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In deze tabel vindt u een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2010 van Bijlage 1, Lijst van 
vergunningplichtige inrichtingen, uit het Activiteitenbesluit. Per wijziging wordt een korte 
toelichting gegeven. 
 

Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

a) Inrichtingen als bedoeld in artikel 8.2, derde en 
vierde lid, van de wet en de artikelen 3.2 en 3.3 van 
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer, uitgezonderd inrichtingen behorend 
tot categorie 3, 5 en 8a van bijlage II van dat besluit 

Kazernes en defensiecomplexen (cat. a) 
Kazernes en een aantal defensiecomplexen bestemd voor logistieke ondersteuning 
van het leger worden onder algemene regels gebracht. Dit is een nieuwe activiteit.   
 
Toelichting:  
Bij de laatstgenoemde categorie gaat het om: 'inrichtingen voor het vervaardigen, 
onderhouden, repareren of opslaan van materieel of materialen ten behoeve van 
een Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, die van essentieel 
belang zijn voor de logistieke ondersteuning van de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht'. Onveranderd vergunningplichtig blijven 
defensie-inrichtingen die in hoofdzaak brandstof en munitie opslaan, 
schietinrichtingen en verbindings- en commandocentra. 

e) - Vervallen - 
[was: inrichtingen waarin zich één of meer 
broeikasgasinstallaties bevinden als bedoeld in 
artikel 16.1 van de wet] 

Broeikasgasinstallaties: geen vergunningplicht meer (cat. e) 
Een inrichting waar zich een broeikasgasinstallatie bevindt, is hierdoor niet meer 
vergunningplichtig.  
 
Toelichting:  
De vergunning voor een 'broeikasgasinstallatie' (grote energieverbruiker), wordt 
namelijk al geregeld door een vergunning van de Nederlandse Emissieautoriteit (zie 
afdeling 16.2.2 van de Wet milieubeheer). Dit betekent dat de vergunningplicht 
vervalt voor grote stookinstallaties, zoals een warmtekrachtinstallatie voor 
stadsverwarming of bij een glastuinbouwbedrijf. Een inrichting met een 
broeikasgasinstallatie kan wel vergunningplichtig zijn door een andere 
aanwijzingscategorie uit de lijst van vergunningplichtige inrichtingen. 

g) 6o. Inrichtingen waar sprake is van een 
dierencrematorium 

Crematoria (humane) onder algemene regels (cat g.6) 
Voor humane crematoria vervalt vanaf 1 januari 2010 de vergunningplicht.  
 
Toelichting: 
De dierencrematoria blijven nog vergunningplichtig. De humane crematoria voldoen 
aan de landelijke normstelling voor emissies naar de lucht (kwik) . Bij 
dierenlaboratoria is meer onderling verschil in toegepaste installaties, hierdoor blijft 
voorlopig nog maatwerk nodig. 

h) Inrichtingen voor het vervaardigen, vormgeven 
en vulkaniseren van rubber, het blazen, 
expanderen, extruderen, gieten, kalanderen, 
schuimen, sinteren, spuitgietblazen, spuitgieten 
en thermovormen van kunststof en het 
verwerken van polyesterhars 

Kunststofverwerking (cat. h) 
De opsomming van de vormen van kunststofverwerking die precies 
vergunningplichtig zijn is gespecificeerd. In essentie verandert er niets, maar 
bedoeld is de onduidelijkheid in de praktijk op te lossen.  
 
Toelichting: 
Voorheen luidde categorie h 'inrichtingen voor het vervaardigen of verwerken van 
elastomeren of kunststoffen'. De reden voor wijziging van de tekst van deze 
aanwijzing is dat in de praktijk behoefte bestond aan uitleg van het begrip 
'verwerken' van kunststof. Met de nieuwe formulering is aangesloten bij het begrip 
'verwerken' zoals dat ook al lange tijd gehanteerd wordt in het 'Werkboek 
milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie' van FO-industrie. 
Naar deze uitleg verwees ook het voormalige Besluit bouw- en houtbedrijven. In 
feite betreft de wijziging dus het herstel van de oude situatie. 
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

i) Inrichtingen voor het vervaardigen van gevaarlijke 
stoffen of stoffen die bij of krachtens het Besluit 
verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen 
en preparaten zijn ingedeeld in een categorie als 
bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet 
milieugevaarlijke stoffen of voor het vervaardigen 
van verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen; 

Inrichtingen voor het vervaardigen van gevaarlijke stoffen 
(cat. i) 
Een deel van de vroegere aanwijzing is vervallen. In essentie verandert er niets. De 
inrichtingen die komen te vervallen, zijn in de praktijk op grond van de IPPC-richtlijn 
(chemische industrie) al vergunningplichtig. De inrichtingen waar het in deze 
categorie dan verder nog om gaat, zijn vrijwel altijd producenten van verf, lak, 
drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen.  
 
