8 januari 2016, wordt een bijlage 4.5.7.4 ingevoegd, die als
bijlage 6 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 177. In bijlage 5.3.2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° punt 16 wordt vervangen door wat volgt :

“16. Grafische industrie (inrichtingen als vermeld in rubriek 11.1, 11.2 en 11.3 van de indelingslijst) :

a) lozing in oppervlaktewateren :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 augustus 2018

van toepassing
vanaf

1 september 2018

ondergrens pH
pH-eenheid 6,5 6,5

bovengrens pH
pH-eenheid 9,0 9,0

temperatuur
°C 30,0 30,0

zwevende stoffen 60,0 60,0

bezinkbare stoffen
ml/l 0,50 0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlak-
teactieve stoffen 3,0 3,0

olie en vet n.v.w.b. n.v.w.b.

ammonium
mg N/l 100,0

totaal stikstof 15,0

aromatische koolwaterstoffen (mono cyclische en polycycli-
sche) 1,0

BZV
mg O2/l 25,0 25,0

chroom VI 0,50

CZV
mg O2/l 120,0 120,0

lozing fixeerbad en inktresten verbod verbod

sulfiet
mg SO3/l 1,0

AOX verbod

totaal cadmium 0,60

totaal chroom 2,0

totaal koper 1,0 0,5

totaal lood 1,0

totaal seleen 0,10 0,03

totaal zilver 1,0

totaal zink 5,0 2,0

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig
vluchtige organische halogeenverbindingen verbod
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b) lozing in riolering :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 augustus 2018

van toepassing
vanaf

1 september 2018

ondergrens pH
pH-eenheid 6,0 6,0

bovengrens pH
pH-eenheid 9,5 9,5

temperatuur
°C 45,0 45,0

afmeting zwevende stoffen
mm 10,0 10,0

zwevende stoffen 1000,0 1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 500,0

lozing fixeerbad en inktresten verbod verbod

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig
vluchtige organische halogeenverbindingen 5,0

totaal cadmium 0,60

totaal chroom 2,0

totaal koper 2,0 0,5

totaal lood 1,0

totaal seleen 0,20 0,03

totaal zilver 1,0

totaal zink 5,0 2,0

“;
2° punt 22 wordt vervangen door wat volgt :

“22. Lak, verf, drukinkten en pigmenten (productie van) (inrichtingen als vermeld in de rubriek 4.1 van de
indelingslijst) :

a) lozing in oppervlaktewater :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 augustus 2018

van toepassing
vanaf

1 september 2018

ondergrens pH
pH-eenheid 6,5 6,5

bovengrens pH
pH-eenheid 9,0 9,0

temperatuur
°C 30,0 30,0

zwevende stoffen 60,0 60,0

bezinkbare stoffen
ml/l 0,50 0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlak-
teactieve stoffen 3,0 3,0

olie en vet n.v.w.b. n.v.w.b.

totaal stikstof 15

BZV
mg O2/l 25,0 25,0

vrij cyanide 0,10

chroom VI
mg Cr/l 0,20

CZV
mg O2/l 200,0 125,0

fenolen 1,0

pcb en pct verbod verbod

som metalen (exclusief Al en Fe) 10,0

som totaal Al en Fe 10,0

totaal arseen 0,20
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parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 augustus 2018

van toepassing
vanaf

1 september 2018

totaal chroom 2,0

totaal kobalt 1,0

totaal koper 0,10

totaal lood 0,10

totaal mangaan 1,0

totaal molybdeen 1,0

totaal nikkel 2,0

totaal tin 2,0

totaal zink 3,0

cadmium :

totaal cadmium 0,60

totaal cadmium maandgemiddelde
g/kg 0,12

kwik :

totaal kwik 0,00100

b) lozing in riolering :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 augustus 2018

van toepassing
vanaf

1 september 2018

ondergrens pH
pH-eenheid 6,0 6,0

bovengrens pH
pH-eenheid 9,5 9,5

temperatuur
°C 45,0 45,0

afmeting zwevende stoffen
mm 10,0 10,0

zwevende stoffen 1000,0 1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 500,0

vrij cyanide 1,0

chroom VI
mg Cr/l 1,0

pcb en pct verbod verbod

som metalen (exclusief Al en Fe) 20,0

som totaal Al en Fe 30,0

totaal arseen 0,50

totaal chroom 5,0

totaal kobalt 2,0

totaal koper 2,0

totaal lood 3,0

totaal mangaan 2,0

totaal molybdeen 2,0

totaal nikkel 4,0

totaal tin 5,0

totaal zink 15,0

cadmium :

totaal cadmium 0,60

totaal cadmium maandgemiddelde
g/kg 0,12

kwik :

totaal kwik 0,10

“;
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3° in punt 52 worden tussen de woorden “in rubriek” en de woorden “17, en de inrichtingen” de woorden “6 of
rubriek” ingevoegd en wordt de bepaling “17.3.9” vervangen door de bepaling “6.5”;

4° punt 55 wordt vervangen door wat volgt :

“55. Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (bepaalde
inrichtingen, vermeld in rubriek 4, 23.4 en 29.5 van de indelingslijst) :

a) lozing in oppervlaktewateren :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 december 2018

van toepassing
vanaf

1 januari 2019(*)

ondergrens pH
pH-eenheid 6,5 6,5

bovengrens pH
pH-eenheid 9,0 9,0

temperatuur
°C 30,0 30,0

zwevende stoffen 60,0 30,0

bezinkbare stoffen
ml/l 0,50 0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 10,0 5,0

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen
daggemiddelde 5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlak-
teactieve stoffen 3,0 3,0

olie en vet n.v.w.b. n.v.w.b.

petroleumetherextraheerbare stoffen 20,0 20,0

ammonium 100,0

totaal stikstof v.g.t.g.

BZV
mg O2/l 25,0 25,0

vrij cyanide 1,0 0,05

chroom VI 0,50 0,05

CZV
mg O2/l 300,0

125,0, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 300,0

lozing emulsies en afvalbaden verbod verbod

opgelost chroom 2,0

opgelost ijzer 2,0

opgelost koper 1,5

opgelost mangaan 2,0

opgelost nikkel 3,0

opgelost tin 2,0

opgelost zink 3,0

sulfaten
mg SO4/l 2000,0 2000,0

totaal arseen 0,10 0,10

totaal chroom 5,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal ijzer 20,0 20,0

totaal koper 4,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal lood 1,0 0,50

totaal mangaan 10,0 10,0
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parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 december 2018

van toepassing
vanaf

1 januari 2019(*)

totaal nikkel 3,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal tin 2,0 0,5

totaal zilver 0,10 0,1

totaal zink 7,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

vrije chloor 0,50 0,50

aluminium :

c anodisering van aluminium: opgelost aluminium 10,0 10,0

c geen anodisering van aluminium: opgelost aluminium 2,0 3,0

cadmium :

galvanotechniek

totaal cadmium 0,60 v.g.t.g.

totaal cadmium maandgemiddelde g/kg verwerkt 0,12

opgelost fluoride :

met HF-beitsing :

opgelost fluoride 15,0 15,0

zonder HF-beitsing

opgelost fluoride 10,0 10,0

fosfor :

met fosfatatie :

totaal fosfor 2,0 v.g.t.g.

zonder fosfatatie :

totaal fosfor 2,0 v.g.t.g.

som totale metalen :

Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 8,0

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig
vluchtige organische halogeenverbindingen 0,1

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere
milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere
milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

b) lozing in riolering :

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 december 2018

van toepassing
vanaf

1 januari 2019(*)

ondergrens pH
pH-eenheid 6,0 6,0

bovengrens pH
pH-eenheid 9,5 9,5

temperatuur
°C 45,0 45,0

zwevende stoffen
mg/l 1000,0 1000,0

afmeting zwevende stoffen
mm 10,0 10,0

petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 500,0

vrij cyanide 1,0 0,05

chroom VI
mg Cr/l 0,50 0,05

lozing emulsies en afvalbaden verbod verbod
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parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is
van toepassing

tot en met
31 december 2018

van toepassing
vanaf

1 januari 2019(*)

sulfaten
mg SO4/l 2000,0 2000,0

totaal arseen 0,50 0,50

totaal chroom 5,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal koper 4,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal lood 1,0 0,50

totaal nikkel 5,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

totaal tin 0,50

totaal zilver 0,10

totaal zink 7,0

0,50, tenzij anders ver-
meld in de milieuver-
gunning met een maxi-
mum van 2,0

cadmium :

galvanotechniek :

totaal cadmium 0,60 v.g.t.g.

totaal cadmium maandgemiddelde 0,12

som metalen :

Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 15,0

(*) Op de datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere
milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere
milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

c) Met behoud van de toepassing van de voorwaarden vermeld in dit artikel, gelden voor de inrichtingen,
vermeld in rubriek 29.5.5 en 29.5.7, de volgende voorwaarden, tot en met 31 december 2018. Vanaf
1 januari 2019 gelden alleen de voorwaarden, vermeld in punt a) en b) :

c Afvalwaterstromen worden gescheiden overeenkomstig de noodzakelijke behandeling zodat een slibsamen-
stelling wordt verkregen waaruit de metalen gerecupereerd kunnen worden. De behandeling wordt
uitgevoerd in batchreactoren.

c Cadmium- en kwikhoudende afvalwaterstromen worden afzonderlijk behandeld en bemonsterd. De
maximumconcentraties in die afvalwaterstromen zijn :

totaal cadmium 0,2 mg/l

totaal kwik 0,05 mg/l

c Voor lozing in de openbare riolering of in oppervlaktewater wordt het afvalwater behandeld zodat de
concentraties van de volgende substanties de volgende gehalten niet overschrijden :

totaal chroom 0,5 mg/l

totaal chroom (VI) 0,1 mg Cr/l

totaal koper 0,5 mg/l

totaal lood 0,5 mg/l

totaal nikkel 0,5 mg/l

totaal zink 0,5 mg/l

vrij cyanide 0,2 mg/l

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig
vluchtige organische halogeenverbindingen 0,1 mg Cl/l

Die gehalten worden bereikt zonder enige vorm van verdunning.
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Inrichtingen met een kleine metaalvracht (dat is een vracht waarbij het effluent van de afvalwaterbehandelingsin-
stallatie een som van totaal chroom, totaal koper, totaal lood, totaal nikkel en totaal zink bevat die kleiner is dan 200
gram per dag), mogen na motivatie door de vergunningverlenende overheid maximaal de volgende gehalten aan totaal
chroom, totaal koper, totaal nikkel en totaal zink lozen :

totaal chroom 2,0 mg/l

totaal koper 2,0 mg/l

totaal nikkel 2,0 mg/l

totaal zink 2,0 mg/l

c Afvalwater van processen waar vluchtige gehalogeneerde verbindingen worden gebruikt, zoals bij vetten en
ontvetten, wordt afzonderlijk behandeld en mag de volgende gehalten niet overschrijden :

som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormet-
haan 0,1 mg Cl/l

“.;
5° in punt 59 worden de woorden “Car- en truckwashbedrijven” vervangen door de woorden “Volautomatische

car- en truckwashinstallaties”;
6° aan punt 61, 1°, wordt een punt g) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“g) “pct” : perchloorterfenylen;”;
7° in punt 61, 2°, wordt punt c) vervangen door wat volgt :

“c) “v.g.t.g.″ : in de vergunning vast te stellen toegelaten gehalte in de gevallen waarin voor de betrokken
parameter geen sectorale lozingsvoorwaarden zijn vastgesteld.”.

Art. 178. In bijlage 5.6.3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden punt 3 en 4 opgeheven.

Art. 179. In bijlage 5.16.6.1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 16 mei 2014,
worden de zinsnede “6/4” (volumetrisch)” vervangen door de woorden “2 Y” (volumetrisch of zijkanaalpomp)”.

Art. 180. In bijlage 5.16.6.2 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering 16 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “hoogniveau-geplaatst voorzien” worden vervangen door de woorden “hoogniveaudetector
geplaatst”;

2° de zinsnede ”Faling van de niveaumeting moet leiden tot het sluiten van de elektromagnetische kraan (8) in
de vulleiding” wordt vervangen de zinsnede “De gestuurde afsluiter (8) in de vulleiding wordt alleen
geopend tijdens de vulling en bij een werkende niveaumeting”;

3° de zinsnede “De elektromagnetische kraan (8) in de vulleiding wordt automatisch dichtgestuurd zodra
hoogniveau wordt bereikt, zowel door de niveaumeting als door de hoogniveau detectie” wordt vervangen
door de zinsnede “De gestuurde afsluiter (8) in de vulleiding wordt door de niveaumeting automatisch dicht
gestuurd zodra het hoog niveau wordt bereikt”;

4° de zinsnede “De elektromagnetische kraan (8) in de vulleiding wordt alleen geopend tijdens de vulling” wordt
vervangen door de zinsnede “De gestuurde afsluiter (8) in de vulleiding wordt bovendien door de vaste hoog
niveau detectie dicht gestuurd zodra het hoog hoog niveau wordt bereikt.”;

5° de woorden “elektromagnetische kranen” worden telkens vervangen door de woorden “gestuurde afsluiters”;

6° in de tabel worden de woorden “Elektromagnetische kraan” telkens vervangen door de woorden “Gestuurde
afsluiter”.

Art. 181. In bijlage 5.17.2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van
19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juni 1999 en 16 mei 2014, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “De controle bij de bouw van verticale houders” worden vervangen door de woorden “De
controle bij ter plaatse gebouwde verticale houders”;

2° het woord “prototypekeurig” en het woord “opgenommen” worden respectievelijk vervangen door het woord
“prototypekeuring” en het woord “opgenomen”;

3° de volgende alinea wordt toegevoegd :

“De geldigheidstermijn van het attest van prototypekeuring bedraagt maximaal vijf jaar vanaf de datum van
het attest. Voor houders waarvan het attest van prototypekeuring geen einddatum vermeldt of een termijn van
meer dan vijf jaar vermeldt, blijven de attesten nog geldig voor de langstdurende termijn, die wordt bepaald
op een van de volgende wijzen :

1° maximaal vijf jaar vanaf de datum van het attest;

2° maximaal een termijn tot en met 1 juni 2017.“.
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Art. 182. Aan bijlage 5.17.3 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999, wordt de volgende alinea toegevoegd :

“De geldigheidstermijn van het attest van prototypekeuring bedraagt maximaal vijf jaar vanaf de datum van het
attest. Voor permanente lekdetectiesystemen waarvan het attest van prototypekeuring geen einddatum vermeldt of een
termijn van meer dan vijf jaar vermeldt, blijven de attesten nog geldig voor de langstdurende termijn, die wordt
bepaald op een van de volgende wijzen :

1° maximaal vijf jaar vanaf de datum van het attest;

2° maximaal een termijn tot en met 1 juni 2017.”.

Art. 183. Aan bijlage 5.17.7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en 16 mei 2014, wordt de
volgende alinea toegevoegd :

“De geldigheidstermijn van het attest van prototypekeuring bedraagt maximaal vijf jaar vanaf de datum van het
attest. Voor overvulbeveiligingen waarvan het attest van prototypekeuring geen einddatum vermeldt of een termijn
van meer dan vijf jaar vermeldt, blijven de attesten nog geldig voor de langstdurende termijn, die wordt bepaald op
een van de volgende wijzen :

1° maximaal vijf jaar vanaf de datum van het attest ;

2° maximaal een termijn tot en met 1 juni 2017.”.

