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1. INLEIDING 
 
De SERV werd recent over een aantal wijzigingen van de VLAREM-reglementering om advies gevraagd.  Deze 
reglementering1 bevat de procedures en milieuvoorschriften waaraan talrijke hinderlijke inrichtingen en activiteiten 
moeten voldoen. 
 
Meer bepaald werd de raad op 14 november 2002, 3 december 2002, 2 januari 2003 en 3 januari 2003 om 
advies gevraagd over respectievelijk: 
 de verstrenging van de grenswaarden van koolstofmonoxide en benzeen in de lucht; de verplichting tot 

valorisatie van stortgassen; de intensivering van de opvolging van de dioxine-emissies van de ferro/non-
ferro-industrie en de aanscherping van de dioxine-emissiegrenswaarden voor raffinaderijen; de verstrenging 
van de wetgeving voor koelinstallaties, en de schrapping van het verbod van LPG-wagens tot ondergrondse 
parkings; 

 het ontwerp VLAREA, dat het besluit tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –
beheer wijzigt en ook enkele artikels in VLAREM wijzigt; 

 de implementatie van richtlijn 2001/81/EG betreffende nationale emissieplafonds (NEC) voor SO2, NOx, VOS 
en NH3, de implementatie van richtlijn 2002/3/EG betreffende ozon in de lucht, de implementatie van richtlijn 
2001/91/EG betreffende het verbod op het gebruik van hexachloorethaan in de nonferro industrie en enkele 
errata op Vlarem II; 

 de omzetting van de Richtlijn 2000/76/EG betreffende het verbranden van afvalstoffen. 
 
Naar aanleiding van deze adviesvragen wil de SERV enkele problemen met de veelvuldige wijzigingen van het 
VLAREM aankaarten.  Tegelijkertijd formuleert de raad in deze aanbeveling ook zijn voorstellen om het 
herzieningsproces van VLAREM te verbeteren. 
 
Concreet vindt de SERV dat de VLAREM-herzieningen meer gebundeld moeten gebeuren, volgens een vooraf 
bepaalde periodiciteit (deel 2).  Ook moet de aanpak bij de omzetting van Europese regelgeving worden 
verbeterd (deel 3).  Verder moet er meer aandacht gaan naar het onderzoek, de onderbouwing en de 
verantwoording van de noodzaak en haalbaarheid van de voorgenomen wijzigingen (deel 4).  Tot slot 
onderstreept de raad het belang van een gesystematiseerd en gestructureerd overleg met alle doelgroepen over 
VLAREM en VLAREM-wijzigingen (deel 5). 
 

                                                           
1  besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 

milieuvergunning, en besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne. 
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2. ZORG VOOR VASTE PERIODICITEIT IN DE EVALUATIES EN HERZIENINGEN 
 
2.1 Probleemstelling 
In het verleden is VLAREM door afzonderlijke besluiten en decreten zeer vaak aangepast.  Deze wijzigingen 
gebeurden vooral ad hoc wanneer een probleem zich stelde of wanneer een termijn verliep om Europese 
regelgeving om te zetten in intern recht.  Tijdens de afgelopen drie jaar werden de titels van VLAREM 
bijvoorbeeld gemiddeld drie maal per jaar gewijzigd, één keer zelfs met slechts een tussenpauze van één week 
(Tabel 1).  Ook voor de nabije toekomst staan een hele reeks afzonderlijke wijzigingsbesluiten van VLAREM op 
de agenda.  Deze veelvuldige wijzigingen maken het voor de betrokkenen zeer moeilijk om van alle wijzigingen 
op de hoogte te blijven.  Bovendien verlagen de veelvuldige wijzigingen de toegankelijkheid van de regelgeving 
en wegen zij op de coherentie van het beleid. 