Toelichting: 
Voorheen was opgenomen dat de volgende inrichtingen vergunningplichtig waren: 
‘inrichtingen voor het vervaardigen van gevaarlijke stoffen of stoffen die bij of 
krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en 
preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van 
de Wet milieugevaarlijke stoffen of voor het vervaardigen van verf, lak, drukinkt, 
lijm, waspoeder of enzymen’.  
In de nieuwe formulering is hieruit het volgende onderdeel geschrapt: ‘stoffen die bij 
of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en 
preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van 
de Wet milieugevaarlijke stoffen’. 

j) 4o. Inrichtingen voor de opslag van propaan of 
propeen in meer dan twee opslagtanks 

j) 5o. Inrichtingen voor de opslag van propaan of 
propeen in een opslagtank met een inhoud van 
meer dan 13.000 liter  

j) 6o. Inrichtingen voor de opslag van propaan of 
propeen waarbij het gas, behoudens voor het 
leegmaken voor verplaatsing van het reservoir, niet 
uitsluitend in de gasfase aan een reservoir wordt 
onttrokken 

j) 8o. Inrichtingen voor de opslag van andere gassen dan 
propaan, propeen, zuurstof, koolzuur, lucht, argon, 
helium of stikstof in één of meer opslagtanks 

Propeen onder algemene regels (cat. j) 
De regels voor opslag van en omgang met propeen zijn gelijk getrokken met die 
voor propaan, omdat deze activiteiten vergelijkbaar zijn.  
 
Toelichting: 
De opslag van en de omgang met propaan valt in de meeste gevallen onder 
algemene regels. In specifieke gevallen blijft de vergunningplicht gelden. Naast 
propaan wordt nu ook de opslag van propeen pas vergunningplichtig bij een opslag 
van meer dan twee opslagtanks, of bij een opslagtank van meer dan 13.000 liter. 
Propeen wordt bijvoorbeeld gebruikt voor thermische snijprocessen in de 
metaalindustrie. Hoewel propeen een grotere energie-inhoud heeft dan propaan, 
zijn de gevaarrisico’s voor de opslag en het gebruik vergelijkbaar met die van 
propaan. 

l) 1o. Inrichtingen voor de opslag van vloeibare 
brandstoffen of afgewerkte olie in ondergrondse 
opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van 
meer dan 150 kubieke meter 

Ondergrondse opslag vloeibare brandstoffen > 150 kubieke 
meter (cat. l.) 
De wijziging betreft een reparatie naar de oude situatie onder het Besluit opslag in 
ondergrondse tanks en het Besluit tankstations. Dit betekent dat alleen 
vergunningplicht geldt bij een ondergrondse tank met een inhoud van meer dan 150 
kubieke meter.  
 
Toelichting:  
Voor 1 januari 2010 gold vergunningplicht wanneer de ondergrondse 
opslagcapaciteit van vloeibare brandstoffen in tanks in totaal meer was dan 150 
kubieke meter per inrichting. In de oude situatie onder het Besluit opslag in 
ondergrondse tanks en het Besluit tankstations gold deze bovengrens aan de 
gezamenlijke totale capaciteit niet. Met de wijziging wordt de oude situatie dus weer 
hersteld. Hiermee komt voor enkele bedrijven de vergunningplicht te vervallen. 
 

l) 4o. Inrichtingen voor de opslag van gasolie of 
afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks 
inpandig met een gezamenlijke inhoud van meer 
dan 15 kubieke meter per opslagruimte 

Opslag gasolie en afgewerkte olie inpandig (cat. l.4) 
De term vloeibare brandstoffen is vervangen door gasolie vanwege de uniformering 
in terminologie met andere Besluiten.  
 
Toelichting:  
Voorheen waren inpandig opgestelde tanks met vloeibare brandstoffen of 
afgewerkte olie met een gezamenlijke inhoud van meer dan 15 kubieke meter al 
vergunningplichtig. Lichtere brandstoffen dan gasolie in bovengrondse tanks die als 
gevaarlijke stoffen zijn geclassificeerd, zijn als vergunningplichtig aangewezen in 
categorie l.8. In essentie betreft dit dus geen inhoudelijke verandering. 



 3 

Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

l) 5o. Inrichtingen voor de opslag van vloeibare 
brandstoffen in een bunkerstation met een inhoud 
van meer dan 25 kubieke meter 

Grens opslag vloeibare brandstoffen bunkerstation: 25 
kubieke meter (cat. l.5) 
De grens voor vergunningplicht voor een bunkerstation is verhoogd van 15 kubieke 
meter naar 25 kubieke meter vloeibare brandstoffen.  
 
Toelichting: 
Voorheen gold voor een bunkerstation vergunningplicht bij een opslag van meer 
dan 15 kubieke meter vloeibare brandstoffen. De opgenomen grens van 15 kubieke 
meter in het Activiteitenbesluit dat gold voor 1 januari 2010, is strenger dan 
voorheen gold volgens het Besluit jachthavens. Het Besluit jachthavens kende 
namelijk geen grens. Naar aanleiding hiervan is dit opslagaspect nogmaals onder 
de loep genomen. Deze grens is nu verruimd naar 25 kubieke meter, gebaseerd op 
een uitgevoerde risicoanalyse (Risicoanalyse brandstofpontons, 2001, RIVM-
rapport 610066012). 

m) 2o. Inrichtingen voor de opslag van andere gevaarlijke 
stoffen of CMR-stoffen dan genoemd onder j of k in 
verpakking, uitgezonderd: 
de opslag van stoffen van de klasse 4.1, 
verpakkingsgroep II en III en klasse 4.2 en 4.3, 
verpakkingsgroep I, II en III van het ADR 

Opslag ADR klasse 4.1 verpakkingsgroep III (cat. m.2) 
Met de verandering is een typefout hersteld. Voorheen stond er tweemaal klasse 
4.1 verpakkingsgroep II, dit is gewijzigd in verpakkingsgroep II en III.  
 
