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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu 
en landbouw 

Adviesvrager: Joke Schauvliege - Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 25 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 8 oktober 2018 

Contactpersoon:  Annick Lamote - alamote@serv.be 
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Mevrouw Joke SCHAUVLIEGE 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 1 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Annick Lamote SERV_20181008_Vlarem-trein_ADV 8 oktober 2018 

alamote@serv.be   

Advies  Vlarem-trein 

Mevrouw de minister 

De SERV ontving op 25 juli de adviesvraag over het ontwerp van de VLAREM-trein. Gelet op 

de timing van de adviesvraag en de aard van het dossier vroeg de raad uitstel tot einde 

september 2018. 

Dit ontwerpbesluit bevat een groot aantal voorstellen en met het oog op omzettingen van 

Europese Regelgeving en BBT-studies, vereenvoudigingen, actualiseringen,… etc. Het 

ontwerpbesluit wijzigt titel II en titel III van het VLAREM, VLAREL, het Stooktoestellenbesluit, 

het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de 

rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

De raad vindt het een goed principe om een aantal technische wijzigingen te bundelen tot een 

pakket van wijzigingen en die vervolgens op gezette tijden in procedure te brengen. 

Voorafgaand aan de adviesprocedure bij de adviesraden heeft de Vlaamse Regering over de 

VLAREM-trein 2017 een openbare kennisgeving en raadpleging georganiseerd. Het 

departement Omgeving bezorgde de betrokkenen een antwoord. De SERV appreciëert dat 

het brede publiek en de overige doelgroepen, zoals de bedrijfssectoren en milieuverenigingen, 

de mogelijkheid kregen om input te geven vooraleer de Vlaamse Regering de VLAREM-trein 

2017 voor advies voorlegde. 
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De vakbonden spreken zich niet uit over de voorgestelde wijzigingen omdat het 

detailbepalingen betreft die volgens de beschikbare informatie weinig effect hebben voor 

werknemers en niet raken aan beleidsprincipes. De werkgevers verwijzen voor hun 

standpunten naar het gezamenlijk advies van Minaraad en SALV. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


