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Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en 
bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van 
de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en 
artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de 
melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de 
voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname 
in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen

Bijlage II bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van 
de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en 
artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage II. Algemene aanvraagprocedure voor opname van stalsystemen in de 
'Lijst van ammoniakemissiearme stallen'

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure voor opname -  fase 1: Meetplan of 
gelijkgestelde metingen uit te voeren in het kader van de opname van een 
stalsysteem in de lijst van stalsystemen

Hoofdstuk 3. Aanvraagprocedure voor opname -  fase 2: Beoordeling van een 
aanvraag tot opname in de lijst van stalsystemen, na het uitvoeren van metingen 
overeenkomstig het meetplan of de goedkeuring van gelijkgestelde metingen 
Hoofdstuk 4. Organisatie
Hoofdstuk 5. Overgangsregeling voor luchtzuiveringssystemen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1.1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
1° administratief team: het Administratief Team Luchtemissies Veelteelt, 

vermeld in artikel 2.17.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne;

2° biobed: een luchtzuiveringssysteem waarbij de ammoniak door de 
microbiologie gehecht aan het vulmateriaal wordt omgezet in nitriet en 
nitraat;

3° biologisch luchtwassysteem: een luchtwassysteem waarbij de ammoniak 
eerst wordt afgevangen in een wasvloeistof en daarna door microbiologie 
wordt omgezet in nitriet en nitraat;

4° chemisch luchtwassysteem: een luchtwassysteem waarbij de ammoniak 
wordt afgevangen in een wasvloeistof en daarna door toevoeging van 
zuren wordt gebonden tot een zout;

5° diercategorie: een onderverdeling van een diersoort. Het betreft de 
volgende onderverdelingen:
a) Voor de diersoort Varkens:

1) Biggen, als vermeld in bijlage I, hoofdstuk 1, punt 1.2, 10°;
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2) Beren;
3) Kraamzeugen;
4) Guste en drachtige zeugen;
5) Vleesvarkens;

b) Voor de diersoort Pluimvee:
1) Opfokpoeljen van legkippen;
2) Legkippen inclusief (groot)ouderdieren van legkippen;
3) Opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren;
4) Slachtkuikenouderdieren;
5) Slachtkuikens;

6° lijst van luchtzuiveringssystemen: de lijst van opgenomen stalsystemen 
van het type biologisch of chemisch luchtwassysteem, en van het type 
biobed vermeld in hoofdstuk 5 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;

7° luchtwassysteem: een systeem waarbij de ammoniak wordt afgevangen in 
een wasvloeistof, waarna de wasvloeistof een behandeling ondergaat om 
de afgevangen ammoniak te verwijderen;

8° luchtzuiveringssysteem: biobed en luchtwassysteem;
9° meetplan: het plan dat een omschrijving geeft van het meetprotocol dat 

wordt gevolgd;
10° meetprotocol: het voorschrift dat gevolgd wordt bij het inplannen, 

opzetten en uitvoeren van de metingen en het verwerken en rapporteren 
van de resultaten;

11° Mestbank: de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij die bij 
het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij is opgericht;

12° P-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor pluimvee, 
vermeld in hoofdstuk 4 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;

13° V-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens, 
vermeld in hoofdstuk 3 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;

14° WeComV: het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, vermeld 
in artikel 2.17.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

Art. 1.2. Tenzij anders is bepaald, is deze bijlage van toepassing op alle types 
van stalsystemen, met inbegrip van de luchtzuiveringssystemen.

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure voor opname -  fase 1: Meetplan of 
gelijkgestelde metingen uit te voeren in het kader van de opname van een 
stalsysteem in de lijst van stalsystemen

Art. 2.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanvraag tot goedkeuring van een 
meetplan en de aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen in het 
kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen. Dit 
hoofdstuk en het volgende hoofdstuk bevatten samen de aanvraagprocedure 
voor de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen 

De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil 
brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een 
volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in de 
lijst van stalsystemen, kan kiezen tussen een aanvraag tot goedkeuring van een 
meetplan en een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen. Een 
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leverancier die beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot goedkeuring van 
een meetplan, en die de metingen niet uitvoert volgens de aanvraag in kwestie, 
moet nog een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen indienen als 
hij het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen.

Art. 2.2. De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil 
brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een 
volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in de 
lijst van stalsystemen, beschikt over een meetrapport dat minstens de 
ammoniakemissiefactor van het stalsysteem in kwestie bewijst, of, in geval van 
een luchtzuiveringssysteem, minstens het ammoniakemissiereductiepercentage 
van het luchtzuiveringssysteem in kwestie bewijst. Metingen worden pas 
uitgevoerd na goedkeuring van een meetplan. Het meetrapport is opgemaakt op 
basis van een vooraf goedgekeurd meetplan. 

