
Pomp- en distributiestations Aardolie of 

aardgaswinning

1.3a Elektro- of verbrandingsmotoren met een totaal geïnstalleerd 

motorisch vermogen ≥ 15 MW.

2 Pomp- en distributiestations t.b.v. aardolie- of aard-gaswinning die 

tevens behoren tot cat 1.3a Bijlage I Bor.

Elektriciteitscentrale 1.3b Het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen ≥ 50 

MW. 

3 Het verstoken van brandstoffen met in totaal een thermisch 

vermogen ≥ 300 MW. 

Luchtvaartterrein 1.3c Het beproeven van:

1º) verbrandingsmotoren met voorziening of installatie voor het 

afremmen van een gezamenlijk motorisch vermogen 

≥ 1 MW

2º) straalmotoren of -turbines met stuwkracht ≥ 9 kN

3º) straalmotoren of -turbines met een op as overgebracht 

vermogen ≥ 250 kW.

4 Luchtvaartterreinen als bedoeld in artikel 1, onder g, van de 

Luchtvaartwet die tevens behoren tot cat 1.3c Bijlage I Bor.

Aardgasbehandeling en gasverzameling 2.6b Aardgasbehandelingsinstallatie en gasverzamelinrichtingen met 

capaciteit ≥ 10.000.000 m
3
/dag (bij 1 bar en 273 K).

1 Alle gevallen.

Explosieven en vuurwerk productie 3 Vervaardiging van diverse type explosieven en ontplofbare 

stoffen.

6c Vervaardiging explosieven met verwerkings- of productiecapaciteit 

≥ 20.000 ton/jaar.

Chemische industrie: 

productie

4.1 Vervaardiging van diverse type organische, anorganische en 

overige chemicaliën.

5 Vervaardigen met verwerkings- of productiecapaciteit 

≥ 100.000 ton van:

a) organische chemicaliën; 

b) anorganische chemicaliën; 

c) fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen.

Chemische industrie: 

be- of verwerking

4.1 Be- of verwerken van diverse type organische, anorganische en 

overige chemicaliën.

7 Productiecapaciteit ≥ 50.000 ton/jaar.

Chemische industrie: 

farmaceutische producten

4.1c Vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van 

[…] cosmetische of farmaceutische producten.

6b Vervaardiging farmaceutische producten, die via een chemisch of 

biologische procedé tot stand komen met verwerkings- of 

productiecapaciteit ≥ 20.000 ton/jaar.

Aardolie bewerking 5.3b Raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties 

met capaciteit ≥ 1.000.000 ton/jaar.

1 Alle gevallen.

Olie en vetten productie 6.2a Vervaardigen van oliën en vetten uit dierlijke of plantaardige 

grondstoffen met capaciteit ≥ 250.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Vetzuren en alkanolen productie 6.2b Vervaardigen van vetzuren of alkanolen uit dierlijke of 

plantaardige oliën of vetten met capaciteit ≥ 50.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Dierlijke meststoffen be- of verwerken 7.4 Bewerken of verwerken van buiten de inrichting afkomstige 

dierlijke meststoffen met capaciteit ≥ 25.000 m
3
/jaar. 

1 Alle gevallen.

Vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine 

productie

8.2a Vervaardigen van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine uit 

beenderen of huiden met capaciteit ≥ 5.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Slachtafvalverwerking 8.2b Verbranden of meeverbranden van: 

- dierlijke bijproducten;

- categorie 1 & 2-verwerkingsbedrijf;

- categorie 2 & 3 oleochemische bedrijven.

1 Alle gevallen.

Bierbrouwerijen 9.1d Vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, 

genotmiddelen of grondstoffen daarvoor.

8 Waar tevens: 

- elektro- of verbrandingsmotor aanwezig is met motorisch

  vermogen ≥ 15 MW (Cat 1.3a Bijlage I Bor); of

- verstoken van brandstoffen plaatsvindt met thermisch

   vermogen ≥ 50 MW (cat 1.3b Bijlage I Bor); of 

- een afvalwaterzuiveringinstallatie wordt bedreven met

  ≥ 120.000 vervuilingseenheden (cat 27.3 Bijlage I Bor).

Melk-, weipoeder, overige gedroogde 

zuivelproducten

9.3a Vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde 

zuivelproducten met capaciteit ≥ 1,5 ton/uur. 

9 Waterverdampingscapaciteit ≥ 250.000 ton/jaar.

Suiker productie 9.3g Vervaardigen van suiker uit suikerbieten met capaciteit 

≥ 2.500 ton suikerbieten/dag. 

1 Alle gevallen.

Gist productie 9.3h Vervaardigen van gist met capaciteit ≥ 5.000 ton/jaar. 1 Alle gevallen.

Zetmeel productie 9.3i Vervaardigen van zetmeel(derivaten) met capaciteit 

≥ 10 ton/uur. 

10 Productiecapaciteit ≥ 25 ton/uur.

Chemische industrie: 

gewasbescherming en biociden

10 Vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van 

gewasbeschermingsmiddelen of biociden.

6a Vervaardiging producten voor gewasbescherming en biociden met 

verwerkings- of productiecapaciteit 

≥ 20.000 ton/jaar.

Ertsen en derivaten bewerken 11.3b Malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of 

derivaten daarvan met capaciteit ≥ 1.000 ton/jaar. 

