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LNE-001 Mest Transport Internet Loket (MTIL)

Dit project maakt het mogelijk dat de mesttransporten digitaal aangemeld, afgelast en 

nagemeld kunnen worden bij de VLM – afdeling Mestbank. Bedrijven

Erkende mestvoerders en erkend 

verzenders LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De administratieve last wordt verminderd doordat de mesttransporten volledig digitaal aangemeld kunnen 

worden. Er moeten geen papieren documenten meer verstuurd worden aan de VLM – afdeling Mestbank.

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- de termijn van voormelding kon sterk ingeperkt worden van 24u naar enkele seconden voor het transport 

waardoor de mestvoerder of verzender beter kan inspelen op veranderende weersomstandigheden en op de 

vraag van zijn klanten;

- de mestvoerder of verzender kan de gegevens rechtstreeks gebruiken in eigen boekhoudpakketten;.

- de ingebouwde controles en waarschuwingen verwittigen de mestvoerde of verzender bij foutieve input en 

bij het aanmelden van transporten die in strijd zijn met de wetgeving (bv. toegelaten tijdstip van uitrijden 

van mest). Dit werkt als een extra knipperlicht en is bijzonder nuttig bij wijzigende wetgeving;

- de Mestbank, de aanbieder en de afnemer krijgen zeer snel de gegevens ter beschikking voor verdere 

verwerking;

- de input bij de Mestbank wordt tot een minimum mestvoerder of verzender de input doet.

400.000 euro

LNE-002 Mest Internet Loket (MIL) - derogatie Dit project maakt het mogelijk dat de derogatie digitaal aangevraagd kan worden. Bedrijven

Landbouwers die een dergotie 

wensen aan te vragen LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De administratieve last wordt verminderd doordat landbouwers de derogatie volledig digitaal kunnen 

aanvragen via “Mestbanking”, het internetloket van de VLM – afdeling Mestbank. Er moet geen papieren 

derogatie-aanvraag meer verstuurd worden aan de VLM – afdeling Mestbank.

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- de input door de Mestbank wordt tot een minimum beperkt doordat de landbouwer de input doet;

- de landbouwer krijgt onmiddellijk een mail ter bevestiging van zijn aanvraag. Landbouwers die een 

papieren aanvraag doen, krijgen geen bevestiging.

7.900,10 euro

LNE-003 E-voorkooploket

Alle Vlaamse decretale voorkooprechten zullen digitaal moeten worden aangeboden aan 

de VLM – Vlaamse Grondenbank via het e-voorkooploket en zal de gehele procedure 

digitaal worden afgehandeld. Hierbij zal de procedure voor de 11 decretale 

voorkooprechten identiek verlopen.

Bedrijven, Burgers, 

Overheid

Instrumenterende ambtenaren 

(notarissen) belast met de 

verkoop van onroerend goed in 

Vlaanderen. 

Overheidsinstanties die 

begunstigde zijn van een Vlaams 

decretaal voorkooprecht. LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

Instrumenterende ambtenaren

- 1 centraal punt met rechtszekerheid voor het nagaan van het al dan niet van toepassing zijn van 

voorkooprechten

- 1 uniforme en digitale procedure voor het afhandelen van voorkooprechten

Begunstigden

- Verminderd aantal aanbiedingen/kennisgevingen rechten van voorkoop door selectief inbrengen percelen 

in themabestand

- Verminderde uitoefeningkosten door digitale procedure (geen aangetekende schrijven meer) De geschatte kostenbesparing voor notarissen bedraagt 2.032.156 euro

LNE-004

De automatisering van de aanvraag attest 

verhoogde investeringsaftrek

Om de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende of milieuvriendelijke 

investeringen te bekomen moet een attest worden voorgelegd dat wordt afgeleverd 

door de regionale overheid (Gewest) waar de investering gebeurt. Burgers LNE VEA afgerond Aanvragers attest om verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen te bekomen. Vermindering administratieve last 11.900 euro/jaar

LNE-005

Ombouw van de energieprestatiedatabank tot 

unieke gegevensbank en verhoging 

gebruiksvriendelijkheid

De verslaggever moet slechts eenmalig een dossier koppelen aan een vergunning. 

Daarna zal de verslaggever op een overzichtelijke manier meerdere startverklaringen en 

EPB-aangiften kunnen toevoegen aan het dossier zonder de vergunning telkens te 

moeten opzoeken en selecteren.

Bedrijven, Burgers, 

Organisaties, 

Overheid LNE VEA lopend Finalisatie gepland tegen eind 2014

LNE-006

Verdere digitalisering proces toekenning 

groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtcertificaten

Verdere uitbouw van de mogelijkheden voor producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekracht om via een webtool 

aanvragen in te dienen en rapporteringen over te maken teneinde snel het juiste aantal 

groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten toegekend te krijgen

Burgers 

Bedrijven

Producenten van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen 

en kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling LNE VREG afgerond Formulier voor par>culiere PV-installa>es (zonnepanelen) bestaat sinds 2009. In april 2012 werd een online aanvraagformulier voor grote PV-installa>es (bedrijven) ingevoerd. 

99% van alle  ingediende aanvragen door particulieren in 2012 wordt (via 

ingebouwde, automatische controles) goedgekeurd binnen 24u na indienen 

aanvraag. 

94% van alle online gerapporteerde productiegegevens  door particulieren leidt 

tot aanmaak van groenestroomcertificaten binnen 24u na rapportering (na 

LNE-007

Verdere digitalisering van de rapporteringen 

van netbeheerders en leveranciers aan de 

VREG via de uitbouw van het extranet op de 

VREG-website

Doel is deze mogelijkheid uit te breiden tot alle rapporteringen aan de VREG en deze 

rapporteringen allemaal te laten verlopen via één weg, met name het extranet op de 

website van de VREG. Bedrijven

De leveranciers van elektriciteit 

en aardgas en de netbeheerders 

van elektriciteits- en 

aardgasdistributienetten in het 

Vlaams Gewest LNE VREG lopend Via extranetrapportering wordt mogelijkheid geboden aan leveranciers en netbeheerders om rapporteringen automa>sch aan te leveren vanuit hun systemen. 

Aantal rapporteringen (2 maandelijkse, 1 per kwartaal en 1 jaarlijkse 

rapportering)  verlopen reeds via extranet.

LNE-008 Digitalisering aanvraag visverloven De mogelijkheid voorzien om visverloven ook via het internet aan te vragen. Burgers Vissers op openbaar water LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Vissers kunnen hun visverlof online aanvragen via www.visverlof.be. Hierdoor vermijden ze een verplaatsing 

naar het Postkantoor en kunnen ze van thuis uit op elke moment van de  dag hun visverlof aanvragen. De 

toepassing online visverloven wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Daling met 18.353€. In 2011 hebben 2.219 vissers hun visverlof online 

aangevraagd  (op een totaal van 63.178 vissers). De gemiddelde tijdsduur om 

een visverlof aan te vragen via internet wordt geraamd op 5 minuten; voor de 

post bedraagt dit naar schatting 30 minuten (verplaatsing van en naar 

postkantoor en wachttijd in het postkantoor). Netto betekent dit voor de burger 

een tijdswinst van 25 minuten voor de aanvraag van een visverlof via internet. 