Tabel 1: Wijzigigingen titel I en II van VLAREM 
 Titel I van VLAREM Titel II van VLAREM 

Datum 6 februari 1991 1 juni 1995 
27 februari 1992 
28 oktober 1992  

 

27 april 1994  
1 juni 1995  

6 september 1995 
 

26 juni 1996  
22 oktober 1996 

23 juni 1996 

 3 juni 1997 
17 december 1997 

 24 maart 1998 
6 oktober 1998 

12 januari 1999  
 

15 juni 1999 

 
19 januari 1999 

15 juni 1999 
 
 
 

29 september 2000 

3 maart 2000 
17 maart 2000 

17 juli 2000 

 
20 april 2001 

13 juli 2001 
7 september 2001 

19 januari 2001 
20 april 2001 

13 juli 2001 
7 september 2001 

Gewijzigd door besluiten 

 
 

31 mei 2002 

18 januari 2002 
25 januari 2002 

31 mei 2002 
Gewijzigd door decreten 18 mei 1999  
 
 
Ook is het wijzigingsproces ondoorzichtig.  Zo worden herzieningen van VLAREM aangekondigd in aparte 
‘treinen’, waarbij het onduidelijk is of en wanneer welke trein aankomt en welke herziening in welke trein zit.  De 
selectie van onderwerpen in de zogenaamde ‘kleine trein’ waarover de SERV op november 2002 om advies werd 
gevraagd (cf. supra), is volgens de nota aan de Vlaamse regering ingegeven door het dringend karakter van de 
omzetting van de EU-richtlijn CO/benzeen, die evenwel reeds dateert van 2000.  Alle VLAREM-wijzigingen 
waarover de administraties een uitgewerkt voorstel hadden op het moment dat het stuk “CO/benzeen” klaar was, 
zijn meegenomen in dit besluit.  Een grondige VLAREM-herziening, de zogenaamde ‘grote trein’ zou later volgen. 



4. 

Deze zou tal van nieuwe aanpassingen met zich meebrengen, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten 
of BBT-studies en nieuwe regelgeving om in te spelen op enkele recente maatschappelijke ontwikkelingen.  Het 
is evenwel onbekend wanneer deze grote trein zal volgen en welke wagons de trein zal bevatten.  Bovendien zijn 
er tussen de aangekondigde treinen in, enkele ‘losgeslagen wagons’ zoals de aanpassingen vervat in de 
adviesvragen van 3 december 2002, 2 januari 2003 en 3 januari 2003 (cf. supra). 
 
2.2 Voorstel 
Om in de toekomst veelvuldige afzonderlijke VLAREM-wijzigingen te vermijden en het herzieningsproces 
doorzichtiger te maken, is het volgens de raad aangewezen om VLAREM op vastgelegde tijdstippen - 
bijvoorbeeld jaarlijks tegen een bepaalde datum - systematisch te evalueren en te herzien. 
 
Bij dergelijke herzieningen worden, volgens een vastgelegde en publiek verspreide planning, alle knelpunten in 
de wetgeving die sedert de laatste herziening aan het licht kwamen, tezamen bekeken.  Ook worden op dat 
moment alle VLAREM-wijzigingen aangebracht die vóór het volgende herzieningsmoment noodzakelijk zijn in het 
kader van de omzetting van Europese regelgeving (zie ook deel 3) of in het kader van andere milieuregelgeving 
of –plannen (bv. ingevolge acties uit milieubeleidsplannen).  Deze periodiciteit in het herzieningstraject vraagt 
discipline van de regelgevende overheid. 
 
Een periodieke herziening zorgt voor meer rechtszekerheid bij de betrokkenen.  Het is immers duidelijk welke 
wijzigingen worden aangebracht tijdens deze geplande ‘onderhoudsbeurt’.  Buiten deze herzieningsmomenten 
hoeft men zich niet aan wijzigingen te verwachten.  Omgekeerd hebben zowel de rechtsonderhorigen als de 
inspectie meer zekerheid dat de bestaande regelgeving minstens tot het volgend vooraf gekend 
herzieningsmoment zal gelden.  Bovendien kunnen doelgroepen op een dergelijk herzieningstraject inspelen en 
knelpunten in de VLAREM-reglementering ter gelegenheid van de herziening aankaarten.  In dit kader suggereert 
de raad om doelgroepen op een meer gestructureerde wijze bij de voorbereiding van herzieningen te betrekken 
(zie ook 4). 
 