Art. 2.3. De aanvraag tot goedkeuring van een meetplan wordt ingediend bij het 
administratief team. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier gevoegd dat 
minimaal de volgende gegevens of documenten bevat:
1° de volgende identificatiegegevens van de aanvrager:

a) als het een natuurlijke persoon betreft: de voor- en achternaam, 
het woonadres, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en 
het e-mailadres;

b) als het een rechtspersoon betreft: de naam, de maatschappelijke 
zetel, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-
mailadres van de rechtspersoon;

2° de volgende algemene gegevens van het stalsysteem waarop de aanvraag 
betrekking heeft:
a) de aanduiding van het type stalsysteem. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de volgende types stalsystemen:
1) stalsysteem van de V-lijst;
2) stalsystemen van de P-lijst;
3) biologisch luchtwassysteem;
4) chemisch luchtwassysteem;
5) biobed;

b) de naam die de aanvrager geeft aan het stalsysteem in kwestie. 
Voor luchtzuiveringssystemen is de naam van de leverancier van 
het luchtzuiveringssysteem onderdeel van de naam van het 
luchtzuiveringssysteem in kwestie;

3° de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is;
4° een systeembeschrijving van het stalsysteem waarop de aanvraag 

betrekking heeft. De systeembeschrijving bevat een beschrijving van het 
stalsysteem, met vermelding van de eigenschappen die leiden tot een 
verlaging van de emissies van minstens ammoniak, en in voorkomend 
geval van geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de 
uitvoering en het gebruik van het stalsysteem in kwestie. Als met het 
systeem ook een verlaging van geur of fijn stof wordt verkregen, worden 
ook de eigenschappen vermeld waardoor een verlaging van geur of fijn 
stof wordt verkregen;

5° een beschrijving van de effecten dat het stalsysteem heeft op een 
landbouwbedrijf waar het stalsysteem in kwestie gebruikt wordt, namelijk:
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a) een omschrijving en inschatting van het waterverbruik, uitgedrukt 
in liter per dierplaats en per jaar van het stalsysteem in kwestie;

b) een omschrijving en inschatting van het energieverbruik, 
uitgedrukt in kWh per dierplaats en per jaar van het stalsysteem in 
kwestie;

c) een omschrijving van de chemicaliën of andere additieven die nodig 
zijn voor het gebruik van het stalsysteem in kwestie, met 
vermelding van de hoeveelheden die nodig zijn, uitgedrukt in kg 
per dierplaats en per jaar;

6° de volgende plannen of schema’s van het stalsysteem in kwestie:
a) een grondplan;
b) een dwarsdoorsnedeplan;
c) foto ’s of een 3D-weergave;

7° het meetplan op basis waarvan de metingen worden uitgevoerd die de 
ammoniakemissiefactor van het stalsysteem in kwestie en, in voorkomend 
geval, de emissiefactor van geur en fijn stof moeten bewijzen. In afwijking 
daarvan moet, in geval van een luchtzuiveringssysteem, het meetplan op 
basis waarvan de metingen worden uitgevoerd het reductiepercentage van 
de emissies van ammoniak en, in voorkomend geval, van geur en fijn stof 
bewijzen. In het meetplan zijn minstens de volgende gegevens vermeld:
a) de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties waar de metingen worden 

uitgevoerd, met vermelding van het aantal dieren, gespecificeerd 
naar diercategorie, die op het moment van de metingen minimaal 
op het bedrijf aanwezig zullen zijn, en, in het geval van een 
luchtzuiveringssysteem , een dimensioneringsberekening, 
uitvoeringsplan en technisch plan, vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 
2, onderafdeling 2, van bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, voor 
de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties waar de metingen worden 
uitgevoerd;

b) de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd;
c) de meetinstantie die de metingen zal uitvoeren;
d) het meetprotocol dat wordt gevolgd bij de uitvoering van de 

metingen;
e) een omschrijving van de verschillende meetinstrumenten die 

worden gebruikt, met vermelding, voor elk van de 
meetinstrumenten ,van het type instrument, de eigenschappen die 
gemeten worden en de accuraatheid van het meetinstrument in 
kwestie. Voor elk meetinstrument dat gebruikt zal worden, wordt 
de plaatsing aangeduid op het grondplan, vermeld in punt 6°, a);

8° een omschrijving van hoe het meetrapport wordt opgemaakt. Daarbij 
wordt minstens vermeld op welke wijze de resultaten van de metingen die 
worden uitgevoerd conform het meetplan, vermeld in punt 7°, verwerkt 
worden; 

9° een omschrijving van hoe de ruwe data worden opgeslagen en worden 
bezorgd aan het administratief team.

Voor de vermelding van de diercategorie waarvoor het stalsysteem 
bestemd is, vermeld in het eerste lid, 3°, kan per aanvraag maar één 
diercategorie aangeduid worden. Als een stalsysteem bestemd is voor 
verschillende diercategorieën, wordt er per diercategorie een aparte aanvraag 
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ingediend. In afwijking daarvan kunnen er voor een luchtzuiveringssysteem voor 
de diersoort varkens meerdere diercategorieën per aanvraag aangeduid worden.

Het WeComV plaatst de volgende zaken op zijn website:
1° een overzicht van de meest actuele richtlijnen over het meetprotocol en 

de systeembeschrijving;
2° modelformulieren voor het meetplan. 

