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Omgevingsvergunningsdecreet

Art. 6. Niemand mag zonder voorafgaande 
omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, 

vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht 
uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een 
vergunningsplichtige verandering eraan doen.

Niemand mag zonder voorafgaande meldingsakte een project 
dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen 
aan meldingsplicht uitvoeren, exploiteren of een 
meldingsplichtige verandering eraan doen.



Vlarem

Vlarem:  Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Bijlage 1 van Vlarem II bevat indelingslijst van hinderlijke 
inrichtingen
Lijst die bestaat uit rubrieken die een omschrijving omvatten 
van inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige 
risico’s of hinder voor de mens en het milieu kunnen 
inhouden.
De inrichtingen en activiteiten opgenomen in deze lijst, 
worden als hinderlijk ingedeeld in 3 klassen:

Inrichtingen/activiteiten klasse 1: grootste risico’s of hinder
Inrichtingen/activiteiten klasse 2

Inrichtingen/activiteiten klasse 3: minste risico’s of hinder



Omgevingsvergunningsdecreet

Art. 72. Met behoud van de toepassing van de algemene en 
sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de 
toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het DABM, kan de 
bevoegde overheid de exploitatie van de ingedeelde inrichting 
of activiteit afhankelijk stellen van de naleving van bijzondere
milieuvoorwaarden.
Art. 73. § 1. De bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in artikel 72, 
bevatten de bijkomende maatregelen die noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van de mens en het milieu tegen 
onaanvaardbare risico’s en hinder afkomstig van de 
exploitatie.
Bevoegde overheid:

Klasse 1: deputatie van de provincie
Klasse 2 en 3: gemeente



Omgevingsvergunning (partim milieu)

Bescherming van omwonenden en leefmilieu staat centraal
Bedoeling om hinder voor de omgeving te beperken tot 
aanvaardbaar niveau
Andere insteek dan dienst Dierenwelzijn: aanvullend en niet 
tegenstrijdig
Focus op beperken hinder voor omwonenden
Sectorale voorwaarden uitgewerkt voor houden amfibieën, 
reptielen en ongewervelden:

van kracht sinds 1/10/2019
gericht op vermijden dat dieren kunnen ontsnappen

Bijzondere voorwaarden houden rekening met concrete, lokale 
situatie; gericht op beperken hinder tot aanvaardbaar niveau



Rubriek 9.2: amfibieën, reptielen, 
ongewervelden 





Rubriek 9.2: amfibieën, reptielen, 
ongewervelden 

Nieuwe sectorale voorwaarden in afdeling 5.9.14 (Vlarem II)
Terrarium:

Definitie: kunstmatige leefomgeving van een in gevangenschap 
gehouden diersoort die bestaat uit een voldoende afsluiting van de 
omgeving zodat de dieren niet kunnen ontsnappen
Aangepast aan de specifieke behoeften van de diersoort
Materiaalvereisten en beperken/vermijden van kieren
Voorzien van informatiebord: soortnaam/aantal/gedrag
Opgesteld in afgesloten ruimte (volledig naad- en kierdicht), zonder 
obstakels of andere hindernissen

Indien ingedeeld in rubriek 9.2.1 (agressief, giftig, gevaarlijk gedrag):
Afgesloten ruimte enkel te betreden via afgesloten sas

Sas voorzien van 2 deuren, beide met glaspartij: detectie ontsnapte dieren

Informatiebord op buitendeur (soortnaam/aantal/gedrag/tel.nr. bij calamiteit)

Overgangstermijn tot 1/10/22, indien vergund vóór 1/10/19



Positieve lijst reptielen (Dierenwelzijn)

422 reptielensoorten die je in Vlaanderen vrij mag houden of 
verhandelen:

hagedissen
slangen
schildpadden

Daarnaast geldt ook Vlarem/CITES 
(bescherming bedreigde dieren)

Van toepassing vanaf 1 oktober 2019
Criteria:

Eenvoudig te houden voor startende reptielenhouder
Zonder gevaar voor de mens
Voldoende informatie beschikbaar (noden/condities spec. soort)

Dynamische lijst: herziening elke 2 jaar
Geen giftige soorten mogelijk op de lijst



Positieve lijst reptielen vs Vlarem

Alle reptielen op positieve lijst zijn indelingsplichtig onder 
nieuwe rubriek 9.2.2 

t.e.m. 30 dieren: melding klasse 3
> 30 dieren: klasse 2 vergunning

Indien reptiel niet op de positieve lijst staat:
Je mag reptiel toch houden indien bewijs dat dier in je bezit was 
vóór 1/10/19:

Aankoopbewijs
Schriftelijke verklaring dierenarts
Online registratie mogelijk tot 30/11/19



Positieve lijst reptielen vs Vlarem

Indien reptiel niet op de positieve lijst staat:
Vlarem: vergunning/melding vereist?

niet duidelijk of ingedeeld onder rubriek 9.2.1 of 9.2.2
verschillende redenen waarom reptiel niet op de positieve lijst staat; 
heeft niet altijd te maken met mogelijk gevaar voor de mens
slangen: lijst opgesteld van geslachten (genera) die een gevaar voor 
de mens betekenen: alle gifslangen en beperkt aantal wurgslangen
schildpadden: lijst opgesteld van soorten die een bijtletsel kunnen 
veroorzaken
hagedissen: lijst opgesteld van soorten die giftig zijn of door het 
grootte/gedrag een gevaar voor de mens betekenen

https://omgeving.vlaanderen.be/indeling-reptielen-in-vlarem-en-de-
positieve-lijst

In te delen in rubriek 9.2.1

soorten niet op positieve lijst en niet op 
lijst gevaarlijke soorten: 

van geval tot geval-benadering

Info kan opgevraagd worden via:

GOP.omgeving@vlaanderen.be

https://omgeving.vlaanderen.be/indeling-reptielen-in-vlarem-en-de-positieve-lijst
mailto:GOP.omgeving@vlaanderen.be


https://www.huisdierinfo.be/welke
-reptielen-mag-je-houden



rubriek 9.2: aanpassing voorzien eind 
2021-begin 2022



Vragen?
GOP.omgeving@vlaanderen.be
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