
 

PAS-communicatie voor gemeenten en provincies 
 

 
Vanuit de infosessies die aan de gemeenten en de provincies werden gegeven, kwam de vraag 
naar meer informatie of doorverwijsrichtingen bij vragen rond PAS en vergunningverlening voor 
landbouwbedrijven. 
 
De Vlaamse infolijn (1700-lijn) wordt niet langer ingezet voor het beantwoorden van vragen. 
Hieronder vind je een bondig overzicht van mogelijke informatiekanalen en doorverwijspunten die 
wél kunnen worden gebruikt. 

 
1.Algemene informatie rond PAS en IHD + zoekzones, voortoets en passende beoordeling: 

De website van het ANB omtrent Natura 2000 is de meest geschikte plaats om alle relevante 

informatie terug te vinden over de verschillende aspecten van PAS en IHD. 

website:  www.natura2000.vlaanderen.be. 

Trefwoorden: IHD, speciale beschermingszones, SBZ, PAS, zoekzones, voortoets, passende 

beoordeling. 

Contactgegevens: 
 

 

West- Vlaanderen: 

Tel. 050/24 77 58 

e-mail: indra.lamoot@lne.vlaanderen.be 

Oost- Vlaanderen: 

Tel. 09/276 20 24 

e-mail: Delphine.dehemptinne@lne.vlaanderen.be 

Vlaams-Brabant: 

Tel 016/66 63 12 

e-mail: sara.heerinckx@lne.vlaanderen.be 

Antwerpen: 

Tel. 03/224 94 80 

e-mail:  karolien.vankerckhove@lne.vlaanderen.be 

Limburg: 

Tel. 011/74 25 04 

e-mail: benny.mathijs@lne.vlaanderen.be 
 
 

 
2.Vragen van bedrijven met een impactscore van minstens 50% 

Landbouwers met een impactscore van meer dan 50% kunnen zich het best wenden tot de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), die zal instaan voor de begeleiding van deze bedrijven in het kader van het 

flankerend beleid 

Website:  www.vlm.be 

Trefwoorden: flankerend beleid, herstructurering, rode bedrijven 

Contactgegevens: 
 

- regio West 

provincie West-Vlaanderen: 

Tel. 050/45.81.67 

e-mail: els.goethals@vlm.be 

en Oost- Vlaanderen: 

Tel. 09/244.86.11 

e-mail: ludo.naessens@vlm.be 

- regio Oost 

provincie Antwerpen: 

Tel. 014/25.83.85 

e-mail:  judith.deusings@vlm.be 

provincie Limburg: 

Tel. 014/25.83.19 

e-mail:  stan.forier@vlm.be 

provincie Vlaams-Brabant: 

Tel. 016/66.52.18 

e-mail:  johan.laeremans@vlm.be 

http://www.natura2000.vlaanderen.be/
mailto:indra.lamoot@lne.vlaanderen.be
mailto:Delphine.dehemptinne@lne.vlaanderen.be
mailto:sara.heerinckx@lne.vlaanderen.be
mailto:karolien.vankerckhove@lne.vlaanderen.be
mailto:benny.mathijs@lne.vlaanderen.be
http://www.vlm.be/
mailto:els.goethals@vlm.be
mailto:els.goethals@vlm.be
mailto:ludo.naessens@vlm.be
mailto:judith.deusings@vlm.be
mailto:judith.deusings@vlm.be
mailto:stan.forier@vlm.be
mailto:stan.forier@vlm.be
mailto:johan.laeremans@vlm.be


 

3. Vragen over stikstof-emissiereducerende technieken 

Landbouwers  kunnen  hun  bijdrage  aan  de  kritische  depositiewaarde  (KDW)  verlagen  door 

maatregelen met een emissiereducerende werking toe te passen. In de PAS-lijst vinden de 

landbouwers per diercategorie de keuzelijst van maatregelen met het bijhorende 

ammoniakreductiepercentage. De PAS-lijst bevat zowel staltechnieken als voeder- en 

managementmaatregelen, en dat voor de diersoorten als rundvee, varkens en pluimvee. De PAS-lijst 

wordt steeds aangevuld met nieuwe technieken, die na validatie ook op de website geplaatst worden. 

 
De staltechnieken die op de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen staan (AEA-lijst), voldoen 

ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst. Ze zijn niet expliciet opgenomen in de PAS-lijst, maar de 

landbouwers kunnen eveneens voor die staltechnieken kiezen. 

 
Nieuwe technieken of procedures kunnen aangemeld worden via de VLM. De nodige documenten en 

voorwaarden vind je op de website:  www.vlm.be 
 

Website: 

Voor de PAS-lijst: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/emissie/Lijst-van- 

emissiereducerende-maatregelen-in-het-kader-van-PAS/pas-lijst/Paginas/default.aspx 

Voor de AEA-lijst: 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/emissie/emissiearme%20stallen/Paginas/default.aspx 

 
Trefwoorden: ammoniakreductie, mitigerende maatregelen, PAS-maatregelen 

Contactgegevens:  e-mail: 

eva.brusselman@ilvo.vlaanderen.be 
 

 
4. Vragen subsidies in het kader van de VLIF 

Bij het toepassen van bepaalde maatregelen wordt soms de vraag gesteld wat de mogelijke 

investeringsondersteuning kan zijn via het VLIF. 

 
Website: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw 

 
Trefwoorden: subsidie, VLIF, landbouwondersteuning 

Contactgegevens: 
 

VLIF-steun 

- West-Vlaanderen 

e-mail: danny.persyn@lv.vlaanderen.be 

-Oost-Vlaanderen 

e-mail: jean.deneef@lv.vlaanderen.be 

- Antwerpen 

e-mail: thomas.lauwers@lv.vlaanderen.be 

- Vlaams-Brabant 

e-mail: veerle.blommaert@lv.vlaanderen.be 

- Limburg 

e-mail: koen.jespers@lv.vlaanderen.be 
 
 
 
 
 

4. Algemene PAS-vragen 

Andere vragen, die niet onder een voorgaand onderwerp vallen, stuur je naar onderstaand adres: 

pas@lne.vlaanderen.be 
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