Wat betreft de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd, vermeld 
in het eerste lid, 7°, b), wordt een van de volgende elementen vermeld:
1° de exacte data waarop de metingen worden uitgevoerd;
2° een indicatie van de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd en 

het aantal dagen dat er in elke periode metingen worden uitgevoerd. 

Het meetplan, vermeld in het eerste lid, 7°, laat toe om, rekening 
houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een 
inzicht te krijgen in de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend 
geval de emissiefactor van geur en fijn stof, die het stalsysteem in kwestie haalt 
en in voorkomend geval onder welke randvoorwaarden. In afwijking daarvan 
laat, voor luchtzuiveringssystemen, het meetplan vermeld in het eerste lid, 7°, 
toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en 
evoluties, een inzicht te krijgen in het reductiepercentage van minstens 
ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, die het 
luchtzuiveringssysteem in kwestie haalt, en in voorkomend geval onder welke 
randvoorwaarden.

Het meetrapport, vermeld in het eerste lid, 8°, laat toe om, rekening 
houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, en op 
basis van de resultaten van de metingen die uitgevoerd zijn in het kader van het 
meetplan, vermeld in het eerste lid, 7°, te bepalen welke emissiefactor van 
minstens ammoniak en, in voorkomend geval welke emissiefactor van geur en 
fijn stof, het stalsysteem in kwestie haalt en in voorkomend geval onder welke 
randvoorwaarden. In afwijking daarvan laat, voor luchtzuiveringssystemen, het 
meetrapport, vermeld in het eerste lid, 8°, toe om rekening houdend met de 
meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, en op basis van de 
resultaten van de metingen die uitgevoerd zijn in het kader van het meetplan, 
vermeld in het eerste lid, 7°, het reductiepercentage van minstens ammoniak, en 
in voorkomend geval van geur en fijn stof, die het luchtzuiveringssysteem in 
kwestie haalt, te bepalen, en in voorkomend geval onder welke 
randvoorwaarden.

Art. 2.4. Als de aanvraag onvolledig is, meldt het administratief team dat aan de 
aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop het administratief 
team de aanvraag heeft ontvangen. Als er geen melding is binnen die termijn, 
wordt de aanvraag als volledig beschouwd.

Als de aanvrager een melding van onvolledigheid ontvangt, bezorgt hij de 
ontbrekende gegevens aan het administratief team. 

Art. 2.5. Als het administratief team over een volledig dossier beschikt, kan zij 
besluiten het dossier over te maken aan het WeComV voor advies.. In dat geval 
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beoordeelt het WeComV de aanvraag en adviseert het of, rekening houdend met 
de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, het voorgestelde 
meetplan afdoende is om de emissiefactor van minstens ammoniak, en in 
voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in 
kwestie, te bepalen op een correcte, wetenschappelijke manier. In afwijking 
daarvan moet het WeComV voor aanvragen die betrekking hebben op 
luchtzuiveringssystemen de aanvraag beoordelen en adviseren of, rekening 
houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, het 
meetplan afdoende is om het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in 
voorkomend geval van geur en fijn stof, van het luchtzuiveringssysteem in 
kwestie te bepalen op een correcte, wetenschappelijke manier.

Als het WeComV van oordeel is dat het voorgestelde meetplan afdoende 
is, adviseert het WeComV om de aanvraag goed te keuren. 

Als het WeComV van oordeel is dat het voorgestelde meetplan niet 
afdoende is, adviseert het WeComV om de aanvraag af te keuren. In afwijking 
daarvan kan, als de tekortkomingen in het meetplan en het eruit voortkomende 
meetrapport beperkt zijn, het WeComV adviseren om goedkeuring aan 
voorwaarden te koppelen. 

Het administratief team neemt een beslissing en brengt de aanvrager 
binnen drie maanden nadat de aanvraag tot goedkeuring van een meetplan, als 
vermeld in artikel 2.3, volledig is bevonden op de hoogte van haar beslissing en, 
in voorkomend geval, van het advies van het WeComV. 

Art. 2.6. Zodra de aanvrager beschikt over een goedkeuring als vermeld in artikel 
2.5, kan hij de metingen uitvoeren, overeenkomstig het meetplan in kwestie en, 
in geval van een goedkeuring onder voorwaarden, rekening houdend met de 
bijkomende voorwaarden die opgenomen zijn in de goedkeuring. 

In afwijking van het eerste lid, moet de aanvrager, als hij bij de 
vermelding van de periodes gedurende dewelke de metingen zullen uitgevoerd 
worden, als vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 7°, b), geen exacte data heeft 
vermeld, aan het administratief team per meetperiode nog een melding doen van 
de exacte data waarop de metingen uitgevoerd zullen worden. De melding van de 
exacte data waarop de metingen uitgevoerd zullen worden, moet uiterlijk drie 
werkdagen voordat de eerste meting van de betreffende meetperiode uitgevoerd 
wordt, aan het administratief team gemeld worden, via het e-mailadres van het 
administratief team. Indien een geplande meting uitzonderlijk niet kan doorgaan, 
wordt dit zo snel mogelijk, en uiterlijk dezelfde dag, gemeld via hetzelfde e-
mailadres, met vermelding van de eventuele alternatieve data waarop er 
gemeten zal worden. 