 
3. SYSTEMATISEER HET OMZETTINGSPROCES VOOR EU-REGELGEVING 
 
3.1 Probleemstelling 
Volgens de raad is er in Vlaanderen een structureel probleem met de opvolging en uitvoering van Europese 
richtlijnen.  Europese regelgeving werd vaak niet volledig en/of laattijdig in Vlaamse regelgeving omgezet.  Ook 
vandaag blijft dit een knelpunt.  Zo diende de omzetting van de Richtlijn 2000/76/EG betreffende het verbranden 
van afvalstoffen (adviesvraag van 3 januari 2003) tegen ten laatste 28 december 2002 te zijn gebeurd. 
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Reeds in eerdere adviezen heeft de raad dit probleem aangekaart, meer bepaald ter gelegenheid van 
‘noodbesluiten’ die waren opgesteld om - weliswaar laattijdig en onvolledig – een dringende invulling te geven 
aan enkele Europese verplichtingen2.  Het nadeel van dergelijke noodbesluiten is dat ze snel tot stand (moeten) 
komen, zodat er weinig tijd wordt genomen om een doordacht wijzigingsbesluit op te stellen, om de nieuwe 
bepalingen te onderbouwen, om ze af te toetsen bij de betrokkenen en om ze op een goede manier in de 
bestaande regelgeving te integreren.  Dergelijke wijzigingsbesluiten staan dan ook dikwijls los van het globale 
beleid en zorgen achteraf vaak voor onduidelijkheden of knelpunten, die nieuwe ‘secundaire’ wijzigingsbesluiten 
uitlokken.  ‘Secundaire’ wijzigingsbesluiten zijn ook reeds noodzakelijk gebleken omdat de omzetting van de 
Europese richtlijn niet volledig of niet correct gebeurde. 
 
Een voorbeeld van het gebrek aan integratie in het globale beleid is het wijzigingsbesluit voor de omzetting van 
de Europese Solventrichtlijn.  Dit besluit voegde een nieuwe rubriek aan VLAREM toe, zonder afstemming te 
realiseren met de bestaande VLAREM-reglementering voor de bestaande bedrijven3.  Het ontwerpbesluit 
waarover de SERV op 14 november 2002 om advies werd gevraagd, getuigt van bovengenoemde problemen en 
bevat verschillende ‘secundaire’ Vlarem-wijzigingen.  Zo zijn bij de omzetting van de Europese Solventrichtlijn 
o.a. voor de drukkerijen knelpunten in de VLAREM-reglementering geslopen, waardoor zich nu nieuwe 
wijzigingen opdringen4.  Een ander voorbeeld is het wijzigingsbesluit voor de omzetting van de EU-richtlijn 
stedelijk afvalwater, die de bepalingen van de richtlijn letterlijk overnam.  Deze omzetting creëerde beleidsmatige 
onduidelijkheid en noodzaakte nieuwe wijzigingen5.  Een laatste voorbeeld getuigt van een onvolledige 
omzetting, hetgeen een bijkomende wijziging vereiste.  Meer bepaald zette het wijzigingsbesluit van 13 juli 2001 
de Europese richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen onvolledig om waardoor de regelgeving in strijd 
bleef met de richtlijn6. 
 
3.2 Voorstel 
Om in de toekomst ‘noodbesluiten’ of veroordelingen wegens laattijdige omzetting te vermijden, moeten volgens 
de raad de taken en procedures voor de omzetting van Europese regelgeving beter gesystematiseerd worden.  
Dergelijke systematisering kan gekoppeld worden aan de hierboven gevraagde periodieke evaluatie en 
herziening van VLAREM (zie deel 2).  Deze periodieke evaluatie en herziening kan immers de gelegenheid zijn 
om systematisch na te gaan welke deadlines voor de omzetting van Europese regelgeving vallen in de periode 
vóór de volgende herziening. 
 

                                                           
2  Het gaat o.a. over het Natura 2000-besluit en het besluit inzake enkele nieuwe basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren.  

Zie SERV-adviezen van 14 juni 2000 over het Natura 2000-besluit en de SERV-aanbeveling van 14 februari 2001 over het 
voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 

3  VOS of Solventrichtlijn: richtlijn 1999/13/EG van de Raad van de Europese Unie van 11 maart 1999 inzake de beperking van de 
emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en 
installaties. Gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2001. 