11 Met capaciteit ≥ 100.000 ton/jaar.

Cement en cementklinkers productie 11.3c 1º Vervaardigen van cement of cementklinker met capaciteit 

≥ 100.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of 

steenwol productie

11.3c 4º Vervaardigen van glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of 

steenwol met capaciteit ≥ 5.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Cokes productie 11.3c 6º Vervaardigen van cokes uit steenkool met capaciteit 

≥ 100.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Vergassen steenkool 11.3d Vergassen van steenkool met capaciteit ≥ 100.000 ton/jaar. 1 Alle gevallen.

Glas en glazen voorwerpen productie en 

bewerking

11.3e Vervaardigen, be- of verwerken van glas of glazen voorwerpen 

met capaciteit ≥ 10 ton/uur. 

12 Met smeltcapaciteit ≥ 150.000 ton/jaar.

Metaalindustrie:

ruw ijzer/staal en primair non-ferro 

productie

12.2a Vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen 

met capaciteit ≥ 1.000 ton/jaar. 

1 Alle gevallen.

Metaalindustrie: 

metaalbewerking

12.2d Wals-, trek- of lasinstallatie(s) voor het produceren van metalen 

buizen en met productieoppervlak ≥ 2.000 m
2
. 

15 Met productieoppervlak ≥ 250.000 m
2
.

Metaalindustrie: 

smelten of gieten van metalen en 

legeringen

12.2h Smelten of gieten van metalen of hun legeringen met capaciteit ≥ 

4.000 ton/jaar. 

16 a) smelten van non-ferrometalen en legeringen:

   productiecapaciteit ≥ 15.000 ton/jaar EN jaarproductie

    ≥ 5.000 ton; 

b) gieten van ijzer: jaarproductie ≥ 5.000 ton 

c) gieten van non-ferrometalen: jaarproductie ≥ 4.000 ton. 

Metaalindustrie: 

secundaire vervaardiging

12.2h Smelten of gieten van metalen of hun legeringen met capaciteit ≥ 

4.000 ton/jaar. 

13 Secundaire vervaardiging non-ferrometalen of legeringen met 

productiecapaciteit ≥ 100.000 ton/jaar.

Bijlage I Bor, onderdeel C Bijlage III Bor

Type inrichting
Categorieën inrichtingen waarvan de inspecteur in de 

gelegenheid moet worden gesteld advies uit te brengen over het 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 

omgevingsvergunningCat.

Aanwijzing van categorieën inrichtingen en van 

vergunningplichtige inrichtingenCat.
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Bijlage I Bor, onderdeel C Bijlage III Bor

Type inrichting
Categorieën inrichtingen waarvan de inspecteur in de 

gelegenheid moet worden gesteld advies uit te brengen over het 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 

omgevingsvergunningCat.

Aanwijzing van categorieën inrichtingen en van 

vergunningplichtige inrichtingenCat.

Metaalindustrie: 

smelten van lood

12.2i Het smelten van lood met capaciteit ≥ 2.500 ton/jaar. 17 Met productiecapaciteit ≥ 100.000 ton/jaar.

Metaalindustrie: 

metaalbewerking

12.2 Productieoppervlak van 2.000 m
2
 bij:

b) warmband- of koudwals(en) voor het tot platen vormen van 

metalen of hun legeringen (smeltpunt > 800 K  en dikte 

aangevoerde materiaal > 1 mm);

c) wals- en trekinstallatie(s) voor het tot profiel- of stafmateriaal 

omvormen van metalen of legeringen 

(smeltpunt > 800 K);

e) smeden van ankers of kettingen;

f) produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, 

vaten, tanks of containers;

g) samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 

doormiddel van smeden, klinken, lassen of monteren, niet in een 

gesloten gebouw ondergebracht.

14 Met een productieoppervlak ≥ 250.000 m
2
.

Automobielen productie 13.3a Vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor 

automobielen met ≥ 10.000 m
2
 productieoppervlak.

18 Met jaarproductie ≥ 10.000 automobielen of motoren voor 

automobielen.

Metalen schepen productie, onderhoud, 

reparatie en behandeling

13.3b Het bouwen, onderhouden repareren of het behandelen van de 

oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te 

meten lengte ≥ 25 meter. 

19 Scheepswerven met doklengte ≥ 200 meter waar straal- of 

conserveringswerk-zaamheden in de open lucht plaatsvinden.

Textiel 16.1a Vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan, overslaan of 

reinigen van textiel, woningtextiel, textielgrondstoffen, bont, leer 

vlas of producten hiervan.

20 Waar tevens het verstoken van brandstoffen met thermisch 

vermogen ≥ 50 MW plaatsvindt.

Papier of celstof productie 16.3b Vervaardigen van papier of celstof met capaciteit 

≥ 3 ton/uur. 

1 Alle gevallen.

Koolelektrodes productie 24.2 Vervaardigen van koolelektroden capaciteit ≥ 50.000 ton/jaar. 1 Alle gevallen.

Afvalwaterzuivering 27.3 Reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of 

oppervlaktebeluchters met capaciteit ≥ 120.000 

vervuilingseenheden.

21 Capaciteit ≥ 250.000 inwonerequivalenten.

Afval verbranding

meeverbranding

28.1b Het vernietigen van afvalstoffen. 22 Verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties met een nominale 

capaciteit ≥ 2 ton/uur.

Afval verbranding 28.4e Verbranden van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke 

afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

1 Alle gevallen.

Stortplaatsen 28.4f Het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, 

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen 

daar te laten.

1 Alle gevallen.

BRZO bedrijven Bijlage I, 

B 1a

Inrichtingen die vallen onder de BRZO 1999 en VR of PBZO-

plichtig zijn.

23 Inrichtingen die vallen onder de BRZO 1999 en VR of PBZO-

plichtig zijn.
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