De berekening van de daling op jaarbasis in administratieve lasten in 2011 voor 

de burger bedraagt dus 2.219 x (25/60)uur x 19,85 €/uur = 18.353€. Voor 2012 

LNE-009 Wildbeheerdatabank

Het gestandaardiseerd en centraal verzamelen van de afschotgegevens en de aanwezige 

wildstand in Vlaanderen om te kunnen komen tot een duurzamer wildbeheer en een 

uniforme verwerking van de jachtgerelateerde administratie. Burgers, Overheid Jagers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Het gaat om een actualisatie van de databank die als doel heeft om gestandaardiseerd en centraal 

administratieve gegevens m.b.t. het jachtwildbeheer in Vlaanderen te verzamelen om zo te kunnen komen 

tot een duurzamer wildbeheer en een uniforme verwerking van de jachtgerelateerde administratie.

Daling met 19.850€. Voor de jachtsector leidt dit tot een administratieve 

verlaging doordat zij op 1 locatie beschikken over de nodige formulieren voor het 

voeren van jachtgerelateerde administratie waarbij deze formulieren voor jager 

en overheid beschikbaar zijn en blijven. In de huidige aanpak is dit beperkt tot 

jagers die lid zijn van een wildbeheereenheid, wat betekent 182 

wildbeheereenheden met hun leden waarbij een groot deel van de administratie 

door het secretariaat van een wbe wordt gevoerd. Verder gaat het niet over alle 

administratieve documenten m.b.t; jacht, maar zijn het aantal documenten 

beperkt waarvoor deze mogelijkheid zal bestaan. Globaal is er sprake van 

ongeveer 10 documenten die momenteel ontwikkeld worden waarbij de 

inschatting is dat er in totaal sprake is van ongeveer 6000 dossiers per jaar. De 

geschatte administratieve besparing hierbij is 10 min per dossier welk vandaag 

LNE-010 Jachtexamendatabank

De jachtexamendatabank behelst de opslag van alle gegevens met betrekking tot het 

jachtexamen. De huidige toepassing werkt niet optimaal. Daarom werd geopteerd voor 

het vergroten van het gebruiksgemak Burgers Jagers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

Het gaat om een actualisatie van de huidige databank zodat kandidaten zich online kunnen inschrijven en 

online kunnen betalen voor deelname aan het jachtexamen. 

6,616€. Jaarlijks ongeveer 500-700 kandidaten die zich inschrijven voor het 

theoretisch jachtexamen en 400-600 die zich inschrijven voor het 

praktijkexamen. De gemiddelde tijdsduur om een zich in te schrijven voor het 

jachtexamen via internet wordt geraamd op 10 minuten; voor de post bedraagt 

dit naar schatting 30 minuten (verplaatsing van en naar postkantoor en 

wachttijd in het postkantoor). Netto betekent dit voor de burger een tijdswinst 

van 20 minuten voor de inschrijving. De berekening van de daling op jaarbasis in 

LNE-011

Tool huishoudelijke afvalstoffen in kader van 

slagkrachtige overheid (integratie in webloket 

voor gemeenten)

De bedoeling van het project is, om deze vooraf ingevulde informatie, uit te breiden met 

informatie over diverse huishoudelijke afvalstromen die reeds via een andere weg de 

OVAM bereikt hebben. Overheid Lokale besturen LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

De bevraging over  2011 in  2012 werd gerationaliseerd zodat de gemeenten vanaf 2012 via een 

eenvoudiger enquête bevraagd worden. Daarnaast werden alle gegevens die vroeger op papier werden 

verzameld nu via een online-enquête verzameld.

0.5 VTE niveau C (OVAM)

winst bij de 306 Vlaamse gemeenten is moelijk in ter schatten. De enquete is 

eenvoudiger,  maar er was wel een aanpassing nodig aan een nieuwe manier van 

werken. In het eerste jaar werden bvb extra opleiidngen voorzien, zodat er in 

2012 relatief weinig winst zal zijn geboekt.

LNE 012

Optimalisatie gegevensuitwisseling tussen 

OVAM en de gemeenten

Een webloket ter beschikking stellen van de gemeenten moet hen toelaten om de 

gegevens uit de gemeentelijke inventaris te beheren en met de OVAM uit te wisselen. Overheid Lokale besturen LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond Het webloket voor gemeenten zit in productiefase en wordt gebruikt.

Het webloket voor gemeenten is operationeel sinds december 2012. Eind 

december werd deze tool reeds door 40 gemeenten gebruikt om gegevens over 

te maken aan de OVAM.
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LNE-013

Verhoging van efficiëntie en effectiviteit van 

de afvalstoffenmelding via het IMJV

Dit project bevat ondermeer: - Rationalisering van het aantal te bevragen sectoren - 

Verlaging administratieve lasten (IMJV-rapportering) voor de kleinste bedrijven (< 20 

werknemers) - Automatische communicatie van IMJV gegevens naar OVAM en validatie - 

Realisatie van een automatische communicatie van administratieve bedrijfsgegevens van 

het IMJVloket naar het Centraal bedrijvenbestand (CBB) en zo naar de OVAM-

databanken Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Back office IMJV is volledig gerealiseerd. Er is een automatische gegevens overdracht van de IMJV gegevens 

uit het IMJV-loket naar de OVAM-databanken.  Er werd een automatische validatiemodule voor 

inhoudelikke validatie van de meldingsgegevens in productie genomen.

Wat betreft de administratieve lasten voor bedrijven werd geopteerd voor een tweejaarlijkse campagne 

(pare jaren 1500 PRTR-bedrijven, onpare jaren  steekproef van 14000 bedrijven). Globaal gezien zullen we 

dus ongeveer 8000 bedrijven per jaar bevragen.ging.

Globaal gezien 20.000 euro winst per jaar door minder outsourcingkost voor 

OVAM.

Ongeveer 0.2 VTE winst bij OVAM door minder personeel nodig voor validatie.

De grote winst voor de OVAM zal zitten in het vroeger beschikbaar zijn van de 

afvalstatistieken zodat deze meer relevantie krijgen vooor het beleid. 

De grote winst zal plaatsvinden bij de bedrijven. De minimale kost voor het 

invullen van een IMJV is geraamd op 250 euro.  250 euro * 8000 = 2 miljoen euro 

winst per jaar voor de ondernemingen

LNE-014

Herwerkte formulieren voor 

milieuvergunningsaanvraag en meldingen

Er werd naar gestreefd de opbouw van de formulieren logischer te maken en overtollige 

gegevens zoals de statuten en Vlarem-vergunningsbesluiten niet langer op te vragen. Bedrijven, Burgers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond De formulieren zijn nu gebruiksvriendelijker, duidelijker en eenvoudiger.

Het kwaliteitslabel "eenvoudig formulier" werd nog niet behaald maar de nodige 

stappen hiertoe worden genomen.

LNE-015

Herziening van rubrieken van de Vlarem-

indelingslijst

Alle inrichtingen die hinderlijk geacht worden voor mens en milieu worden in drie 

klassen ingedeeld, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan 

verbonden milieu-effecten. Door het verhogen van bepaalde indelingscriteria 

verschuiven 1.250 ingedeelde inrichtingen van de eerste naar de tweede klasse en 7.000 

van de tweede naar de derde klasse. Het gaat in hoofdzaak om de drempels voor 

‘geïnstalleerde totale drijfkracht’ die worden verhoogd en afhankelijk gemaakt van de 

stedenbouwkundige ligging. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

De verhoging van de indelingscriteria brengt enerzijds met zich mee dat een eenvoudigere procedure van 

toepassing wordt (de tweede klasse procedue is eenvoudiger dan de eerste klasse procedure en de derde 

klasse bedrijven zijn meldings en niet vergunningsplichtig) en leidt anderzijds tot minder zware 

verplichtingen voor de exploitant (vb de verplichte erkende milieucoördinator geldt alleen voor bedrijven 

van de eerste klasse).