Toelichting: 
Met de nieuwe tekst wordt een typefout hersteld inzake stoffen van ADR klasse 4.1 
verpakkingsgroep III. Deze vallen nu óók onder de werking van het 
Activiteitenbesluit. Voorheen stond in categorie M2: stoffen van ADR-klasse 4.1 
verpakkingsgroep II en II, dit is nu dus gewijzigd in stoffen van ADR-klasse 4.1 
verpakkingsgroep II en III. 

o) Inrichtingen waar een opslagvoorziening voor 
verpakte gevaarlijke stoffen, anders dan 
kunstmeststoffen van meststoffengroep 1 of 2, 
of CMR-stoffen met een opslagcapaciteit van meer 
dan 10.000 kilogram aanwezig is 

Kunstmest niet meetellen bij opslag gevaarlijke stoffen voor 
vergunningplicht (cat. o) 
In essentie betreft de verandering een verduidelijking. Kunstmest en kan bij de 
bepaling van de grens voor een PGS 15-opslagvoorziening buiten beschouwing 
blijven. 
 
Toelichting: 
Kunstmest is vrijwel nooit ADR-geclassificeerd en kan bij de bepaling van de 
opslagcapaciteit voor een PGS 15 voorziening buiten beschouwing blijven. De 
grenzen voor kunstmeststoffen zijn afzonderlijk geregeld in categorie r onder het 
tweede en derde lid. Een opslagvoorziening met een capaciteit van meer dan 10 
ton aan gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen blijft vergunningplichtig. Voor de bepaling 
van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen tot 10 ton hoeven kunstmeststoffen van 
meststoffengroep 1 of 2 niet te worden worden meegerekend. 

p) 1o. Inrichtingen voor het vullen van gasflessen, met 
uitzondering van het vullen van: 
i. gasflessen met propaan of butaan vanuit een 
gasfles van maximaal 150 liter van gasflessen met 
een inhoud kleiner dan 12 liter; 
ii. gasflessen met koolzuur of stikstof;  
iii. persluchtflessen door middel van een 
compressor 

Vullen gasflessen koolzuur en stikstof onder 
Activiteitenbesluit (cat. p.1) 
Het vullen van gasflessen met koolzuur of stikstof wordt onder algemene regels 
gebracht.  

p)2o. Inrichtingen voor het vullen van spuitbussen, 
uitgezonderd het niet geautomatiseerd afvullen 
met stoffen anders dan drijfgassen 

Vullen spuitbussen soms onder Activiteitenbesluit (cat. p.2) 
De vergunningplicht wordt opgeheven voor het afvullen van spuitbussen met behulp 
van een afvulmachine.  
 
Toelichting: 
Met deze verandering kunnen detailhandelbedrijven spuitbussen die gevuld met 
drijfgas worden aangeleverd, vullen met ongeveer 100 ml verf per spuitbus in een 
afvulmachine, ook wel maatwerkpomp genoemd. 

p) 4o. Inrichtingen voor het afleveren van LPG aan 
motorvoertuigen voor het wegverkeer; 

Afleveren LPG vergunningplichtig (cat. p.4)  
De bedoeling van deze wijziging is te borgen dat, wanneer LPG wordt afgeleverd, in 
welke vorm dan ook dus ook wanneer dit anders is dan aan motorvoertuigen, de 
vergunningplicht geldt.  
 
Toelichting: 
Met deze wijziging geldt ook buiten de werkingssfeer van het Besluit LPG 
tankstations vergunningplicht voor het afleveren van LPG, zoals bij het zelf vullen 
van wisselreservoirs met LPG en het afleveren voor vaartuigen. 
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

p) 6o. Inrichtingen voor het reduceren van aardgasdruk of 
het meten van aardgashoeveelheid, voor zover de 
maximale inlaatzijdige werkdruk meer dan 10.000 
kilo Pascal bedraagt of een gasexpansieturbine 
aanwezig is of drukverhogende installaties 
aanwezig zijn of de gastoevoerleiding een grotere 
diameter heeft dan 50,8 centimeter 

Eenheid diameter aardgastoevoerleiding (cat. p.6) 
De eenheid 20 inch is vervangen door 50,8 cm. Hiermee is geen inhoudelijke 
wijziging ontstaan maar wordt voldaan aan een wettelijk vereiste om in regelgeving 
te werken met standaard maten en gewichten. 
 

p) 9o. Inrichtingen voor het afleveren van vloeibare 
brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop 
voor motorvoertuigen voor het wegverkeer door 
een afleverzuil waar aflevering zonder direct 
toezicht mogelijk is en er minder dan 20 meter 
afstand is tussen de afleverzuil en een woning van 
derden, sporthal, zwembad, winkel, hotel, 
restaurant, kantoorgebouw, bedrijfsgebouw, 
speeltuin, sportveld, camping, volkstuinencomplex, 
recreatieterrein, bejaardenoord, verpleeginrichting, 
ziekenhuis, sanatorium, zwakzinnigeninrichting, 
gezinsvervangend tehuis, school, telefooncentrale, 
gebouw met vluchtleidingsapparatuur, 
elektriciteitscentrale, hoofdschakelstation van de 
hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in de 
Spoorwegwet, object met een hoge infrastructurele 
waarde, installatie en bovengrondse opslagtank 
voor brandbare, explosieve of giftige stoffen, en een 
plaats ten behoeve van de bewaring van gasflessen 
waarvan de gezamenlijke inhoud meer dan 2.500 
liter (waterinhoud) bedraagt van derden. 