In afwijking van het eerste lid kan de aanvrager de metingen uitvoeren op 
een andere locatie of gedurende een andere periode dan hij vermeld heeft in zijn 
aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.3, als hij daarvoor de toestemming heeft 
van het administratief team. De aanvrager deelt daarvoor uiterlijk drie 
werkdagen voordat de eerste meting van de meetperiode in kwestie uitgevoerd 
wordt, aan het administratief team de gewijzigde locatie of de gewijzigde periode 
mee via het e-mailadres van het administratief team. Als het administratief team 
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instemt met de gewijzigde locatie of periode, brengt ze de aanvrager daarvan op 
de hoogte, en kunnen de metingen uitgevoerd worden op de gewijzigde locatie of 
gedurende de gewijzigde periode. Als het administratief team de wijzigingen niet 
goedkeurt, worden de metingen uitgevoerd overeenkomstig de gegevens in het 
aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.3.

Metingen zijn uiterlijk een jaar na de goedkeuring van de aanvraag van 
het meetplan, vermeld in artikel 2.5, gestart. Anders kan de leverancier van het 
stalsysteem de metingen niet gebruiken om een opname in de lijst van 
stalsystemen te verantwoorden.

Art. 2.7. In afwijking van artikel 2.2 tot en met 2.6 kan de leverancier van een 
stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil brengen dat afwijkt van de 
stalsystemen die in de huidige lijst van opgenomen stalsystemen staan of dat 
een volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in 
de lijst van stalsystemen, een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde 
metingen indienen. Op basis van die aanvraag kunnen elementen die al gebruikt 
zijn bij een eerdere opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen, 
waaronder metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, 
meetrapporten die al zijn opgemaakt, volledig of gedeeltelijk in de plaats komen 
van een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport, die opgemaakt worden 
ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5.

Een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in 
het eerste lid, in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van 
stalsystemen, kan alleen ingediend worden voor metingen die al zijn uitgevoerd 
en, in voorkomend geval, meetrapporten die al zijn opgemaakt, die aan een van 
de volgende situaties voldoen:
1° de metingen in kwestie zijn niet uitgevoerd ter uitvoering van een 

meetplan waarvoor een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5, is 
gegeven;

2° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de metingen zijn uitgevoerd op een stalsysteem dat geen 

luchtzuiveringssysteem is;
b) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen 

in de lijst van stalsystemen;
c) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd wijkt beperkt 

af van het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de 
lijst van stalsystemen;

3° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de metingen zijn uitgevoerd op een stalsysteem dat geen 

luchtzuiveringssysteem is;
b) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen 

in de lijst van stalsystemen;
c) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is identiek aan 

het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de lijst van 
stalsystemen, met uitzondering van de diercategorie waarvoor het 
stalsysteem bestemd is; 

4° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de metingen zijn uitgevoerd op een luchtzuiveringssysteem van 

dezelfde aanvrager;
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b) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is  
opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;

c) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd 
wijkt beperkt af van het luchtzuiveringssysteem dat de aanvrager 
wil laten opnemen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;

5° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de metingen zijn uitgevoerd op een luchtzuiveringssysteem van 

dezelfde aanvrager;
b) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is  

opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;
c) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is 

identiek aan het luchtzuiveringssysteem dat de aanvrager wil laten 
opnemen in de lijst van luchtzuiveringssystemen, met uitzondering 
van de diercategorie waarvoor het luchtzuiveringssysteem bestemd 
is. 

Een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in 
het eerste lid, in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van 
stalsystemen, die niet gebaseerd is op metingen die al zijn uitgevoerd en, in 
voorkomend geval, meetrapporten die al zijn opgemaakt, maar op andere 
elementen die al gebruikt zijn bij een eerdere opname van een stalsysteem in de 
lijst van stalsystemen, kunnen slechts volledig of gedeeltelijk in de plaats komen 
van een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport, die opgemaakt worden 
ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5, als voldaan is aan 
al de volgende voorwaarden:
1° het betreft een stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of 
de V-lijst;
2° het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst, 
wijkt slechts beperkt af van één of meerdere stalsystemen die op 31 december 
2020 op de V-lijst of P-lijst opgenomen waren;
3° er zijn geen metingen uitgevoerd van het stalsysteem dat de aanvrager wil 
laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst;
4°  er zijn geen metingen uitgevoerd van een stalsysteem dat slechts beperkt 
afwijkt van het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de 
V-lijst.