Raming lastenverlaging ten gevolge van:

-  de eenvoudigere milieuvergunningsprocedure:  1.250 x 250 = 312.500 € per 

jaar;

-  wegvallen van veplichting tot aanstellen van een milieucoördinator: 1.250 x 

2.500 = 3.125.000 euro.

De globale lastenvermindering wordt dus geraamd op  3.437.500 euro per jaar 

LNE-016 Erkenningenbesluit

Dit project bevat ondermeer: 

- Integratie en harmonisatie van de bestaande erkenningen 

- Modernisering van de procedures 

- Voorwaarden tot erkenning worden afgeslankt 

- Erkenningen worden voor onbeperkte termijn verleend 

- Erkenning van rechtswege 

- Gelijkwaardigheidtoets voor buitenlandse titels Bedrijven, Burgers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond Harmonsering en vereenvoudiging van de voorwaarden en de procedures

De totale administratieve last bedraagt dan in totaal slechts 9,300 € per jaar in 

Vlaanderen, een vermindering met  ongeveer 2,3 miljoen € uitgaande van de 

hypothese dat elke burger en elke erkende technicus zich aan de regls houdt, of 

een reële administratieve lastenvermindering met 450.700 €.

LNE-017

Opnemen van de VLAREBO-rubrieken in de 

Vlaremindelingslijst

Er werd voor gekozen voormelde lijst in het VLAREM te integreren door een nieuwe 

achtste kolom toe te voegen aan de indelingslijst in bijlage I van VLAREM I. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

De Vlarebo-lijst werd geïntegreerd in de achtste kolom van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem I. Door de 

bereikte afstemming wordt verdere vervollediging en consultatie van de gemeentelijke inventaris door de 

gemeente eenvoudiger.

LNE-017

Opnemen van de VLAREBO-rubrieken in de 

Vlaremindelingslijst

De lijst van risico-inrichtingen met vermelding van de voorgeschreven frequentie van het 

periodieke bodemonderzoek was vervat in het Vlaams Reglement betreffende de 

Bodemsanering van 14 december 2007 of het Vlarebo. Er werd voor gekozen voormelde 

lijst in het VLAREM te integreren door een nieuwe achtste kolom toe te voegen aan de 

indelingslijst in bijlage I van VLAREM I. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Het is voor de burger eenvoudiger om te weten in welke gevallen een oriënterend bodemonderzoek 

verplicht is.

De geïntegreerde lijst is makkelijker te vinden en te hanteren. 

LNE-018

Als criterium voor de indeling van een lozing 

wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen 

lozing met en zonder gevaarlijke stoffen

Voor de lozingen van bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³/h bij lozing van onbehandeld 

afvalwater, respectievelijk van meer dan 5 m³/h bij lozing van behandeld afvalwater – 

voor wat de indeling betreft - geen onderscheid meer gemaakt tussen bedrijfsafvalwater 

met of zonder één of meer gevaarlijke stoffen. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Dit onderscheid was een moeilijke oefening voor de burger. Door het opheffen ervan wordt de regelgeving 

vereenvoudigd.

LNE-019

Uniek gemeentelijk loket milieuvergunning – 

stedenbouwkundige vergunning

Sinds 1 januari 2010 kunnen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning 

gezamenlijk worden aangevraagd bij het uniek gemeentelijk loket indien zij wederzijds 

aan elkaar gekoppeld zijn én indien voor beide aanvragen het college van burgemeester 

en schepenen het bevoegde vergunningverlenende bestuursorgaan is. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Een aanvraag voor de exploitant, één adviesaanvraag voor de adviesverlenende overheden, een beslissing 

voor de vergunningverlenende overheden.

Bij het uniek loket werd eerder een organisatorische afstemming beoogd van beide vergunningsaanvragen 

voor inrichtingen van de tweede klasse. De omgevingsvergunning gaat veel verder en beoogt niet alleen één 

procedure (één aanvraag, één adviesronde, één beslissing) maar ook een geïntegreerde beoordeling. Voor 

meer details over de administratieve lastenverlaging kan verwezen worden naar het document van de 

Vlaamse Regering met als referentie VR20082305 DOC.0471/1, gevoegd als bijlage. (Bijlage bij de nota aan 

de Vlaamse Regering inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 

1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de 

stedenbouwkundige en milieuvergunning en houdende wijziging van het decreet van 22 december 2006 

houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van 

gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-

decreet)

De administratieve lastenverlaging werd in het totaal geraamd op 292.796 euro, 

met een administratieve lastenverlaging van 62.538 euro voor de aanvragers en 

230.258 euro kostenbesparingen voor de gemeenten. Het effect van deze 

vereenvoudigingsoefening moet nog onderzocht en geëvalueerd worden.

Weinig gebruikte mogelijkheid.

LNE-020

Openbaar onderzoek – bekendmaking op 

website

In uitvoering van het Verdrag van Aarhus en de Europese inspraakrichtlijn werden een 

aantal VLAREMbepalingen over het openbaar onderzoek gewijzigd in 2005 waardoor 

gemeenten het openbaar onderzoek met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag 

over een eerste klasse bedrijf kunnen bekend maken op hun website. Overheid LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Kostenbesparing mogelijk op bekendmaking openbaar onderzoek: vroeger enkel in minimum 

twee dag- en/of weekbladen waarvan één met regionaal karakter, nu ook mogelijk in minstens 

een dag- of weekblad met regionaal karakter en op website van de gemeente

LNE-021 Afstemmen beroepstermijnen

Met het verzameldecreet leefmilieu van 2008 werden de termijnen voor het indienen 

van een beroep inzake wijziging van de vergunningsvoorwaarden en inzake de schorsing 

en opheffing van de milieuvergunning gelijkgeschakeld en verlengd tot 30 dagen. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

 Wie een beroep wil instellen tegen een beslissing tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden of een 

beslissing tot schorsing of opheffing van de milieuvergunning, beschikt nu net als voor een beroep tegen de 

beslissing over een milieuvergunning, over een termijn van 30 dagen. Door de gelijkschakeling van de 

beroepstermijnen worden vergissingen vermeden.

LNE-022

Rapportering van controles door 

brandertechnici

Met het oog op het mogelijk maken van een controle van de taken van de erkende 

technicus, moet deze uiterlijk 2 maanden na het verloop van elk kalenderjaar een 

overzichtslijst van alle installaties die hij dat kalenderjaar heeft gekeurd, onderhouden of 

aan een verwarmingsaudit heeft ontworpen, samen met het eindresultaat (al dan niet in 

orde bevonden) van de controle, aan de afdeling Milieuvergunningen bezorgen.

Deze rapportering wordt vervangen door een systeem van selectief aanschrijven waarbij 

alleen een overzicht van de laatste vijf uitgevoerde werkzaamheden opgevraagd wordt. 