Tanken zonder toezicht bij bedrijven onder Activiteitenbesluit 
(cat. p.9) 
In essentie betreft de wijziging een reparatie. Bedrijven met een eigen 
brandstofpomp, doorgaans diesel, zonder direct toezicht en gelegen op minder dan 
20 meter van een gevoelig object, vallen hiermee weer onder algemene regels.  
 
Toelichting: 
Het oude Besluit tankstations bevatte een bepaling die bedrijven vergunningplichtig 
maakte, waar motorbrandstoffen werden afgeleverd voor openbare verkoop, zonder 
direct toezicht en op korte afstand van gevoelige objecten. In de formulering was de 
toevoeging ‘ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het 
wegverkeer’ weggevallen. Hierdoor werd de vergunningplicht van toepassing op 
bedrijven met een eigen afleverzuil op hun terrein voor gebruik van de eigen auto’s. 
Omdat het Besluit opslag- en transportbedrijven deze uitzondering niet kende, 
werden deze inrichtingen vergunningplichtig. Dat was ten onrechte, aangezien deze 
bedrijven doorgaans diesel afleveren. Met deze wijziging wordt de weggevallen 
tekst uit het Besluit tankstations teruggezet. 

p) 11o. Inrichtingen waar een praktijkruimte of 
laboratorium aanwezig is, waar gericht wordt 
gewerkt met biologische agentia, uitgezonderd 
een praktijkruimte of laboratorium waar wordt 
gewerkt met biologische agentia die ingedeeld 
zijn of worden in groep 1 of groep 2 ingevolge 
de indeling in risicogroepen van richtlijn 
2000/54/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 september 2000 betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de 
risico’s van blootstelling aan biologische 
agentia op het werk.  

Laboratoria onder Activiteitenbesluit (cat. p.11) 
De meeste laboratoria en praktijkruimten worden nu onder de werking van het 
Activiteitenbesluit gebracht. 
 
Toelichting: 
Vergunningplichtig blijven laboratoria waar gericht gewerkt wordt met biologische 
agentia van groep 3 of 4. Biologische agentia zijn micro-organismen zoals 
schimmels, bacteriën, parasieten en virussen, zij kunnen schadelijk zijn voor de 
mens omdat ze een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. 

p) 12o. 
[nieuw] 

Inrichtingen voor het afleveren van waterstof Waterstoftankstations vergunningplichtig (cat. p.12) 
Met deze toevoeging worden alle inrichtingen waar waterstof wordt afgeleverd 
vergunningplichtig.  
 
Toelichting: 
Waterstoftankstations voorzien in een nieuwe soort brandstof en kennen bepaalde 
veiligheidsrisico's, daarom wordt voor deze categorie de vergunningplicht ingesteld. 
 

r) 5o. Het opslaan van meer dan 600 kubieke meter vaste 
dierlijke meststoffen 

Opslag vaste dierlijke mest > 600 kubieke meter 
vergunningplichtig  
(cat. r.5)  
Het opslaan van meer dan 600 kubieke meter vaste dierlijke meststoffen is 
vergunningplichtig.  
 
Toelichting: 
Voorheen stond het woord 'dierlijke' niet in de aanwijzing. Dit betreft geen 
inhoudelijke wijziging omdat kunstmeststoffen hier niet waren bedoeld.  Deze 
worden in categorie r onder het tweede en derde lid aangewezen. 

s)1o. Inrichtingen voor het in de buitenlucht houden van 
honden, roofvogels of vogels van de families 
papegaaien, lori’s, kaketoes, pelikanen, 
kraanvogels, pinguïns, parelhoenders, reigers 
en roerdompen en het geslacht pauwen 

Buiten houden bepaalde siervogels vergunningplichtig  
(cat. s.1) 
Deze wijziging betreft een verduidelijking van de gevallen waarin het houden van 
vogels in de buitenlucht tot vergunningplicht leidt.  
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

s) 4o.  
[oud] 

Inrichtingen het recreatievissen of het kweken van 
siervis in een bassin dat in contact staat met 
bodem, grondwater of oppervlaktewater 

Visvijvers en sierviskwekerijen onder Activiteitenbesluit  
(cat. s.4) 
Deze activiteiten zijn niet langer vergunningplichtig 

s) 4o. 
[nieuw, 
was s 

5o] 

Inrichtingen voor het kweken van ongewervelde 
dieren 

Kwekerijen ongewervelde dieren (cat. s.4) 
Er is geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1 

s) 5o.  
[was s 

6o] 

Inrichtingen voor het houden van meer dan 10 
schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 
25 voedsters of 10 landbouwhuisdieren, niet zijnde 
schapen, paarden, geiten, pluimvee of konijnen, 
voor zover het niet gaat om een landbouwinrichting  

Konijnen: alleen voedsters meetellen voor vergunningplicht 
(cat. s.5) 
De aanwijzing is verduidelijkt. Voor het houden van konijnen tellen alleen de 
voedsters mee voor de grens van de vergunningplicht. 

s) 6o.  
[was s 

7o] 

Inrichtingen voor het tijdelijk huisvesten van 
landbouwhuisdieren voor transport of handel 
anders dan bij een landbouwinrichting 

Tijdelijk huisvesten landbouwhuisdieren vergunningplichtig 
(cat. s.6) 
Inrichtingen van veehandelaren en veetransporteurs met tijdelijke huisvesting voor 
landbouwhuisdieren zijn vergunningplichtig.  
 
