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I. De ‘Omgevingsinspectie’ in
de afdeling Handhaving

Het verleden …. tot begin 2017
Milieuvergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Toezicht uitgeoefend door:

Afdeling
van
het departement LNE
(Leefmilieu Natuur en
Energie)
(voor de klasse 1-inrichtingen)

Agentschap
(Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed)

Transitie in 2017
23/2/2017: milieu- + bouwvergunning -> omgevingsvergunning
1/4/2017:
departement LNE + departement RWO -> departement Omgeving
Milieu-inspectie + Bouwinspectie -> de Omgevingsinspectie in de
afdeling Handhaving

OMGEVINGSINSPECTIE
OMGEVINGSINSPECTIE

5 handhavingsmanagers per
“decentrale werkplek”
(provincie)

CSA (Cluster Sanctionering
en Advisering)
Brussel

Sinds 2017:
Milieu-inspectie
OMGEVINGSINSPECTIE
Bouwinspectie

TH’s milieu

TH’s RO / OE

Soms gezamenlijke (geïntegreerde) inspecties:
TH milieu + TH ruimtelijke ordening

Organisatie van de Omgevingsinspectie
➢ 5 decentrale werkplekken, per provincie, geleid door een
handhavingsmanager

➢ Themawerkgroepen, met specialisten inzake:
Lucht, water, ondergrond/grondwater, afval, dieren, hinder, klimaat,
ketenteam en omgevingsveiligheid (Seveso, REACH, GGO’s)
➢

Seveso-inspecties: team TZR
(Toezicht Zwarerisicobedrijven)

Taken

projectmatige aanpak controles, uniform over Vlaamse Gewest
expertise binnen afdeling bundelen, verdiepen en verspreiden
nieuwe evoluties opvolgen
➢

Samenstelling
één themabeheerder
werkgroepleden: bij voorkeur 1 per decentrale werkplek

II. De planning, de instrumenten
en de toezichtrechten
van de milieu-TH

II.1. Planning van milieu-inspecties
Hoe maakt een TH zijn concrete planning ?
OHP: jaarlijks Omgevingshandhavingsplan
OHP2021: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41670

Controles kunnen ingedeeld worden in:
Reactieve controles (klachten, incidenten, …)
Proactieve controles (routine + jaarlijkse acties)
Eigen initiatief
Voortgangscontroles
Enkel klasse 1-bedrijven, maar wel ondersteuning
van de lokale TH’s voorzien voor de klasse 2

II.1. Milieu-inspectieplanning
Reactieve controles ingevolge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieuklachten (mondeling, schriftelijk en van diverse
herkomst) -> geluidsmetingen, snuffelcampagnes, …
Calamiteiten (“voorvallen” bij bedrijven)
Kantschriften parketten
Vraag van hiërarchische meerderen (minister, …)
Vraag voor technische expertise (vb. vragen van lokale
politie)
Evaluatieverslag proefvergunningen
Advies in kader van verzoeken tot schorsen/intrekken
vergunning
Vragen van Ombudsdiensten

II.2. Milieu-inspectieplanning
Proactieve controles: Routine controles zoals:
•
•
•
•
•

Controle van nieuwe omgevingsvergunningen
Routinemonsternemingen en –metingen (water/lucht/afval/…)
Controle van de zelfcontroleverplichtingen
GPBV-controles (Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU)
Seveso-controles (samen met federale inspectiediensten)

Specifieke handhavingsactiviteiten (bvb. sectorgebonden): OHP
Eigen initiatief
Voortgangscontroles: opvolging van aanmaningen ….!
Criteria: Interne prioriteitennota en risicogebaseerd !!!

Klasse 1, GPBV, Seveso, MER, VR,….
Klasse 1 bedrijven
GPBV-bedrijven

MER-plichtige

Hoge drempelSevesobedrijven
(of VR-plichtige)

Lage drempel
Sevesobedrijven

Milieu-inspecties Omgevingsveiligheid
Lopende en vorige acties:
• Uitvoering van SEVESO programma
• LPG-, CNG-, LNG-, H2- tankstations
• Net-niet-Sevesobedrijven
• Gastanks, inwendige onderzoeken
• Ammoniak-koelinstallaties
• Brandrisico’s bij afvalverwerkers
• Gasflessenvulling bij ballonvaarders ….
Gebruikte inspectie-instrumenten:
Zie: https://omgeving.vlaanderen.be/checklists-enwerkvoorschriften
O.a. de SIT’s voor Seveso-inspecties

Bedrijfscontroles in de praktijk
• gebeuren in principe onaangekondigd.

• kunnen 24 uur op 24 gebeuren, ook in het weekend
Bedrijven moeten ook 24u op 24 toegang verlenen, als er in 3/4/5-ploegen gewerkt wordt,
en/of als er continue lozing van afvalwater is: cfr: recht op toegang, zie verder

• altijd met 2 toezichtshouders
• groot belang wordt gehecht aan de aanwezigheidspolitiek (preventief!)
• kan alle milieuaspecten (integrale benadering) of kan zich beperken tot

één bepaald aspect
• van elke controle wordt een (intern) controleverslag opgesteld
(enkel bij vaststelling van overtredingen schriftelijk communicatie naar exploitant)

• TH’s zijn elk bevoegd voor een aantal gemeenten en/of bedrijven uit

bepaalde bedrijfstakken

II.2. Instrumenten
Sinds het milieuhandhavingsdecreet (1 mei 2009) is het
aantal instrumenten voor de TH uitgebreid
Keuze van het instrument is afhankelijk van
de ernst van de overtreding
het type overtreding (milieumisdrijf of milieu-inbreuk?)
Er zijn interne richtlijnen (“Omgevingshandhavingsinstrumentarium”)
Wanneer PV? Meerdere parameters spelen een rol
(milieuimpact, recidive, moreel element, interne
richtlijnen, enz…)

Milieu-inbreuk en milieumisdrijf
Milieumisdrijf

(art 16.1.2 MHD)

een gedraging, in strijd met een milieuvoorschrift die
strafrechtelijk kan worden bestraft overeenkomstig DABM
titel XVI. → Proces-verbaal
-> Parket
er moet een moreel en materieel element zijn
• opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid

(moreel element)
• wederrechtelijk (materieel element)

zijn ook milieumisdrijven:
• opzettelijk niet uitvoeren of negeren van opgelegde

bestuurlijke maatregelen of veiligheidsmaatregelen of door de
rechter opgelegde maatregelen
• niet betalen van bestuurlijke geldboetes
• opzettelijk schenden van toezichtrechten

Milieu-inbreuk en milieumisdrijf
Milieu-inbreuk

(art 16.1.2 MHD)

een gedraging, in strijd met een milieuvoorschrift, en
• betreft geen emissies als vermeld in artikel 16.6.2
• betreft niet het achterlaten, beheren of overbrengen van

afval als vermeld in artikel 16.6.3
• veroorzaakt geen gezondheidsschade of dood
• kan niet strafrechtelijk worden bestraft overeenkomstig de
bepalingen van deze titel
• moet opgenomen zijn in een lijst, te bepalen door de
Vlaamse regering
“Depenalisering”