Bedrijven Erkende technici LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

Voor de technici is de omslachtige verplichting tot jaarlijkse uitgebreidde verslaggeving vervangen door door 

een systeem van selectief aanschrijven waarbij alleen een overzicht van de laatste vijf uitgevoerde 

werkzaamheden opgevraagd wordt. Hierdoor gebeurt de controle op recente prestaties van de technici. Dit 

geeft een correcter beeld.

De totale vermindering van de administratieve last wordt geraamd op meer dan 

2 miljoen euro per jaar, berekend op basis van jaarlijks 1,9 miljoen te 

rapporteren keuringen, onderhoudsbeurten en verwarmingsaudits, uitgaande 

van twee minuten per rapportering aan een uurtarief van 34 euro. Uitgaande 

van 20 werkzaamheden per bladzijde stemt dit overeen met circa 95,000 

bladzijden papier.

LNE-023

Vereenvoudiging plannings en 

vergunningsprocessen

LNE werkt in samenwerking met de beleidsdomeinen RWO, MOW,… en andere actoren 

een nieuw gebiedsgericht planningsproces uit, waarbij de effecten voor milieu, naast 

andere effecten, zo vroeg mogelijk in het proces of in de opmaak van een project worden 

geïntegreerd en onderzocht Bedrijven, Burgers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

LNE-024

Wijziging Vlarebo (Vlaams Reglement 

betreffende de bodemsanering de 

bodembescherming)'

Het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming diende 

gewijzigd te worden naar aanleiding van o.a. de nieuwe bepalingen in het Bodemdecreet 

van 27.10.2006 Bedrijven, Burgers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

- wettelijke verankering van het lopende beleid; 

- kortere en efficiëntere procedures met minder vormvereisten; 

- regelgeving op maat (nieuwe instrumenten) 

LNE-025 Eenmalige perceelsregistratie en -identificatie

De aangifte van percelen bij de VLM – afdeling Mestbank en bij het Agentschap voor 

Landbouw en Visserij wordt geïntegreerd in 1 document nl. de verzamelaanvraag. Bedrijven

Landbouwers die gronden 

gebruiken LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

Landbouwers moeten minder formulieren invullen, slechts eenmaal percelen registreren en hun bedrijf 

uniek identificeren. Doordat landbouwers op dezelfde manier geïdentificeerd zijn bij de Mestbank en bij het 

ALV, kunnen gegevens over bedrijven op een eenvoudige manier uitgewisseld worden. 3.599.800 euro

LNE-026

Koppeling dierbezetting met gegevens 

Dierengezondheid Vlaanderen (Sanitel)

Dit project maakt het mogelijk dat de landbouwers geen aangifte meer bij de VLM – 

afdeling Mestbank moeten doen van het aantal runderen. Deze gegevens verkrijgt de 

VLM rechtstreeks van Dierengezondheid Vlaanderen Bedrijven

Landbouwers die runderen 

houden LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De administratieve last wordt verminderd doordat de landbouwer bij de VLM – afdeling Mestbank geen 

aangifte meer moet doen omtrent het aantal runderen en geen dierregister voor runderen meer moet 

bijhouden. 1.647.117,50 euro
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LNE-027

Uitbreiding overdracht van grond gedurende 

het jaar – overlater en overnemer kunnen 

vragen om samen te worden beoordeeld

De administratieve last wordt verminderd doordat de landbouwer minder documenten 

moet opmaken om er voor te zorgen dat de verhouding tussen de hoeveelheid mest 

aangerekend aan overlater en overnemer correct is. Bedrijven

Landbouwers die in de loop van 

het jaar landbouwgronden 

overlaten of overnemen LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- Met een beperkte administratieve last worden een correcte berekening van de productiecijfers van het 

melkvee en de balans mogelijk.

- Verwerking van dossiers via automatische processen is mogelijk

- Administratieve verwerking sluit zeer dicht aan bij de bedrijfsvoering in de praktijk en is op die manier voor 

de landbouwers de meest logische verwerking. 110.980 euro

LNE-028 Erkenning laboratoria (dienstenrichtlijn)

Dit project maakt het mogelijk dat de laboratoria voor onbepaalde duur worden erkend. 

Hierdoor moeten de labo’s maar 1 keer een aanvraag tot erkenning indienen. De 

aanvraag tot erkenning kan gebeuren via een digitaal loket (éénloket). Bedrijven Erkende laboratoria LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- sterke vereenvoudiging van de procedure en voorwaarden voor een erkenningsaanvraag voor de 

laboratoria;

- meer rechtszekerheid voor de erkende laboratoria bij het ontplooien hun economische activiteiten 

aangezien de erkenning voor onbepaalde duur loopt. Dit laatste maakt het wel noodzakelijk de kwaliteit van 

de dienstverrichting op geregelde tijdstippen te toetsen.

57.500 euro

LNE-029 Decreet landinrichting

Doelstelling van het decreet landinrichting is het bieden van een breed inzetbare 

‘instrumentenkoffer’ om oplossingen op maat te bieden voor projecten in de open 

ruimte. De ‘instrumentenkoffer’ bevat diverse inrichtingsinstrumenten op het gebied van 

inrichtingswerken, beheer en grondmobiliteit (inclusief hieraan gekoppelde 

vergoedingenregelingen) die op maat en in onderlinge samenhang kunnen worden 

ingezet ter realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het 

behoud en de ontwikkeling van de open ruimte in Vlaanderen.  

In vergelijking met de huidige werking van landinrichting wordt enerzijds de inhoud van 

de ‘instrumentenkoffer’ uitgebreid. Anderzijds kunnen de diverse instrumenten niet 

enkel via de procedure landinrichting worden ingezet, maar kan dit ook worden 

gekoppeld aan de besluitvorming of in uitvoering van diverse projecten, plannen en 

programma’s van de Vlaamse Overheid, die gericht zijn op de inrichting en het beheer 

van de open ruimte. De ontsluiting van de instrumenten wordt hierbij niet enkel 

verbreed, maar ook procedureel vereenvoudigd. Burgers LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) lopend

 Het ontwikkelen van deze instrumentenkoffer zal er toe leiden dat doorlooptijden naar alle 

waarschijnlijkheid verkort gaan kunnen worden. Immers procedures worden aan de instrumenten 

verankerd; ieder instrument heeft dus zo zijn eigen procedure. Een ‘licht’ instrument (bv. 

beheerovereenkomsten) heeft ook geen zware procedure nodig terwijl een herverkaveling, gezien de 

mogelijke impact op eigendom en gebruik, wel toch een aantal stappen moet doorlopen. De procedure om 

de instrumenten in te zetten is redelijk eenvoudig: ofwel wordt een landinrichtingsplan opgemaakt ofwel 

wordt via een inrichtingsnota de inzet van de instrumenten geargumenteerd. In een projectgebied kan in de 

tijd gefaseerd worden, maar ook in de ruimte: een landinrichtingsplan kan m.a.w. over een specifiek 

deelgebied gaan of kan een aantal sneller uitvoerbare maatregelen uitwerken, waarna een daaropvolgend 

landinrichtingsplan andere knelpunten aanpakt. Zo wordt een flexibiliteit gecreëerd maar ook een 

verminderde doorlooptijd.