Toelichting: 
Duidelijker is gemaakt dat hier tijdelijke huisvesting van dieren wordt bedoeld. De 
bepaling is gewijzigd, voorheen waren inrichtingen voor het verladen van 
landbouwhuisdieren vergunningplichtig. 

s) 7o.  
 [was s 

8o] 

Inrichtingen voor het slachten van meer dan 10.000 
kilogram levend gewicht aan dieren per week 

Verruiming ‘slachten van dieren’ onder Activiteitenbesluit  
(cat. s.7)  
Het Activiteitenbesluit is van toepassing op ambachtelijk slachten, de werkingssfeer 
is verruimd.Het slachten van 20 dieren is vervangen door een equivalent daarvan, 
namelijk 10.000 kg levend gewicht aan dieren. Dit betekent een verruiming wanneer 
het om slachten van lichtere dieren dan koeien gaat. Dat betekent dat het slachten 
tot circa 200 geiten of schapen, of 2.850 kippen per week onder algemene regels 
valt. 
 
Hoeveel dieren geven 10.000 kg levend gewicht? 
Om te toetsen aan deze grens kunnen de onderstaande omrekeningsfactoren 
worden gebruikt: 

 
 

  Diersoort  

Levend  
gewicht  
per dier  
per soort 
(kg) 

Aantal dieren 
bij 10.000 kg 
levend gewicht 

  volwassen runderen en eenhoevigen   500 20 

  andere runderen  250  

  varkens meer dan 100 kg levend gewicht   100  100 

  andere varkens     75  133 

  schapen en geiten, gedomesticeerde damherten en edelherten     50  200 

  rendieren   100  100 

  kangoeroes     50  200 

  lammeren, jonge geiten en biggen van minder dan 15 kg levend    
  gewicht     25  40 

  loopvogels     50  200 

  grof vrij wild     50  200 

  pluimvee, hazen, konijnen en klein vrij wild       3,5  2857 
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

 

s) 8o.  
 

Inrichtingen voor het verwerken van dierlijke 
bijproducten tot eiwit, olie, vet, gelatine, collageen, 
dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, bloedproducten 
of farmaceutische producten 

Verwerken slachtproducten deels onder Activiteitenbesluit 
(cat s.8) 
De aanwijzing van de slachtproducten waarvan de verwerking vergunningplichtig 
blijft, is een verbijzondering van de aanwijzing van activiteiten die vergunningplichtig 
blijven. Het verwerken van bepaalde slachtproducten, zoals kippeveren en darmen, 
valt nu onder het Activiteitenbesluit. 
 
Toelichting: 
Voorheen was als vergunningplichtig aangewezen: 'het verwerken van producten 
die bij de slacht vrijkomen'. Deze bepaling wordt nu verduidelijkt . Dit betekent dat 
bijvoorbeeld bedrijven die kippeveren verwerken, nu onder algemene regels vallen 
(tenzij ze in een andere categorie zijn aangewezen als vergunningplichtig). 

s) 9o.  
 

Inrichtingen voor het vervaardigen of verven van 
bont, het ontharen of looien van huiden, of het 
verven of finishen van leer. 

Verwerken van leer en bewerken van huiden onder 
Activiteitenbesluit (cat. s.9) 
De vergunningplicht vervalt voor het verwerken van leer in producten (zoals 
meubels en kleding) en voor het drogen of pekelen van huiden.  
 
Toelichting: 
Eerder gold vergunningplicht voor het vervaardigen of industrieel verwerken van 
huiden, bont, leer of lederhalffabrikaten. Handelingen met huiden en leer zijn hier nu 
voor een deel uitgehaald.  

s) 10o. 
 

Inrichtingen voor de activiteiten, bedoeld in artikel 
2.19 eerste lid, sub c, d en e, van de Regeling 
dierlijke bijproducten 2008 

Verwerking dierlijke bijproducten vergunningplichtig (cat. s.10 
en t.2) 
Er verandert inhoudelijk weinig. De Destructiewet is inmiddels vervallen, daarom 
wordt nu verwezen naar de nieuwe wettelijke regeling die daarvoor in de plaats is 
gekomen.   
 
Toelichting: 
Voorheen waren destructiebedrijven aangewezen als vergunningplichtig: 
'activiteiten waarvoor de verboden van artikel 5 van de Destructiewet golden'. Deze 
bepaling is vervangen door een regeling op grond van hoofdstuk VII van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de ‘Regeling dierlijke bijproducten 2008’, 
die gebaseerd is op de Europese bijproductenverordening*). De categorieën van 
deze verordening en de daarop gebaseerde regeling zijn niet helemaal 
vergelijkbaar met de formulering van het inmiddels vervallen artikel 5 van de 
Destructiewet. In de onderdelen s.8, s.9 en s.10 is een aantal handelingen met 
dierlijke bijproducten opgenomen waarvoor de vergunningplicht blijft gelden.  
 
*) Bijproductenverordening: Verordening nr. 1774/2002 van het Europees parlement 
en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.  

t) 1o ii. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of 
verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen 
of grondstoffen daarvoor waarbij [ii] voor het 
vervaardigen, bewerken of verwerken gebruik 
wordt gemaakt van een of meer andere apparaten 
dan continu-ovens met een individuele belasting op 
bovenwaarde van meer dan 130 kilowatt of een 
aansluitwaarde van meer dan 130 kilowatt; 

Apparaten bereiden voedingsmiddelen > 130 kilowatt 
vergunningplichtig (cat. t.1.ii) 
De aanpassing betreft een verduidelijking. De grens voor vergunningplicht van 130 
kilowatt geldt voor apparaten die voor het voedingsmiddelenbereidingsproces 
worden ingezet. 
 