4  Richtlijn 1999/13/EG.  Rubriek 59 ‘Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen’ werd toegevoegd door het Besluit van 
de Vlaamse regering van 20 april 2001, art. 3.   

5  Nota aan de Vlaamse regering bij de adviesvraag van 14 november 2002, blz. 40, 43. 
6  Nota aan de Vlaamse regering bij de adviesvraag van 14 november 2002, blz. 44. 
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De raad vraagt daarbij uitdrukkelijk dat voldoende tijd wordt genomen om de Europese regelgeving correct en 
volledig om te zetten en om ze op een goede manier in de bestaande regelgeving te integreren, zoals 
bijvoorbeeld bij de omzetting van de Europese regelgeving inzake CO is gebeurd. 
 
Verder zijn de Europese richtlijnen minimumvereisten.  Dit betekent dat iedere lidstaat of regio deze richtlijnen 
kan verstrengen.  De raad stelt vast dat in Vlaanderen de milieurichtlijnen vaak strenger worden omgezet 
(bijkomende voorwaarden, strengere voorwaarden, toepassen op andere sectoren dan bedoeld in de richtlijn,…).  
Het uitgangspunt van de SERV hierbij is dat de richtlijnen inzake milieuvoorwaarden moeten omgezet worden 
conform de IPPC-richtlijn: dit impliceert het gebruik van BBT.  Conform de IPPC-richtlijn betekent dit ook dat er 
strenger kan gegaan worden indien bijzondere lokale omstandigheden dit vereisen.  Daarbij is het voor de raad 
evenwel noodzakelijk dat, indien wordt geopteerd voor een snellere of strengere omzetting, een afweging gebeurt 
van: 
- de wenselijkheid en de noodzakelijkheid voor leefmilieu en volksgezondheid 
- de technische haalbaarheid 
- de sociaal-economische haalbaarheid en impact op de concurrentiepositie. 
 
Terzake verwijst de raad wat milieuvoorwaarden betreft naar het advies van 16 november 1994 over het ontwerp 
VLAREM II waarin dit voor het eerst uitvoerig werd uitgewerkt en gemotiveerd.  Wat milieukwaliteitsnormen en de 
relatie tussen milieukwaliteitsnormen en algemene, sectorale en vergunningsvoorwaarden betreft, verwijst de 
raad naar zijn aanbeveling van 14 februari 2001 “Kernvragen over milieukwaliteitsdoelstellingen”, waarvan de 
belangrijkste inzichten in een bijlage bij deze aanbeveling nogmaals worden samengevat. 
 
 
4. ZORG VOOR EEN DEGELIJK ONDERBOUWD BELEID 
 
4.1 probleemstelling 
Enkele van de voorgestelde VLAREM-wijzigingen in het ontwerpbesluit waarover de SERV op 14 november 2002 
om advies werd gevraagd, waren volgens de nota aan de Vlaamse regering blijkbaar noodzakelijk omdat bij de 
introductie van de VLAREM-bepalingen in kwestie de zinvolheid en de haalbaarheid onvoldoende werden 
onderzocht. 
 
Voor gasolietanks worden bijvoorbeeld de “eisen die in de praktijk onhaalbaar zijn gebleken of die geen 
meerwaarde hadden voor het milieu”7 gewijzigd: “een algemeen onderzoek (inzake bovengrondse tanks) 
vertegenwoordigt een zeer hoge kost, doch heeft voor tanks waarin extra-zware stookolie opgeslagen is, weinig 
zin.  Het product is immers vast bij kamertemperatuur en kan geen aanleiding geven tot bodemverontreiniging”8.   
 