→ Verslag van Vaststelling -> CSA
(deels) onvergunde exploitatie is nooit
een milieu-inbreuk, altijd milieumisdrijf

Niet-naleving van geel
gearceerde wettelijke bepalingen
zijn milieu-inbreuken

Proces-verbaal
wordt bezorgd aan Procureur des Konings
+

+

schriftelijk verzoek met vraag tot uitspraak over al dan niet strafrechtelijke
behandeling
overzicht van vroegere en gelijktijdige milieu-inbreuken en opgelegde
bestuurlijke geldboeten

schriftelijke melding aan college van burgemeester en schepenen en
aan deputatie en provinciegouverneur (voor Sevesobedrijven)

Parket kan beslissen tot depenalisering van milieumisdrijven:
oplegging van alternatieve bestuurlijke geldboete

als PdK beslist niet strafrechtelijk te behandelen
beslissingsperiode van 180 dagen, eenmalig verlengbaar met maximaal 180
dagen mits motivering
bericht van beslissing aan de Cluster Sanctionering en Advisering (CSA)
binnen de afdeling Handhaving die verbalisant informeert
CSA start de administratieve boeteprocedure

Instrumenten van de toezichthouder
dreigende schending voorschrift

Raadgeving

Aanmaning

schending voorschrift

aanzienlijk risico voor mens of
milieu

Bestuurlijke maatregelen
+ bestuurlijke dwangsom
Veiligheidsmaatregelen

Raadgeving
Art. 16.3.22 MHD
“Als toezichthouders vaststellen dat een milieu-inbreuk of
een milieumisdrijf dreigt op te treden, kunnen zij alle
raadgevingen geven die zij nuttig achten om dat te
voorkomen.”
= dreigende schending van een voorschrift


preventief instrument

Wordt niet zo vaak gebruikt.

Aanmaning
Art. 16.3.27 MHD
“Als toezichthouders bij de uitoefening van hun toezichtopdracht een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf vaststellen,
kunnen zij de vermoedelijke overtreder en eventuele andere
betrokkenen aanmanen om de nodige maatregelen te nemen
om deze milieu-inbreuk of dat milieumisdrijf te beëindigen, de
gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of
een herhaling ervan te voorkomen.”
= bij schending van een voorschrift

curatief instrument
= voorafgaand aan feitelijke bestuurlijke en strafrechtelijke


handhaving
≠ administratieve/bestuurlijke rechtshandeling

Bestuurlijke maatregelen
kunnen opgelegd worden ná vaststelling van milieu-inbreuk of milieumisdrijf,
maar onafhankelijk van eventuele strafsancties
niet in kennelijke wanverhouding t.o.v. de feiten (= proportionaliteit)
4 mogelijkheden:

Regularisatiebevel: bevel om maatregelen te nemen om de milieu-inbreuk of het
milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te
maken of herhaling ervan te voorkomen

Stopzettingsbevel: bevel om activiteiten, werkzaamheden of het gebruik van
zaken te beëindigen

Bestuursdwang:

een feitelijke handeling (van diegene die bestuurlijke maatregel
oplegt) om de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan
geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen

combinatie

In de praktijk:
•
•

Meestal niet bij eerste vaststelling, eerst sanering afdwingen via aanmaning
Zeker bij (blijvend) geen gevolg geven aan aanmaningen

Bestuurlijke dwangsom
Titel XVI Hfst IV Afd. II Onderafd VII van DABM
Bestuurlijke maatregelen kunnen worden geflankeerd door
bestuurlijke dwangsom
voor het geval de bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig
worden uitgevoerd
bij besluit houdende de bestuurlijke dwangsom
•
•

de motieven die aan de bestuurlijke dwangsom ten grondslag liggen
de hoogte en de modaliteiten

kan per tijdseenheid of per opgelegde maatregel
•
•
•
•

eventueel vermelding maximumplafond van het bedrag
Met maximum van 1M€ voor eenzelfde schending
Van rechtswege opeisbaar op de dag volgend op de dag dat BM moest zijn uitgevoerd
Mag geen kennelijke wanverhouding zijn tussen feiten die ten grondslag liggen aan BM
en de daarvoor opgelegde dwangsom

sinds 17 nov 2018: ook mogelijk voor de lokale TH; mee te
ondertekenen door hun hiërarchische meerdere (burgemeester,
…)

Veiligheidsmaatregelen
Art. 16.3.22 MHD
“Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen,
bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen, alle
handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de
gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk
risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een
aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren.”
nemen veiligheidsmaatregelen
= mogelijk zelf stellen van handelingen of handelingen laten
stellen door derden  mogelijk kosten
 eventueel vraag stellen aan provinciegouverneur of
burgemeester (kunnen makkelijker opdracht geven)

Bestuurlijke geldboete

= punitief instrument

• 2 vormen:
•
•

exclusieve bestuurlijke geldboete
alternatieve bestuurlijke geldboete

bij milieu-inbreuk
bij milieumisdrijf

• Worden opgelegd door “de gewestelijke beboetingsentiteit” (Cluster

Sanctionering en Advisering binnen de afdeling Handhaving)

• Snellere behandeling: bestuurlijke transactie
• Beroep mogelijk bij het Handhavingscollege.

Arresten raadpleegbaar op: http://www.dbrc.be/rechtspraak_MHHC
(DBRC =Dienst van de Bestuursrechtscolleges)

II.3. Toezichtrechten van een TH
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

het recht op toegang (DABM, art. 16.3.12)
het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens (16.3.13)
het recht van onderzoek van zaken, incl. het monsternemings-, metings-, beproevings- en analyserecht (16.3.14)
het recht van onderzoek van transportmiddelen (16.3.17)
het recht op ondersteuning (16.3.18)
het recht op het doen van vaststellingen door middel van
audiovisuele middelen (16.3.19)
het recht op bijstand van de politie (16.3.21)
+ recht op medewerking (16.3.20)

III. Initiatieven inzake
wijziging van wetgeving
gevaarlijke producten
DEPARTEMENT
OMGEVING

Aanpassingen VLAREM II
VLAREM II:
-

Hoofdstuk 5.16 (Gassen) -> BBT LNG-verdeling, BBT H2-tankstations, …

-

Hoofdstuk 5.17 (GP) -> VLAREM-trein 2019 (1e goedkeuring 30/4/2021)

-> BBT Inkuipingen
- Deel 1 vaste houders
- Deel 2 verplaatsbare recipiënten

VLAREM II bijlagen:
-

Bijlagen 5.17.2 / 5.17.3 / 5.17.7, actualisatie

-> studie afgerond (GOP)

VLAREM-trein 2019
➢ Publieke consultatie in jan/februari 2019

➢ 1e goedkeuring door Vlaamse regering: 30 april 2021
➢ Wijzigingen inzake gevaarlijke producten:

1) Bijkomende uitzondering in de definitie van “Opslagplaats” toegevoegd:

“e) de vaste houders (onder andere bladdertanks) voor de opslag van

blus- of schuimmiddelen, aangesloten op een blus- of sprinklerinstallatie;”
Deze zullen dus niet (meer) vergund of gekeurd moeten worden als vaste
opslagtank.