Art. 184. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van bijlage 5.17.8, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 23 december 2011, vervangen door wat volgt :

“Aanvraagformulier bevoegde deskundige”.

Art. 185. Bijlage 5.17.8 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 decem-
ber 2011, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 186. Bijlage 5.17.13 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt opgeheven.

Art. 187. In bijlage 5.30.1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
21 maart 2003, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden “met uitzondering van de dioxines en furanen”
vervangen door de woorden “met uitzondering van dioxinen en furanen en benzeen”.

Art. 188. In bijlage 5.59.1, 1, bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, wordt de tabel vervangen door wat volgt :

“

Drempelwaarde
(verbruik oplosmiddelen

in ton/jaar)

emissiegrenswaarde
in afgassen

(mg C/Nm3)

diffuse emissiegrens-
waarde (percentage

oplosmiddeleninput)

totale
emissiegrenswaarde

> 15 - 25 100 30 (1) /

> 25 - 200 20 30 (1) /

> 200 20 (2) 30 (1) (2) 10 % van het inktverbruik
(2) (3)

(1) Resten oplosmiddelen in het eindproduct worden niet als onderdeel van de diffuse emissie beschouwd.

(2) In afwijking van artikel 5.59.2.1, §1, eerste lid, moet zowel aan de geleide, diffuse, als totale emissiegrenswaarde
worden voldaan.

(3) In afwijking van deze emissiegrenswaarde geldt tot en met 1 september 2018 voor inrichtingen die voor
1 januari 2009 reglementair in bedrijf gesteld zijn, een totale emissiegrenswaarde van 15% van het inktverbruik.

“.

Art. 189. Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015,
wordt een bijlage 6.12 toegevoegd, die als bijlage 8 bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage

Art. 190. In bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van
de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 15 juli 2011, 1 maart 2013 en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1 wordt punt a) opgeheven;

2° in punt 1, c) wordt de zin “°Waterbeheersingsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van
overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een aanzienlijke
invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met uitzondering van instandhoudings-, herstel-
of onderhoudswerken.” opgeheven;
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3° punt 10, h), wordt vervangen door wat volgt :

“h) ° Werken op of langs niet-kunstmatige bevaarbare waterlopen, namelijk :

1) verbreden of verdiepen van de vaargeul;

2) aanleg van stuwen.

° Werken ter beperking van overstromingen, namelijk :

1) aanleg van overstromingsgebieden met een volumecapaciteit van 250.000 m3 of meer;

2) aanleg van dijken met een lengte van 500 m of meer.”.

4° aan punt 11, k), wordt de zinsnede “met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag” toegevoegd.

Art. 191. In punt 1, a), van bijlage III bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt de zinsnede “(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)” opgeheven.

Art. 192. Aan punt 10 van bijlage III bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt een punt l) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“l) Werken inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen (flood relief werken) (projecten die niet in
bijlage II zijn opgenomen);”.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006
betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen

of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Art. 193. In artikel 2, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud
en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm
verbruikswater, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, worden de woorden
“toezichthoudende ambtenaar” vervangen door het woord “toezichthouder”.

Art. 194. In artikel 4, §2, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden voor de woorden “in het rookgasafvoerkanaal” de woorden “het rookgasafvoerkanaal volgens de
code van goede praktijk geplaatst werd en” ingevoegd.

Art. 195. In artikel 5, §2, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden voor de woorden “in het rookgasafvoerkanaal” de woorden “het rookgasafvoerkanaal volgens de
code van goede praktijk geplaatst werd en” ingevoegd.

Art. 196. In artikel 6, §2, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014, worden de woorden “technische handleiding van het toestel” vervangen door de woorden “code van
goede praktijk”.

Art. 197. In artikel 8, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt in de tabel de rij

“

Gasvormige
brandstof

>= 20 kW Tweejaarlijks erkende technicus gasvormige brandstof atmosfe-
rische gasketels en gasunits : niveau GI of GII,
gasketels met ventilatorbrander : niveau GII

“
vervangen door de volgende rij :
“

Gasvormige
brandstof

>= 20 kW Tweejaarlijks erkende technicus gasvormige brandstof gasketels
met niet-premix- of premixbrander : niveau GI of
GII, gasketels met ventilatorbrander : niveau GII

“.

Art. 198. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden tussen de woorden “het keuringsrapport” en de woorden “bij het toestel” de woorden
“of een duplicaat daarvan” ingevoegd;

2° in paragraaf 2 worden tussen het woord “minstens” en de woorden “de attesten” de woorden “de duplicaten
van” ingevoegd;

3° in paragraaf 4 worden de woorden “afdeling of van de toezichthoudende ambtenaar” vervangen door het
woord “toezichthouder”.
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Art. 199. Aan artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§4. De persoon die belast is met het uitvoeren van de keuring voor eerste ingebruikname van een nieuw centraal
stooktoestel beschikt over een erkenning als :

1° technicus gasvormige brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met gasvormige brandstof;

2° technicus vloeibare brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met vloeibare brandstof.”.

Art. 200. In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “Hoofdstuk I” vervangen door de zinsnede “hoofdstuk I”;

2° in paragraaf 2, 1°, worden tussen de woorden “de algemene staat” en de woorden “van het centrale
stooktoestel” de woorden “en de veilige staat van werking” ingevoegd;

3° in paragraaf 3, 1°, worden tussen de woorden “de algemene staat” en de woorden “van het centrale
stooktoestel” de woorden “en de veilige staat van werking” ingevoegd;

4° in paragraaf 4, 1°, worden tussen de woorden “de algemene staat” en de woorden “van het centrale
stooktoestel” de woorden “en de veilige staat van werking” ingevoegd;

5° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§5. De persoon die belast is met het uitvoeren van het onderhoud van een centraal stooktoestel beschikt over
een erkenning als :

1° technicus gasvormige brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met gasvormige brandstof;

2° technicus vloeibare brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met vloeibare brandstof.

Een schoorsteenveger mag het rookgasafvoerkanaal alleen reinigen en controleren. Als de technicus het
rookgasafvoerkanaal niet zelf reinigt en controleert, vat hij het onderhoud pas aan nadat hem het
reinigingsattest is voorgelegd.”.

Art. 201. Aan artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
12 september 2008 en 16 mei 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§5. De persoon die belast is met het uitvoeren van de verwarmingsaudit op een centraal stooktoestel beschikt over
een erkenning als :

1° technicus gasvormige brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met gasvormige brandstof en het
nominaal vermogen gelijk is aan of groter is dan 20 kW, maar kleiner is dan of gelijk is aan 100 kW;

2° technicus gasvormige brandstof en technicus verwarmingsaudit als het centrale stooktoestel gevoed wordt
met gasvormige brandstof en het nominaal vermogen groter is dan 100 kW, of als de installatie uit
verschillende ketels bestaat;

3° technicus vloeibare brandstof als het centrale stooktoestel gevoed wordt met vloeibare brandstof en het
nominaal vermogen gelijk is aan of groter is dan 20 kW, maar kleiner is dan of gelijk is aan 100 kW;

4° technicus vloeibare brandstof en technicus verwarmingsaudit als het centrale stooktoestel gevoed wordt met
vloeibare brandstof en het nominaal vermogen groter is dan 100 kW, of als de installatie uit verschillende
ketels bestaat;

5° technicus verwarmingsaudit als het centrale stooktoestel gevoed wordt met vaste brandstof.”.

Art. 202. In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “afdeling of van de toezichthoudende ambtenaar” worden telkens vervangen door het woord
“toezichthouder”;

2° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt :

“§6. De persoon die het keuringsrapport, reinigings- of verbrandingsattest of verwarmingsauditrapport
opstelt en overhandigt aan de eigenaar of gebruiker van een centraal stooktoestel op gasvormige of vloeibare
brandstof, moet op het moment van de uitreikingen daarvan over een erkenning als vermeld in hoofdstuk IV
beschikken.

Een schoorsteenveger mag alleen een reinigingsattest opstellen voor het gedeelte reinigen en controleren van
het rookgasafvoerkanaal.”.

Art. 203. In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de woorden “toezichthoudende ambtenaren of aan de afdeling” telkens vervangen door het
woord “toezichthouders”.

Art. 204. In bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt I wordt de rij

“u atmosferische gasketel u gasunit u gasketel met ventilatorbrander”

vervangen door de volgende rij :

“u niet-premix (GI) u premix (GI) u gasketel met ventilatorbrander (GII)”;

2° in punt I worden de woorden “de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie” vervangen door de woorden “de toezichthouders”;
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3° in punt II wordt de tabel vervangen door de volgende tabel :

“
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HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 205. In artikel 1 van bijlage VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering
van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zinsnede “het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014,” wordt opgeheven;
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2° de rij

4.1.9.1.3, §3, eerste en laatste lid De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorko-
mend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor
preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van deze organen,
van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij
zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van
de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.
Het verslag wordt ten minste gedurende vijf kalenderjaren volgend op het
kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben ter inzage gehouden van
de afdeling Milieuvergunningen alsook van de toezichthoudende overheid.

wordt vervangen door de volgende rij :

4.1.9.1.3, §3, eerste en laatste lid De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorko-
mend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor
preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van deze organen,
van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij
zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van
de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.
Het verslag wordt ten minste gedurende vijf kalenderjaren volgend op het
kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben ter inzage gehouden van
de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen alsook van de toezichthou-
dende overheid.

;

3° tussen de rij

“

4.4.2.5 en deze ter beschikking te houden van de toezichthoudende ambtenaar.

“

en de rij

“

4.9.2, §1 Dit plan wordt op de inrichting ter inzage gehouden van de toezichthoudende
diensten

“

worden de volgende rijen ingevoegd :

“

4.4.7.2.10, §1, 1° of wordt met een aangetekende brief bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor
milieuvergunningen.

4.4.7.2.10, §1, 2° of met een aangetekende brief bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor
milieuvergunningen.

“;

4° de rij

5.16.3.3, §8, 2° De beheerder van een koelinstallatie moet een installatiegebonden logboek
bijhouden dat zich in de nabijheid van de koelinstallatie bevindt. Dat logboek
kan ook geheel of gedeeltelijk uit een computerbestand bestaan. In dat
logboek wordt, onder vermelding van datum, ten minste bijgehouden : a) de
datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van type
koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud; b) de aard van controle-,
onderhouds-, herstel-en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie
worden verricht; c) alle storingen en alarmeringen met betrekking tot de
koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekverliezen; d) de
hoeveelheid en het soort (nieuw, hergebruikt, gerecycleerd of geregenereerd)
koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd; e) de hoeveelheid
koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid
koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en
bestemming; f) een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontro-
les; g) de persoon die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als
genoemd onder a) tot en met f) en, indien van toepassing, de naam van de
onderneming waarbij de persoon in dienst is; h) indien van toepassing, een
attest dat is afgegeven door de onder g) bedoelde persoon met betrekking tot
de door hem verrichte handelingen;i) significante periodes van buitenbedrijf-
stelling.

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
 2
6-
08
-2

01
6



wordt vervangen door de volgende rij :

5.16.3.3, §8, 2° De beheerder van een koelinstallatie moet een installatiegebonden logboek
bijhouden dat zich in de nabijheid van de koelinstallatie bevindt. Dat logboek
kan ook geheel of gedeeltelijk uit een computerbestand bestaan. In dat
logboek wordt, onder vermelding van datum, ten minste bijgehouden : a) de
datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van type
koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud. Indien de installatie gefluo-
reerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, dan wordt de nominale koelmid-
delinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent uitgedrukt.
Indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broei-
kasgassen gebruikt worden, moet dit vermeld worden in het logboek met de
naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf; b) de aard van
controle-, onderhouds-, herstel-en installatiewerkzaamheden die aan een
koelinstallatie worden verricht; c) alle storingen en alarmeringen met
betrekking tot de koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot
lekverliezen; d) de hoeveelheid koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt
toegevoegd en het relatief lekverlies na elke bijvulling; e) de hoeveelheid
koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid
koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en
bestemming; f) een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontro-
les; g) significante periodes van buitenbedrijfstelling; h) indien de installatie
buiten dienst is gesteld : de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel
terug te winnen en te verwijderen; i) de voor- en achternaam en, indien van
toepassing, het certificaatnummer van de persoon die werkzaamheden en
waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met h) en, indien
van toepassing, de naam en het certificaatnummer van de onderneming
waarbij de persoon in dienst is; j) indien van toepassing, een attest dat is
afgegeven door de onder i) bedoelde persoon met betrekking tot de door hem
verrichte handelingen.

;

5° de rij

“

5.18.2.1, §1 (...) De exploitant deelt de datum en het uur waarop tot die afpaling wordt
overgegaan, uiterlijk zeven kalenderdagen vooraf mee aan de afdeling,
bevoegd voor milieuhandhaving en aan de afdeling, bevoegd voor natuurlijke
rijkdommen.

“

wordt vervangen door de volgende rij :

“

5.18.2.1.1. (...) De exploitant deelt de datum en het uur waarop tot die afpaling wordt
overgegaan, uiterlijk zeven kalenderdagen vooraf mee aan de afdeling,
bevoegd voor milieuhandhaving, en aan de afdeling, bevoegd voor natuur-
lijke rijkdommen.

“;

6° de rij

“

5.53.4.8 Ten laatste negentig dagen na het boren respectievelijk het herboren of de
aanleg, wijziging of verbouwing van een grondwaterwinning of grondwater-
winningseenheid, waarvan het vergunde volume meer dan 30.000 m3 per jaar
bedraagt, bezorgt de exploitant de volgende gegevens aan de afdeling,
bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring; 2° het boorverslag met
een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen; 3° de geologische
beschrijving van de lagen, voor zover deze gekend zijn; 4° de technische
beschrijving van de uitrusting van het boorgat, de uitvoering of wijziging van
de put en/of andere inrichting; 5° de watervoerende laag waaruit grondwater
wordt opgepompt; 6° het specifieke debiet van de put; 7° de kwaliteit van het
opgepompte grondwater aan de hand van de analyseresultaten bedoeld in
artikel 5.53.4.5. §1; 8° de diepte van het grondwater in rust na de
putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld; 9° de maatregelen die werden
getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het
algemeen en van het grondwater in het bijzonder; 10° vanaf een vergund
debiet van 1.000.000 m3 per jaar, het verslag van een deskundig uitgevoerde
pompproef; 11° de ligging op een kaart op schaal 1/250 met aanduiding van
op het terrein waarneembare referenties.

“
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wordt vervangen door de volgende rij :
“

5.53.4.8 Ten laatste negentig dagen na het boren respectievelijk het herboren of de
aanleg, wijziging of verbouwing van een grondwaterwinning of grondwater-
winningseenheid, waarvan het vergunde volume meer dan 30.000 m3 per jaar
bedraagt, bezorgt de exploitant de volgende gegevens aan de afdeling van de
Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater : 1° ...; 2° ...; 3° ...; 4°
...; 5° ...; 6° ...; 7° de kwaliteit van het opgepompte grondwater aan de hand
van de analyseresultaten bedoeld in artikel 5.53.4.5. §1; 8° ...; 9° ...; 10° vanaf
een vergund debiet van 1.000.000 m3 per jaar, het verslag van een deskundig
uitgevoerde pompproef; 11° ....