Toelichting: 
Voorheen waren inrichtingen vergunningplichting die voedingsmiddelen, 
genotmiddelen of grondstoffen vervaardigden, bewerkten of verwerkten, wanneer 
hier een apparaat aanwezig was, anders dan een continu-oven, met een vermogen 
van meer dan 130 kilowatt. Dit betekende dat er discussie was of in het geval een 
CV-ketel aanwezig was met een vermogen groter dan 130 kilowatt, de inrichting 
vergunningplichtig was. De formulering is nu aangepast door duidelijk te maken dat 
voor de toetsing aan het criterium van 130 kilowatt, het moet gaan om apparaten 
die voor het bereidingsproces worden ingezet.  
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

t) 2o. Inrichtingen voor het vervaardigen of bewerken van 
voedingsmiddelen voor dieren en hondenkluiven 

Maken van hondenkluiven vergunningplichtig (cat. t.2) 
Het vervaardigen of bewerken van hondenkluiven is in deze categorie 
ondergebracht. 
 
Toelichting: 
Het vervaardigen of bewerken van hondenkluiven viel voorheen onder artikel 5 van 
de Destructiewet. Inmiddels is de Destructiewet vervangen door de Regeling 
dierlijke bijproducten 2008, die gebaseerd is op de Europese 
bijproductenverordening. Zie ook de uitleg bij categorie s.10. 

t) 6o. Inrichtingen voor het kweken van algen Algenkwekerijen vergunningplichtig (cat. t.6) 
Inrichtingen waar algen worden gekweekt zijn vergunningplichtig (nieuwe 
categorie). 

u) 13o. 
[oud] 

Inrichting voor het bewerken van natuursteen Bewerken natuursteen onder Activiteitenbesluit  
(cat. u.13 en u.14) 
Het bewerken van natuursteen is niet meer vergunningplichtig.  
 
Toelichting: 
• Wel vergunningplichtig blijven: 

‘Het winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand of grind, 
kalkzandsteen, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan (wordt 
nieuwe cat. u.13) 

• ‘Het vervaardigen van kalkzandsteen, composietsteen, terrazzo en granito;van 
meer dan 130 kilowatt of een aansluitwaarde van meer dan 130 kilowatt’ (wordt 
nieuwe cat. u.14). 

u) 13o. 
[was u) 

14o] 

Inrichtingen voor het winnen, breken, malen, zeven 
of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen 
of andere mineralen of derivaten daarvan 

Geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1, zie onder u.13  

u) 14o. Inrichtingen voor het vervaardigen of drogen 
van kalkzandsteen en cellenbeton 

Zie onder u.13 (oud) 

u) 15o. Inrichtingen voor het vervaardigen van 
composietsteen, terrazzo en granito 

Zie onder u.13 (oud) 

w) 1o. 
 

Inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, 
repareren, proefdraaien of uitwendig reinigen van 
vliegtuigen 

Dienstverlenende bedrijven vliegvelden onder 
Activiteitenbesluit (cat. w.1) 
De vergunningplicht voor enkele dienstverlenende bedrijven rond vliegvelden 
vervalt.  
 
Toelichting: 
De vergunningplicht geldt voor 'het vervaardigen, repareren, proefdraaien of 
uitwendig reinigen van vliegtuigen. Algemene regels worden van toepassing op 
bedrijven die zich toeleggen op het inwendig reinigen van vliegtuigen en het 
onderhouden van vliegtuigen.  

w) 2o. 
 [oud] 

Het vervaardigen of assembleren van automobielen 
of motoren voor automobielen met een 
productieoppervlak ten aanzien daarvan van 10.103 
vierkante meter of meer 

Automobiel-/motorenfabrieken al mer-plichtig; -vervalt - 
De categorie ‘het vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor 
automobielen met een productieoppervlak ten aanzien daarvan van 10.103 
vierkante meter of meer’ vervalt.  
 
Toelichting 
Vergunningplicht op grond van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is namelijk 
eerder aan de orde, op grond van categorie 32.5 van onderdeel D van de bijlage bij 
dat Besluit.  

w) 2o. 
 [was 
w4] 

Inrichtingen voor het bouwen van metalen 
pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te 
meten lengte van 25 meter of meer [was: w4 
"vervaardigen van pleziervaartuigen"]  

Jachtwerven grotendeels onder Activiteitenbesluit (cat. w.2) 
Het uitvoeren van deze werkzaamheden aan pleziervaartuigen valt nu onder 
algemene regels, hiervoor zijn doorgaans voldoende voorschriften opgenomen in 
het Activiteitenbesluit.  
 
Toelichting 
De vergunningplicht blijft nog wel gelden voor het bouwen van grote plezierjachten. 
Ook kan vergunningplicht blijven gelden vanwege het verwerken van kunststof 
(polyesterverwerking).  



 8 

Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

w) 3o. 
 

Inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, 
repareren of het behandelen van de oppervlakte 
van schepen anders dan pleziervaartuigen 

Bredere uitleg begrip 'schepen' dan beroepsvaart (cat. w.2) 
Het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte 
van schepen anders dan pleziervaartuigen, in een breder begrip van het begrip 
schepen, dan ‘schepen voor de beroepsvaart’, blijft vergunningplichtig. 
 