Definitie van “Opslagplaats”
Art 1.1.2: Definities gevaarlijke en brandbare vloeistoffen
8° opslagplaats: de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in de openlucht, waarin
de gevaarlijke producten of de brandbare vloeistoffen, vermeld in dit besluit, in vaste houders,
in verplaatsbare recipiënten of onverpakt zijn opgeslagen in een hoeveelheid die het
dagverbruik per 24 uur overschrijdt. Daarbij wordt verstaan onder :
a) vaste houders : de houders die worden gevuld of bijgevuld op de plaats van gebruik;
b) verplaatsbare recipiënten : de houders die worden gevuld of bijgevuld op een andere
plaats dan de plaats van gebruik;
De volgende ruimten of plaatsen worden niet beschouwd als opslagplaats als vermeld in 8° :
a) transportvoertuigen;
b) fabricagetoestellen waarin de producten een bewerking moeten ondergaan, en de pompen
en buffervaten, gekoppeld aan de productie;
c) winkelruimten, voor het publiek toegankelijk, voor de verkoop van gevaarlijke producten in
verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of 30 kg, met uitzondering van
producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01;
d) geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren, zoals bij aggregaten, pompen,
noodgeneratoren en dergelijke, met een maximale waterinhoud van 2000 l;
e) de vaste houders (onder andere bladdertanks) voor de opslag van blus- of schuimmiddelen,
aangesloten op een blus- of sprinklerinstallatie

VLAREM-trein 2019
2) Dubbele vermelding van de registerplicht GS in hoofdstuk 5.17 wordt
geschrapt:
- art 5.17.1.2 wordt vervangen door:
“De

exploitant van een inrichting die in klasse 1 is ingedeeld, houdt een
register of een alternatieve informatiedrager bij waarin, per
gevarenpictogram, ten minste de aard of gevarencategorie en
hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke producten worden vermeld.”.

- art 5.17.4.1.10 wordt opgeheven
➢ Niet meer “per groep” (onduidelijk begrip), maar per gevarenpictogram.
➢ De “aard” wordt verduidelijkt: de gevarencategorie wordt bedoeld.
➢ De overbodige passage “Met behoud van de verplichtingen met

betrekking tot inrichtingen waarop rubriek 17.2 van de indelingslijst
van toepassing is, …” wordt geschrapt. (Want sommigen dachten dat
het register enkel voor Sevesobedrijven verplicht was …)

BBT Inkuipingen - algemeen
BBT voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van
gevaarlijke of brandbare vloeistoffen
Uitgangspunt: een meer open en generiek voorwaardenkader in
VLAREM, meer steunen op beschikbare (inter)nationale normen
en codes van goede praktijk
Vlarem II moet niet onnodig wijzigen maar voorwaardenkader
kan men wel:
- verduidelijken, vb spanningsveld voorwaarden afd. 4.1.7 en H5.17
- logischer maken (doel van voorwaarden verduidelijken)
- in lijn zetten met internationale standaarden

BBT Inkuipingen (deel 1, vaste houders):
12 fiches met BBT’s voor:
4.1. Een vloeistofdichte uitvoering van de vul- en loszones van tanks
4.2. Een inkuiping voorzien met voldoende opvangcapaciteit
4.3. De inkuiping zo ontwerpen en aanleggen dat vermeden wordt
dat de vloeistofgolf- of straal over de wand slaat
4.4. Goede toegang voorzien in en rondom de inkuiping voor
bediening, inspectie, onderhoud, evacuatie en interventie
4.5. De inkuiping voldoende vloeistofdicht aanleggen
4.6. Gebruik maken van materialen die bestand zijn tegen de
opgeslagen vloeistoffen

BBT Inkuipingen (deel 1): 12 fiches met BBT’s voor:
4.7. Gebruik maken van materialen die onbrandbaar en
voldoende brandwerend zijn
4.8. De inkuiping voldoende sterk uitvoeren om bestand te zijn
tegen de hydrostatische en hydrodynamische druk van de
vrijkomende vloeistofmassa
4.9. De inkuiping zo aanleggen dat de verspreiding en risico’s van
de gelekte vloeistof beperkt zijn
4.10. Gescheiden houden van onverenigbare producten
4.11. Aanwezigheid van hemelwater in de inkuiping vermijden of
beperken
4.12. Uitvoeren van controles op de inkuiping, met inbegrip van
het verwijderen van gelekte vloeistoffen en onderhoud

BBT Inkuipingen (deel 2, verplaatsbare houders):
13 fiches met BBT’s voor:
4.13: Een inkuiping voorzien met voldoende opvangcapaciteit
4.14: De inkuiping zo ontwerpen en aanleggen dat vermeden
wordt dat de vloeistofstraal over de wand slaat
4.15: Goede toegang voorzien in en rondom de inkuiping
4.16: De inkuiping voldoende vloeistofdicht aanleggen (zie 4.5)
4.17: Gebruik maken van materialen die bestand zijn tegen de
opgeslagen vloeistoffen (zie 4.6)
4.18: Gebruik maken van materialen die onbrandbaar en
voldoende brandwerend zijn (zie 4.7)
4.19: De inkuiping voldoende sterk uitvoeren om bestand te
zijn tegen de hydrostatische en hydrodynamische druk
van de vrijkomende vloeistofmassa (zie 4.8)

BBT Inkuipingen (deel 2, verplaatsbare houders):
13 fiches met BBT’s voor:
4.20: De inkuiping zo aanleggen dat de verspreiding en
risico’s van de gelekte vloeistof beperkt zijn
4.21: Gescheiden houden van onverenigbare producten (zie 4.10)
4.22: Aanwezigheid van hemelwater in de inkuiping vermijden
of beperken (zie 4.11) -> let op met lekbakken in open lucht
4.23: Uitvoeren van controles op de inkuiping, met inbegrip van
het verwijderen van gelekte vloeistoffen en onderhoud
(zie 4.12)
4.24: Het gebruik van mobiele barrières als alternatief voor een
permanente inkuiping
4.25: Het gebruik van overrijdbare vloeistofdammen als
alternatief voor een permanente inkuiping

4.13 Inkuiping met voldoende opvangcapaciteit
Mogelijke uitvoeringen:
“lokale” opvang via hellende vloer/opstaande rand/drempels/
lekbakken/….
“afgelegen” opvangvoorzieningen
Keuze “lokaal” of “afgelegen”, is functie van:
➢ beperken van het risico op verspreiding van een lek of een brand
(plas beter lokaal houden?)