Art. 2.8. De aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen wordt 
ingediend bij het administratief team. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier 
gevoegd, dat minimaal de volgende gegevens of documenten bevat:
1° de gegevens en documenten, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 1° tot en 

met 6°;
2° een overzicht van de metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend 

geval, de meetrapporten die al zijn opgemaakt, die de 
ammoniakemissiefactor en in voorkomend geval de emissiefactor van geur 
en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie volledig of gedeeltelijk 
bewijzen. In afwijking daarvan wordt, in geval van een 
luchtzuiveringssysteem, een overzicht gegeven van de metingen die al 
zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, de meetrapporten die al zijn 
opgemaakt die het reductiepercentage van de emissies van ammoniak en 
in voorkomend geval, van geur en fijn stof van het luchtzuiveringssysteem 
in kwestie volledig of gedeeltelijk bewijzen. In het geval van een 
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luchtzuiveringssysteem wordt van de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties 
waar de metingen werden uitgevoerd ook een dimensioneringsberekening, 
uitvoeringsplan en technisch plan, als vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, 
onderafdeling 2, van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd, toegevoegd;

3° in voorkomend geval de andere elementen die de ammoniakemissiefactor 
en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het 
stalsysteem in kwestie volledig of gedeeltelijk bewijzen;

4° als er bijkomende metingen uitgevoerd worden, de gegevens en 
documenten, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 7° tot en met 9°, met 
betrekking tot de bijkomende metingen die uitgevoerd zullen worden;

5° de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de 
emissiefactor van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het 
stalsysteem in kwestie gehaald wordt. In afwijking daarvan wordt voor 
luchtzuiveringssystemen het reductiepercentage vermeld van minstens 
ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, dat volgens de 
aanvrager met het luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt. De 
aanvrager onderbouwt, op basis van de recente wetenschappelijke 
inzichten en evoluties, al de door hem vermelde emissiefactoren en 
reductiepercentages;

6° als de aanvraag betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem wordt, in 
voorkomend geval, het luchtzuiveringssysteem van de leverancier in 
kwestie, vermeld dat uit de lijst van luchtzuiveringssystemen geschrapt 
mag worden, als het luchtzuiveringssysteem waarop de aanvraag 
betrekking heeft, in de lijst van luchtzuiveringssystemen opgenomen 
wordt. 

De gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en 
documenten, als vermeld in het eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of zullen 
worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, laten toe om, rekening 
houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een 
inzicht te krijgen in de emissiefactor van minstens ammoniak en, in voorkomend 
geval de emissiefactor van geur en fijn stof die het stalsysteem in kwestie in het 
Vlaamse Gewest zal halen voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking 
heeft. In afwijking daarvan laten, voor luchtzuiveringssystemen, de gegevens uit 
de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als 
vermeld in het eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding 
van de bijkomende metingen, toe om, rekening houdend met de meest recente 
wetenschappelijke inzichten en evoluties, een inzicht te krijgen in het 
reductiepercentage van minstens ammoniak en, in voorkomend geval, het 
reductiepercentage van geur en fijn stof die het luchtzuiveringssysteem in 
kwestie in het Vlaamse Gewest zal halen voor de diercategorie waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 

Art. 2.9. Als het aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.8, onvolledig is, meldt het 
administratief team dat aan de aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag 
waarop het administratief team de aanvraag heeft ontvangen. Als er binnen die 
termijn geen melding van onvolledigheid is, wordt de aanvraag als volledig 
beschouwd.

Als de aanvrager een melding van onvolledigheid ontvangt, bezorgt hij de 
ontbrekende gegevens aan het administratief team. 
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Art. 2.10. Als het administratief team over een volledig dossier beschikt, kan zij 
besluiten het dossier over te maken aan het WeComV voor advies. In dat geval 
beoordeelt het WeComV de aanvraag en adviseert het of, rekening houdend met 
de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, de
gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en 
documenten, als vermeld in artikel 2.8, eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of 
zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, afdoende zijn om de 
emissiefactor te bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de 
emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie, in het 
Vlaamse Gewest, voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op 
een correcte, wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare 
wetenschappelijke zekerheid als een meetplan en een eruit voortkomend 
meetrapport dat is opgemaakt ter uitvoering van een goedkeuring, als vermeld in 
artikel 2.5. 

In afwijking van het eerste lid, gaat het WeComV, voor een aanvraag tot 
goedkeuring van gelijkgestelde metingen, als vermeld in punt 2.7, derde alinea, 
die het administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV,  na 
of rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en 
evoluties, de gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens 
en documenten, als vermeld in artikel 2.8, eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of 
zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, afdoende zijn om de 
emissiefactor te bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de 
emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie, in het 
Vlaamse Gewest, voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op 
een correcte, wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare 
wetenschappelijke zekerheid, als de wetenschappelijke zekerheid die gebruikt 
werd voor de vaststelling van de emissiefactor van minstens ammoniak en in 
voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem dat 
eerder opgenomen is in lijst van stalsystemen, en waarvan het nieuwe 
stalsysteem een variant is die slechts in beperkte mate afwijkt. 

In afwijking van het eerste lid, adviseert het WeComV voor dossiers die 
het administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV en die 
betrekking hebben op luchtzuiveringssystemen of, rekening houdend met de 
meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, de gegevens uit de 
aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in 
artikel 2.8, eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding 
van de bijkomende metingen, afdoende zijn om het reductiepercentage te 
bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, 
van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, in het Vlaamse Gewest, voor de 
diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op een correcte, 
wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare wetenschappelijke zekerheid 
als een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport dat is opgemaakt ter 
uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5.