 

Kort samengevat, de administratieve vereenvoudiging volgt uit de verschillende procedurele 

vereenvoudigingen en verfijningen:

-       M.b.t. de procedure van de huidige landinrichting:

o    Advies van de programmacommissie (of nu: commissie voor landinrichting): enkel op niveau van de 

instelling van het project

o    Oprichting planbegeleidingsgroep op basis van aanduiding van betrokken entiteiten/organisaties (niet 

personen)

o    Planprogramma wordt optioneel

o    Landinrichtingsplannen kunnen gefaseerd opgesteld en uitgevoerd worden

-       M.b.t. het uitvoerend instrumentarium:

o    Modulair inzetbaar

o    Procedures gekoppeld aan de instrumenten zelf

o    Procedures vereenvoudigd (bv. de herverkaveling)

-       M.b.t. de inzet van het instrumentarium:

o    De inzet kan zowel via de landinrichting gebeuren als in uitvoering van projecten, plannen en 

programma’s van de open ruimte, zonder dat hiervoor opnieuw een planvormingsprocedure doorlopen 

moet worden

LNE-030

Vereenvoudiging procedure en aanvraag 

gebruikerscompensatie / kapitaalschade-

compensatie

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt dat in Vlaanderen 38.000 ha extra 

natuurgebied en 10.000 ha bosgebied zullen gerealiseerd worden. Eigenaars en 

gebruikers die schade ondervinden ten gevolge van de afbakening van deze nieuwe 

‘groene’ gebieden, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen Burgers

Eigenaars van percelen, 

Gebruikers van percelen LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) lopend

Mbt het onderdeel gebruikerscompensatie werd een evaluatie van de procedure voor het aanvragen en 

toekennen van een gebruikerscompensatie voorbereid. De evaluatie bevat een aantal voorstellen om de 

wetgeving aan te passen zodat er een administratieve vereenvoudiging wordt bekomen waaronder het 

vereenvoudigen van de bewijslast van het gebruik van een perceel, een daling van het aantal opgevraagde 

documenten en het vermijden van het samen sporen van de procedure van de gebruikerscompensatie met 

onteigening. Daarnaast bevat de evaluatie ook nog verdere voorstellen voor juridisch-technische 

verbeteringen en verduidelijkingen zodat beter en eenvoudiger kan gecommuniceerd worden en minder 

betwistingen ontstaan. Mbt het onderdeel kapitaalschadecompensatie kan verwezen worden naar de 

evaluatie die werd uitgevoerd ikv het administratieoverschrijdend project voor de afbakening van de 

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) en de voorziene evaluatie van het decreet 

grond- en pandenbeleid dewelke in 2014 aan het Vlaams Parlement wordt gerapporteerd.

LNE-031

De vereenvoudiging van de 

energieprestatieregelgeving 2006: vervanging 

van het Energieprestatiedecreet van 7 mei 

2004 door het EPB-decreet van 22 december 

2006. Vereenvoudiging van de energieprestatieregelgeving Burgers, Overheid Gemeenten, De bouwheer LNE VEA afgerond Afschaffing van een aantal administratieve procedures en administratieve lasten

De totale vermindering van de administratieve lasten als gevolg van deze

wijzigingen aan het decretale kader bedraagt: 770.000 euro/jaar.

LNE-032 Wetsintegratie (PWI)

In dit interne ANB-project wordt gestreefd naar het integreren en vereenvoudigen van 

de regelgeving inzake natuur en bos. De aanpak gebeurt door middel van meerdere 

modules. Burgers

Zeer breed – alle burgers die 

met natuur- en bosregelgeving 

te maken kunnen krijgen. LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend Streven naar een gestroomlijnde regelgeving gekenmerkt door transparantie en efficiëntie. 

Tussentijds, zeer voorlopig resultaat: een daling met 2.089, 18€. Een volledige 

kwantitatieve analyse zal pas gevoerd kunnen worden wanneer dit dossier zich 

verder ontwikkeld heeft tot het stadium dat duidelijk is welke thema’s en acties 

worden overwogen om aangepast te worden. Voor één klein onderdeel van dit 

project (integratie van de regelgeving inzake de vergoeding van wildschade, als 

onderdeel van de module m.b.t. integratie van de jachtregelgeving) werd de 

analyse inzake de administratieve lasten reeds afgerond, met als resultaat een 

daling van de lasten met 2.089, 18€. 

LNE-033 Werkgroep ‘Versnellen investeringsprojecten’ Minder administratieve belasting bij het uitvoeren van investeringsprojecten Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

LNE-034

Aanpassing van de procedure inzake 

aanvragen van machtigingen in kader van 

bosbeheer (art. 90 en 97 Bosdecreet)

De procedure wordt aangepast in de zin dat het niet langer nodig is om bepaalde 

machtigingen te verkrijgen in het geval men beschikt over een goedgekeurd 

bosbeheerplan. Bedrijven, Burgers

Eigenaars van bossen met 

goedgekeurd bosbeheerplan LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Eigenaars van bossen die beschikken over een goedgekeurd bosbeheerplan moeten geen afzonderlijke 

machtigingen meer aanvragen voor het uitvoeren van bepaalde beheerwerken die voorzien zijn in het 

(goedgekeurde) bosbeheerplan. 

Daling met 655,1€. Voor dit bedrag werd de volgende berekening gebruikt: (de 

tijdbesteding (45 minuten)x de standaardkost (19,85€) + de out-of-pocket-kost 

(0,71€)) x het aantal dossiers dat niet meer moet behandeld worden ten gevolge 

van de wijziging van de regelgeving (42)=655,1 €. 

LNE-035

Administratieve vereenvoudigingen in het 

Soortenbesluit van 15 mei 2009

Met dit besluit werd in aanzienlijke mate de regelgeving inzake bescherming en beheer 

van dier- en plantensoorten geïntegreerd en vereenvoudigd

Burgers, 

Organisaties

Vogelhouders en 

vogelhoudersverenigingen LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Voor de individuele vogelhouder zijn vrijwel alle administratieve verplichtingen die vroeger bestonden (rode 

steekkaart, rode inventaris) weggevallen. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de administratieve 

last in hoofde van deze vogelhouders. 

Daling met 595.500€. Dit zeer hoge bedrag is het gevolg van de volgende 

berekening: uitgaande van een totaal van 3 uur (180 minuten) per jaar x de 

standaardkost van 19,85 x een voorzichtige schatting van het betrokken aantal 

vogelhouders (10.000)=595.500€

LNE-036

Administratieve vereenvoudigingen m.b.t. de 

natuurvergunningsplicht

Door middel van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 werd, naast het 

vaststellen van een procedure voor de vergoeding van schade door jachtwild en door 

beschermde soorten dieren, ook een nieuw hoofdstuk IV ingevoerd in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vasttelling van de nadere regels ter uitvoering van 

het decreet natuurbehoud. Het was de bedoeling de procedure inzake de 

natuurvergunning transparanter te maken en te vereenvoudigen. Burgers

Aanvragers van een 

natuurvergunning LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Dit besluit zorgde enerzijds voor een vermeerdering van de administratieve lasten (door invoeren van een 

administratieve procedure tot vergoeding van wildschade) en anderzijds voor een vermindering van de 

administratieve lasten, door vereenvoudiging van de procedure inzake de natuurvergunning. 

