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■ Positief verhaal

Een recente studie peilde naar de bevindingen bij stakeholders over de implementatie van
REACH. De mening van 60 belanghebbenden uit verschillende sectoren (overheid,
ngo’s, en industrie) werd gevraagd. Over één punt was zowat iedereen het eens: er zijn
gigantische stappen gezet op heel korte tijd. Ook ECHA krijgt positieve feedback omwille van de inspanningen die het levert om bedrijven te ondersteunen bij de implementatie
van REACH.
Wanneer de implementatie succesvol kan worden afgerond, zal dit een positieve invloed
hebben op de volksgezondheid, de gezondheid van arbeiders en hun werkomgeving, het
milieu, de competitie in de markt en de innovatie.
Bronnen:
■ ECHA Newsletter Nr. 3 (June 2010)
■ ECHA’s Fourth Stakeholders’ Day (19 mei 2010)
■ De website van het ECHA, echa.europa.eu

Dr. M. Bilau, i.s.m. L. De Smet en J. Agemans − ARCADIS Belgium,
m.bilau@arcadisbelgium.be

milieuhygiëne
Met welke aandachtspunten houdt u best
rekening bij het indienen van een
milieuvergunningsaanvraag?
Het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag is in veel gevallen geen sinecure. De
variëteit aan bijkomende gegevens, bij te voegen in de bijlagen, maakt dat aanvraagdossiers vaak erg omvangrijk zijn. Dit artikel probeert enkele aandachtspunten bij de indiening van een aanvraagdossier toe te lichten. Door aandacht te besteden aan deze punten,
vergroot u de kans op het succesvol indienen van uw aanvraagdossier.

■ Communiceer met de overheid

Voor u aan het indienen of opstellen van een milieuvergunningsaanvraag begint, bespreekt u het dossier best eerst inhoudelijk met de dossierbeheerder van uw gemeente of
provincie. Zo kunnen vooraf de mogelijke problemen in de aanvraag worden geïdentificeerd. Het voorkomt dat knelpunten pas opduiken tijdens de behandeling van het dossier
waardoor de aanvraagprocedure moet herbeginnen.
U kunt ook afspreken om het aanvraagdossier eerst in één exemplaar in te dienen in
plaats van de voorgeschreven zeven of tien exemplaren. De overheid controleert dan de
volledigheid van dit ene exemplaar. Zo vermijdt u dat elke wijziging of aanvulling achteraf in zeven- of tienvoud moet gebeuren.
Bij moeilijkheden in verband met de vorm, de inhoud en de toepassing van de indelingsrubrieken, kunt u een interpretatie vragen aan de afdeling Milieuvergunningen van het
Departement LNE. Zo voorkomt u bemerkingen van de bevoegde overheid over de rubricering.

■ Zorg dat uw dossier ontvankelijkheid en volledigheid is
Het succesvol indienen van uw aanvraagdossier vereist in de eerste plaats dat uw dossier
ontvankelijk en volledig is. Een vergunningsdossier is maar ontvankelijk wanneer het
dossier is ingediend bij de bevoegde overheid. De bevoegde overheid is de overheid op
wiens grondgebied de percelen liggen waarop de exploitatie gebeurt. Voor inrichtingen
van de eerste klasse is dit de deputatie; voor klasse 2- en 3-inrichtingen is dit het college
van burgemeester en schepenen.
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Daarnaast moet uw aanvraag ook volledig zijn. De volledigheid van een dossier betekent
dat ze gebeurt met het voorgeschreven formulier waarin de gevraagde inlichtingen zijn
ingevuld en waaraan de vereiste bijlagen zijn toegevoegd.
Als aanvrager heeft u er dan ook alle belang bij om in uw aanvraag zo volledig mogelijk
in te gaan op de gestelde vragen en voldoende schema’s en plannen toe te voegen. Dit
voorkomt dat uw aanvraag wordt teruggestuurd omdat het onvolledig is. Dat vertraagt de
procedure nodeloos. De ervaring leert dat bij de volgende gevraagde punten dikwijls een
fout wordt gemaakt:
■ Het gebruik van verouderde formulieren: maak steeds gebruik van de laatste versie
van de aanvraagformulieren. De formulieren worden nogal eens vervangen door wijzigingen in de wetgeving.
■ Het voorwerp van de aanvraag is onduidelijk geformuleerd. Het voorwerp van de
aanvraag is de kern van het aanvraagformulier. Draag er zorg voor dat dit duidelijk
omschrijft wat er wordt aangevraagd.
■ Onjuiste kadastrale gegevens: vraag deze gegevens tijdig aan en kijk na of de geleverde uittreksels overeenkomen met wat u vroeg. Denk er ook aan dat er steeds één
origineel exemplaar aan uw aanvraag moet worden toegevoegd.
■ Onvolledige plannen of een onjuiste schaal: kijk na of alle vereiste gegevens op het
plan aangeduid zijn en dat de plannen op de juiste schaal getekend zijn. De ervaring
leert wel dat de vergunningverlenende overheid meer belang hecht aan de kwaliteit
van het plan en de volledigheid dan aan de schaal van het plan.
■ De bijlage over de preventieve voorziening is te summier opgesteld: met deze bijlage
moet het bedrijf voldoende argumenten aan de vergunningverlenende overheid en de
adviserende instanties geven om hen te overtuigen de aanvraag gunstige te adviseren.
Het is daarom belangrijk om in deze bijlage milderende maatregelen tegen negatieve
effecten voor het milieu uitgebreid te beschrijven.
De volledigheid van de aanvraag biedt ook de beste garanties voor een volledige en juiste
vergunning. Ook voorkomt een goed gedocumenteerd dossier dat er bij belanghebbenden, die inzage hebben in het kader van het openbaar onderzoek (bv. omwonenden), verwarring ontstaat door onduidelijke informatie. Hou daarom steeds in gedachten dat het
dossier ook verstaanbaar moet zijn voor mensen die niet beroepshalve betrokken zijn bij
milieuvergunningen.

■ Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen

Bij het indelen in rubrieken voorziet u best een bepaalde reserve of marge om toekomstige schommelingen op te vangen. Dit geeft u de mogelijk om, bijvoorbeeld bij de vervanging van een toestel door een nieuwer model, met een iets hoger vermogen binnen de
marges van de milieuvergunning te blijven. U moet dan niet overgaan tot een aanpassing
van uw vergunning via een dossier «mededeling kleine verandering». U doet er wel goed
aan om dit in de vergunningsaanvraag te motiveren en naast deze groeimarge ook de
effectieve toestand weer te geven.
S. Thomas − Zaakvoerder Envicas Bvba, steven.thomas@envicas.be

milieuhandhaving
Wijzigingen aan het milieuhandhavingsbesluit op komst
De Vlaamse Regering keurde op 23 juli 2010 een ontwerpbesluit principieel goed tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering
van titel XVI van het DABM. Er werd advies gevraagd aan de Raad van State. In het
besluit staan een aantal wijzigingen die over toezichthouders en hun bevoegdheden
gaan. Daarnaast bevat het wijzigingen als gevolg van nieuwe verordeningen en een aantal aanpassingen aan bijlagen over milieu-inbreuken en het VlAREA.