tegenover voordelen van “afgelegen opvang”:
➢ veiliger dagelijks opereren (geen drempels nodig)
➢ toegankelijkheid voor interventie (geen barrières nodig)
➢ risico op blootstelling aan een plasbrand daalt (lek wordt snel afgeleid)
Onduidelijk of huidige Vlarem II-eisen voldoende rekening houden met
blus-/koelwateropvang ? -> voorstel om doelvoorschrift toe te voegen:
zie volgende slides

Huidige Vlarem II-voorwaarden
Algemene voorwaarden (art. 4.1.7.2,§2):
•
•
•

50% van de totale inhoud van alle tanks of vaten;
Inhoud van de grootste tank of vat, + 25 % van de rest
Voor vaten en bussen < 220 liter: 10 % van het totaal

Sectorale voorwaarden (art. 5.6.1.3.7 en 5.17.4.3.7), buiten WWG/BZ:
➢ Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 (VP< 55°C) in rubriek 17:

•
•

Minimum 25 % van de totale inhoud van de erin opgeslagen recipiënten.
Mag tot 10% gereduceerd “als, in overleg met de bevoegde brandweer,
een aangepaste brandblusinstallatie is aangebracht”.
• In ieder geval is de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk aan het
inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.
➢ Brandbare vloeistoffen (rubriek 6) en gevaarlijke vloeistoffen groep 2 of 3 rubriek 17):

•
•

Minimum 10% van het totaal.
In ieder geval is de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk aan het
inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.
Bij gemengde opslag (groep 1/2/3) geldt
strengste voorschrift !

BBT-voorstel
Sectorale voorwaarden aanvullen:

➢ “Indien de bepalingen onvoldoende zijn voor de opvang

van bluswater, koelwater en schuim, wordt bij gevaarlijke
en brandbare vloeistoffen met een vlampunt tot 100°C een
bijkomende capaciteit bepaald volgens een code van goede
praktijk”.

Algemene en sectorale voorwaarden aligneren:

➢ beperkte capaciteit van 10%/25% van alle houders

(minstens 100% grootste houder) toelaten voor alle
verplaatsbare recipiënten
(dus niet enkel voor vaten en bussen < 220 liter )

4.14 Vloeistofstraal over de wand
van de inkuiping
Overslaan van een vloeistofstraal bij doorboring van een verpakking
Recipiënten staan vaak op hoogte -> vloeistofstraal kan verder reiken
Geen probleem in magazijnen met grote gezamenlijke inkuiping
(behalve aan poorten edg)
Wel probleem met lekbakken
Eenvoudigste manier om het risico te verkleinen is door niet op grote
hoogte op te slaan op korte afstand van de rand van de inkuiping.
Berekeningsvoorbeeld: volgende slide

Lek in IBC op 6m hoogte -> vloeistofstraal 4,9m ver
-> met correctiefactor wrijving (0,62): 3m ver
-> helft van de hoogte tov bovenkant IBC = 3,5 m
Grote afhankelijkheid van viscositeit ! Vaste rekenregel opleggen is geen optie

4.14 Lekbakken
Op zich niet geschikt als enige vorm van inkuiping
Lekbakken onder rekken met IBC’s op hoogte: idem !
Mogelijke oplossingen:
- Bijkomende inkuiping
- Antispatschermen
- Dubbelwandige IBC’s
- Doghouse flap

4.14 Vloeistofstraal: huidige Vlarem II-regels
Art. 4.1.7.2:

Art. 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8: leggen voorwaarden op voor minimumafstand tussen
houders onderling, en tussen houders en inkuipingswand.
Deze voorwaarden waren enkel bedoeld voor vaste houders, in de praktijk wordt voor
verplaatsbare dus teruggevallen op de algemene voorwaarden.

Voorstel Vlarem-aanpassing:
- Deze alinea in art. 4.1.7.2 schrappen
- Tekstvoorstel in sectorale voorwaarden: zie volgende slide

Voorstel art. 4.1.7.2 (of in sectorale voorwaarden)

Bvb. indien dynamische viscositeit > 2.000 mPa.s. bij 20°C,
kleinere afstand mogelijk.

4.20 Verspreiding en risico’s van
gelekte vloeistof beperken
Opdelen van een opslagvoorziening
in gescheiden vakken of
compartimenten
Hellende vloer kan zorgen voor een
beperking van de verspreiding +
beperking van de
vloeistofoppervlakte bij lek
Daling van risico op escalatie

Afhellen weg van de rekken/
recipiënten

4.20 Verspreiding en risico’s van
gelekte vloeistof beperken
Vlarem II-tekst (art. 5.17.4.3.6 §3 en art. 5.6.1.3.6 §3) behouden:

“De vloer is zodanig aangelegd dat de verspreiding van de
lekvloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvloeistoffen
gemakkelijk kunnen worden verwijderd.”
Voorstel tot aanvulling met:

“Bij opslagplaatsen groter dan 1.000 m², voert de exploitant
een risicoanalyse uit om de verdeling van de inkuiping in
gescheiden opvangzones te bepalen.”
Nieuw !!

4.24 Gebruik van mobiele
barrières
Mogelijke uitvoeringen: manueel of automatisch (zelfsluitend:
gravitair, vloeistofdetectie, branddetectie, fail-close stroomuitval)
Verticaal of zijdelings sluitend
Meeste staan standaard open -> kans dat sluiting belet wordt
Voordeel in vergelijking met drempels, voor heftruckverkeer
Geldt tot nader order niet als permanente inkuiping van opslagplaats, tenzij expliciet toegelaten in de omgevingsvergunning
Definitie inkuiping: een kuipvormige uitgevoerde vloeistofdichte

constructie uit niet-brandbare materialen, die in staat is om de
lekvloeistof te weerhouden;
Art. 5.17.4.3.1: Gelijkwaardige opvangsystemen kunnen in de
omgevingsvergunning (…) worden toegelaten.
Regelmatig testen !!

4.24 Gebruik van mobiele barrières
Is een actief systeem
Conclusie van de BBT-fiche:
Een passieve, permanente constructie heeft een lage faalkans en is dus
betrouwbaarder dan een actief systeem.
Voor productopvang is passief systeem daarom aan te bevelen (bij
nieuwe inrichtingen). Voor bluswateropvang kunnen actieve systemen,
zoals barrières, overwogen worden.
Als permanente inkuiping enkel als toegestaan in vergunning

Wel toelaatbaar voor bluswateropvang
(let op voor mogelijke hinder bij interventies)

Fiche 4.25: overrijdbare
vloeistofdammen
Flexibel
Hoge chemische bestendigheid
Uit kunststof (vb PU), dus wel brandbaar.
-> indien geen brandbestendigheid vereist!
Nuttig voor afbakening van compartimenten,
vb in bestaande magazijnen.
Beperkte hoogte, dus beperkt volume tenzij
grote oppervlakte van compartiment