“;
7° de rijen
“

5.55.1.2, vierde lid Als het gaat om een vergunningsplichtige boring, bezorgt de exploitant,
uiterlijk negentig dagen na het boren, de volgende gegevens aan de afdeling
van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater :
1° het doel van de boring;
2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde
lagen;
3° de geologische beschrijving van de lagen, als die bekend is;
4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;
5° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte
van het maaiveld, indien de boring wordt afgewerkt tot een meetbare
boorput;
6° de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van verontreiniging van
het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;
7° de ligging op een kaart op schaal 1/250, met aanduiding van op het
terreinwaarneembare referenties.

5.55.1.3, §1, tweede lid Wanneer het gaat om een vergunningsplichtige boring, deelt de exploitant
deze buitendienststelling mee aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaat-
schappij, bevoegd voor grondwater.

“
worden opgeheven;
8° tussen de rij
“

5.61.2, §4 Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, houdt de exploitant een
register bij waarin ten minste de volgende gegevens zijn genoteerd : 1° voor
wat betreft de aanvoer : a) het volgnummer, de datum en het uur van de
aanvoer van de uitgegraven bodem; b) de herkomst en oorsprong van de
uitgegraven bodem; c) de vervoerder van de uitgegraven bodem; d) de
hoeveelheid aangevoerde uitgegraven bodem; e) opmerkingen omtrent de
uitgegraven bodem en aanvoer, met inbegrip van de geweigerde aangevoerde
uitgegraven bodem. 2° voor wat betreft de opslag : de plaats waar de
geleverde partij opgeslagen ligt. 3° voor wat betreft de afvoer : a) de
bestemming van de uitgegraven bodem; b) de vervoerder van de uitgegraven
bodem; c) de hoeveelheid aangevoerde uitgegraven bodem;

“
en de rij
“

6.5.3.1, §1, 5° dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar

“
worden de volgende rijen ingevoegd :
“

5BIS.15.5.2.7 Alle documenten en gegevens die met toepassing van dit besluit bezorgd
moeten worden aan de overheid, worden ook ter beschikking gesteld van de
werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en van het comité
voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis van die beide
organen worden de documenten en gegevens ter beschikking gesteld van de
vakbondsdelegatie van de onderneming.

5BIS.19.8.2.7 Alle documenten en gegevens die met toepassing van dit besluit bezorgd
moeten worden aan de overheid, worden ook ter beschikking gesteld van de
werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en van het comité
voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis van die beide
organen worden de documenten en gegevens ter beschikking gesteld van de
vakbondsdelegatie van de onderneming.

“;

 

   
   

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd
 2
6-
08
-2

01
6



9° de rij
“

6.5.4.4 Bij de oplevering van de opslaginstallatie bezorgt de gemachtigde installateur
of de erkende technicus aan de eigenaar het certificaat van de installatie
samen met de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen
ervan. De eigenaar van de opslaginstallatie draagt er zorg voor dat de
exploitant(en) in het bezit is (zijn) van een kopie van het certificaat van de
installatie.

“
wordt vervangen door de volgende rij :
“

6.5.4.4 Bij de oplevering van de opslaginstallatie bezorgt de erkende technicus of een
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
aan de eigenaar het certificaat van de installatie samen met de certificaten of
de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan. De eigenaar van de
opslaginstallatie draagt er zorg voor dat de exploitant(en) in het bezit is (zijn)
van een kopie van het certificaat van de installatie.

“.

Art. 206. In artikel 2 van bijlage VII bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juli 2015, wordt de zinsnede “het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 01 maart 2013,” opgeheven.

Art. 207. Bijlage IX van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt vervangen door bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 208. Bijlage X bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt opgeheven.

Art. 209. Bijlage XI bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt opgeheven.

Art. 210. Bijlage XIX bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt opgeheven.

Art. 211. Bijlage XX bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt opgeheven.

Art. 212. Bijlage XXI bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt opgeheven.

Art. 213. Bijlage XXIII van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014,
wordt vervangen door bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van het VLAREL

Art. 214. In artikel 4 van het VLAREL, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en
16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, 17°, worden de woorden “het uitoefenen van bepaalde functies” vervangen door de zinsnede
“het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of keuringen, het uitoefenen van bepaalde functies”;

2° in paragraaf 1, 43°, a), wordt de zinsnede “vermeld in artikel 6, 1°, 2°, 4°, b) tot en met f), 5°, a) tot en met c)”
vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 6, 1°, 2°, 4°, b) tot en met f) en h) tot en met l), 5°, a) tot en
met c), 7°, b) en c) en 8°”;

3° in paragraaf 1, 43°, f), wordt de zinsnede “vermeld in artikel 6, 7°” vervangen door de zinsnede “vermeld in
artikel 6, 7°, a)”;

4° aan paragraaf 1 worden een punt 45° tot en met 66° toegevoegd, die luiden als volgt :

“45° titel III van het VLAREM : het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende
bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties;

46° verordening nr. 1005/2009 : verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

47° verordening nr. 517/2014 : verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG)
nr. 842/2006;

48° verordening nr. 2015/2066 : uitvoeringsverordening (EU) 2015/2066 van de Commissie van
17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees
Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de
certificering van natuurlijke personen die gefluoreerde broeikasgassen bevattende elektrische
schakelinrichtingen installeren, servicen, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen of
gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit stationaire elektrische schakelinrichtingen;

49° verordening nr. 2015/2067 : uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van
17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees
Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de
certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepomp-
apparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen
bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en
warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat;

50° verordening nr. 304/2008 : verordening (EG) nr. 304/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
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minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van bedrijven en
personeel op het gebied van stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten die
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten;

51° verordening nr. 306/2008 : verordening (EG) nr. 306/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van personeel
voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit
apparatuur;

52° verordening nr. 307/2008 : verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
opleidingsgetuigschriften voor personeel op het gebied van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen
bevattende klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen;

53° gefluoreerde broeikasgassen : fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride en
andere broeikasgassen die fluor bevatten als vermeld in bijlage I van verordening nr. 517/2014,
afzonderlijk of in een mengsel;

54° ozonlaagafbrekende stoffen : de stoffen die zijn opgenomen in bijlage I van verordening nr. 1005/2009,
met inbegrip van de isomeren ervan, afzonderlijk of in een mengsel, ongeacht of het nieuw
geproduceerde, teruggewonnen, gerecycleerde of geregenereerde stoffen betreft;

55° koelinstallatie : het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een
koelsysteem. Het gaat hier ook om luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen die een
koelsysteem bevatten;

56° ton CO2-equivalent : een hoeveelheid broeikasgassen, uitgedrukt als het product van het gewicht van
de broeikasgassen in metrische ton en het aardopwarmingsvermogen ervan;

57° aardopwarmingsvermogen : het klimaatopwarmingsvermogen van een broeikasgas in verhouding tot
dat van CO2, berekend in termen van het opwarmingsvermogen in een periode van honderd jaar van
één kilogram van een broeikasgas in verhouding tot één kilogram CO2, als opgenomen in bijlage I, II
en IV van verordening nr. 517/2014 of, voor mengsels, berekend volgens de methode, vermeld in
bijlage IV van verordening nr. 517/2014;

58° brandbeveiligingsapparatuur : de apparatuur en de systemen die worden gebruikt bij brandbeveiligings-
en brandblustoepassingen. Brandblussers maken hier ook deel van uit;

59° instantie die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt : een instantie die het sectorale opleidings-
beleid ondersteunt zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sectoren voor het
Garagebedrijf (P.C. 112), het Koetswerk (P.s.C. 149.02), de Metaalhandel (P.s.C. 149.04) en de
Terugwinning van metalen (P.s.C. 142.01);

60° klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen : de apparatuur die hoofdzakelijk bedoeld
is om de luchttemperatuur en de vochtigheid in de passagiersruimte van een voertuig te regelen;

61° elektrische schakelinrichtingen : schakeltoestellen en combinaties daarvan met de bijbehorende
controle-, meet-, beschermings- en reguleringsapparatuur, en samenstellingen van dergelijke
toestellen en apparatuur met de bijbehorende koppelingen, accessoires, behuizingen en ondersteu-
nende structuren, die bedoeld zijn voor gebruik in verband met het opwekken, het overbrengen, de
distributie en de omzetting van elektrische energie;

62° installatie : het samenvoegen van twee of meer delen van apparatuur of circuits die gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of daartoe ontworpen zijn, om een systeem te
monteren op de plaats waar het zal worden geëxploiteerd, dat met zich meebrengt dat gastransport-
erende geleiders van een systeem worden samengevoegd om een circuit te voltooien, ongeacht of het
systeem na montage moet worden gevuld of niet;

63° onderhoud : alle activiteiten, met uitsluiting van terugwinning en controles op lekken als vermeld in
artikel 4 van verordening nr. 517/2014 en artikel 23 van verordening nr. 1005/2009 die met zich
brengen dat de circuits die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of
daartoe ontworpen zijn, worden geopend, namelijk het toevoegen aan het systeem van gefluoreerde
broeikasgassen, het verwijderen van een of meer onderdelen van het circuit of de apparatuur, het
opnieuw monteren van twee of meer onderdelen van het circuit of de apparatuur, alsook het
repareren van lekkages;

64° reparatie : het herstel van beschadigde of lekkende producten of apparatuur die gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, en
waarvan een onderdeel zulke gassen bevat dan wel daartoe ontworpen is;

65° buitendienststelling : het definitieve stilleggen en buiten werking of gebruik stellen van een product
of deel van de apparatuur dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat;

66° terugwinning : het verzamelen en opslaan van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende
stoffen uit producten, waaronder houders, en apparatuur gedurende het onderhoud, dan wel
voorafgaand aan de verwijdering van de producten of de apparatuur.”;

5° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

“§2. Voor de toepassing van artikel 25/1 en 25/2 wordt verstaan onder beschikken over : ofwel zelf beschikken
over, ofwel op continue basis ter beschikking hebben via :

1° een werknemer die zich via arbeidsovereenkomst ertoe verbindt om tegen loon en onder het gezag van
de bodemsaneringsdeskundige arbeid te verrichten;

2° een zelfstandige op voorwaarde dat hij zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring
maximaal aan drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stelt.”.
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Art. 215. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 2° worden een punt e) tot en met i) toegevoegd, die luiden als volgt :

“e) koeltechnicus van categorie I, II, III of IV als vermeld in artikel 5.2.2.5.2, §9, artikel 5.16.3.3, §1bis,
artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1, artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1, of artikel 6.8.1.1 van titel II van het VLAREM;

f) technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 4.4.8.1 of artikel 6.8.2.1 van titel II van
het VLAREM;

g) technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld in artikel 4.4.8.2 of artikel 6.8.3.1 van titel II van
het VLAREM;

h) technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als vermeld in artikel 4.4.8.3 of artikel 6.8.4.1 van titel
II van het VLAREM;

i) technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 5.15.0.8,
artikel 5bis.15.5.2.3, §1, of artikel 6.8.5.1 van titel II van het VLAREM of artikel 5.2.4.4 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;”;

2° aan punt 4° worden een punt h) tot en met l) toegevoegd, die luiden als volgt :

“h) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en
van het actualisatie-examen, vermeld in artikel 5.2.2.5.2, §9, artikel 5.16.3.3, §1bis, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1,
artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1, of artikel 6.8.1.1 van titel II van het VLAREM;

i) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in
artikel 4.4.8.1 of artikel 6.8.2.1 van titel II van het VLAREM;

j) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen, vermeld in
artikel 4.4.8.2 of artikel 6.8.3.1 van titel II van het VLAREM;

k) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat,
vermeld in artikel 4.4.8.3 of artikel 6.8.4.1 van titel II van het VLAREM;

l) voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen, vermeld in artikel 5.15.0.8, artikel 5bis.15.5.2.3, §1, of artikel 6.8.5.1 van titel II van het
VLAREM of artikel 5.2.4.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;”;

3° in punt 5° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in punt a), b), en e) wordt de zinsnede “titel I en titel II van het VLAREM” vervangen door de zinsnede
“titel I, II en III van het VLAREM”;

b) in punt c) wordt de zinsnede “vermeld in artikel 9, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van
8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen
voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden” vervangen door de zinsnede “vermeld in
artikel 59, §1 en artikel 60, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling
van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”;

4° punt 7° wordt vervangen door wat volgt :

“7° bedrijven :

a) boorbedrijf met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines, waarbij de boringen die
uitgevoerd worden in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, funderingsbo-
ringen, handboringen en horizontale boringen voor zover die niet vergunningsplichtig zijn, worden
uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines :

1) bemalingen en draineringen : bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en
53.5 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

2) andere grondwaterwinningen : andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld
in punt 1);

3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotech-
nische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

4) verticale boringen : verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het
VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);

5) andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punt 1) tot en met 4);

b) koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1, artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1, of artikel 6.8.1.1 van
titel II van het VLAREM;

c) bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 4.4.8.1 of artikel 6.8.2.1 van titel II van het
VLAREM;”;

5° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“8° keuringsinstelling voor het keuren van een koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 25/4, 4°.”.

Art. 216. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd dat luidt als volgt :

“3° als de erkenning wordt aangevraagd voor het domein E, over een gunstige beoordeling van het
referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest beschikken die niet ouder is dan één jaar, gegeven op basis van de
werkwijze en gebruikte meetapparatuur bij de meting van de damp-benzineverhouding door de aanvrager.”.

Art. 217. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013,
16 mei 2014 en 27 februari 2015, worden een artikel 17/1 tot en met 17/5 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 17/1. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een koeltechnicus als vermeld in
artikel 6, 2°, e) :

1° een natuurlijke persoon zijn;
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2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV, dat
uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, h), nadat de persoon geslaagd is
voor het examen, vermeld in artikel 43/6, §1;

3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, hebben voorgelegd aan de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, h).

Art. 17/2. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus voor brandbeveili-
gingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f) :

1° een natuurlijke persoon zijn;

2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, dat uitgereikt is door
een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, i), nadat de persoon geslaagd is voor het examen,
vermeld in artikel 43/7, §1;

3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, hebben voorgelegd aan de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, i).

Art. 17/3. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus voor elektrische
schakelinrichtingen als vermeld in artikel 6, 2°, g) :

1° een natuurlijke persoon zijn;

2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen, dat uitgereikt is
door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, j), nadat de persoon geslaagd is voor het
examen, vermeld in artikel 43/8, §1;

3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, hebben voorgelegd aan de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, j).

Art. 17/4. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus voor apparatuur die
oplosmiddelen bevat als vermeld in artikel 6, 2°, h) :

1° een natuurlijke persoon zijn;

2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat, dat uitgereikt
is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, k), nadat de persoon geslaagd is voor het
examen, vermeld in artikel 43/9, §1;

3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, hebben voorgelegd aan de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, k).