                                                           
7  Nota aan de Vlaamse regering, blz. 4. 
8  Nota aan de Vlaamse regering bij de adviesvraag van 14 november 2002, blz. 7. 
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Verder meent de Raad dat in het verleden niet steeds voor VLAREM-wijzigingen de noodzaak en haalbaarheid 
voldoende werden onderzocht of aangetoond.  De effecten van de voorgestelde wijzigingen worden veelal niet of 
onvolledig toegelicht in bijhorende nota’s aan de Vlaamse regering.  Bovendien worden naast de milieu-effecten 
vaak enkel de kosten voor de overheid, met inbegrip van de gevolgen voor lokale besturen, opgenomen, maar 
wordt geen inschatting gemaakt van de potentieel veel belangrijkere sociaal-economische effecten waaronder de 
kosten voor de doelgroepen.  Als voorbeelden hiervan verwijst de Raad naar de passages in de nota aan de 
Vlaamse regering bij de adviesvraag van 14 november 2002 over de verruimde testen bij gasolietanks, over de 
tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem, over de valorisatie van stortgassen en over de dioxine- en 
CO-regelgeving9. 
 
4.2 Voorstel 
De raad vindt het belangrijk dat systematisch bij elke herziening van VLAREM de zinvolheid en de haalbaarheid 
van de voorgestelde wijzigingen grondig worden onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd.  Daarbij is het 
essentieel dat de wenselijkheid en noodzaak omwille van het leefmilieu en de volksgezondheid worden 
aangetoond, evenals de technische en sociaal-economische haalbaarheid (vgl. supra).  Een dergelijke werkwijze 
vermijdt immers zinloze of onhaalbare normen. 
 
Terzake verwijst de raad tevens naar zijn advies van 16 september 1998 “Voorstellen voor de uitbouw van een 
evaluatiesysteem voor de Vlaamse milieureglementering.  Een alternatief voor de CEM”.  Daarin werd 
voorgesteld dat er voor belangrijke voorgenomen en voor belangrijke bestaande milieureglementering een 
evaluatierapport (of beleidseffectenrapport) zou worden opgemaakt, waarin de betrokken regelgeving, alsook 
mogelijke alternatieven, wordt getoetst op de relevante positieve en negatieve effecten ervan.  Belangrijk is dat 
deze evaluatie niet beperkt blijft tot één bepaald aspect of één specifieke invalshoek (zoals de lasten voor het 
bedrijfsleven, de milieu-effecten, …), maar dat zoveel mogelijk alle belangrijke aspecten en effecten op een 
geïntegreerde wijze in kaart worden gebracht.  Om de nodige consistentie te verzekeren is een zekere 
standaardisering nodig, via handleidingen die de richtlijnen voor de opmaak van beleidseffectenrapporten 
bevatten. 
 
Voor de verankering van de evaluatierapporten in de besluitvorming is een minimale vereiste dat de resultaten 
ervan worden opgenomen in een verslag of memorie van toelichting bij de nieuwe ontwerp reglementering of 
wijziging van bestaande reglementering.  De effectenstudie moet bovendien publiek beschikbaar zijn.  De 
belangrijkste voorwaarde voor verankering is echter dat (ex ante) evaluaties een integraal onderdeel moeten 
uitmaken van het besluitvormingsproces zelf.  Dit houdt in dat zij reeds tijdens de beleidsvoorbereiding gebeuren, 
en niet pas achteraf.  Daartoe is een gedecentraliseerde uitvoering van de effectenrapportage en de koppeling 
van de planning met het in deel 2 gevraagde periodiek overzicht van de geplande VLAREM wijzigingen 
essentieel.  De doorwerking van de resultaten van ex post evaluaties in de besluitvorming kan worden 
ondersteund via bijvoorbeeld een ‘horizonartikel’ of een ‘wetsevaluatief artikel’ in de regelgeving. 
 

                                                           
9 Nota aan de Vlaamse regering bij de adviesvraag van 14 november 2002, blz. 3, 8, 16, 35, … 
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Voor de concrete uitwerking van deze voorstellen kan aansluiting worden gezocht bij het spoor van de 
reguleringsimpactanalyse (RIA) dat wordt opgezet onder impuls van de Vlaamse kenniscel 
reguleringsmanagement (KRM). 
 