Zijn permanent, maar wel brandbaar.
Als er iets op de dam geplaatst wordt,
vervalt ook de functie.
En belangrijk: zijn gevoeliger aan slijtage !
-> frequente controle nodig

IV. Aandachtspunten bij
controles van gevaarlijke
stoffen

Wat bekijkt de TH meestal ?
Het register GS + steekproefsgewijze check
Bijzondere voorwaarden: vb. opgelegde veiligheidsstudies of de
daarin opgelegde maatregelen

De tankkeuringen: attesten en wijze van opvolging
Inkuipingen: volume, beschadiging, afsluitkleppen,
verontreinigingen?
Opvangsystemen: zijn ze beschikbaar (geen hemelwater?)
Lekdetectiesystemen: aangeschakeld? In alarm?
Scheidingsafstanden bij vatenopslag
Signalisatie van tanks en vulpunten
Laad- en losplaatsen :opvangsysteem
Opvang van verontreinigd bluswater

IV.1. Register gevaarlijke producten
Wetgeving:
Art. 5.17.1.2: “per groep”
-> ook de gassen!
Art. 5.17.4.1.10: “per gevarenpictogram”
Doel: toetsing van reële aan vergunde hoeveelheden, en
eventueel toetsing aan Seveso-drempels
Geen template in de bijlagen van VLAREM II
Moet ter plaatse binnen aanvaardbare tijd gegenereerd worden !
Bij te houden gedurende minstens 1 maand
Alleen in een klasse 1-inrichting gevaarlijke stoffen (rubriek 17) is
een register verplicht
De noodzakelijke frequentie van de opvolging hangt af van:
de bewegingen die de opgeslagen stoffen ondergaan (vaste
opslag of wisselend)
de (on)mogelijkheid de vergunde hoeveelheid te overschrijden.”

IV.1. Register gevaarlijke producten
Een periodieke opname van de stock kan ook onder bepaalde
voorwaarden (vb weinig of geen fluctuaties in soort en
hoeveelheden van producten).
Minimale inhoudsvereisten van het register:
1. identificatie van het gevaarlijk product: naam (chemische naam
en/of merknaam) en bij voorkeur voor stoffen ook een identificatienummer (EG-/CAS-/Index-nummer)

2.

“aard” van de opgeslagen producten
a)
aggregatietoestand: vast / vloeibaar / gas / vloeibaar
gemaakt gas, …
b)
alle CLP-pictogrammen
c)
alle H-zinnen, en eventueel de CLP-categorie (zeker voor de
toxische stoffen) en de Seveso-categorie

Register: inhoudsvereisten
3) de “hoeveelheden” van de opgeslagen producten
a)
voor verplaatsbare recipiënten: aantal en volume van de
aanwezige bussen/vaten/IBC’s/gasflessen/ ….
b)
voor opslagtanks: waterinhoud, nummer van de tank
(soms wordt reële hoeveelheid vermeld)
4) de locatie van de opgeslagen producten: magazijnplaats, ...

Tenslotte: sommatie van de afzonderlijke opslaghoeveelheden per
Vlarem-(sub)rubriek
Nice to have: datum laatste SDS, vlampunt, gebruik van het GP
(grondstof, reinigingsmiddel, eindproduct, katalysator, …. )

CLP: geharmoniseerde indelingen
Te vinden in de C&L inventory van ECHA:
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/clinventory-database

Opgelet met de begrippen in Vlarem II !
CLP

Let op voor het onderscheid:

➢ Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie

1/2/3
-

Ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en 2 ≈ P1-vloeistoffen
Ontvlambare vloeistoffen categorie 3
≈ P2-vloeistoffen

➢ Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
➢ Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1/2/3
➢ Brandbare vloeistoffen
➢ Vloeibare brandstoffen
VLAREM-terminologie

Opgelet met de begrippen in Vlarem II !

Conversietabel H-zinnen -> Seveso-klasse
-> http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6170

IV.2. Beheer van SDS’en
De indeling van stof/mengsel: zie rubriek 2 van SDS’en
(moet CLP-indeling zijn)
Check regelmatig of de SDS up-to-date is
Aanbeveling: systeem om SDS’en te beheren:
✓ Periodiek nieuwe versie van SDS’en opvragen
✓ Verplichte check of de maatregelen uit de extendedSDS’en nageleefd zijn (compliance check)
✓ SDS management software

Wetgeving SDS’en: REACH, titel IV + bijlage II

IV.3. Signalisatie (tanks, vulpunten)
Wettelijke minimale inhoud: art. 5.17.4.3.5 van VLAREM II:
§1. Op de vaste houder dient op een zichtbare en goed bereikbare
plaats een kenplaat aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van
bijlage 5.17.2 )
§2. Nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats op de vaste
houder worden de volgende aanduidingen duidelijk leesbaar
aangebracht:
1. het nummer van de houder;
2. de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen
vloeistof;
3. de gevaarsymbolen;
4. het waterinhoudsvermogen van de houder.

Signalisatie op een vaste houder

ADR-labelling niet verplicht,
wel nuttig

Signalisatie aan vulpunten

+ groene
kaartje van de
tankkeuring !!

IV.4. Tankkeuringen
Frequentie van AO/BO is het wettelijk minimum ! Tussentijdse
controles zijn aangewezen (rondgangen!).
Bekijk evt. de constructie- en inspectienorm (vb. EEMUA159)
Verslaggeving en onderzoeken zijn soms ondermaats.
Vb: niet expliciet vermeld wat de deskundige onderzocht heeft.
Vb: vloeistofdichtheid niet gecheckt
Vb: diktemetingen: geen locaties, geen nominale dikte.
Nazicht van de rapporten door het bedrijf is zeer wenselijk !
Enkel voor vloeistoffen, niet voor (verwarmde) vaste stoffen.
De definitie staat niet in VLAREM II, wel in CLP (Bijlage I, 1.0).
Hoe de 40 maand interpreteren? Deskundige geeft soms termijnen
die niet correct zijn. Slechte leerlingen worden beloond.
Wat met attesten zonder kleur?
Oranje carrousels: zie volgende slide
Overgangstermijn AO tot 1 juni 2018 (stoffen die door CLP
ingedeeld werden op 1/6/2015) – art. 5.17.4.3.20,§1.

IV.4. Tankkeuringen – “oranje carrousels”
Vroeger: kregen niet-conforme tanks vaak meerdere oranje
attesten na elkaar (zgn.“oranje carrousels”), zonder dat actie
ondernomen werd om de gebreken tijdig weg te werken.
Nu:
- oranje attest is 1-malig voor de vastgestelde gebreken:
➢
➢

bij volgende keuring voldaan aan het gebrek: groen
bij volgende keuring niet voldaan aan het gebrek: rood

- Afwijkingsmogelijkheid: overgangsperiode van 6 maanden

kan door keurder uitzonderlijk verlengd worden voor
maatregelen die niet binnen de 6 maanden uitgevoerd
kunnen worden. De maatregelen en termijnen worden in dit
geval schriftelijk vastgelegd.