Art. 17/5. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus voor klimaatrege-
lingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i) :

1° een natuurlijke persoon zijn;

2° in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, l), nadat de
persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/10, §1;

3° een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, hebben voorgelegd aan de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, l).”.

Art. 218. In artikel 24/1, 3°, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de woorden “de voorzitter van de examenjury is” vervangen door de woorden “de examenjury
bestaat uit minstens twee specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een”.

Art. 219. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013,
16 mei 2014 en 27 februari 2015, worden een artikel 24/3 tot en met 24/7 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 24/3. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het
uitreiken van het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en van het
actualisatie-examen, vermeld in artikel 6, 4°, h) :

1° beschikken over degelijke procedures om het examen in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV, vermeld
in artikel 43/6, §1, en het actualisatie-examen, vermeld in artikel 43/6, §2, te organiseren;

2° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-
ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen, bachelor in de elektromechanica met
afstudeerrichting klimatisering, of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het
afnemen van examens over koeltechniek;

b) minstens drie juryleden, respectievelijk twee juryleden, beschikken over een erkenning als koeltechnicus
als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in geval van een examen van categorie I, II of III, respectievelijk
categorie IV of actualisatie-examen. Het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek werd behaald in
een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;

c) minstens een van de leden van de examenjury is extern aan het opleidingscentrum en actief in de
koelsector. Deze voorwaarde is niet van toepassing in geval van een actualisatie-examen.

Art. 24/4. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het
uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 4°, i) :

1° beschikken over degelijke procedures om het examen, vermeld in artikel 43/7, §1, te organiseren;

2° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-
ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of een persoon met minstens drie jaar
aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over brandbeveiligingsapparatuur;

b) minstens twee leden van de examenjury zijn specialisten in de materie over brandbeveiligingsapparatuur;

c) minstens een van de leden van de examenjury is extern aan het opleidingscentrum en actief in de
brandbeveiligingsapparatuursector.
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Art. 24/5. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het
uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen, vermeld in artikel 6, 4°, j) :

1° beschikken over degelijke procedures om het examen, vermeld in artikel 43/8, §1, te organiseren;

2° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

a) de jury bestaat uit minstens twee personen van wie een wordt aangewezen als voorzitter;

b) de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden :

1) in het bezit zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de
bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;

2) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of
meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;

3) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of
onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;

c) de persoon die de jury bijstaat tijdens het praktijkgedeelte van het examen, heeft praktijkervaring met de
toestellen waarop het examen plaatsvindt.

Art. 24/6. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het
uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat, vermeld in artikel 6, 4°, k) :

1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het examen, vermeld in artikel 43/9, §1, te
organiseren;

2° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-
ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of een persoon met minstens drie jaar
aantoonbare ervaring in het afnemen van examens met betrekking tot de terugwinning van bepaalde
oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen;

b) minstens twee leden van de examenjury zijn specialisten in de materie over het terugwinnen van bepaalde
oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit apparatuur.

Art. 24/7. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het
uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld
in artikel 6, 4°, l) :

1° beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/10, §1,
te organiseren;

2° het personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht, beschikt over een erkenning als
technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 32, §2, eerste
lid, 11°, en staat onder leiding van een persoon die in het bezit is van een bachelor in de autotechnologie, een
master in de ingenieurswetenschappen, een master in de industriële wetenschappen of een master in de
bio-ingenieurswetenschappen, of van een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het geven
van opleidingen in die materie. Het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in
bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid
onderricht geeft;

3° een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

a) er is altijd minstens één jurylid aanwezig per vier cursisten die het praktisch onderdeel van het examen
gelijktijdig afleggen;

b) er wordt altijd een jurylid aangewezen als voorzitter;

c) de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden :

1) in het bezit zijn van een bachelor in de autotechnologie, master in de ingenieurswetenschappen,
master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;

2) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of
meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;

3) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of
onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;

d) minstens de helft van de juryleden beschikt over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsap-
paratuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 11°. Het certificaat van
bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander
opleidingscentrum dan waar ze jureren;

e) minstens één jurylid heeft praktijkervaring met de toestellen die worden gebruikt bij het examen.”.

Art. 220. Artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 25. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een laboratorium als vermeld in
artikel 6, 5° :

1° voor de aangevraagde pakketten over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het
Vlaamse Gewest beschikken, gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen,
metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium
ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn, of op basis van de evaluatie van een
technische proef. De beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referen-
tiestalen of reële stalen of de technische proef zijn uitgevoerd volgens de methoden, vermeld in artikel 45. Een
gedeelte van een pakket of een volledig pakket wordt beoordeeld :

a) in geval van een ringtest op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 1, die
bij dit besluit is gevoegd. Alleen de resultaten van ringtesten die georganiseerd zijn conform de
voorwaarden, vermeld in bijlage 10/1, die bij dit besluit is gevoegd, komen in aanmerking voor evaluatie;

b) in geval van een technische proef op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10,
hoofdstuk 2, die bij dit besluit is gevoegd;
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2° voor ten minste één parameter per discipline waarvoor het laboratorium de erkenning aanvraagt, over een
ISO/IEC 17025-accreditatie beschikken voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. Als het
laboratorium over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikt voor een parameter waarvoor het al een erkenning
heeft verkregen en die deel uitmaakt van dezelfde discipline als de parameter waarvoor het de erkenning
aanvraagt, wordt deze erkenningsvoorwaarde als vervuld beschouwd;

3° voor de overige parameters die het voorwerp uitmaken van de erkenningsaanvraag, beschikken over :

a) hetzij een ISO/IEC 17025-accreditatie voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45;

b) hetzij een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de
toepassing van ISO/IEC 17025 voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45.

In de volgende gevallen is het laboratorium vrijgesteld van de erkenningsvoorwaarde, vermeld in het eerste lid,
2° en 3°, a), op voorwaarde dat het beschikt over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het
Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO/IEC 17025 voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45 :

1° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a), dat alleen erkend wil worden voor het pakket W.1, vermeld
in bijlage 3, 1°, die bij dit besluit is gevoegd;

2° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b), dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2
of L.18, vermeld in bijlage 3, 2°, die bij dit besluit is gevoegd;

3° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, d), dat alleen erkend wil worden voor het pakket M-M1 of M-M3,
vermeld in bijlage 3, 4°, die bij dit besluit is gevoegd;

4° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e), dat alleen erkend wil worden voor het pakket MA.1, MA.2,
MA.3, MA.4, MA.5, MA.6, MA.7.1 of MA.7.2, vermeld in bijlage 3, 5°, die bij dit besluit is gevoegd.

De gunstige beoordeling, vermeld in het eerste lid, 1°, en 3°, b), en het tweede lid, mag niet ouder zijn dan één jaar,
voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

Een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) en f), kan maximaal 10 % van de parameters van een pakket
uitbesteden aan andere laboratoria, op voorwaarde dat het pakket tien of meer parameters bevat. De laboratoria
waaraan de parameters worden uitbesteed, moeten erkend zijn voor de analyse van de desbetreffende parameters en
moeten de analyses zelf uitvoeren.”.

Art. 221. Artikel 25/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 25/1. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een bodemsaneringsdeskundige
van type 1 als vermeld in artikel 6, 6° :

1° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
discipline scheikunde aan bod komt;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, verworven binnen tien
jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

2° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
disciplines geologie en bodemkunde aan bod komen;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken, verworven
binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

3° beschikken over minstens drie jaar praktische ervaring in een milieusector die relevant is voor het onderzoek
inzake bodemverontreiniging, verworven binnen zes jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

4° beschikken over een getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1, dat
door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, g), is uitgereikt met toepassing van de
bepalingen van bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.”.

Art. 222. Artikel 25/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 25/2. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een bodemsaneringsdeskundige
van type 2 als vermeld in artikel 6, 6° :

1° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
discipline biologie aan bod komt;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en
bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

2° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
discipline microbiologie aan bod komt;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en
bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

3° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
discipline scheikunde aan bod komt;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en
bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
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4° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
disciplines geologie en bodemkunde aan bod komen;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een dergelijke opleiding
en minstens zes jaar praktische ervaring hebben in het uitvoeren van bodemonderzoeken en
bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

5° beschikken over :

a) ofwel minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad in een opleiding waarin de
disciplines bouwkunde en grondmechanica aan bod komen;

b) ofwel minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad in een dergelijke opleiding en
minstens zes jaar ervaring hebben in het leiden van de bodemsanering, verworven binnen tien jaar,
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

6° beschikken over minstens drie jaar praktische ervaring in een milieusector die relevant is zowel voor het
uitvoeren van bodemonderzoeken als voor het onderzoek inzake risico’s van bodemverontreiniging,
verworven binnen zes jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

7° beschikken over minstens vijf jaar praktische ervaring in een milieusector die relevant is voor het leiden van
de bodemsanering, verworven binnen tien jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

8° beschikken over minstens vijf jaar praktische ervaring in werfopvolging, verworven binnen tien jaar,
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

9° beschikken over een getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 2, dat
door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, g), is uitgereikt met toepassing van de
bepalingen van bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd;

10° beschikken over minstens één natuurlijk persoon die met gunstig gevolg een opleiding heeft genoten waarin
minstens de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen : de Vlaamse reglementeringen inzake de
milieuvergunning, het grondwaterbeheer en de stedenbouw en ruimtelijke ordening;

11° beschikken over minstens één natuurlijk persoon of minstens één natuurlijk persoon contractueel ter
beschikking hebben met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de
resultaten ervan correct te interpreteren.”.

Art. 223. In hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt onderafdeling 7, die bestaat uit artikel 25/3, vervangen door wat volgt :

“Onderafdeling 7. Erkenningsvoorwaarden voor bedrijven

Art. 25/3. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarde geldt voor een boorbedrijf als vermeld in
artikel 6, 7°, a) :

1° voor elk operationeel boortoestel voor het uitvoeren van de werken in het kader van de gewenste erkenning
een natuurlijke persoon in dienst hebben die aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoet :

a) over minstens drie jaar praktische ervaring beschikken in het uitvoeren van werken in het kader van de
gewenste erkenning, verworven binnen vijf jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;

b) over een attest beschikken dat een algemene opleiding als vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is
gevoegd, met gunstig gevolg werd gevolgd binnen vijf jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Art. 25/4. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een koeltechnisch bedrijf als
vermeld in artikel 6, 7°, b) :

1° minstens één erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in dienst hebben;

2° voldoende erkende koeltechnici als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in dienst hebben om het verwachte
activiteitenvolume te halen;

3° het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus,
vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°;

4° met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 14°,
waarbij de voorwaarden, vermeld in punt 1° tot en met 3°, nagegaan worden.

Art. 25/5. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een bedrijf voor brandbeveiligings-
apparatuur als vermeld in artikel 6, 7°, c) :

1° minstens één erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°,
in dienst hebben;

2° voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°, in
dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen;

3° het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus voor
brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°.”.

Art. 224. Aan hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt een onderafdeling 8, die bestaat uit artikel 25/6, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Onderafdeling 8. Erkenningsvoorwaarden voor keuringsinstellingen

Art. 25/6. De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarde geldt voor een keuringsinstelling als vermeld in
artikel 6, 8° :

1° ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC
17020 voor de keuring, vermeld in artikel 25/4, 4°, ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling van het
type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020 en een bewijs leveren dat een aanvraag voor de
accreditatie als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020 voor de
keuring, vermeld in artikel 25/4, 4°, aanvaard is door BELAC of een gelijkwaardig accreditatiesysteem.”.
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Art. 225. In artikel 27, §2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) punt a) wordt vervangen door wat volgt :

“a) de identificatiegegevens van de aanvrager, vermeld in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd;”;

b) in punt b) wordt de zinsnede “in artikel 6, 7°, wordt aangevraagd” vervangen door de zinsnede “in
artikel 6, 7°, a), wordt aangevraagd”;

c) in punt b) wordt de zinsnede “in artikel 6, 7°;” vervangen door de zinsnede “in artikel 6, 7°, a);”;

2° in punt 4° wordt de zinsnede “artikel 25, vijfde lid” vervangen door de zinsnede “artikel 25, vierde lid”.

Art. 226. In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011,
1 maart 2013 en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Een aanvraag die onvolledig bevonden wordt en waaraan door de aanvrager binnen een termijn van
negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na de indiening van de aanvraag, geen gegevens of documenten
worden toegevoegd opdat de aanvraag volledig zou zijn, wordt definitief onvolledig geacht. De bevoegde
afdeling brengt de aanvrager daarvan op de hoogte.”;

2° in paragraaf 2 wordt punt 5° vervangen door wat volgt :

“5° voor de aanvragen tot erkenning als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, a), voor de disciplines, vermeld
in artikel 6, 7°, a), 3) tot en met 5) : de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.”;

3° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De bevoegde afdeling vraagt voor de aanvragen tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van
het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in
artikel 6, 4°, l), advies aan een instantie die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt als het opleidingscen-
trum zich daarmee akkoord heeft verklaard in zijn erkenningsaanvraag. Die instantie keurt dan samen met de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, de opleidingscentra voor het uitreiken van het certificaat van
bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), in
het Vlaamse Gewest.”;

4° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt :

“§6. Voor de aanvraag tot erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, a) tot en met e), 3°, a), 4°, a) tot en met f) en
h) tot en met l), 5°, a) tot en met d), en 7°, a) en c), geeft de bevoegde afdeling een gemotiveerd eindadvies en
maakt ze een voorstel van beslissing.”.

Art. 227. In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt tussen de woorden “het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de
bevoegde afdeling” en de woorden “en een geldig bewijs van betaling van de retributie” de zinsnede “, de
identificatiegegevens, vermeld in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd, worden bezorgd aan de bevoegde
afdeling” ingevoegd;

2° aan paragraaf 2, eerste lid, worden een punt 7° tot en met 14° toegevoegd, die luiden als volgt :

“7° koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e) :

a) de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 17/1;

b) de personen die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 4 van verordening nr. 2015/2067 een geldig certificaat hebben behaald;

8° technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f) :

a) de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 17/2;

b) de personen die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 5 van verordening nr. 304/2008 een geldig certificaat hebben behaald;

9° technicus voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld in artikel 6, 2°, g) :

a) de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 17/3;

b) de personen die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 3 van verordening nr. 2015/2066 een geldig certificaat hebben behaald;

10° technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat als vermeld in artikel 6, 2°, h) :

a) de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 17/4;

b) de personen die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 3 van verordening nr. 306/2008 een geldig certificaat hebben behaald;

11° technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i) :

a) de personen die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 17/5;

b) de personen die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 3 van verordening nr. 307/2008 een geldig certificaat hebben behaald;

12° koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b) :

a) de bedrijven die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 25/4;

b) de bedrijven die in een ander gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte conform artikel 6 van verordening nr. 2015/2067 een geldig certificaat hebben behaald;

13° bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 7°, c) : de bedrijven die in een ander
gewest in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte conform artikel 8 van
verordening nr. 304/2008 een geldig certificaat hebben behaald;
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14° keuringsinstelling als vermeld in artikel 6, 8° : de instellingen die voldoen aan de bijzondere
erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 25/6.”;

3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt tussen de woorden “het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de
afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen,” en de woorden “en een geldig bewijs van betaling van de
retributie” de zinsnede “de identificatiegegevens, vermeld in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd, worden
bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen,” ingevoegd;

4° aan paragraaf 2 worden een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

“De erkenning, vermeld in het eerste lid, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b) en 13°, gaat in op de datum
waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, de
identificatiegegevens, vermeld in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd, worden bezorgd aan de afdeling,
bevoegd voor erkenningen, en een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2,
wordt voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. De persoon of het bedrijf, vermeld in het
eerste lid, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b), en 13°, beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar
het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat in een andere taal dan in een van die talen werd
afgegeven, en legt zijn certificaat en, in voorkomend geval, de vertaling ervan voor aan de afdeling, bevoegd
voor erkenningen, bij de melding van het gebruik van de erkenning.

