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Vraag:  

Moet ik bij een verbouwing van een loods naar een varkensstal de varkensstal 
ammoniakemissiearm uitvoeren? 

Antwoord:  

Sinds 2003 (Besluit Vlaamse Regering 19/09/2003) is het verplicht om nieuwe varkens- en 

pluimveestallen emissiearm te bouwen volgens de lijst van stalsystemen voor 

ammoniakemissiereductie. Dit geldt niet enkel voor de exploitatie van nieuwe inrichtingen 

maar ook voor verplaatsingen, samenvoegingen, veranderingen of omschakelingen van een 

andere diersoort naar varkens en/of pluimvee indien hierbij nieuwe stallen worden gebouwd. 

Wanneer bij een bestaande stal een afdeling wordt bijgebouwd, dient deze afdeling 

emissiearm te worden uitgevoerd. In het geval van verbouwingen moet de stal ook emissiearm 

worden uitgevoerd indien de verbouwing dermate ingrijpend is dat ze het karakter van een 

nieuwbouw krijgt. Dit geldt vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle 

technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de 

ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen, enz.) dienen 

vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de 

vergunningverlenende dienst zal u al dan niet een ammoniakemissiearm systeem moeten 

toepassen in uw varkensstal.    

Besluit: De verbouwing van uw loods naar een varkensstal zal beschouwd worden als een 

ingrijpende verbouwing die het karakter heeft van een nieuwbouw. De varkensstal zal bijgevolg 

ammoniakemissiearm moeten worden uitgevoerd. Gezien de loods een nieuwe bestemming 

krijgt zal uw vergunning hieraan moeten worden aangepast. 

 

 

 
Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af 
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het 
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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