IV.4. Tankkeuringen – “oranje carrousels”
- De keurder moet de implementatie van de maatregelen

verder opvolgen, evt. met frequentere tussentijdse
controles.
- Als na afloop van overgangsperiode niet ok: rood.

Zie art. 5.17.4.2.10 (ondergr) en 5.17.4.3.18 (bovengr).
Idem in hoofdstuk 5.6. voor de brandbare vloeistoffen.
Moet gemotiveerd zijn door aanzienlijke investeringen of
andere redenen (vb tank kan niet uit dienst) en is af te wegen
tegen het risico van het “gebrek”. De keurder beslist!

IV.4. Termijn voor herkeuring
Voor bovengrondse tanks: beperkt onderzoek ten minste om de

3 jaar, zonder dat de periode tussen twee opeenvolgende
onderzoeken 40 maanden mag overschrijden.

Verlenging met 4 maanden is geen optie die bij elke cyclus van
BO mag gebruikt worden !
BO

Niet ok:
36

40

76

Wel ok:

72

80

IV.4. Tankkeuringen – termijnen voor herkeuring
Slechte leerlingen worden soms beloond -> vermogensvoordeel
Voorbeeld: bovengrondse tank moet herkeurd worden (beperkt
onderzoek) vòòr 1 mei 2017.
o Bedrijf A, goede leerling, plant keuring tijdig in en laat keurder

komen 1 april 2017. Krijgt groen attest, tot 1 april 2020.

o Bedrijf B, slechte leerling, laat keurder komen op 1 augustus 2017,

maar krijgt standaard een groen attest tot 1 augustus 2020.
-> De erkende milieudeskundige zou eigenlijk termijn moeten
beperken tot 1 mei 2020. Gebeurt niet altijd !

IV.4. Tankkeuringen: knelpunten
Soms attesten van beperkte onderzoeken waarbij de termijn
voor het volgend algemeen onderzoek niet vermeld is !
Belang van beheer van tankkeuringen in een systeem.
Soms attesten zonder toegekende kleurcode.
VLAREM II, laatste alinea van art. 5.17.4.3.18, stelt dit eigenlijk gelijk
aan een rood attest.

“Het is eveneens verboden houders waarvan de vulleiding niet
voorzien is van een klever of plaat, vermeld in artikel 5.17.4.3.17, te
vullen of te laten vullen.”
Voor tanks die nog niet in gebruik zijn, wordt deze praktijk
toegepast als keurder geen groen attest kan/wil uitschrijven.

IV.4. Checklist ter voorbereiding
-> www.bacd.be: BACD (Belgian Association of Chemical Distributors):

IV.5. Scheidingsafstanden
Gewijzigde aanpak, via de “nieuwe” bijlage 5.17.1, met 4 onderdelen:
1) Aerosolen
2) Gasflessen
3) Gastanks, andere dan LPG
4) Bovengrondse opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: gebruik
van nieuw beslissingsschema
Aandacht voor 3 aspecten:
1. Tussen stoffen met eenzelfde pictogram zijn er ook
incompatibele producten: dat is het 1e beslissingscriterium, dat
vaak vergeten wordt.
Daarom zijn aantal voorbeelden toegevoegd:
- Zuren met Na-hypochloriet (javel): vorming chloorgas !
- Sterke zuren en sterke basen
- Peroxiden en sterke basen

IV.5. Scheidingsafstanden
2. De overgangstermijn voor het naleven van de

nieuwe afstanden (art. 5.17.4.1.6), nl. tot 1 juni
2018 (art. 3.2.3.3) is verstreken.

3. Naast de scheidingsafstanden is de gescheiden

opvang en inkuiping een even belangrijke
maatregel op vlak van compartimentering.
Een vloeistoflek met plasbrand zal zich niet
beperken tot de beperkte scheidingsafstanden.

IV.5. Scheidingsafstanden
Sommige chemicaliëndistributeurs gebruiken herkenbare
etiketten voor bepaalde groepen van gevaarlijke stoffen.
Vb NaOCl (javel): gele etiketten
Vb zuren: rode rand en basen: blauwe rand

IV.5. Scheidingsafstanden
Mengsels van een zelfde stof kunnen andere indeling hebben en
moeten dan op afstand gestockeerd worden !
Vb: zoutzuur 25% (irriterend en corrosief)
zoutzuur 10% (irriterend)
-> een scheidingsafstand van 1 meter.
Corrosieve vloeistoffen best niet op hoogte stockeren in rekken!
Ontvlambare en oxiderende zo ver mogelijk scheiden !

IV.6 Inkuipingen
-

-

-

Wat bekijkt een TH ?
Volume
-> BBT-fiche 4.2
Beschadigingen ?
Doorvoeringen en voegen
Afsluitklep hemelwater
-> BBT-fiche 4.11
Verontreiniging ? Rommel in de inkuiping?
Afstanden, onderling en tot rand
-> BBT-fiche 4.3
Periodieke controles/rondgangen
-> BBT-fiche 4.12
Statische en dynamische weerstand -> BBT-fiche 4.8
ongeval Biganos (Fr, 2012), tank 4000 m³ loog, golf-effect
https://www.impel.eu/projects/seminar-series-lessons-learnt-from-industrial-accidents/

Fiche 4.11. Aanwezigheid van hemelwater in de inkuiping
vermijden of beperken
- Teveel hemelwater verkleint de opvangcapaciteit bij lek

- Doelstelling: regelmatig en gecontroleerd hemelwater aflaten
Regelmatig: Periodieke rondgangen zijn een noodzaak
Gecontroleerd: visuele check, geur, analyse
- Mogelijke uitvoeringen:
a) Uitpompen van hemelwater; er is geen verbinding met riolering
b) Gravitair aflaten naar riolering, via klep die gecontroleerd wordt geopend

c) Open verbinding naar riolering, die snel afsluit obv detectie (pH, TOC, …)

-> is verboden volgens VLAREM II, enkel mogelijk via ministeriële afwijking
-> BBT-aanbeveling: Afwijking voorzien in de omgevingsvergunning om
een actief, standaard-open, systeem met automatische sluiting toe te
staan i.f.v. betrouwbaarheid en risico op verontreiniging

Fiche 4.11. Aanwezigheid van hemelwater in de
inkuiping vermijden of beperken
VLAREM II, artikels 5.6.1.3.10 en 5.17.4.3.11:
- “regelmatig verwijderen”: hoe frequent? Is functie van risico’s,
praktische haalbaarheid en beschikbare inkuipingscapaciteit
-

Vooraf: “verzekeren van afwezigheid van opgeslagen product”

VLAREM II, sectorale lozingsnormen, bijlage 5,3,2,52° en 53°:
- “ (…) controleklep in afvoerleiding, vòòr de bezink- en KWSafscheider. Deze klep is normaal gesloten en wordt enkel
geopend om regenwater te laten afvloeien.”