De erkenning, vermeld in het eerste lid, 14°, gaat in op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt
gemeld aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, en de identificatiegegevens, vermeld in bijlage 19, die bij
dit besluit is gevoegd, worden bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.”.

Art. 228. In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

“§1. Het gebruik van de erkenning verloopt op een kwalitatief goede wijze.

De erkende persoon neemt daarbij een objectieve en onafhankelijke houding aan.”;

2° in paragraaf 7 wordt het woord “Ambtenaren” vervangen door de woorden “Personeelsleden van de
bevoegde afdeling”;

3° aan paragraaf 9 wordt de volgende zinsnede toegevoegd :

“of voor de erkende airco-energiedeskundige, vermeld in artikel 6, 1°, f), en de erkende technici, vermeld in
artikel 6, 2°, a) tot en met e), aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°”.

Art. 229. Aan artikel 35 van hetzelfde besluit worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden als volgt :

“3° bezorgt uiterlijk één maand na het opstellen van het attest van prototypekeuring van een houder, een
permanent lekdetectiesysteem of een overvulbeveiliging als vermeld in respectievelijk bijlage 5.17.2, bijlage 5.17.3 en
bijlage 5.17.7 van titel II van het VLAREM, een kopie van het attest of verslag dat hij opmaakt naar aanleiding van de
prototypekeuring aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen;

4° mag zijn erkenning niet gebruiken als :

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde
graad is met de opdrachtgever;

d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;

e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de
opdrachtgever.”.

Art. 230. Aan artikel 36 van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“3° mag zijn erkenning niet gebruiken als :

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde
graad is met de opdrachtgever;

d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;

e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de
opdrachtgever.”.

Art. 231. In artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt :

“2° kan de nodige software voor het uitvoeren van zijn taken hanteren en de resultaten ervan correct
interpreteren;”;

2° er wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“11° mag zijn erkenning niet gebruiken als :

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde
graad is met de opdrachtgever;

d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;
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e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de
opdrachtgever.”.

Art. 232. In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° wordt het woord “softwareprogramma’s” vervangen door het woord “software”;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“4° mag zijn erkenning niet gebruiken als :

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde
graad is met de opdrachtgever;

d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;

e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de
opdrachtgever.”.

Art. 233. In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° wordt het woord “softwareprogramma’s” vervangen door het woord “software”;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“4° mag zijn erkenning niet gebruiken als :

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde
graad is met de opdrachtgever;

d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;

e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de
opdrachtgever.”.

Art. 234. In artikel 40, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt de zinsnede “vermeld in artikel 6, 2°” vervangen door de zinsnede “vermeld in
artikel 6, 2°, a) tot en met d)”.

Art. 235. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013,
16 mei 2014 en 27 februari 2015, worden een artikel 40/1 tot en met 40/3 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 40/1. De erkende koeltechnicus, vermeld in artikel 6, 2°, e) :

1° die in het bezit is van een certificaat van categorie I, II, III of IV mag de volgende werkzaamheden uitvoeren
aan stationaire koelinstallaties met zowel gefluoreerde broeikasgassen als ozonlaagafbrekende stoffen :

a) in geval van categorie I : de werkzaamheden, vermeld in artikel 3, lid 2, a), van verordening nr. 2015/2067;

b) in geval van categorie II : de werkzaamheden, vermeld in artikel 3, lid 2, b), van verordening
nr. 2015/2067;

c) in geval van categorie III : de werkzaamheden, vermeld in artikel 3, lid 2, c), van verordening
nr. 2015/2067;

d) in geval van categorie IV : de werkzaamheden, vermeld in artikel 3, lid 2, d), van verordening
nr. 2015/2067;

2° bezorgt een afschrift van de volgende registraties aan de eigenaar of beheerder van de stationaire
koelinstallatie die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat en noteert ze, als dat van
toepassing is, in het installatiegebonden logboek :

a) bij de initiële installatie of een aanpassing van de koelinstallatie waardoor de nominale koelmiddelinhoud
of het type koelmiddel wijzigt :

1) de nominale koelmiddelinhoud, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van gefluoreerde
broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent;

2) het type koelmiddel;

3) indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt
worden : de vermelding hiervan en de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf;

4) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de initiële installatie of
de aanpassing van de koelinstallatie uitgevoerd heeft;

5) de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de technicus werkt;

b) als gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen werden bijgevuld of afgetapt :

1) het type koelmiddel;

2) de hoeveelheid, uitgedrukt in metrische eenheid;

3) de datum van bijvulling of aftapping;

4) de reden van bijvulling of aftapping;

5) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de bijvulling of aftapping
uitgevoerd heeft;

6) als dat van toepassing is : de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de
technicus werkt;
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7) na elke bijvulling voor een koelinstallatie als vermeld in artikel 5.16.3.3, §5, van titel II van het
VLAREM : het relatief lekverlies;

c) als lekkagecontroles als vermeld in artikel 4 van verordening nr. 517/2014 of artikel 23 van verordening
nr. 1005/2009 uitgevoerd worden :

1) de datum van de lekkagecontrole;

2) een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde controles;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de lekkagecontrole
uitgevoerd heeft;

d) de nominale koelmiddelinhoud van de koelinstallatie, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van
gefluoreerde broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent, als die niet gekend is;

e) bij een buitendienststelling :

1) de datum van de buitendienststelling;

2) de maatregelen die genomen zijn om de gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen
terug te winnen en te verwijderen;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de installatie buiten
dienst gesteld heeft;

4) de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de technicus werkt;

3° toont op verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot
de erkenning;

4° slaagt vijfjaarlijks voor het actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°,
h), of voor een gelijkwaardig examen dat aanvaard is door de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Als het
certificaat van bekwaamheid als vermeld in artikel 17/1, 2°, of artikel 32, §2, eerste lid, 7°, b), ouder is dan vijf
jaar na de afgiftedatum, vermeld op het certificaat, slaagt hij voor het actualisatie-examen of voor een
gelijkwaardig examen vóór hij de erkenning kan gebruiken. De examens die gelijkwaardig worden bevonden,
worden gepubliceerd op de website van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. De datum van het slagen
voor het actualisatie-examen of een gelijkwaardig examen mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan
de datum van de betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/1, 3°, of artikel 32, §2, derde lid;

5° doet al het mogelijke om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

6° doet al het nodige voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een
cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;

7° beschikt over een vertaling van zijn certificaat van categorie I, II, III of IV naar het Nederlands, Frans, Duits
of Engels als het certificaat in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.

Art. 40/2. De erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 2°, f) :

1° bezorgt een afschrift van de volgende registraties aan de eigenaar of beheerder van de brandbeveiligingsap-
paratuur die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat :

a) bij de initiële installatie of een aanpassing van de brandbeveiligingsapparatuur waardoor de nominale
inhoud aan blusmiddel of het type blusmiddel wijzigt :

1) de nominale inhoud, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van gefluoreerde broeikasgassen,
eveneens in ton CO2-equivalent;

2) het type blusmiddel;

3) indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt
worden : de vermelding hiervan en de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf;

4) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de initiële installatie of de aanpassing van de brandbeveiligingsapparatuur uitgevoerd heeft;

5) de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur waar de
technicus werkt;

b) als gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen werden bijgevuld of afgetapt :

1) het type blusmiddel;

2) de hoeveelheid, uitgedrukt in metrische eenheid;

3) de datum van bijvulling of aftapping;

4) de reden van bijvulling of aftapping;

5) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de bijvulling of aftapping uitgevoerd heeft;

6) als dat van toepassing is : de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligings-
apparatuur waar de technicus werkt;

c) als lekkagecontroles als vermeld in artikel 4 van verordening nr. 517/2014 of artikel 23 van verordening
nr. 1005/2009 uitgevoerd worden :

1) de datum van de lekkagecontrole;

2) een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde controles;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de lekkagecontrole uitgevoerd heeft;

d) de nominale inhoud van de brandbeveiligingsapparatuur, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval
van gefluoreerde broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent, als die niet gekend is;

e) bij een buitendienststelling :

1) de datum van de buitendienststelling;
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2) de maatregelen die genomen zijn om de gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen
terug te winnen en te verwijderen;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de installatie buiten dienst gesteld heeft;

4) de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur waar de
technicus werkt;

2° toont op verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot
de erkenning;

3° doet al het mogelijke om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

4° doet al het nodige voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een
cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;

5° beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat
in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.

Art. 40/3. De erkende technicus, vermeld in artikel 6, 2°, g) tot en met i) :

1° toont op verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot
de erkenning;

2° doet al het mogelijke om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

3° doet al het nodige voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een
cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;

4° beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat
in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.”.

Art. 236. Aan artikel 41 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§3. De erkende milieucoördinator mag zijn erkenning niet gebruiken als :

1° hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;

2° de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of
bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;

3° hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad
is met de opdrachtgever;

4° er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever;

5° hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdracht-
gever.”.

Art. 237. In artikel 42 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 2°, c), wordt het woord “bezitten” toegevoegd;

2° in punt 7° wordt het woord “ambtenaren” vervangen door het woord “personeelsleden”.

Art. 238. In artikel 43, §2, eerste lid, artikel 43/1, §3, eerste lid, artikel 43/2, §2, eerste lid, artikel 43/3, §2, eerste
lid, en artikel 43/4, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden tussen het woord “reikt” en de woorden “een certificaat van bekwaamheid” telkens de woorden
“binnen een maand na een examen” ingevoegd.

Art. 239. In artikel 43, §7, artikel 43/1, §8, artikel 43/2, §7, artikel 43/3, §7, artikel 43/4, §8, en artikel 43/5 van
hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt het woord “ambtenaren”
vervangen door het woord “personeelsleden”.

Art. 240. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013,
16 mei 2014 en 27 februari 2015, worden een artikel 43/6 tot en met 43/10 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 43/6. §1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid in de
koeltechniek van categorie I, II, III en IV en van het actualisatie-examen, vermeld in artikel 6, 4°, h), organiseert een
opleiding en specifieke examens voor personen die een certificaat van categorie I, II, III of IV willen behalen. De inhoud
van het examen voldoet aan de eisen, vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2067.

Het examen bestaat uit vier onderdelen :

1° een theoretisch onderdeel met betrekking tot koeltechniek;

2° een theoretisch onderdeel met betrekking tot de kennis van de wetgeving inzake koeltechniek;

3° een praktisch onderdeel met betrekking tot handelingen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbre-
kende stoffen;

4° een praktisch onderdeel met betrekking tot een hardsoldeerproef.

Een persoon die een certificaat van categorie III of IV wil behalen, is vrijgesteld van het praktische onderdeel met
betrekking tot een hardsoldeerproef.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens zestig procent van de punten
behaalt.

§2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, organiseert een actualisatie-examen voor categorie I,
II, III of IV.

Het actualisatie-examen bestaat uit een theoretisch onderdeel met betrekking tot de relevante milieuwetgeving en
technologie inzake koeltechniek.

Een persoon is geslaagd voor het actualisatie-examen als hij minstens zestig procent van de punten behaalt.
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§3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat
van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV of van het actualisatie-examen uit nadat een persoon
geslaagd is voor het examen, vermeld in paragraaf 1, respectievelijk paragraaf 2.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak
van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model
van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het
uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag
van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige
examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

§5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde
kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/1, 3°, of artikel 34, §9, voorgelegd
heeft, een kopie van dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur, apparatuur,
instrumenten en materialen om de examens, vermeld in paragraaf 1 en 2, te organiseren. Voor het praktische gedeelte
zijn de apparatuur, instrumenten en materialen, vermeld in bijlage 20, die bij dit besluit is gevoegd, minimaal aanwezig.

§7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de
examens van de voorbije vijf jaar.

§8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
minstens een maand voor een examen plaatsvindt, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van het examen. Het
erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
personeelsleden de mogelijkheid bieden om de examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan
zetelen in de examenjury.

§9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§10. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, zorgt ervoor dat de examenjuryleden goed op de
hoogte zijn van de relevante examenmethoden en examendocumenten.

Art. 43/7. §1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor
brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 4°, i), organiseert een opleiding en het examen voor personen die
het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur willen behalen. De inhoud van het examen voldoet
aan de eisen, vermeld in de bijlage bij verordening nr. 304/2008.

Het examen bestaat uit twee onderdelen :

1° een theoretisch onderdeel;

2° een praktisch onderdeel.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor het theoretische onderdeel minstens zestig procent van de
punten behaalt en voor het praktijkonderdeel minstens zeventig procent van de punten.

§2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat
van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur uit nadat een persoon geslaagd is voor het examen, vermeld in
paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak
van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model
van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het
uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag
van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige
examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde
kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/2, 3°, voorgelegd heeft, een kopie van
dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur, apparatuur,
instrumenten en materialen om het examen, vermeld in paragraaf 1, te organiseren.

§6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de
examens van de voorbije vijf jaar.

§7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
minstens een maand voor een examen plaatsvindt, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van het examen. Het
erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
personeelsleden de mogelijkheid bieden om de examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan
zetelen in de examenjury.

§8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, zorgt ervoor dat de examenjuryleden goed op de
hoogte zijn van de relevante examenmethoden en examendocumenten.

Art. 43/8. §1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor
elektrische schakelinrichtingen, vermeld in artikel 6, 4°, j), organiseert een opleiding en het examen voor personen die
het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen willen behalen. De inhoud van het examen
voldoet aan de eisen, vermeld in de bijlage bij verordening nr. 2015/2066.

Het examen bestaat uit twee onderdelen :

1° een theoretisch onderdeel;

2° een praktisch onderdeel.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij zowel voor het theoretische als het praktische onderdeel minstens
zestig procent van de punten behaalt.
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§2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat
van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen uit nadat een persoon geslaagd is voor het examen, vermeld in
paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak
van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model
van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het
uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag
van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige
examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde
kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/3, 3°, voorgelegd heeft, een kopie van
dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur, apparatuur,
instrumenten en materialen om het examen, vermeld in paragraaf 1, te organiseren.

§6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de
examens van de voorbije vijf jaar.

§7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
minstens een maand voor een examen plaatsvindt, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van het examen. Het
erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
personeelsleden de mogelijkheid bieden om de examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan
zetelen in de examenjury.

§8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, zorgt ervoor dat de examenjuryleden goed op de
hoogte zijn van de relevante examenmethoden en examendocumenten.