De vermeerdering van de administratieve lasten door dit initiatief bedraagt 

11.639 euro. De vermindering van de administratieve lasten door dit initiatief 

werd niet becijferd, maar mag worden verondersteld op zijn minst de hiervoor 

vermelde vermeerdering teniet te doen."
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LNE-037

Administratieve vereenvoudigingen m.b.t. het 

jachtvoorwaardenbesluit

Het ANB heeft aan het kabinet van minister Schauvliege een ontwerpbesluit tot wijziging 

van het jachtvoorwaardenbesluit (BVR 30/05/2008) voorgelegd. Een van de 

doelstellingen van het ontwerp is te komen tot een administratieve vereenvoudiging 

voor jagers. Burgers Jagers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Het wijzigingsbesluit beoogt enkele administratieve vereenvoudigingen: de bijzondere bejaging van grof 

wild moet nog slechts één maal per jaar (in plaats van telkens afzonderlijk) worden aangemeld bij de 

overheid en de verplichte melding van het beoefenen van de zondagsjacht worden afgeschaft. Daarnaast is 

het de bedoeling dat er tevens een administratieve verplichting wordt bij gecreëerd: het mogelijk maken 

van de bijzondere bejaging op de vos, wat dan eveneens het vervullen van een administratieve verplichting 

omvat in de zin van een melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Dit regelgevend initiatief zorgt voor zowel daling als stijging van de 

administratieve lasten. Uiteindelijk is het saldo positief: er wordt een globale 

daling van 5.359,5€  gerealiseerd. De daling van de administratieve lasten 

bedraagt in totaal 10.322 € (4.962,5€ + 5.359,5€). Voor dit bedrag werd het 

resultaat samengeteld van twee realisaties tot vermindering van de 

administratieve lasten. In de eerste plaats gaat het om de vermindering van de 

administratieve last voor het uitoefenen van bijzondere bejaging op grof wild: 

(de tijdbesteding (30 minuten)x de standaardkost (19,85€) x het aantal dossiers 

dat niet meer moet behandeld worden ten gevolge van de wijziging van de 

regelgeving (een schatting van 500 per jaar)=4.962,5€. In de tweede plaats is er 

de afschaffing van de verplichte melding voor beoefenen van zondagsjacht: (de 

tijdbesteding (15 minuten)x de standaardkost (19,85€) x het aantal meldingen 

dat niet meer moet gedaan moet worden ten gevolge van de wijziging van de 

regelgeving (1080 per jaar)=5.359,5€. De stijging van de administratieve lasten 

bedraagt 4.962,5€. Voor dit bedrag werd de volgende berekening gebruikt: (de 

tijdbesteding (30 minuten)x de standaardkost (19,85€) x het aantal dossiers dat 

niet meer moet behandeld worden ten gevolge van de wijziging van de 

regelgeving (een schatting van 100 meldingen per provincie per jaar, voor vijf 

provincies geeft dat een totaal van 500)=4.962,5€. 

LNE-038

Vereenvoudiging procedures erkenning 

actoren vervoer afvalstoffen

De doelstelling is het vervoer van en handelen en makelen in afvalstoffen aan 

voorwaarden en regels te kunnen onderwerpen, waar nodig, en zonder onnodige 

administratieve last te creëren Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Erkenningsprocedure voor overbrengers werd omgezet in een eenvoudige registratie als IHM. Bedrijven 

moeten geen dossiers meer opmaken, maar een eenvoudige registratieformulier is voldoende. 

De registratie blijft 10 jaar geldig ipv 5 jaar voorheen.

De verplichte verzekering voor milieuschade werd opgeheven

Een beperkt deel van de IHM  moeten een kwaliteitsborgingsysteem hebben en elke vier jaar een keuring 

laten uitvoeren.

0.3 VTE niveau B (OVAM) wegens wegvallen van dossierbehandeling 

De winst bij de bedrijven is moeilijk in te schatten. Men moet geen dossiermeer 

opmaken, maar moet een kwaliteistborgingsysteem opzetten en een keuring 

laten uitvoeren om de vier jaar. Dit zou mekaar kunnen opheffen.

Het wegvallen van de verzekering voor IHM  is zeker een relevante winst voor de 

bedrijven.

LNE-039 Vereenvoudiging watertoets

Het doel van de watertoets is dat bij elke (overheids)beslissing rekening wordt gehouden 

met het watersysteem en het waterbeleid.

Bedrijven, Burgers, 

Overheid LNE

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur 

en Energie (Vlaamse 

Milieumaatschappij) afgerond

De wijzigingen besluit watertoets hebben enkel lastenverminderingen bij overheden :

vergunningverleners of instanties die plannen/programma’s goedkeuren 

Invoering positieve lijst : toename werklast instanties die plannen op lijst

goedkeuren met 16345 euro (0,18 VTE), gedragen door 4 verschillende

administraties. Verder is er voor beleidsdomein RWO geschatte afname

beheerkosten van 55917 euro (0,61 VTE), Voor adviesverlenende

instanties wordt reductie beheerkost van 16870 euro (0,18 VTE) verwacht,

vooral bij Vlaamse Milieumaatschappij.De totale afname van de

beheerkost wordt geraamd op 56441 euro (0,61 VTE).  

LNE-040 Afwijkingsaanvragen verminderd

Exploitanten kunnen aan de minister die bevoegd is voor milieu, vragen om van 

bepaalde voorschriften van de milieuregelgeving, vervat in VLAREM II, te mogen 

afwijken. Na tal van afwijkingsaanvragen van bakkerijen op de verplichte hoogte (2,5m) 

voor de lokalen in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, werd beslist deze 

verplichting op te heffen. Doorslaggevend element hierbij was dat de bepaling geen 

invloed heeft op de hinder die mens en milieu kunnen ondervinden van de exploitatie 

van de bakkerij of een andere inrichting uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie. De 

verplichtte kadebreedte van zwembaden gaf eveneens regelmatig aanleiding tot 

afwijkingsaanvragen. Ook hier gaat het niet om een milieu-technische bepaling in de 

strikte zien van het wordt. Gezien het belang voor de veiligheid van de 

zwembadbezoekers werd er hierbij voor geopteerd de verplichting te behouden maar 

aan de overheid die in eerste aanleg over de vergunningsaanvraag beslist, de 

mogelijkheid te geven om in de milieuvergunning een afwijkende bepaling in te Bedrijven bakkerijen, zwembaden LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

Het wegvallen van de verplichte hoogte van 2,5 m voor lokalen in de voedings- en genotsmiddelenindustrie 

brengt met zich mee dat er dienaangaande geen afwijkingsaanvragen meer worden ingediend. Wat de 

verplichtte kadebreedte voor zwembaden betreft wordt de meer omslachtige afwijkingsprocedure 

vervangen door de mogelijkheid om in eerste aanleg een afwijkende bepaling in de milieuvergunning op te 

nemen.

Sinds de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 

november 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2010, zij 

er een 10-tal afwijkingsdossiers per jaar minder.

LNE-041

Wegwerken van vermijdbare administratieve 

lasten in de sectorale voorwaarden op 

aangeven van sectoren

Momenteel worden mestverwerkers geconfronteerd met een dubbele registerplicht, 

zowel in het kader van het VLAREM als het Mestdecreet moeten een aantal gegevens in 

een register bijgehouden te worden. Een groot deel van deze gegevens zijn overlappend, 

wat de administratieve belasting voor de verwerkers nodeloos verhoogt. Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

LNE-042 Rekenprogramma’s BASistent

Die naam is een samentrekking van BAS (bedrijfsadvies en sensibilisering, de 

begeleidingsdienst van de Mestbank) en assistent. De programma’s zijn in de eerste 

plaats dan ook bedoeld als hulpmiddel voor de land- en tuinbouwer in zijn bemestings-

management. In 2010 werden van een aantal BASisstenten nieuwe, actuele versies 

gemaakt. De BASsistenten kunnen gedownload worden op de website van de VLM. Bedrijven Landbouwers LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

– afdeling Mestbank.