IV.7. Overvulbeveiligingen
• VLAREM II laat nog steeds overvulwaarschuwing toe, zelfs bij

bvb zeer licht ontvlambare vloeistof, want er is nog steeds
de keuze:
➢ Ofwel een waarschuwingssysteem met een akoestisch
signaal bij 95 % vulling
➢ Ofwel een beveiligingssysteem dat automatisch de vloeistftoevoer afsluit bij 98 % vulling,

•

Een overvulbeveiliging is een veiligheidsmaatregel, geen
operationele regeling !!
➢ VLAREM II, bijlage 5.17.7: Het dient benadrukt te worden dat

de overvulbeveiliging een noodsysteem is dat menselijke
fouten beperkt. De overvulbeveiliging mag geen systeem
zijn om maximale vulling van de houder te bekomen.

TH zal navraag doen naar het toezicht op
laad/los-activiteiten en naar de instructies

IV.7. Redundantie? Interpretatie GOP
Standpunt GOP: Overvulbeveiliging en peilmeting moeten 2 aparte,
van elkaar onafhankelijke systemen zijn.
Motivering:
1. Zie art. 5.6.1.1.10 en 5.17.4.1.16 van VLAREM II:
Enerzijds wordt er gesproken over een overvulbeveiliging (4°),
anderzijds over een peilmeting (5°).
Deze formulering geeft al aan dat het 2 aparte systemen
betreffen, zonder de mogelijkheid van een gecombineerd systeem
2. Zie bijlage 5.17.7 van VLAREM II: de overvulbeveiliging is een
noodsysteem dat menselijke fouten beperkt, en mag geen systeem mag
zijn om maximale vulling van de houder te bekomen.

Conclusie: de beveiliging tegen het overvullen moet onafhankelijk zijn van

de controle van het niveau tijdens het vulproces. De OVB moet ingrijpen als
er bij de controle van het vulproces iets fout loopt, vb. verkeerde meting,
fout van de losoperator, e.d.
-> OVB aan te sturen door ander meetelement dan
deze gebruikt voor de niveaucontrole.

IV.8. Verlaadoperaties: opvangsystemen
VLAREM II, artikel 5.17.4.1.16:

Met betrekking tot het vullen van de vaste houders en tankwagens
gelden de volgende regels:
6° de standplaats van de tankwagen, de zones waar de vulmonden
van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de
verdeelinstallatie bevinden zich steeds op het terrein van de
inrichting bevinden en zijn:
a) voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht;
b) voorzien van de nodige hellingen en eventueel opstaande
randen, zodat alle gemorste vloeistoffen afvloeien naar een
opvangsysteem; (…)
Er zijn geen eisen aan de capaciteit van het opvangsysteem.
Oppervlakte ? Volledige standplaats van de tankwagen

BBT-fiche 4.1

IV.8. Verlaadoperaties, uitzonderingen
Art. 5.17.4.1.16, 6° is niet van toepassing op:
➢ opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming

van gebouwen

➢ opslagplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 die

in klasse 3 zijn ingedeeld:
➢

Vloeibare brandstoffen met GHS02
met < 20 ton

en vlampunt > 55°C,

➢

Overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 met enkel
vlampunt > 55°C, met < 10 ton

en

IV.8. Verlaadoperaties: opvangsystemen
- Capaciteit? opvang van de volledige inhoud van de tankwagen is

niet verplicht (cfr. de term “gemorste vloeistoffen)
- Is bvb ook niet zinvol als tankwagen gecompartimenteerd is

- Capaciteit vrijhouden? Indien niet onder luifel of in gebouw:
-

-

Als er geen verladingen zijn: afvoer van regenwater naar
oppervlaktewater/RWA-riolering
Voor start van verladingen, omschakelen naar “opvangsysteem”.
Eventueel via interlock die start van verlading verhindert.
Het opvangsysteem kan bvb ook een (influent)bekken van de
waterzuivering zijn, mits steeds voldoende vrije capaciteit.

- Als opvangsysteem een ondergrondse citerne is: regelmatige

controle van de vrije capaciteit (evt. met peilmeting)

BBT Inkuipingen ->
oppervlakte van inkuiping
lospiste kan beperkt worden

IV.8. Verlaadoperaties: toezicht
VLAREM II, artikel 5.17.4.1.16:

Met betrekking tot het vullen van de vaste houders en tankwagens
gelden de volgende regels :
3° elke vulverrichting gebeurt onder het toezicht van de exploitant of
zijn aangestelde; dit toezicht wordt zo georganiseerd dat de
vuloperatie kan gecontroleerd worden en in geval van een incident
onverwijld kan worden ingegrepen
(enkel voor vloeistoffen, niet voor gassen !!).
Mag de “aangestelde” een (externe) chauffeur zijn? Ja, als hij
- Expliciet en bij naam aangesteld is
- De nodige (nood- en los)instructies heeft gekregen (kennis van
alarmsignalen, noodnummer, gevaren van het product, waar staan
eventuele absorptiemiddelen, noodstop,….)
Is niet wenselijk als lossing gebeurt met installatie van exploitant
(niet op de tankwagen)

IV.8. Toezicht bij verladingen: incident
Feiten:
• Een ondergrondse dieseltank van een tankstation wordt gevuld
• De gangbare praktijk was dat men rekent op de overvulbeveiliging (een PTC-sonde) om de lospomp uit te schakelen
• Dit heeft niet gewerkt, en er is ca 4 m³ diesel vrijgezet via de
ontluchtingsleiding van de tank, gelegen achter het gebouw van
het tankstation (dus niet zichtbaar vanop de vulplaats)
Basisoorzaak: menselijke fout:
• De chauffeur van de leverancier heeft de overvulbeveiliging van
de verkeerde tank ingeschakeld. Zie foto

IV.8. Toezicht bij verladingen: incident

IV.8. Toezicht bij verladingen: incident
Incident kon vermeden zijn door:
- Beschikbaar volume vooraf te berekenen en te lossen

hoeveelheid in te stellen !

- Indien mogelijk de niveaumeting te volgen.
- Toezicht door exploitant bij aansluiten van de flexibel en

stekker van de overvulbeveiliging en tijdens de verlading

- Vrijzetting van de ontluchting gebeurt soms. Zicht houden

op de ontluchting kan nuttig zijn.

IV.9. Diverse interpretaties
➢ Vaste of verplaatsbare houder?

Is een IBC of iso-container die op een vaste plaats blijft staan en
daar bijgevuld wordt, een verplaatsbare houder?
Neen, zie definitie van “opslagplaats” in art. 1.1.2: (…)
a) vaste houders : de houders die worden gevuld of bijgevuld op de plaats van
gebruik;
b) verplaatsbare recipiënten : de houders die worden gevuld of bijgevuld op
een andere plaats dan de plaats van gebruik;

Gevolg: verplichte tankkeuring, overvulbeveiliging, enz…
➢ Is een kijkglas een permanente lekdetectie?