 
5. VERZEKER DE BETROKKENHEID VAN DE RELEVANTE DOELGROEPEN 
 
5.1 Probleemstelling 
Vandaag worden niet alle betrokken doelgroepen systematisch bij VLAREM-wijzigingen geconsulteerd.  Als 
voorbeeld kan de VLAREM-wijziging inzake gevaarlijke stoffen in 1999 worden gegeven.  Bij deze wijziging werd 
een aantal doelgroepen onvoldoende geconsulteerd.  Over enkele van de voorgestelde wijzigingen in 
bijvoorbeeld het ontwerpbesluit waarover de raad op 14 november 2002 om advies werd gevraagd, werden wel 
een aantal betrokken sectoren geconsulteerd.  Zo hebben bij de totstandkoming van het voorstel inzake 
koelinstallaties twee overlegvergaderingen plaatsgehad met enkele betrokken sectoren.  De raad betreurt echter 
dat deze betrokkenheid niet met alle potentieel belanghebbenden werd gerealiseerd. 
 
5.2 Voorstel 
De raad vraagt dat het overleg met alle doelgroepen over de VLAREM-reglementering beter wordt 
systematiseerd én gestructureerd.  Doelgroepen moeten immers de gelegenheid krijgen om knelpunten in de 
huidige reglementering aan te kaarten.  Bovendien beschikken zij vaak over de ervaring en expertise om de 
haalbaarheid en de effecten van nieuwe voorstellen van tevoren in te schatten.  Hun betrokkenheid kan voorts 
zorgen voor een meer gedragen beleid. 
 
De raad wil hierbij wel opmerken dat bij de consultaties van de betrokken doelgroepen niet alleen de 
milieuconsultants en de aanbieders van milieutechnologieën en -diensten aan bod moeten komen, maar ook 
degenen die rechtstreeks aan de wetgeving onderworpen worden, m.a.w. ook de gebruikers van deze 
technologieën en diensten. 
 
De raad hecht veel belang aan het gevraagde gestructureerd en gesystematiseerd doelgroepenoverleg.  Zolang 
dit niet afdoende is gerealiseerd, blijft de SERV vooralsnog voor heel wat doelgroepen het enig mogelijke 
medium voor de formulering van knelpunten naar aanleiding van nieuwe VLAREM-wijzigingen, ook voor zeer 
technische onderwerpen en particuliere gevallen. 
 
De raad stelt daarenboven vast dat de SERV soms wel en soms niet om advies wordt gevraagd over VLAREM-
wijzigingen.  Hierbij is het voor de raad onduidelijk op basis van welke criteria wordt beslist om de SERV al dan 
niet om advies te vragen.  Het is in elk geval niet logisch dat, zoals in het verleden reeds is gebeurd, de SERV 
moet adviseren over sectorale afwijkingsaanvragen op VLAREM-voorschriften (art. 1.2.3.1. §1 van VLAREM II) 
terwijl de basisreglementering waarvoor een afwijking wordt gevraagd niet aan de SERV werd voorgelegd. 
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6. BIJLAGE 
 
De belangrijkste boodschappen van de aanbeveling van de SERV van 14 februari 2001 “Kernvragen over 
milieukwaliteitsdoelstellingen: aanzet voor een duidelijker beleidskader”, kunnen als volgt worden samengevat: 
 
1. Milieukwaliteitsnormen kunnen worden vastgesteld in de vorm van grens-, richt- en streefwaarden.  

Grenswaarden zijn volgens het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bindend en 
mogen, behalve in geval van overmacht, niet worden overschreden.  De bindende kracht van richt- en 
streefwaarden is minder groot.  Zij hebben vooral een beleidsmatige betekenis.  Vandaag worden 
grenswaarden vaak gedefinieerd als een gevaarsdrempel of een maximaal toelaatbaar risiconiveau.  Dit 
heeft voor gevolg dat in situaties waarin de bestaande toestand van het milieu slechter is dan de 
grenswaarde, er soms geen haalbare maatregelen mogelijk zijn om de grenswaarde te halen.  Dit is op een 
aantal terreinen de huidige situatie in Vlaanderen, waardoor de “bindende” grenswaarden in de praktijk quasi 
permanent worden overschreden, deze overschrijdingen worden gedoogd en grenswaarden dus enkel op 
papier bestaan.  Dit heeft geen enkele zin.  Daarom is de SERV van oordeel dat ook grenswaarden rekening 
moeten houden met de maatschappelijke haalbaarheid en de concrete implicaties. 