Art. 43/9. §1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor
apparatuur die oplosmiddelen bevat, vermeld in artikel 6, 4°, k), organiseert een opleiding en het examen voor
personen die een certificaat van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat willen behalen. De inhoud
van het examen voldoet aan de eisen, vermeld in de bijlage bij verordening nr. 306/2008.

Het examen bestaat uit twee onderdelen :

1° een theoretisch onderdeel;

2° een praktisch onderdeel.

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij zowel voor het theoretische als het praktische onderdeel minstens
zestig procent van de punten behaalt.

§2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat
van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat uit nadat een persoon geslaagd is voor het examen,
vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak
van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model
van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het
uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag
van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige
examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde
kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/4, 3°, voorgelegd heeft, een kopie van
dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur, apparatuur,
instrumenten en materialen om het examen, vermeld in paragraaf 1, te organiseren.

§6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de
examens van de voorbije vijf jaar.

§7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
minstens een maand voor een examen plaatsvindt, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van het examen. Het
erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
personeelsleden de mogelijkheid bieden om de examens bij te wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan
zetelen in de examenjury.

§8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, zorgt ervoor dat de examenjuryleden goed op de
hoogte zijn van de relevante examenmethoden en examendocumenten.

Art. 43/10. §1. Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor
klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), organiseert de opleiding met het
bijhorende examen voor personen die het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen willen behalen. Het erkende opleidingscentrum bepaalt de inhoud van de opleiding en het examen
aan de hand van de onderwerpen, vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008.

Het erkende opleidingscentrum kan gebruikmaken van de opleidings- en examenpakketten die door de instantie
die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt, ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat de afdeling,
bevoegd voor erkenningen, de pakketten heeft goedgekeurd.

Het examen bestaat uit twee onderdelen :

1° een theoretisch onderdeel;

2° een praktisch onderdeel.
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Een persoon is geslaagd voor het examen als hij zowel voor het theoretische als het praktische onderdeel minstens
zestig procent van de punten behaalt.

§2. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat
van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen uit nadat een persoon de opleiding
gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak
van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Het model
van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Een kopie van het
uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§3. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag
van de examenzitting aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige
examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand nadat de geslaagde
kandidaat een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 17/5, 3°, voorgelegd heeft, een kopie van
dat bewijs aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§5. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur, apparatuur,
instrumenten en materialen om de opleiding en het examen, vermeld in paragraaf 1, te organiseren.

§6. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de
examens van de voorbije vijf jaar.

§7. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen,
minstens een maand voor een opleiding van start gaat of het examen plaatsvindt, op de hoogte van de plaats en het
tijdstip van de opleiding of het examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen, personeelsleden de mogelijkheid bieden om de opleidingen en examens bij te
wonen. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan zetelen in de examenjury.

§8. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.

§9. Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt de gegevens, vermeld in punt 3° tot en met
6° van bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd, aan een instantie die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt.”.

Art. 241. Artikel 48 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 48. Het erkende laboratorium beschikt voor ten minste één parameter per discipline waarvoor het erkend is,
over een ISO/IEC 17025-accreditatie met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. Voor de overige
parameters waarvoor het laboratorium erkend is, wordt ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden,
vermeld in artikel 45, toegepast.

In de volgende gevallen is het laboratorium vrijgesteld van de gebruikseis, vermeld in het eerste lid, op
voorwaarde dat het ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in artikel 45, toepast :

1° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a), dat alleen erkend is voor het pakket W.1, vermeld in bijlage
3, 1°, die bij dit besluit is gevoegd;

2° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b), dat alleen erkend is voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18,
vermeld in bijlage 3, 2°, die bij dit besluit is gevoegd;

3° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, d), dat alleen erkend is voor het pakket M-M1 of M-M3, vermeld
in bijlage 3, 4°, die bij dit besluit is gevoegd;

4° een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e), dat alleen erkend is voor het pakket MA.1, MA.2, MA.3, MA.4,
MA.5, MA.6, MA.7.1 of MA.7.2, vermeld in bijlage 3, 5°, die bij dit besluit is gevoegd.”.

Art. 242. In artikel 50, §2, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, worden de woorden “en het uur van monsterneming” vervangen door de woorden “van de
monsterneming”.

Art. 243. Artikel 51 van hetzelfde besluit, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

“Art. 51. Het erkende laboratorium moet beschikken over :

1° procedures die garanderen dat directie en personeel gevrijwaard zijn van ongepaste interne en externe
commerciële, financiële en andere verplichtingen en invloeden die de kwaliteit van hun werk nadelig kunnen
beïnvloeden;

2° beleid en procedures die betrokkenheid uitsluiten bij activiteiten die het vertrouwen in zijn bekwaamheid,
onpartijdigheid, oordeelkundigheid of operationele integriteit zouden kunnen schaden.

Indien de objectiviteit en onafhankelijkheid door het erkende laboratorium niet kunnen gegarandeerd worden,
mag de erkenning niet gebruikt worden.”.

Art. 244. In artikel 52 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het besluit van de Vlaamse Regering van
8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor
landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden” vervangen door de zinsnede “het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers
in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”.

Art. 245. Artikel 53 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 53. Het erkende laboratorium voert de opdrachten met betrekking tot de erkenning zelf uit, tenzij in een van
de volgende gevallen :

1° bij tijdelijke en onvoorziene omstandigheden, waarbij de opdracht uitbesteed wordt aan een laboratorium dat
erkend is voor het pakket inzake de uitvoering van de opdracht;

2° als een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) of f), gebruikmaakt van de mogelijkheid, vermeld
in artikel 25, vierde lid;
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3° bij monsterneming inzake een erkend laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a), c), d) en e) waarbij de
opdracht uitbesteed wordt aan een derde die niet erkend is voor de betreffende monsterneming;

4° bij dataverwerking waarbij de opdracht uitbesteed wordt aan een derde die niet erkend is voor de betreffende
meting, beproeving of analyse en mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde afdeling.

Voor de gevallen, vermeld in punt 1° en 2°, moet het erkende laboratorium dat de opdracht uitbesteedt, kunnen
aantonen dat dit besluit voor de desbetreffende uitbesteding nageleefd wordt. Het erkende laboratorium dat de
opdracht uitbesteedt, is verantwoordelijk voor de correcte overdracht van de monsters naar of vanuit het andere
erkende laboratorium en voor de rapportage, inclusief de correcte vermelding in het verslag van de resultaten en
gegevens, verstrekt door het andere erkende laboratorium. Het erkende laboratorium dat de opdracht uitvoert, is voor
het overige deel van de opdracht verantwoordelijk. De uitbesteding moet vermeld worden op de verslagen en andere
documenten die afgeleverd worden door het erkende laboratorium dat de opdracht uitbesteed heeft.

Voor de gevallen, vermeld in punt 3° en 4°, is het erkende laboratorium verantwoordelijk voor de correcte
uitvoering van de gehele opdracht. Het erkende laboratorium moet kunnen aantonen dat dit besluit voor de
desbetreffende uitbesteding nageleefd wordt.”.

Art. 246. In artikel 53/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een
bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing
van de randvoorwaarden” vervangen door de zinsnede “het besluit van de Vlaamse Regering van
24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het
kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :

“Voor alle monsternemingen die uitgevoerd worden in het kader van het voormelde besluit, moet het erkende
laboratorium gebruikmaken van een gps-datalogger.”.

Art. 247. In artikel 53/3, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt punt 9° vervangen door wat volgt :

“9° schoolt zich of de personen die bij hem in dienst zijn, permanent bij wat betreft het milieucompartiment
bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem, door cursussen, seminaries,
studiedagen en dergelijke te volgen. De duur van de bijscholing van de bodemsaneringsdeskundige per
kalenderjaar is als volgt :

a) in geval van een bodemsaneringsdeskundige van type 1 : de duur van de bijscholing bedraagt minstens
7,5 uur per persoon die voor de bodemsaneringsdeskundige beschikt over een handtekeningsbevoegd-
heid module 1 of 2. Als er meer dan twee personen beschikken over de voormelde handtekeningsbe-
voegdheid voor de bodemsaneringsdeskundige, is voldaan aan de bijscholingsvereiste als de totale duur
van de bijscholing minstens 15 uur bedraagt;

b) in geval van een bodemsaneringsdeskundige van type 2 : de duur van de bijscholing bedraagt minstens
7,5 uur per persoon die voor de bodemsaneringsdeskundige beschikt over een handtekeningsbevoegd-
heid module 1 of 2, met een minimum van 20 uur als de totale duur van de bijscholing. Als er meer dan
acht personen beschikken over de voormelde handtekeningsbevoegdheid voor de bodemsaneringsdes-
kundige, is voldaan aan de bijscholingsvereiste als de totale duur van de bijscholing minstens 60 uur
bedraagt.”.

Art. 248. In hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 20014, wordt in het opschrift van onderafdeling 7 het woord “boorbedrijven” vervangen door
het woord “bedrijven”.

Art. 249. In artikel 53/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede “artikel 6, 7°” vervangen door
de zinsnede “artikel 6, 7°, a)”.

Art. 250. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013,
16 mei 2014 en 27 februari 2015, worden een artikel 53/7 en 53/8 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 53/7. Het erkende koeltechnisch bedrijf, vermeld in artikel 6, 7°, b) :

1° zorgt ervoor dat erkenningsplichtige werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uitgevoerd worden door personeel dat beschikt over een
erkenning als koeltechnicus als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°;

2° bezorgt een afschrift van de volgende registraties aan de eigenaar of beheerder van de stationaire
koelinstallatie die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat en noteert dit, als dat van
toepassing is, in het installatiegebonden logboek :

a) bij de initiële installatie of een aanpassing van de koelinstallatie waardoor de nominale koelmiddelinhoud
of het type koelmiddel wijzigt :

1) de nominale koelmiddelinhoud, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van gefluoreerde
broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent;

2) het type koelmiddel;

3) indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt
worden : de vermelding hiervan en de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf;

4) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de initiële installatie of
de aanpassing van de koelinstallatie uitgevoerd heeft;

5) de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de technicus werkt;

b) als gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen werden bijgevuld of afgetapt :

1) het type koelmiddel;

2) de hoeveelheid, uitgedrukt in metrische eenheid;

3) de datum van bijvulling of aftapping;
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4) de reden van bijvulling of aftapping;

5) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de bijvulling of aftapping
uitgevoerd heeft;

6) als dat van toepassing is : de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de
technicus werkt;

7) na elke bijvulling voor een koelinstallatie als vermeld in artikel 5.16.3.3, §5, van titel II van het
VLAREM : het relatief lekverlies;

c) als lekkagecontroles als vermeld in artikel 4 van verordening nr. 517/2014 of artikel 23 van verordening
nr. 1005/2009 uitgevoerd worden :

1) de datum van de lekkagecontrole;

2) een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde controles;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de lekkagecontrole
uitgevoerd heeft;

d) de nominale koelmiddelinhoud van de koelinstallatie, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van
gefluoreerde broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent, als die niet gekend is;

e) bij een buitendienststelling :

1) de datum van de buitendienststelling;

2) de maatregelen die genomen zijn om de gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen
terug te winnen en te verwijderen;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de koeltechnicus die de koelinstallatie buiten
dienst gesteld heeft;

4) de naam en het erkenningsnummer van het koeltechnisch bedrijf waar de technicus werkt;

3° houdt de volgende zaken ten minste vijf jaar bij :

a) per exploitant en per koelinstallatie : de registraties, vermeld in punt 2°;

b) de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen die werden aangekocht met vermelding van de datum van
aankoop en de naam van de leverancier;

c) de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen die werden afgevoerd met
vermelding van de datum van afvoer, de naam van de vervoerder en de bestemming van die
koelmiddelen;

4° gaat na iedere bijvulling na of het maximaal relatief lekverlies, vermeld in artikel 5.16.3.3, §6, arti-
kel 5bis.15.5.4.5.5, artikel 5bis.19.8.4.8.5 en artikel 6.8.1.2 van titel II van het VLAREM, niet overschreden werd.
Als blijkt dat het maximaal relatief lekverlies overschreden is en maatregelen moeten worden getroffen, brengt
het koeltechnisch bedrijf ten minste de eigenaar of beheerder schriftelijk op de hoogte van de vastgestelde
lekkage en formuleert het een voorstel van te nemen maatregelen;

5° toont op verzoek het materiaal dat gebruikt wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking
tot de erkenning;

6° zorgt ervoor dat de koeltechnicus gedurende de erkenningsplichtige werkzaamheden aan stationaire
koelinstallaties over de nodige apparatuur, instrumenten en materialen beschikt. Die apparatuur bevat
gekalibreerde meetapparatuur en ten minste het materiaal, vermeld in bijlage 21, die bij dit besluit is gevoegd;

7° doet al het mogelijke om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

8° doet al het nodige voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een
cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;

9° licht het betrokken personeel in over nieuwe technologieën en nieuwe relevante milieuwetgeving met
betrekking tot koelinstallaties;

10° beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat
in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.

Art. 53/8. Het erkende bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 7°, c) :

1° zorgt ervoor dat de erkenningsplichtige werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met
gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uitgevoerd worden door personeel dat beschikt
over een erkenning als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 8°;

2° bezorgt een afschrift van de volgende registraties aan de eigenaar of beheerder van de brandbeveiligingsap-
paratuur die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat :

a) bij de initiële installatie of een aanpassing van de brandbeveiligingsapparatuur waardoor de nominale
inhoud aan blusmiddel of het type blusmiddel wijzigt :

1) de nominale inhoud, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval van gefluoreerde broeikasgassen,
eveneens in ton CO2-equivalent;

2) het type blusmiddel;

3) indien bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt
worden : de vermelding hiervan en de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf;

4) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de initiële installatie of de aanpassing uitgevoerd heeft;

5) de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur waar de
technicus werkt;

b) als gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen werden bijgevuld of afgetapt :

1) het type blusmiddel;

2) de hoeveelheid, uitgedrukt in metrische eenheid;
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3) de datum van bijvulling of aftapping;

4) de reden van bijvulling of aftapping;

5) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de bijvulling of aftapping uitgevoerd heeft;

6) als dat van toepassing is : de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligings-
apparatuur waar de technicus werkt;

c) als lekkagecontroles als vermeld in artikel 4 van verordening nr. 517/2014 of artikel 23 van verordening
nr. 1005/2009 uitgevoerd worden :

1) de datum van de lekkagecontrole;

2) een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde controles;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de lekkagecontrole uitgevoerd heeft;

d) de nominale inhoud van de brandbeveiligingsapparatuur, uitgedrukt in metrische eenheid, en, in geval
van gefluoreerde broeikasgassen, eveneens in ton CO2-equivalent, als die niet gekend is;

e) bij een buitendienststelling :

1) de datum van de buitendienststelling;

2) de maatregelen die genomen zijn om de gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen
terug te winnen en te verwijderen;

3) de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur die de installatie buiten dienst gesteld heeft;

4) de naam en het erkenningsnummer van het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur waar de
technicus werkt;

3° houdt de volgende zaken ten minste vijf jaar bij :

a) per exploitant en per brandbeveiligingsapparatuur : de registraties, vermeld in punt 2°;

b) de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen die werden aangekocht met vermelding van de datum van
aankoop en de naam van de leverancier;

c) de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen die werden afgevoerd met
vermelding van de datum van afvoer, de naam van de vervoerder en de bestemming van die
blusmiddelen;

4° toont op verzoek het materiaal dat gebruikt wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking
tot de erkenning;

5° zorgt ervoor dat de technicus voor brandbeveiligingsapparatuur gedurende de erkenningsplichtige werk-
zaamheden aan brandbeveiligingsapparatuur over de nodige apparatuur, instrumenten en materialen
beschikt;

6° doet al het mogelijke om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te
voorkomen of tot een minimum te beperken;

7° doet al het nodige voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een
cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;

8° licht het betrokken personeel in over nieuwe technologieën en nieuwe relevante milieuwetgeving met
betrekking tot brandbeveiligingsapparatuur;

9° beschikt over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat
in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.”.