Als het WeComV van oordeel is dat de wetenschappelijke zekerheid, als 
vermeld in het eerste tot en met het derde lid, aanwezig is, adviseert het 
WeComV om de aanvraag goed te keuren. 
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Als het WeComV van oordeel is dat de wetenschappelijke zekerheid, als 
vermeld in het eerste tot en met het derde lid, niet aanwezig is, adviseert het 
WeComV om de aanvraag af te keuren. In afwijking daarvan kan, als de 
tekortkomingen beperkt zijn, het WeComV adviseren om de aanvraag onder 
voorwaarden goed te keuren. 

Het administratief team neemt een beslissing en brengt de aanvrager 
binnen drie maanden nadat de aanvraag volledig is bevonden op de hoogte van 
haar beslissing en, invoorkomend geval, van het advies van het WeComV.

Art. 2.11. Als overeenkomstig de goedkeuring, vermeld in artikel 2.10, nog 
metingen uitgevoerd moeten worden, kan de aanvrager de metingen uitvoeren 
overeenkomstig het meetplan in kwestie en, in geval van een goedkeuring onder 
voorwaarden als vermeld in artikel 2.10, vijfde lid, rekening houdend met de 
bijkomende voorwaarden die opgenomen zijn in de goedkeuring. 

In geval van bijkomende metingen zijn de bepalingen van artikel 2.6, 
tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 

Art. 2.12. Per meetperiode worden, uiterlijk één week na afloop van de 
meetperiode in kwestie, de ruwe data van alle metingen die van het stalsysteem 
in kwestie in de meetperiode in kwestie uitgevoerd zijn, ter uitvoering van een 
goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10, bezorgd aan het administratief 
team via het e-mailadresvan het administratief team. 

Art. 2.13. Metingen waarvan niet tijdig is gemeld dat ze worden uitgevoerd als 
vermeld in artikel 2.6 en 2.11, of waarvan de ruwe data niet tijdig aan het 
administratief team zijn bezorgd, kunnen door de leverancier van het stalsysteem 
niet gebruikt worden om een opname in de lijst van stalsystemen te 
verantwoorden.

Art. 2.14. De leverancier van het stalsysteem zorgt dat de leden van het 
administratief team gedurende elke meetperiode op eenvoudig verzoek toegang 
kunnen krijgen tot elke meetlocatie. 

Hoofdstuk 3. Aanvraagprocedure voor opname -  fase 2: Beoordeling van een 
aanvraag tot opname in de lijst van stalsystemen, na het uitvoeren van metingen 
overeenkomstig het meetplan of de goedkeuring van gelijkgestelde metingen 

Art. 3.1. De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil 
brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een 
volledig nieuw concept betreft en die dat stalsysteem in de lijst van stalsystemen 
wil laten opnemen, kan een aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen 
indienen. De aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen wordt 
afgehandeld conform de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Een aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen is alleen 
ontvankelijk als de aanvrager, voor het stalsysteem in kwestie, beschikt over een 
goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10.
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Art. 3.2. §1. De aanvraag, vermeld in artikel 3.1, wordt ingediend bij het 
administratief team, dat instaat voor de administratieve opvolging van de 
aanvraag en de communicatie met de aanvrager. 

In afwijking van de eerste alinea wordt een aanvrager die beschikt over 
een goedgekeurde aanvraag van gelijkgestelde metingen als vermeld in artikel 
2.10, waarvoor geen extra metingen vereist zijn, geacht van rechtswege een 
aanvraag in te dienen als vermeld in artikel 3.1. De aanvrager wordt daarvan 
door het administratief team op de hoogte gesteld. 

§2. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier gevoegd, dat minimaal de 
volgende gegevens of documenten bevat:
1° de volgende identificatiegegevens van de aanvrager:

a) als het een natuurlijke persoon betreft: de voor- en achternaam, 
het woonadres, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en 
het e-mailadres;

b) als het een rechtspersoon betreft: de naam, de maatschappelijke 
zetel, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-
mailadres van de rechtspersoon;

2° de volgende algemene gegevens van het stalsysteem waarop de aanvraag 
betrekking heeft:
a) de aanduiding van het type stalsysteem. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de volgende types stalsystemen:
1) stalsysteem van de V-lijst;
2) stalsystemen van de P-lijst;
3) biologisch luchtwassysteem;
4) chemisch luchtwassysteem;
5) biobed;

b) de naam die de aanvrager geeft aan het stalsysteem in kwestie. 
Voor luchtzuiveringssystemen is de naam van de leverancier van 
het luchtzuiveringssysteem onderdeel van de naam van het 
luchtzuiveringssysteem in kwestie;

3° de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is;
4° de volgende gegevens, als het stalsysteem in kwestie wijzigingen heeft 

ondergaan sinds er een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10, is 
verkregen:
a) een overzicht van de wijzigingen die het stalsysteem in kwestie 

heeft ondergaan;
b) een systeembeschrijving van het stalsysteem waarop de aanvraag 

betrekking heeft, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 4°, of artikel 
2.8, eerste lid, 4°;

c) een beschrijving van de effecten die het stalsysteem zal hebben op 
een landbouwbedrijf waar het stalsysteem in kwestie gebruikt zal 
worden, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 5°, of artikel 2.8, eerste 
lid, 5°;