Toelichting: 
In de eerdere tekst werd bij onderdeel 3° gesproken over onderhoud van schepen 
voor de beroepsvaart. Hierdoor was onduidelijk wat nu de positie was van 
bijvoorbeeld het onderhoud aan offshoreplatforms. Om die reden is de formulering 
nu aangepast, en wordt gesproken over ‘schepen anders dan pleziervaartuigen’. In 
deze tekst moet het begrip ‘schip’ worden gelezen in de zin van de 
Binnenschepenwet, waarin in artikel 2, eerste lid, is aangegeven dat hieronder 
mede verstaan wordt: draagvleugelboten, veerponten, alsmede baggermolens, 
drijvende kranen, elevatoren en alle andere drijvende werktuigen, pontons of 
materieel van soortgelijke aard. 

w) 4o. 
 [was w) 

4o] 

Inrichtingen voor het afmeren van zeegaande 
veerboten [was w5] 

Geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1.  

w) 5o. 
 [was w) 

6o]  

Inrichtingen voor het overslaan van gevaarlijke 
stoffen van schip naar schip [was w6] 

Laad- en lospontons, containerterminals, (bedrijfs)havens 
(cat. w5) 
De werkingssfeer van het Activiteitenbesluit is verruimd voor inrichtingen bestemd 
voor overslag van schip naar schip met bulk- en stukgoederen en containers, voor 
zover deze geen gevaarlijke stoffen zijn of bevatten. Dit zijn kunnen bijvoorbeeld 
zijn: laad- en lospontons, containerterminals, (bedrijfs)havens. 
 
Toelichting: 
Door dit wijzigingsbesluit is een inrichting waar het overslaan van gevaarlijke stoffen 
van schip naar schip plaats vindt, nog wel vergunningplichtig. Overigens is het goed 
mogelijk dat een inrichting waar deze activiteit plaats vindt, toch vergunningplichtig 
is door een andere aanwijzingscategorie uit de lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen. Inrichtingen waar overslag plaats vindt van schip naar schip, zijn vaak 
inrichtingen met een wat zwaardere milieubelasting.  

w) 6o. 
[was w) 

7o] 

Inrichtingen voor het reinigen van tankschepen 
[was w7] 

Geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1.  

w) 7o. 
[was w) 

8o] 

Inrichtingen voor het voor meer dan 24 uur 
parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke 
stoffen  [was w8] 

Geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1.  

w) 8o. 
[was w) 

9o] 

Inrichtingen voor het parkeren van meer dan 3 
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen [was w9] 

Geen inhoudelijke wijziging, alleen het nummer wijzigt in bijlage 1.  

aa) 1o. 
 [nieuw] 

Inrichtingen voor het veredelen van textiel of 
producten hiervan 

Textielbewerking grotendeels onder Activiteitenbesluit  
(cat. aa.1 t/m aa.3) 
Mechanische bewerkingen van textiel zoals dat bijvoorbeeld plaats vindt bij 
spinnerijen, weverijen, breierijen, zeilmakerijen, tentenmakerijen en 
zonweringbedrijven, vallen onder het Activiteitenbesluit.  
 
Toelichting: 
Bovengenoemde mechanische textielbewerkingsactiviteiten vallen niet onder de 
definitie van textielveredeling. Bedrijven die textiel veredelen, zoals textielververijen, 
blijven vergunningplichtig. Onder textielveredeling wordt verstaan: het geheel van 
bewerkingen dat tot doel heeft textiel het uiterlijk en de fysische karakteristieken te 
geven, die de gebruiker wenst. Ook het aanbrengen van een lijmlaag, van sealer of 
vernis ter afwerking van zeil, tentdoek of zonwering alsmede het lassen van textiel 
(zeil), wordt niet tot textielveredeling gerekend. Deze textielbewerkingsactiviteiten 
vallen nu dus onder het Activiteitenbesluit. Vergunningplichtige bedrijven zijn 
textielbewerkende bedrijven waar meer dan 50 weefgetouwen aanwezig zijn en 
tapijt- en linoleumfabrieken (cat. aa.2 en aa.3). 

aa) 2o. 
 [nieuw] 

Inrichtingen voor het vervaardigen van textiel of 
producten hiervan waar 50 of meer mechanisch 
aangedreven weefgetouwen aanwezig zijn 

Zie onder aa.1. 

aa) 3o  Inrichtingen voor het vervaardigen van tapijt of Zie onder aa.1. 
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

 [nieuw] linoleum 

aa) 4o. 
 [was aa 

2o] 

Inrichtingen voor het vervaardigen van papierstof, 
papier of karton, het bleken van papier en het 
vervaardigen van producten van karton en 
hygiënische papierproducten 

Papierbewerking onder Activiteitenbesluit (cat aa.4) 
De wijziging betreft een verduidelijking c.q. reparatie. Weinig milieurelevante 
activiteiten, zoals de mechanische bewerking van papier, zijn niet langer reden voor 
vergunningplicht.  
 
Toelichting: 
Voorheen was de volgende categorie als vergunningplichtig aangewezen: 'het 
vervaardigen of bewerken van papierstof, papier of producten hiervan'. De 
omschrijving is nader gespecificeerd, zodat de mechanische bewerking van papier 
niet meer vergunningplichtig is. 

aa) 5o. 
 [was aa 

3o] 

Inrichtingen voor het zelfklevend maken van 
materialen met uitzondering van het aanbrengen 
van lijmlagen en lamineren samenhangend met 
drukprocessen [was: aa3] 

Zelfklevend maken bij drukken onder Activiteitenbesluit  
(cat. aa.5) 
Inrichtingen waar in samenhang met drukprocessen materialen worden voorzien 
van lijmlagen en/of worden gelamineerd, zijn door een verbijzondering in de 
aanwijsbepaling niet meer vergunningplichtig. 
 