Art. 251. Aan hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013 en 16 mei 20014, wordt een onderafdeling 8, die bestaat uit artikel 53/9, toegevoegd, die luidt als
volgt :

“Onderafdeling 8. Gebruikseisen voor keuringsinstellingen

Art. 53/9. De erkende keuringsinstelling, vermeld in artikel 6, 8° :

1° is geaccrediteerd als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de norm ISO/IEC 17020
voor de keuring, vermeld in artikel 25/4, 4°, of behaalt die accreditatie binnen een termijn van een jaar, te
rekenen vanaf de dag nadat de erkenning verkregen is;

2° wijst een of meer keurders aan die beschikken over een erkenning als koeltechnicus als vermeld in artikel 32,
§2, eerste lid, 7°, van categorie I of die over minstens drie jaar praktijkervaring in de koelsector beschikken;

3° reikt binnen een maand nadat een bedrijf met goed gevolg gekeurd werd als vermeld in artikel 25/4, 4°, een
certificaat uit. Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd.
Voor de opmaak van het certificaat volgt de keuringsinstelling de instructies van de afdeling, bevoegd voor
erkenningen. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor
erkenningen. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor
erkenningen;

4° bezorgt maandelijks aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, een overzicht van de bedrijven die met
gunstig gevolg gekeurd zijn. Dat overzicht bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 22, die bij dit
besluit is gevoegd;

5° behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de afdeling, bevoegd voor erkenningen;

6° moet, als daarom wordt verzocht door de afdeling, bevoegd voor erkenningen, personeelsleden de
mogelijkheid bieden om de keuring bij te wonen;

7° bewaart de keuringsrapporten minstens vijf jaar.”.
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Art. 252. In artikel 54/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt :

“1° in geval van personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32, §2, eerste lid, 1° tot en met 4°,
6° en 7°, of van personen die met toepassing van artikel 32, §1, op basis van een gelijkwaardige titel van
rechtswege erkend worden als technicus als vermeld in artikel 6, 2° : een eerste keer voor het verkrijgen
van het erkenningscertificaat en vervolgens vijfjaarlijks, te rekenen vanaf de datum, vermeld op het
certificaat, in voorkomend geval bij het volgen van de bijscholing of bij de deelname aan het
actualisatie-examen;

2° in geval van personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32, §2, eerste lid, 8° tot en met 11° :
een eerste keer voor het verkrijgen van het erkenningscertificaat en vervolgens uiterlijk op 31 decem-
ber 2019 en vervolgens vijfjaarlijks;”;

2° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“3° in alle andere gevallen, dan de gevallen, vermeld in punt 1° en 2° : uiterlijk op 31 december 2014 en
vervolgens vijfjaarlijks.”;

3° aan paragraaf 3 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“3° de keuringsinstellingen, vermeld in artikel 6, 8°.”;

4° aan paragraaf 4 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“5° bij een uitbreiding van de erkenning van een koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), met een andere
categorie.”.

Art. 253. In artikel 55 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “vermeld in artikel 6, 2°,” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 6,
2°, a) tot en met d),”;

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “In afwijking van paragraaf 2” vervangen door de zinsnede “In afwijking
van paragraaf 2 tot en met 2/1”.

Art. 254. Het opschrift van hoofdstuk 13/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt vervangen door wat volgt :

“Hoofdstuk 13/1. Periodieke evaluatie van erkende technici, deskundigen en bedrijven”.

Art. 255. Aan artikel 58/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt een paragraaf 4 toegevoegd,
die luidt als volgt :

“§4. De afdeling, bevoegd voor erkenningen, kan een koelinstallatie die door een erkende koeltechnicus of een
erkend koeltechnisch bedrijf geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd of buiten dienst gesteld werd, die door een
erkende koeltechnicus gecontroleerd werd op lekkage of waaruit gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende
stoffen werden teruggewonnen door een erkende koeltechnicus als vermeld in artikel 5.2.2.5.2, §9, artikel 5.16.3.3, §1bis,
artikel 5bis.15.5.4.5.4, §1, artikel 5bis.19.8.4.8.4, §1, of artikel 6.8.1.1 van titel II van het VLAREM, op ieder moment
onderwerpen aan een controle door een keuringsinstelling die aangewezen is door de afdeling, bevoegd voor
erkenningen. Bovendien kan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, het gebruik van de erkenning als koeltechnicus
of als koeltechnisch bedrijf onderwerpen aan een controle door een keuringsinstelling die aangewezen is door de
afdeling, bevoegd voor erkenningen.”.

Art. 256. In artikel 58/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in punt 1° wordt het woord “rechtspersoonlijkheid” vervangen door het woord “rechtspersoon”;

2° aan punt 2° wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“d) in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, §4 : een erkenning als koeltechnicus als
vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, van categorie I bezitten en beschikken over minstens drie jaar
praktijkervaring in de koelsector;”;

3° in punt 3° wordt tussen de zinsnede “of in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, §3,
voor de activiteiten, vermeld in artikel 58/1, §3,” en de zinsnede “geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling
van het type A” de zinsnede “of in geval van een keuringsinstelling als vermeld in artikel 58/1, §4, voor de
activiteiten, vermeld in artikel 58/1, §4,” ingevoegd.

Art. 257. In artikel 103/1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de woorden “tot uiterlijk 1 januari 2015” vervangen door de woorden “tot uiterlijk
1 januari 2016”.

Art. 258. In bijlage 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° onderafdeling 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 3 wordt opgeheven;

2° in hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 4, wordt de zinsnede “module G3” vervangen door de zinsnede
“module GII”;

3° in hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 6, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden “op het vlak van de stooktoestellen” worden vervangen door de woorden “op het vlak van
centrale stooktoestellen”;

b) de zinsnede “10 uur opleiding,” wordt vervangen door de zinsnede “6 uur opleiding, gevolgd door
proeven,”;

c) de zinsnede “niveau GII” wordt vervangen door de zinsnede “niveau GI+GII”;

4° in hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 2, wordt het woord “liter” vervangen door het woord “kg”.
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Art. 259. In bijlage 3, 1°, punt W.1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt W.1.8 wordt vervangen door wat volgt :

“W.1.8 afmeting zwevende stoffen”;

2° punt W.1.9 wordt opgeheven.

Art. 260. In bijlage 3, 1°, punt W.4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden aan punt W.4.2 een punt W.4.2.9 en W.4.2.10 toegevoegd, die luiden als volgt :

“W.4.2.9 tin inclusief tindioxide

W.4.2.10 titanium inclusief titaniumdioxide”.

Art. 261. In bijlage 3, 1°, punt W.5, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden punt W.5.13 en W.5.15 opgeheven.

Art. 262. In bijlage 3, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt punt W.6 vervangen door wat volgt :

“W.6 organische groepsparameters :

W.6.1 extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)

W.6.2 adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)

W.6.3 purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX)”.

Art. 263. In bijlage 3, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt punt W.10 vervangen door wat volgt :

“W.10 andere monsternemingen, analyses, metingen of beproevingen :

W.10.1 chlorofyl A

W.10.2 kwalitatieve karakterisatie van minerale olie met GC-MS”.

Art. 264. In bijlage 3, 2°, punt L.5, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt L.5.1 wordt vervangen door wat volgt :

“L.5.1 gasvormige anorganische chloorverbindingen als HCl”;

2° er wordt een punt L.5.15 toegevoegd, dat luidt als volgt :

“L.5.15 gasvormige anorganische fluorverbindingen als HF”.

Art. 265. Aan bijlage 3, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt een punt L.20 toegevoegd, dat luidt als volgt :

“L.20 monsterneming en analyse van trichlooramine in zwembadlucht”.

Art. 266. In bijlage 3, 5°, punt MA, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt MA.1 wordt vervangen door wat volgt :

“MA.1 specie

MA.1.1 specie in situ

MA.1.2 specie ex situ”;

2° in punt MA.6 worden de woorden “dierlijk afval” vervangen door de woorden “dierlijke bijproducten”.

Art. 267. In bijlage 3, 5°, punt A.6, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de woorden “de eindproducten van verwerkt dierlijk afval” vervangen door de woorden “de
eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten”.

Art. 268. In bijlage 8, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013 en 16 mei 2014, wordt punt f) vervangen door wat volgt :

“f) de nodige software voor het uitvoeren van zijn taken.”.

Art. 269. In bijlage 9 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1°, a), wordt de zinsnede “minstens 50 uur” vervangen door de zinsnede “minstens 60 uur”;

2° aan punt 1°, a), wordt een punt 9) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“9) beperken van geluidshinder;”;

3° in punt 1°, b), wordt de zinsnede “minstens 20 uur” vervangen door de zinsnede “minstens 24 uur”;

4° aan punt 1°, b), wordt een punt 9) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“9) beperken van trillingshinder;”;

5° aan punt 2°, a), 3), wordt een punt 3.4 toegevoegd, dat luidt als volgt :

“3.4. impactmodellering.”;

6° aan punt 2°, a), 4), wordt een punt 4.5 toegevoegd, dat luidt als volgt :

“4.5. geografische informatiesystemen.”;

7° aan punt 2°, h), 1), wordt een punt 1.6 toegevoegd, dat luidt als volgt :

“1.6. geografische informatiesystemen.”;

8° punt 3° wordt opgeheven.
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Art. 270. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt d) wordt vervangen door wat volgt :

“d) de deelnemende laboratoria worden uiterlijk op de dag van de verdeling van de ringtestmonsters
schriftelijk op de hoogte gebracht van de manier waarop de ringtestresultaten verwerkt en beoordeeld
worden;”;

2° er wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“e) als aan de deelnemende laboratoria gevraagd wordt om voor een ringtest bijkomende parameters, die niet
behoren tot een pakket als vermeld in bijlage 3, te analyseren, wordt met het gerapporteerde resultaat van
die bijkomende parameters geen rekening gehouden bij de beoordeling van de ringtestresultaten per
pakket, vermeld in 6°, 7° en 8°.”.

Art. 271. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt c) wordt tussen de zinsnede “opgenomen in ISO/IEC 17043 of ISO 13528,” en de zinsnede “niet
behouden kan worden” de zinsnede “of met toepassing van 1°, d),” ingevoegd;

2° in punt d) wordt de zinsnede “minder dan 2/3 van de laboratoria een grenswaarde rapporteerde” vervangen
door de zinsnede “minder dan 2/3 van de laboratoria een grenswaarde of een waarde lager dan de
rapportagegrens, vermeld in de desbetreffende wetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest,
rapporteerde”;

3° in punt e) wordt de zin “De toegewezen spreiding van een parameter is de robuuste spreiding van de dataset,
vermeld in b), of een vaste waarde op basis van een beoogde of toegestane afwijking, die goedgekeurd is door
het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest.” vervangen door de zin “De toegewezen spreiding van
een parameter is de robuuste spreiding van de dataset, vermeld in b), zo nodig aangepast volgens de
modaliteiten, vermeld in 1°, d), of een vaste waarde op basis van een beoogde of toegestane afwijking, die
goedgekeurd is door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest.”.

Art. 272. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° punt b) wordt vervangen door wat volgt :

“b) als een parameter niet of in een zeer lage concentratie aanwezig was volgens de criteria beschreven in 2°,
f), wordt het resultaat van een laboratorium beoordeeld als “goed” wanneer het resultaat dat het
laboratorium gerapporteerd heeft, indien het een getalwaarde betreft, lager is dan of gelijk is aan
tweemaal de rapportagegrens, vermeld in de desbetreffende wetgeving die van toepassing is in het
Vlaamse Gewest, of als de rapportagegrens, die gehanteerd wordt door het laboratorium, voldoet aan de
rapportagegrens, vermeld in de desbetreffende wetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;”;

2° in punt d) worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) punt 11) wordt vervangen door wat volgt :

“11) er werd geen melding gemaakt van de uitbesteding als dat toegelaten is;”;

b) punt 12) wordt vervangen door wat volgt :

“12) als de toegestane afwijking een vaste waarde is : de afwijking tussen het gerapporteerde resultaat
en de toegewezen waarde van de parameter, vermeld in 2°, e), is groter dan de toegestane afwijking;”;

c) punt 13) wordt opgeheven.

Art. 273. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, wordt punt b) vervangen door wat volgt :

“b) in de volgende gevallen wordt het resultaat dat het laboratorium gerapporteerd heeft, beoordeeld als “slecht” :

1) er werd geen resultaat gerapporteerd;

2) het resultaat dat het laboratorium gerapporteerd heeft, komt niet overeen met het referentieresultaat;

3) het resultaat dat het laboratorium gerapporteerd heeft, is niet verkregen door de methode, vermeld
in 1°, a), toe te passen;

4) de termijn voor het uitvoeren van de analyse, vermeld in 1°, a), werd niet gerespecteerd;

5) de termijn of wijze voor rapportering, vermeld in 1°, b), werd niet gerespecteerd;

6) de ruwe meetdata, vermeld in 1°, c), werden niet gerapporteerd;

7) het gerapporteerde resultaat kan niet worden aangetoond, vertrekkend van de gerapporteerde ruwe
meetdata;

8) er werd geen melding gemaakt van de uitbesteding als dat toegelaten is;”.

Art. 274. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 6°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, wordt punt a) vervangen door wat volgt :

“a) het totale aantal te beoordelen parameters voor een pakket wordt berekend als het totale aantal parameters
waarvoor een resultaat gerapporteerd moest worden, in voorkomend geval verminderd met :

1) het aantal bijkomende parameters, vermeld in 1°, e);

2) de niet-behouden parameters, vermeld in 2°, c).

Als uitbestedingen worden toegelaten binnen een pakket, wordt voor elke deelnemer afzonderlijk dat aantal nog
verminderd met het aantal uitbestede parameters op voorwaarde dat van die uitbesteding melding gemaakt is;”.

Art. 275. In bijlage 10, hoofdstuk 1, 7°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, wordt punt a) vervangen door wat volgt :

“a) per parameter worden verschillende stalen aangeboden. Een laboratorium is geslaagd voor een parameter als
voor niet meer dan een derde, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, van het aantal beoordeelde stalen
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een beoordeling “twijfelachtig” of “slecht” gescoord wordt en voor niet meer dan een zesde, afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal, van het aantal beoordeelde stalen een beoordeling “slecht” behaald wordt;”.