5° de volgende gegevens van het stalsysteem in kwestie:
a) een grondplan van het stalsysteem;
b) een dwarsdoorsnedeplan van het stalsysteem;
c) foto’s of een 3D-weergave van het stalsysteem in kwestie; 
d) bij een luchtzuiveringssysteem: het technisch plan van het 

luchtzuiveringssysteem in kwestie, als vermeld in punt 5.2.2.3, van 
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bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd en de bedieningshandleiding 
van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, vermeld in punt 
5.2.3.1, eerste alinea, 3°, van bijlage I, die bij dit besluit is 
gevoegd;

6° de emissiefactor van minstens ammoniak en in voorkomend geval de 
emissiefactor van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het 
stalsysteem in kwestie gehaald wordt. In afwijking daarvan wordt voor 
luchtzuiveringssystemen het reductiepercentage van minstens ammoniak 
en in voorkomend geval van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager 
met het luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt, vermeld;

7° het meetrapport of de meetrapporten die opgemaakt zijn over het 
stalsysteem in kwestie, ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in 
artikel 2.5 of artikel 2.10. Als er, naast de metingen die verwerkt zijn in 
de bijgevoegde meetrapporten, of die vermeld zijn in een aanvraag tot 
goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in artikel 2.8, nog 
andere metingen uitgevoerd zijn, wordt ook een overzicht van die andere 
metingen toegevoegd, met vermelding van de volgende gegevens: 
a) de locatie of locaties waar de metingen uitgevoerd zijn, met 

vermelding van het aantal dieren, gespecificeerd naar diercategorie 
die op het moment van de metingen op het bedrijf aanwezig 
waren;

b) de periodes waarin de metingen uitgevoerd zijn;
c) de meetinstantie die de metingen uitgevoerd heeft;
d) de resultaten van de uitgevoerde metingen;

8° als de aanvraag betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem wordt, in 
voorkomend geval, het luchtzuiveringssysteem van de leverancier in 
kwestie, vermeld dat uit de lijst van luchtzuiveringssystemen geschrapt 
mag worden, als het luchtzuiveringssysteem waarop de aanvraag 
betrekking heeft, in de lijst van luchtzuiveringssystemen opgenomen 
wordt. 

Voor de vermelding van de diercategorie waarvoor het stalsysteem 
bestemd is, vermeld in de eerste alinea, 3°, kan per aanvraag maar één 
diercategorie aangeduid worden. Als een stalsysteem bestemd is voor 
verschillende diercategorieën, wordt er per diercategorie een aparte aanvraag 
ingediend. In afwijking daarvan kunnen er voor een luchtzuiveringssysteem voor 
de diersoort varkens meerdere diercategorieën per aanvraag aangeduid worden.

Art. 3.3. Het administratief team doet een eerste onderzoek van de aanvraag. In 
het kader van dat eerste onderzoek bekijkt het administratief team of de 
aanvraag volledig is en of de aanvraag duidelijk is. In voorkomend geval 
formuleert het administratief team een of meer vragen over het stalsysteem in 
kwestie. Als de aanvraag onvolledig is, meldt het administratief team dat aan de 
aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop het administratief 
team de aanvraag heeft ontvangen. Als er binnen die termijn geen melding is, 
wordt de aanvraag als volledig beschouwd.

Het administratief team beoordeelt vervolgens de aanvraag. In 
voorkomend geval stelt het administratief team een of meer vragen over het 
stalsysteem in kwestie aan de aanvrager. Als het administratief team een of meer 
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vragen heeft geformuleerd, wordt de aanvrager verzocht de nodige 
verduidelijkingen of antwoorden mee te delen.

Art. 3.4. Als de nodige verduidelijkingen of antwoorden zijn ontvangen, kan de 
aanvraag, aangevuld met de verduidelijkingen of antwoorden, aan het WeComV 
worden bezorgd voor advies. In voorkomend geval stelt het WeComV een of 
meer vragen over het stalsysteem in kwestie aan de aanvrager. De aanvrager 
kan ofwel op eigen verzoek ofwel op verzoek van het WeComV gevraagd worden 
om een mondelinge toelichting te geven.

Als het WeComV van oordeel is dat het over al de nodige gegevens 
beschikt voor een wetenschappelijke beoordeling van de emissiefactor van 
ammoniak en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof van het 
stalsysteem in kwestie, of, in geval van een luchtzuiveringssysteem, van het 
reductiepercentage van ammoniak en in voorkomend geval het 
reductiepercentage van geur en fijn stof van het luchtzuiveringssysteem in 
kwestie, formuleert ze een advies.