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- landbouwers kunnen de gegevens uit de rekenprogramma ’s gemakkelijk gebruiken voor hun verdere 

boekhouding;

- lager risico op fouten en ermee samenhangende geldboetes, doordat deze rekenprogramma ‘s een aantal 

controles automatisch doorvoeren;

- snellere verwerking door de Mestbank, doordat met gestandaardiseerde formulieren gewerkt wordt die 

ook beter leesbaar zijn. Het risico op fouten bij de verwerking van deze formulieren vermindert hierdoor 

ook;

- eenvoudiger te archiveren. Totaal 167.030 euro (Bemestingsplan en -register: 141.240 euro / NER: 6.320 

euro / Verwerking: 8.250 euro / Opslag: 11.200 euro)

LNE-043 Formulieren mestreglementering

Formulieren worden zodanig opgemaakt dat ze voldoen aan de kenmerken voor het 

verkrijgen van het kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’. De formulieren worden hierdoor 

gebruiksvriendelijker en eenvoudiger om in te vullen. Bedrijven

Iedereen die formulieren moet 

invullen in uitvoering van het 

Mestdecreet LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- 83 formulieren in het kader van de mestreglementering hebben het kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’ 

verkregen.

- 2 formulieren in het kader van de mestreglementering die nog geen kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’ 

hebben verkregen, worden aangepast zodat ze voldoen aan de kenmerken voor het verkrijgen van het 

kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’. 

Formulieren met het kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’ bieden verschillende voordelen, zowel aan de 

burgers die de betrokken formulieren moeten invullen, als aan de overheid die deze formulieren moet 

verwerken.

De voornaamste voordelen voor de burgers zijn dat formulieren met het kwaliteitslabel ‘eenvoudig 

formulier’ gemakkelijker in te vullen zijn. Hierdoor moet de betrokkene minder tijd besteden aan het 

invullen van het formulier. Ook is het bij het invullen duidelijker welke gegevens gevraagd worden, wat een 

vermindering betekent van het risico op fouten bij het invullen van formulieren. Totaal 4.200 euro (formulieren m.b.t. aangifte: 3.750 euro / formulieren m.b.t. 

erkenning van mestvoerders: 450 euro) 

LNE-044 Vereenvoudiging van de energiewetgeving Meer coherente energieregelgeving Burgers LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) afgerond

LNE-045

Verbetervoorstellen voor subsidies van het 

beleidsdomein LNE aan lokale overheden op 

basis van een integrale evaluatie

Via een studieopdracht zullen onderbouwde en implementeerbare verbetervoorstellen 

geleverd worden voor meer effectieve, eenvoudige en onderling afgestemde 

milieusubsidies aan lokale overheden. Overheid lokale besturen LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

LNE-046

Digitaal indienen van 

milieuvergunningsaanvraag en meldingen

Sinds begin 2009 kunnen de formulieren voor het indienen van een aanvraag van een 

milieuvergunning voor de exploitatie van een hinderlijke inrichting of voor de 

meldinghet melden van een dergelijke exploitatie zullen digitaal kunnen worden 

ingevuld en ingediend via het eMIL-milieuvergunningenloket.                                                  Bedrijven LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

Sinds 2009 kunnen de formulieren digitaal worden ingevuld. De verwezenlijking van de mogelijkheid om 

aanvraagformulieren  digitaal in te dienen wordt nog verder voorbereid. 

LNE-047 Digitale mestbankaangifte

Dit project maakt het mogelijk dat landbouwers hun aangifte in het kader van het 

Mestdecreet digitaal kunnen indienen. Bedrijven Aangifteplichtige landbouwers LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De administratieve last wordt verminderd doordat landbouwers hun aangifte in het kader van het 

mestdecreet digitaal kunnen indienen. Er moet geen papieren versie van de aangifte meer worden ingevuld 

en worden overgemaakt aan de VLM – afdeling Mestbank.

Tijdswinst in opzoeken en invullen door digitaal vooraf ingevulde gegevens + 

digitaal indienen i.p.v. per post geeft totale tijdswinst van 17 min per aangifte. 

Aan een  gemiddeld standaarduurtarief voor de landbouw van 30 EUR/uur geeft 

dit een lastenverlaging van 8,5 EUR per aangifte. In 2012 werden 7.058 aangiftes 

digitaal ingediend. De totale verlaging van administratieve lasten voor 2012 

bedraagt dus 59.993 EUR. Voor de komende jaren wordt een gelijkaardige 
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Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen (specifiek)
Beleidsdo

mein
Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

LNE-048 Loket mestverwerkingscertificaten

De mestverwerkingscertificaten kunnen online verhandeld worden waardoor de 

administratieve last verbonden aan de handel voor mestverwerkers, landbouwers en 

Mestbank wordt verminderd. Bedrijven

Bedrijven en uitbatingen die 

mest verwerken en landbouwers 

die mest dienen te verwerken LNE

Beleidsdomein Leefmilieu¸ 

Natuur en Energie (Vlaamse 

Landmaatschappij) afgerond

De administratieve last wordt verminderd doordat mestverwerkingscertificaten online verhandeld kunnen 

worden. Er moeten geen papieren documenten meer worden ingevuld, ondertekend en verstuurd.

De uitvoering van dit project heeft de volgende resultaten als gevolg:

- snellere verhandeling van mestverwerkingscertificaten;

- de Mestbank, de aanbieder en de afnemer krijgen zeer snel de gegevens en de resultaten van de aanvraag 

ter beschikking;

- de input bij de Mestbank wordt tot een minimum beperkt doordat de mestverwerker of landbouwer de 

input doet;

- door de automatische administratieve en inhoudelijke controle is er minder risico op fouten bij de 

aanvraag;

- automatisch is er een kleiner risico op boetes voor niet bewezen verwerkingsplicht omwille van 

administratieve fouten of nalatigheid.

18.000 euro

LNE-049

Vereenvoudiging decreet integraal 

waterbeleid

integratie en het in elkaar schuiven van de waterbeheerplannen maakt het

planningsproces duidelijker/transparanter, zowel voor de betrokken

administraties als voor de doelgroepen. Verder wordt het eenvoudiger gemaakt

om bezwaren en opmerkingen in te dienen tijdens openbaar onderzoek,

Daarnaast wordt een infoplicht ingevoerd bij onroerendgoedtransacties Burgers, overheid

burgers betrokken bij openbaar 

onderzoek en 

vastgoedtransacties, overheden 

die waterbeheerplannen maken LNE

Beleidsdomein leefmilieu, natuur 

en energie (Vlaamse 

Milieumaatschappij) lopend

verlichten planlast door afschaffen deelbekkenbeheerplannen//eenvoudiger indienen bezwaren en 

opmerkingen bij openbaar onderzoek//invoeren infoplicht bij onroerendgoedtransacties

afschaffing deelbekkenbeheerplannen : vermindering 121.745 € op jaarbasis 

voor de gemeenten en 144.087 € op jaarbasis voor de 

provincies//lastenvermindering burger openbaar onderzoek ; 167,5 uur en 1.122 

euro//infoplicht : administratieve last voor instrumenterende ambtenaren 

223.750 € op jaarbasis en voor de vastgoedmakelaars op 89.500 € op jaarbasis.