Neen, maar wordt nog aanvaard bij bestaande houders, mits ,,,
Nieuwe richtlijn: https://omgeving.vlaanderen.be/kijkglas-nietaanvaard-als-geldig-permanent-lekdetectiesysteem

Technische richtlijnen afd GOP
https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-veelgestelde-vragenen-instructies#GevaarlijkeProducten
➢ Aanwezigheid erkend milieudeskundige bij plaatsing houders

voor de opslag van gevaarlijke stoffen

➢ Code van Goede praktijk testen overvulbeveiliging en

waarschuwingssysteem

➢ Instructienota om inkuipingscapaciteit te berekenen
➢ Termijnen periodiek onderzoek van vaste gashouders
➢ Kijkglas geen geldig permanent lekdetectiesysteem
➢ Handleiding REACH in de omgevingsvergunning
➢ Overvulbeveiliging en peilmeting zijn twee aparte, van elkaar

onafhankelijke systemen

IV.9. Opslag- versus procestank
Wanneer is er sprake van een opslagplaats?

Definitie in art. 1.1.2, Definities gevaarlijke producten en brandbare
vloeistoffen:
8° opslagplaats: de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in
de openlucht, waarin de gevaarlijke producten of de brandbare
vloeistoffen, vermeld in dit besluit, in vaste houders, in verplaatsbare
recipiënten of onverpakt zijn opgeslagen in een hoeveelheid die het
dagverbruik per 24 uur overschrijdt.

Daarbij wordt verstaan onder :
a) vaste houders : de houders die worden gevuld of bijgevuld op de plaats
van gebruik;
b) verplaatsbare recipiënten : de houders die worden gevuld of bijgevuld
op een andere plaats dan de plaats van gebruik;

IV.9. Opslag- versus procestank
De volgende ruimten of plaatsen worden niet beschouwd als
opslagplaats als vermeld in punt 8° :
a) transportvoertuigen;
b) fabricagetoestellen waarin de producten een bewerking moeten
ondergaan, en de pompen en buffervaten, gekoppeld aan de
productie;
c) winkelruimten, voor het publiek toegankelijk, voor de verkoop
van gevaarlijke producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of 30 kg, met uitzondering van
producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01;
d) geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren,
zoals bij aggregaten, pompen, noodgeneratoren en dergelijke,
met een maximale waterinhoud van 2000 l;

Opslag- versus procestank

(bij batchproces)

IV.10. Nabehandeling van ontluchtingen
Art. 5.17.4.1.9: §1: Houders, bestemd voor de opslag van
- acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2, 3 en 4 of
- vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08
- vloeistoffen met gevarenpictogram GHS05 die bijtend zijn voor
de huid of een ernstig oogletsel veroorzaken,
én
die een dampdruk hebben > 13,3 kPa bij 35 °C,
moeten voorzien zijn van een doeltreffend systeem, zoals een
dampterugvoersysteem, een vlottend dak, of een gelijkwaardig
systeem, zodat zowel bij de opslag als bij de behandeling
luchtverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

Nabehandeling van ontluchtingen
De acuut toxische vloeistoffen cat 1/2/3/4 hebben volgende pictogrammen en H-zinnen
cat 1/2/3
H300 / 301 / 310 / 311 /330 /331
cat 4
H302 / 312 /332

De vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 die bijtend zijn voor de huid
of een ernstig oogletsel veroorzaken, hebben volgend pictogram en H-zinnen
H314 (bijtend voor de huid, cat, 1A/1B/1C)
H318 (ernstig oogletsel, is cat 1)

IV.10. Nabehandeling van ontluchtingen
Over welke stoffen spreken we dan? O.a.
- Methanol
- Formaldehyde
- Acetonitrile
- Acrylonitrile
- (M)ethylamines
- …..
- Salpeterzuuroplossingen
- Zoutzuuroplossingen (>25%)
- Ammoniakoplossingen
Sterk geurende stoffen (soms niet wettelijk verplicht)

IV.10. Welke nabehandeling ?
➢ Gaswassers (borrelvat, gepakte kolom, …)
➢ Aktief koolfilter
➢ …..

Opgelet:
➢ Indien klep tussen ontluchting van opslagtank en

nabehandeling: locked open !

➢ Verwarming nodig bij gaswasser in open lucht

IV.11. Vloeibare afvalstoffen:
welke indelingsrubriek ?
Wijziging sinds 1 juni 2015 (CLP-Vlarem-trein):
Afvalstoffen vallen niet onder CLP en daarom ook niet onder
rubriek 17 van de VLAREM-indelingslijst:
Dus: opslagplaatsen voor:
• brandbare afvalstoffen (vlampunt > 60°C): rubriek 2 en 6.4.
• ontvlambare afvalstoffen (vlampunt < 60°C) en afvalstoffen
met andere gevareneigenschappen: enkel rubriek 2
Uitzondering: hoeveelheden > Seveso-drempels:
Volgens noot 5 van de bijlage 1 van de Seveso III richtlijn vallen
afvalstoffen met gelijkaardige gevareneigenschappen, wel onder
Seveso, dus ook onder rubriek 17.2.

IV.11. Vloeibare afvalstoffen:
welke sectorale voorwaarden?
-

Voor de brandbare afvalstoffen met vlampunt > 60° is
hoofdstuk 5.6 is geldig, dus inclusief de keuringsplicht

- Voor de andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen is de “brug”

gelegd tussen rubriek 2 en rubriek 17, via art. 5.2.2.5.2:
Subafdeling 5.2.2.5. Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke
afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
Art. 5.2.2.5.2. §1. Voor afval van brandbare vloeistoffen gelden de overeenkomstige
voorwaarden van hoofdstuk 5.6 bovenop de voorwaarden van deze subafdeling.
Voor afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen zoals vermeld in verordening (EU)
1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij richtlijn
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot
intrekking van een aantal richtlijnen, gelden de overeenkomstige voorwaarden van
hoofdstuk 5.17 bovenop de voorwaarden van deze subafdeling.

IV.12. Controle bij plaatsing - incident
Salpeterzuur-incident Zevekote maart 2017

Tank-in-tank
Buitentank (HDPE) werd eerst
geconstrueerd.
Erkend milieudeskundige was
niet aanwezig bij levering en
(onmiddellijke) plaatsing van
de tank in de buitentank.

Samengevat:
Toestand bij de 2e plaatsing,
Toestand bij 1e plaatsing,
op 15 maart 2017:
op 10 december 2015:

Rood= C-staal -> niet bestand tegen salpeterzuur
Grijs= niet afgedicht
Groen=rvs

Vragen ?

Contactgegevens
https://www.omgevingvlaanderen.be
Afdeling Handhaving
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
tel.: (02) 553 75 11
E-mail: handhaving.omgeving@vlaanderen.be
Buitendiensten
West-Vlaanderen: omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen: omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be
Antwerpen: omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
Vlaams-Brabant: omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be
Limburg: omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be
Persoonlijke gegevens: philip.tanghe@vlaanderen.be