Als het WeComV in zijn advies van oordeel is dat het stalsysteem in 
kwestie in aanmerking komt voor opname in de lijst van stalsystemen, formuleert 
het ook een voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst 
van stalsystemen opgenomen moet worden. In dat voorstel worden voor een 
stalsysteem minstens de volgende gegevens opgenomen:
1° de naam van het stalsysteem in kwestie;
2° de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de 

emissiefactor van geur en fijn stof dat met het stalsysteem in kwestie 
gehaald wordt;

3° een systeembeschrijving van het stalsysteem in kwestie. In de 
systeembeschrijving zijn de eigenschappen vermeld die leiden tot een 
verlaging van de emissies van ammoniak, en in voorkomend geval van 
geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en 
het gebruik en het onderhoud van het stalsysteem in kwestie.

In afwijking van het derde lid worden voor een aanvraag die het 
administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV en waarvan 
het voorstel betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem, minstens de 
volgende gegevens opgenomen:
1° de naam van het luchtzuiveringssysteem in kwestie. De naam van de 

leverancier van het luchtzuiveringssysteem is onderdeel van de naam van 
het luchtzuiveringssysteem in kwestie;

2° het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in voorkomend geval 
het reductiepercentage van geur en fijn stof, dat met het 
luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt;

3° een systeembeschrijving van het stalsysteem in kwestie. In de 
systeembeschrijving zijn de eigenschappen vermeld die leiden tot een 
verlaging van de emissies van ammoniak, en in voorkomend geval van 
geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en 
het gebruik en het onderhoud van het stalsysteem in kwestie.

Als het WeComV om advies wordt gevraagd bezorgt het de aanvraag, 
aangevuld met, in voorkomend geval, de antwoorden die het op de vragen, 
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vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, zijn advies, vermeld in het tweede lid, 
en, in voorkomend geval, zijn voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in 
kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, vermeld in het 
derde en vierde lid, aan het administratief team. 

Art. 3.5. Het administratief team formuleert een advies, in voorkomend geval 
nadat het de aanvraag en de aanvullingen, vermeld in artikel 3.4, vijfde lid, heeft 
ontvangen. Als het administratief team in zijn advies van oordeel is dat het 
stalsysteem in kwestie in aanmerking komt voor opname in de lijst van 
stalsystemen, formuleert het ook een voorstel voor de wijze waarop het 
stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden. 
Voor de opmaak van het voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in 
kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, zijn de bepalingen 
van artikel 3.4, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 

 

Art. 3.6. Het administratief team brengt de aanvrager op de hoogte van de 
adviezen en in voorkomend geval, het voorstel voor de wijze waarop het 
stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, van 
het WeComV en het administratief team, met het verzoek om eventuele 
opmerkingen te bezorgen aan het administratief team. 

Als de aanvrager opmerkingen heeft bezorgd, kan het administratief team 
die opmerkingen aan het WeComV bezorgen. Het administratief team en in 
voorkomend geval het WeComV bezorgen, nadat ze de opmerkingen van de 
aanvrager hebben ontvangen, hun repliek daarop aan het administratief team. 

Art. 3.7. Het administratief team bezorgt het volledige dossier, met inbegrip van 
de aanvraag, de aanvullingen die zijn toegevoegd aan de aanvraag, de 
correspondentie met de indiener, het advies van het administratief team en in 
voorkomend geval het advies van het WeComV, aan de minister, die een 
beslissing neemt over de aanvraag. De minister neemt een beslissing binnen drie 
maanden na ontvangst van het volledige dossier. Het administratief team 
betekent die beslissing aan de aanvrager.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Art. 4.1. Een leverancier van een luchtzuiveringssysteem die wil dat een 
luchtzuiveringssysteem dat hij levert, opgenomen wordt op de lijst van 
luchtzuiveringssystemen, dient daarvoor een aanvraag in conform de bepalingen 
van hoofdstuk 3.

Art. 4.2. De aanvragen waarvoor de minister uiterlijk op 31 maart 2023 over een 
volledig dossier beschikt, als vermeld in artikel 3.7, worden in twee fasen 
behandeld. 

De aanvragen waarvoor het administratief team uiterlijk op 31 maart 2022 
over een volledig dossier beschikt, worden in een eerste fase door de minister 
beoordeeld. Van de aanvragen die door de minister positief beoordeeld zijn, 
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worden de overeenkomstige luchtzuiveringssystemen samen opgenomen in de 
lijst van luchtzuiveringssystemen.

De aanvragen waarvoor het administratief team na 31 maart 2022 maar 
uiterlijk op 31 maart 2023 over een volledig dossier beschikt, worden in een 
tweede fase door de minister beoordeeld. Van de aanvragen die door de minister 
positief beoordeeld zijn, worden de overeenkomstige luchtzuiveringssystemen 
samen opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen.

Tegelijk met de opname in de lijst van de luchtzuiveringssystemen die in 
de tweede fase positief beoordeeld zijn, worden in bijlage I hoofdstuk 5, afdeling 
3, onderafdeling 1, en afdeling 4, onderafdeling 1, opgeheven. 

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van … tot wijziging van 
bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende 
vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van 
artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat 
betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, 
de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor 
opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

Brussel, 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
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