LNE-050

Integratie wet van 10 maart 1925 in het 

Energiedecreet

Integratie van de Elektriciteitswet van 10 maart 1925 in het Energiedecreet: 

vereenvoudiging van de procedure voor het gebruik van het openbaar domein door de 

netbeheerder Bedrijven

aardgasdistributienetbeheerders 

en 

elektriciteitsdistributienetbeheer

ders en de beheerder van het 

plaatselijk vervoernet van 

elektriciteit LNE VEA afgerond

Het ontwerp voorziet in een mate van integratie van de procedure tot het verkrijgen van de 

"domeintoelating" met de stedenbouwkundige procedure. Het ontwerp van decreet werd in december 2011 

definitief goedgekeurd door de VR en werd in het VP ingediend in januari 2012. Behandeling in voorjaar 

2012.

Een integratie van de procedure van de domeintoelating met de

stedenbouwkundige vergunningsprocedure zou aanleiding geven tot het

verminderen van de administratieve last van de netbeheerders met 1000

procedures. De gemiddelde loopduur wordt geschat op 32 uur per dossier. Dit

zou de volgende administratieve lastenverlaging met zich meebrengen: 1000 x

32 uur x 48 euro = 1.536.000 euro.

permanente omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning zal zowel in haar essentie als in haar procedurele 

mogelijkheden om  problemen en onregelmatigheden voor en tijdens de procedure te 

ondervangen tot administratieve lastenvermindering leiden. De vergunningverlening 

voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen en voor de exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen, die vandaag gebeuren in toepassing van respectievelijk de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunningsdecreet, worden 

geïntegreerd in het Omgevingsvergunningsdecreet. Projecten die kunnen bestaan uit  

stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en een exploitatie van ingedeelde 

inrichtingen, zullen in de toekomst worden vergund op basis van één 

vergunningsaanvraag, één procedure en via één beslissing.

bedrijven, overheid

exploitanten, 

vergunningverlenende en -

adviserende overheden LNE & RO

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) & 

Departement Rumte Vlaanderen lopend

In het huidige systeem moeten projecten die stedenbouwkundige handelingen en een exploitatie van een 

ingedeelde inrichting omvatten, zowel een stedenbouwkundie vergunningsprocedure als een 

milieuvergunningsprocedure doorlopen. Het omgevingsvergunningsdecreet integreet beide voormelde 

procedures in één omgevingsvergunningsprocedure. Voor de exploitant betekent dit één 

omgevingsvergunningsaanvraag in plaats van een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en een 

aanvraag van een milieuvergunning. Ook voor de adviesverlenende overheden en de vergunningverlenende 

overheden worden de adviesaanvragen en de beslissingen niet alleen op dezelfde wijze numeriek herleid 

maar zal de geïntegreerde beoordeling ook tot een betere beoordeling leiden.                                                                                                                                    

Naast de voormelde integratie voorziet de omgevingsvergunning ook in een permanente vergunning voor de 

ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De periodieke hervergunningsprocedure  en aanvraag worden aldus 

vervangen door een systeem van evaluaties. Hierdoor worden de administratieve lasten van de exploitant 

eveneens verminderd.   

Door het invoeren van een aantal procedurele mogelijkheden om de problemen en de onregelmatigheden 

voor en tijdens de procedure te ondervangen, zal het aantal procedures dat overgedaan moet worden, 

gereduceerd worden. Dit betekent eveneens een administratieve lastenvermindering voor de exploitant en 

de advies- en vergunningverlenende overheden.

Vlaremwijziging in het kader van de omzetting 

vande ETS-Richtlijn ( richtlijn 2003/87/EG zoals 

gwijzigd door richtlijn 2009/29/EG) 

monitoringsplan  broeikasgassen

Wijziging van het Vlarem I  (artikel 5, 6quater, §3 , 20,§2 en artikel 21)  door Vlaremtrein 

2012. De gewijzigde ETS-richtlijn vereist alleen dat bij  de aanvraag van een 

broeikasvergunning of een milieuvergunning voor een Y-rubriek een monitoringplan van 

de broeikasgassen wordt gevoegd en niet k bij eventuele latere wijzigingen van de 

vergunning voor de Y-rubriek. Het Vlarem I wordt in die zin aangepast. De afdeling 

bevoegd voor luchtverontreiniging moet dan ook niet langer bij elke mededeling kleine 

verandering of milieuvergunningsaanvraag advies verlenen, maar enkel indien het gaat 

om de aanvraag van, of de schrapping van een Y-rubriek. bedrijven, overheid

exploitanten van inrichtingen 

met een Y-rubiek, afdeling Lucht 

van het Departement LNE LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

De exploitanten van inrichtingen met een Y-rubriek zijn alleen  gehouden om bij de aanvraag van een 

milieuvergunning voor een Y-rubriek een monitoringplan van broeikasgassen bij te voegen.  Dit is niet langer 

vereist bij latere wijzigingenvan voormelde vergunning.                                                  De afdeling bevoegd 

voor luchtverontreiniging moet dan ook niet langer bij elke mededeling kleine verandering of 

milieuvergunningsaanvraag advies verlenen, maar enkel indien het gaat om de aanvraag van, of de 

schrapping van een Y-rubriek. 

een daling van de administratieve lasten met 4.659 € per jaar voor de BKG-

installaties

Aanpassing van sectorale voorwaarden voor 

zwembaden waarvoor geregeld een afwijking 

wordt toegestaan

Exploitanten kunnen aan de minister die bevoegd is voor milieu, vragen om van 

bepaalde voorschriften van de milieuregelgeving, vervat in VLAREM II, te mogen 

afwijken mits een voortstel van gelijkwaardige maatregelen. Na tal van toegestane 

afwijkingsaanvragen van een aantal sectorale bepalingen voor zwembaden, worden in 

de volgende  sectorale milieuvoorwaarden inzake zwembaden, naast de regel ook de 

voorwaarden voor een alternatief toegevoegd:

- Alle lokaalvloeren hebben een helling van 1 tot 2%;

- Het diepste punt van de zwembadbodem is voorzien van een afvoer voor een volledige 

lediging van het bad; 

- Voorschriften voor de aanleg van kaden  voor de afvoer van kuiswater; 

-  De omkleedcabines en kleedkamers zijn van het wisseltype zodat de geschoeide en de 

ongeschoeide zone van elkaar gescheiden worden;

- De aanwezigheid van afzonderlijke toiletten voor de baders;  

- De toiletten voor de ongeschoeide bezoekers zijn bevestigd aan de muur van de bedrijven, overheid

exploitanten van zwembaden, 

de minister LNE

Departement Leefmilieu¸ Natuur 

en Energie (DLNE) lopend

Door  voor bepaalde sectorale milieuvoorwaarden voor zwembaden naast de regel ook  een alternatief te 

vermelden, moet een exploitant die van de regel wil afwijken niet langer een afwijkingsaanvraag indienen 

en dient de minister en haar administratie niet langer dergelijke afwijkingsaanvragen te behandelen.
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Leefmilieu, Natuur en Energie

VGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)
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Leefmilieu, Natuur en Energie

VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 11,70%

Is de reductiedoelstelling behaald? selecteer ja/nee

Motiveer:
(motiveer)
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