 

2. In Vlaanderen leeft de opvatting dat milieukwaliteitsnormen louter moeten worden vastgesteld op grond van 
wetenschappelijk ecotoxicologisch of epidemiologisch onderzoek, zonder tussenkomst van de politiek.  De 
SERV is het hier niet mee eens.  Wetenschappelijke informatie is essentieel is voor het vaststellen van 
milieukwaliteitsnormen, maar de te maken keuzen bij een milieurisicobeoordeling zijn geen zuiver 
wetenschappelijke of technische aangelegenheid.  Zij zijn in grote mate maatschappelijk-politiek.  Het 
definiëren van wat een aanvaardbaar risico is bijvoorbeeld, behoort eerder tot het terrein van de politieke 
besluitvorming dan van de wetenschap.  Daarom moet volgens de SERV aan het vastleggen van 
milieukwaliteitsnormen steeds een maatschappelijk-politiek debat vooraf gaan.  Het vastleggen van 
milieukwaliteitsnormen kan niet louter aan wetenschappers worden overgelaten.  In deze context pleit de 
raad tevens voor een grotere betrokkenheid van het Vlaams Parlement bij de totstandkoming van 
milieukwaliteitsnormen. 

 
3. Er wordt soms van uitgegaan dat het maatschappelijk-politiek debat dat aan het vastleggen van 

milieukwaliteitsnormen moet vooraf gaan, enkel moet worden gevoed door een wetenschappelijke 
inschatting van de veroorzaakte milieuschade en van de negatieve gevolgen ervan voor mens, natuur en 
economie.  Een afweging tussen milieubelangen en andere maatschappelijke belangen zou niet aan de orde 
zijn bij het vastleggen van milieukwaliteitsnormen.  Ook hiermee kan de raad niet akkoord gaan.  Het debat 
kan niet uitsluitend op basis van natuurwetenschappelijke informatie en uitgaande van ecologische 
wenselijkheden gebeuren.  Maatschappelijke doelstellingen of normen kunnen niet anders dan het resultaat 
zijn van een maatschappelijk afwegingsproces.   

 
 



10. 

Men kan dan ook moeilijk goede beslissingen nemen indien men enkel geïnformeerd is over de milieu- en 
gezondheidseffecten van milieuverontreiniging, en geen zicht heeft op de maatschappelijke gevolgen van 
de voorgenomen doelstellingen en normen.  Informatie over de beide kanten van de afweging is 
noodzakelijk.  

 
4. Tot slot bestaan er in Vlaanderen voornemens om de relatie tussen milieukwaliteitsnormen en 

vergunningsvoorwaarden van hinderlijke inrichtingen verder te ontwikkelen.  Soms gaat dit in de richting van 
een directe koppeling of automatisme tussen een (dreigende) overschrijding van milieukwaliteitsnormen en 
een weigering of verstrenging van een milieuvergunning.  Overschrijdingen van milieukwaliteitsnormen 
worden echter niet alleen veroorzaakt door puntbronnen, maar in vele gevallen ook door diffuse of andere 
niet-vergunningsplichtige bronnen van verontreiniging.  In dat geval wordt door de milieuvergunningen 
slechts een deel van de bronnen van verontreiniging gevat.  Een vergunning is bovendien slechts één van de 
manieren waarop de hinder van een inrichting kan worden beheerd of de milieukwaliteitsnormen kunnen 
worden gerealiseerd.  Bovendien moet ook rekening worden gehouden met kosteneffectiviteitsaspecten.  
Daarom mag er volgens de SERV geen automatisme bestaan tussen een overschrijding van 
milieukwaliteitsnormen en een weigering of verstrenging van de milieuvergunning.  De SERV gaat dus niet 
akkoord met een systeem waarbij altijd alleen de milieuvergunning van hinderlijke inrichtingen zou worden 
aangepakt en andere bronnen van verontreiniging ongemoeid worden gelaten of andere mogelijke 
instrumenten niet worden bekeken.  De milieukwaliteitsnormen en het vergunningenbeleid mogen niet 
worden losgekoppeld van de afwegingen die moeten gebeuren in het kader van de milieubeleidsketen en het 
normale milieubeleidsproces.  Dit sluit overigens niet uit dat na afweging toch milieuvergunningen worden 
verstrengd. 

 