Toelichting 
Voorheen waren in aa.3 als vergunningplichtig aangewezen: 'inrichtingen voor het 
zelfklevend maken van materialen'.  

aa) 6o. 
 [was aa 

4o  
i t/m vi] 

Inrichtingen voor het toepassen van de volgende 
drukprocessen:  
i. illustratiediepdruk; 
ii. rotatieoffset; 
iii vellen-offset, met apparatuur een totaal 
elektromotorisch of verbrandingsmotorisch 
vermogen groter dan 40 kilowatt 
iii. flexodruk en verpakkingsdiepdruk; [was iv] 
iv. rotatiezeefdruk; [was v] 
v. zeefdruk met een emissie groter dan 10.000 
kilogram vluchtige organische stoffen per jaar; [was 
vi] 

Vellenoffset druktechniek onder Activiteitenbesluit (cat. aa.5) 
Drukkerijen die het vellen-offsetproces toepassen, met apparatuur met een totaal 
elektromotorisch of verbrandingsmotorisch vermogen groter dan 40 kilowatt, zijn op 
grond hiervan niet langer vergunningplichtig.  
 
Toelichting: 
De aanwijzing van de categorie ‘vellen offset, met apparatuur een totaal 
elektromotorisch of verbrandingsmotorisch vermogen groter dan 40 kilowatt’ als 
vergunningplichtige activiteit is vervaIlen paragraaf § 4.7.3 van het 
Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de activiteit 'Vellenoffset 
druktechniek' . 

bb) Inrichtingen voor schieten met vuurwapens of 
werpen met ontvlambare of ontplofbare 
voorwerpen, met uitzondering van inrichtingen 
voor het traditioneel schieten 

Traditioneel schieten onder Activiteitenbesluit (cat. bb) 
De vergunningplicht voor inrichtingen voor het traditioneel schieten komt derhalve te 
vervallen. Onder het traditioneel schieten wordt verstaan: het schieten door 
schutterijen of schuttersgilden op schietbomen of schutsbomen in de buitenlucht. 
De hedendaagse schutterijen of schuttersgilden hebben een folkloristische functie.  

cc) 7o. Inrichtingen voor het schieten in de open lucht met 
wapens werkend met luchtdruk of gasdruk, met 
uitzondering van inrichtingen voor het 
traditioneel schieten 

Zie onder bb. 

dd) 4o. Het omzetten van thermische energie in elektrische 
energie;  
[Is vervallen] 

Vervallen: omzetten thermische energie in elektrische energie  
In de praktijk zijn er geen inrichtingen die aan deze omschrijving voldoen. Om die 
reden zijn inrichtingen voor het omzetten van thermische energie in elektrische 
energie uit categorie dd verwijderd.  

ll) 2o. i Inrichtingen voor het opslaan van meer dan 35 
kubieke meter van buiten de inrichting afkomstige 
afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, 
uitgezonderd ten hoogste 2.000 kubieke meter 
zand, grind en grond bij een landbouwinrichting, 
voor zover deze stoffen bestemd en geschikt zijn 
voor nuttige toepassing. 

Wijziging afvalstoffenbepaling (cat. ll.2.i) 
De bepaling is tekstueel gewijzigd om aan te sluiten bij het Besluit landbouw. Het 
woord "bedoeld" is vervangen door "bestemd". Dit heeft verder geen inhoudelijke 
betekenis. De uitzonderingsbepaling voor de opslag van maximaal 2.000 kubieke 
meter zand, grind en grond bestemd voor nuttige toepassing, geldt voor een 
landbouwinrichting. 
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Tabel: Overzicht van wijzigingen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit: ‘Lijst van vergunningplichtige 
inrichtingen‘, per 1 januari 2010. 

Cat.  
Bijlage 

1  

Nieuwe gewijzigde tekst per  
1 januari 2010 

Wat betekent de wijziging? 

ll)  
[uitzond
ering] 

Voor de toepassing van ll blijven buiten 
beschouwing:  
4 o. het toepassen van bouwstoffen en het 
toepassen van grond of baggerspecie, waarop het 
Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. 

Tijdelijke opslag van grond of baggerspecie (cat. ll.2.i) 
Toepassingen binnen een inrichting van bouwstoffen, grond of baggerspecie, 
waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is, hebben niet meer tot gevolg 
dat die inrichting vergunningplichtig wordt.  
 
Toelichting 
Het Besluit bodemkwaliteit is mede gebaseerd op artikel 8.40 van de Wm. Het 
Besluit bodemkwaliteit kan naast het Activiteitenbesluit op een inrichting van 
toepassing zijn. Dit komt het meest voor bij de tijdelijke opslag van grond of 
baggerspecie, zoals bedoeld in artikel 35, onderdeel h en i, van het Besluit 
bodemkwaliteit. Indien meer dan 35 kubieke meter van buiten de inrichting 
afkomstige grond of baggerspecie, in overeenstemming met de bepalingen van het 
Besluit bodemkwaliteit, binnen een inrichting wordt opgeslagen, zou de inrichting op 
grond van de oude tekst van onderdeel ll van de bijlage bij het Activiteitenbesluit 
vergunningplichtig worden, terwijl de opslag die de vergunningplicht veroorzaakt 
uitputtend geregeld is onder het Besluit bodemkwaliteit.  

 