Art. 276. In bijlage 10, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt punt 8° vervangen door wat volgt :

“8° Beoordeling van ringtestresultaten per pakket met betrekking tot het pakket, vermeld in bijlage 3, 3° :

a) als voor dezelfde parameter, met uitzondering van de handmatige bepaling van de bodemtextuur,
verschillende stalen worden aangeboden, worden de resultaten van de verschillende stalen beoordeeld als
volgt :

1) de parameter krijgt de beoordeling “goed” als van alle stalen voor die parameter niet meer dan 10 %
van de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling “slecht” of “twijfelachtig”
kreeg en niet meer dan 5% van de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling
“slecht” kreeg;

2) de parameter krijgt de beoordeling “twijfelachtig” als van alle stalen voor die parameter niet meer dan
20 % van de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling “slecht” of
“twijfelachtig” kreeg en niet meer dan 10 % van de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele
getal, de beoordeling “slecht” kreeg;

3) de parameter krijgt de beoordeling “slecht” als van alle stalen voor die parameter meer dan 20 % van
de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling “slecht” of “twijfelachtig”
kreeg of meer dan 10 % van de stalen, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling
“slecht” kreeg;

b) als voor de parameter handmatige bepaling van de bodemtextuur verschillende stalen worden
aangeboden, worden de resultaten van de verschillende stalen beoordeeld als volgt :

1) de parameter krijgt de beoordeling “goed” als niet meer dan 10 % van de stalen, afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling “slecht” kreeg;

2) de parameter krijgt de beoordeling “slecht” als meer dan 10 % van de stalen, afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal, de beoordeling “slecht” kreeg;

c) om een gunstige beoordeling voor een pakket als vermeld in bijlage 3, 3°, te krijgen, moet voldaan worden
aan de volgende voorwaarden :

1) voor geen enkele parameter als vermeld in bijlage 3, 3°, a) en b), mag een beoordeling “twijfelachtig”
of “slecht” verkregen worden;

2) wat de parameter, vermeld in bijlage 3, 3°, c), betreft : voor hetzij de handmatige bepaling voor
minstens één werknemer, hetzij de granulometrische bepaling, moet een beoordeling “goed”
verkregen worden.”.

Art. 277. In bijlage 10, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° worden tussen de woorden “specifieke aspecten van de uitvoering” en de woorden “te
demonstreren” de woorden “toe te lichten of” ingevoegd;

2° in punt 3° worden tussen de woorden “specifieke aspecten van de meting” en de woorden “te demonstreren”
de woorden “toe te lichten of” ingevoegd;

3° in punt 4° worden de woorden “documentaire controle” vervangen door de woorden “een documentaire
controle”;

4° in punt 5° worden de woorden “controle door het referentielaboratorium” vervangen door de woorden “de
controle door het referentielaboratorium”;

5° in punt 8° worden de woorden “deelnemen aan een multiplechoice-examen” vervangen door de woorden “het
deelnemen aan een multiplechoice-examen”.

Art. 278. In het opschrift van bijlage 14 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “artikel 43/3, §2, en artikel 43/4, §3” vervangen door de zinsnede “artikel 43/3,
§2, artikel 43/4, §3, artikel 43/6, §3, artikel 43/7, §2, artikel 43/8, §2, artikel 43/9, §2, artikel 43/10, §2, en artikel 53/9,
3°”.

Art. 279. In bijlage 14 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 4° wordt de zinsnede “en –plaats” opgeheven;

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :

“6° in geval van een bijscholing of actualisatie-examen : de datum van de bijscholing of het
actualisatie-examen;”;

3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt :

“7° in geval van een opleiding of examen : als een persoon voldoet aan de bijzondere erkenningsvoor-
waarden, vermeld in artikel 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 of 17/5 : het erkenningsnum-
mer dat toegekend wordt aan de geslaagde persoon en de aanvangsdatum van de erkenning;”;

4° er worden een punt 8° en 9° toegevoegd, die luiden als volgt :

“8° in geval van een koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e) : de categorie van certificaat en de
activiteiten die de certificaathouder op grond daarvan mag uitvoeren;

9° in geval van een technicus als vermeld in artikel 6, 2°, f) tot en met i), of een bedrijf als vermeld in
artikel 6, 7°, b) en c) : de activiteiten die de certificaathouder mag verrichten.”.

Art. 280. In het opschrift van bijlage 15 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013, wordt de zinsnede “artikel 43/3, §3, en artikel 43/4, §4” vervangen door de zinsnede “artikel 43/3,
§3, artikel 43/4, §4, artikel 43/6, §4, artikel 43/7, §3, artikel 43/8, §3, artikel 43/9, §3, en artikel 43/10, §3”.
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Art. 281. In bijlage 15 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :

“5° de voor- en achternaam, de geboortedatum en -plaats, het rijksregisternummer, het adres, het
telefoonnummer en het e-mailadres van de geslaagde persoon;”;

2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt :

“8° in geval van een bijscholing of actualisatie-examen : de datum van de bijscholing of het
actualisatie-examen;”;

3° punt 9° wordt vervangen door wat volgt :

“9° in geval van een opleiding of examen : als een persoon voldoet aan de bijzondere erkenningsvoor-
waarden, vermeld in artikel 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 of 17/5 : het erkenningsnum-
mer dat toegekend wordt aan de geslaagde persoon en de aanvangsdatum van de erkenning;”;

4° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“10° in geval van een koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e) : de categorie van certificaat.”.

Art. 282. In bijlage 16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het opschrift wordt de zinsnede “artikel 25/3, 2°, b)” vervangen door de zinsnede “artikel 25/3, 1°, b)”;

2° in het tweede lid, 1°, a) en b), wordt de zinsnede “artikel 6, 7°,” telkens vervangen door de zinsnede “artikel 6,
7°, a),”.

Art. 283. In bijlage 17, 2°, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
1 maart 2013, wordt na de zin “Een persoon die slaagt voor het examen, krijgt een getuigschrift van de aanvullende
vorming voor bodemsaneringsdeskundigen voor de overeenstemmende module.” de zin “In afwijking daarvan krijgen
de personen, vermeld in artikel 103/2 en 103/3, na het volgen van de aanvullende vorming voor bodemsanerings-
deskundigen een getuigschrift van de aanvullende vorming voor de gevolgde module.” toegevoegd.

Art. 284. Bijlage 18 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013,
wordt vervangen door bijlage 11, die bij die besluit is gevoegd.

Art. 285. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013
en 16 mei 2014, worden een bijlage 19 tot en met 22 toegevoegd, die als bijlage 12 tot en met 15 bij dit besluit zijn
gevoegd.

HOOFDSTUK 7. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Art. 286. In artikel 5.2.4.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wordt punt 3° vervangen
door wat volgt :

“3° alle personen die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit klimaatregelingsapparatuur in afgedankte
voertuigen die onder het toepassingsgebied, vermeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie
van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van
minimumeisen voor opleidingsprogramma’s en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van opleidingsgetuig-
schriften voor personeel op het gebied van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevattende klimaatregelingssystemen
in bepaalde motorvoertuigen, vallen, moeten erkend zijn als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde
motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL. In afwijking daarvan is een persoon die in het bezit
is van een inschrijvingsbewijs voor een opleiding om het certificaat te behalen als vermeld in artikel 17/5, 2°, van het
VLAREL, gedurende maximaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving voor de opleiding, vrijgesteld van
de erkenningsverplichting op voorwaarde dat hij de terugwinning uitvoert onder toezicht van een erkende technicus
voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen. Deze vrijstelling van erkenningsverplichting vervalt
indien de persoon een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als
vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL behaalt. De betrokkene legt op verzoek van de bevoegde toezichthouder
een bewijs van inschrijving voor.”.

HOOFDSTUK 8. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012
inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten

en de inzet van flexibele mechanismen

Art. 287. In artikel 58, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare
emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen
worden de woorden “en goedgekeurd” opgeheven.

HOOFDSTUK 9. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek

en aan de CLP-verordening.

Art. 288. Aan artikel 635, §3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van
diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de
CLP-verordening, worden de woorden “en de opslaghoeveelheden per subrubriek” toegevoegd.

HOOFDSTUK 10. — Overgangs- en Slotbepalingen.

Art. 289. De volgende besluiten worden opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische
bedrijven en hun koeltechnici, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en
16 mei 2014;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun
technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
bevatten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 en 1 maart 2013;
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3° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 maart 2013;

4° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de
terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013;

5° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn
bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoer-
tuigen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013.

Art. 290. De erkenning als laboratorium in de discipline water als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL,
wordt opgeheven voor het pakket W.5.15.

Art. 291. De erkenningsaanvragen van de technici, de bedrijven, de opleidingscentra of de keuringsinstellingen,
vermeld in artikel 6, 2°, e) tot en met i), 4°, h) tot en met l), 7°, b) en c), en 8° van het VLAREL, die zijn ingediend vóór
de inwerkingtreding van dit besluit, worden behandeld conform de bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik dat
de aanvraag werd ingediend.

Deze erkenningen worden verleend of geweigerd conform de wettelijke en reglementaire bepalingen die van
kracht waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 292. Als voor het gebruik van een bepaalde erkenning tot de datum van de inwerkingtreding van dit besluit
geen verzekering of een verzekering met beperktere waarborg was vereist, wordt in afwijking van artikel 34, §3, van
het VLAREL aan die gebruikseis voldaan binnen een termijn van een jaar na die datum.

Art. 293. Een technicus in de koeltechniek, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering
van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, is voor de toepassing
van het VLAREL erkend als koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), van het VLAREL voor de desbetreffende
categorie I, II, III of IV. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn. Met toepassing van artikel 40/1, 4°, van het
VLAREL slaagt de erkende koeltechnicus vijfjaarlijks voor het actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum als
vermeld in artikel 6, 4°, h), van het VLAREL of voor een gelijkwaardig examen dat aanvaard is door de afdeling,
bevoegd voor erkenningen waarbij hij voor het eerstvolgende actualisatie-examen of gelijkwaardig examen moet
slagen vóór het einde van de geldigheidsduur, vermeld op het certificaat dat met toepassing van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici
uitgereikt werd.

Een koeltechnisch bedrijf, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van
4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, is voor de toepassing van
het VLAREL erkend als koeltechnisch bedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, b), van het VLAREL. De erkenning is geldig
voor onbepaalde termijn.

Een examencentrum, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009
inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, is voor de toepassing van het VLAREL erkend
als opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, h), van het VLAREL voor het uitreiken van het certificaat van
bekwaamheid in de koeltechniek voor de desbetreffende categorie I, II, III of IV en van het actualisatie-examen. De
erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Een keuringsinstelling die geaccrediteerd is als keuringsinstelling van het type A op basis van de criteria van de
norm ISO/IEC 17020 voor het keuren van een koelinstallatiebeheersysteem met toepassing van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici is
voor de toepassing van het VLAREL erkend als keuringsinstelling als vermeld in artikel 6, 8°, van het VLAREL. De
erkenning is geldig voor onbepaalde termijn. In afwijking van artikel 53/9, 1°, van het VLAREL wordt binnen een
termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit de accreditatie aangepast voor de keuring, vermeld in
artikel 25/4, 4°, van het VLAREL.

Art. 294. Een technicus voor brandbeveiligingssystemen, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligings-
systemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is voor de toepassing van het
VLAREL erkend als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 2°, f), van het VLAREL. De
erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Een bedrijf, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake
de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als bedrijf voor brandbeveili-
gingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 7°, c), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Een examencentrum, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009
inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen
of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als opleidingscentrum als
vermeld in artikel 6, 4°, i), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Art. 295. Een technicus, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 septem-
ber 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspan-
ningsschakelaars, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als technicus voor elektrische schakelinrichtingen als
vermeld in artikel 6, 2°, g), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Een opleidingscentrum, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 septem-
ber 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspan-
ningsschakelaars, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, j),
van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Art. 296. Een technicus, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 septem-
ber 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van
gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als technicus voor
apparatuur die oplosmiddelen bevat als vermeld in artikel 6, 2°, h), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor
onbepaalde termijn.
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Een examencentrum, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009
inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde
broeikasgassen uit apparatuur, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als opleidingscentrum als vermeld in
artikel 6, 4°, k), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Art. 297. Een technicus, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 septem-
ber 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit
klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als technicus
voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2°, i), van het VLAREL. De
erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Een opleidingscentrum, gecertificeerd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 septem-
ber 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit
klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen, is voor de toepassing van het VLAREL erkend als
opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, l), van het VLAREL. De erkenning is geldig voor onbepaalde termijn.

Art. 298. Een laboratorium in de discipline water als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL dat erkend is :

1° voor het pakket W.4.2.5 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor de pakketten W.4.2.5 en
W.4.2.9, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL;

2° voor het pakket W.4.2.6 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor de pakketten W.4.2.6 en
W.4.2.10, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL;

3° voor het pakket W.5.13 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor het pakket W.1.8, vermeld in
bijlage 3, 1°, van het VLAREL;

4° voor het pakket W.6 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor de pakketten W.6.1, W.6.2 en
W.6.3, vermeld in bijlage 3, 1°, van het VLAREL.

De erkenning heeft alleen betrekking op de deeldomeinen waarvoor het laboratorium erkend was vóór de
inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 299. Een laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL dat erkend is
voor het pakket L.5.1 vóór de inwerkingtreding van dit besluit, is erkend voor de pakketten L.5.1 en L.5.15, vermeld
in bijlage 3, 2°, van het VLAREL.

Art. 300. In afwijking van artikel 17/1, 3°, 17/2, 3°, 17/3, 3°, 17/4, 3°, 17/5, 3°, artikel 32, §2, derde lid en artikel 34,
§9, van het VLAREL is tot uiterlijk 1 september 2016 een koeltechnicus, een technicus voor brandbeveiligingsappara-
tuur, een technicus voor elektrische schakelinrichtingen, een technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat of een
technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen vrijgesteld van betaling van de retributie,
vermeld in artikel 54/1, §2, van het VLAREL.

Art. 301. In afwijking van artikel 58/2, 2°, d), van het VLAREL is tot uiterlijk 1 januari 2017 een keurder vrijgesteld
van de voorwaarde om te beschikken over een erkenning als koeltechnicus van categorie I.

Art. 302. Een bevoegde deskundige die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit aanvaard is door
de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen als bevoegde deskundige inzake de opslag van gevaarlijke vloeistoffen
met toepassing van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM, wordt met toepassing van dit besluit aanvaard als
bevoegde deskundige inzake de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen met toepassing van de hoofdstuk-
ken 5.6 en 5.17 van titel II van het VLAREM. De aanvaarding geldt voor de termijn bepaald in het besluit van het
afdelingshoofd houdende de aanvaarding als bevoegd deskundige inzake opslag van gevaarlijke vloeistoffen.

Art. 303. Een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen die op de datum van
de inwerkingtreding van dit besluit erkend is voor het domein E heeft tot en met 30 juni 2018 de tijd om aan de
bijzondere erkenningsvoorwaarde als vermeld in artikel 9, 3°, van het VLAREL te voldoen. Indien de erkende
milieudeskundige tegen deze datum niet aan deze bijzondere erkenningsvoorwaarde voldoet, vervalt de erkenning
voor het domein E van rechtswege vanaf 1 juli 2018.

Art. 304. Artikel 257 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en artikel 276 heeft uitwerking met ingang
van 3 mei 2013.

Art. 305. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 18 maart 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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