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wat zijn PMGE’s ? 

• producten met een GHS-pictogram

• brandbare vloeistoffen:

o vloeistoffen met vlampunt > 60°C en ≤ 250°C  EN

die geen GHS-pictogram dragen

o vloeibare brandstoffen met vlampunt > 60°C en ≤ 250°C  EN

die geen GHS02-pictogram dragen

1. Situering
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- wat is opslag (i.k.v. PMGE’s) ? 
= de opslag met een hoeveelheid > het dagverbruik per 24 uur

- wat is geen opslag (i.k.v. PMGE’s) ?  aanwezigheid in: 
• transportvoertuigen

• procesinstallaties waarin de producten een bewerking ondergaan en

aanwezigheid in pompen en buffervaten gekoppeld aan productie

• winkelruimten 

ALS voor het publiek toegankelijk EN het individueel inhoudsvermogen per 

verpakking ≤ 30 liter of kg

uitzondering: producten met GHS01 = wel opslag

• geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren met een maximum 

waterinhoudsvermogen ≤ 2.000 liter

• komt er nog bij cf. Vlaremtrein 2019 (inwerking treding nog te bepalen):

vaste houders (zoals bladdertanks) voor blus- of schuimmiddelen, aangesloten op 

een blus- of sprinklerinstallatie

- opmerking: Seveso-inrichtingen dienen ook rekening te houden met de 

aanwezige PMGE’s (die niet in opslag zijn)

1. Situering
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theorie / letterlijk juridisch

Verschillende Vlarem II-artikels bevatten bepalingen hieromtrent:

- 5.6.1.1.7.

- 5.17.1.2.

- 5.17.4.1.10.

Het toepassingsveld van deze artikels is resp.:

- subafdeling 5.6.1.1. = opslagplaatsen voor rubriek 6.4.

dus het gaat om vloeistoffen met een vlampunt > 60°C en ≤ 250°C
die ofwel    een brandbare vloeistof zijn zonder CLP-picto

ofwel    een vloeibare brandstof zijn zonder GHS02 (andere picto’s kan wel)

- afdeling 5.17.1. = algemene bepalingen voor rubriek 17.

- subafdeling 5.17.4.1. = voor inrichtingen rubriek 17. voor zover het vaste 

stoffen of vloeistoffen betreft

- wijzigingen door Vlaremtrein 2019: 

aanpassing omschrijving art.5.17.1.2. en schrappen art. 5.17.4.1.10.

2. Het PMGE-register
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Inhoud art. 5.6.1.1.7.

- de exploitant van een klasse 1-inrichting

- houdt een register of alternatieve informatiedrager bij

- met minstens de aard en hoeveelheden van de opgeslagen brandbare 

vloeistoffen

- de gegevens zijn zo opgeslagen dat op elk moment kan worden bepaald wat 

de aanwezige hoeveelheid brandbare vloeistoffen is

- het register wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthouder

- gedurende min. 1 maand

Bespreking:

- klasse 1-inrichting = voor rubriek 6.4. vanaf > 5.000 m³

- Noot: cf. de Vlarem-definities kan de term “brandbare vloeistoffen” zowel 

“brandbare vloeistoffen” als “vloeibare brandstoffen” inhouden

- wellicht wordt met “aanwezige hoeveelheid” bedoeld  “op dat moment reëel 

opgeslagen hoeveelheid”
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Inhoud art. 5.17.1.2. vandaag:

- = onverminderd de verplichtingen voor inrichtingen van rubriek 17.2.

- de exploitant van een klasse 1-inrichting

- houdt een register of alternatieve informatiedrager bij

- waarin per groep minstens de aard en de hoeveelheden van de opgeslagen

PMGE’s is vermeld

- de gegevens zijn zo opgeslagen dat op elk moment kan worden bepaald wat 

de aanwezige hoeveelheden PMGE’s zijn

- overzicht wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthouder

- gedurende min. 1 maand
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Inhoud art. 5.17.1.2. door Vlaremtrein 2019:

- = onverminderd de verplichtingen voor inrichtingen van rubriek 17.2.

- de exploitant van een klasse 1-inrichting

- houdt een register of alternatieve informatiedrager bij

- waarin per groep gevarenpictogram minstens de aard of gevarencategorie en 

de hoeveelheden van de opgeslagen PMGE’s is vermeld

- de gegevens zijn zo opgeslagen dat op elk moment kan worden bepaald wat 

de aanwezige hoeveelheden PMGE’s zijn

- overzicht wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthouder

- gedurende min. 1 maand

Bespreking:

- klasse 1-inrichting  bedoeld = min. 1 subrubriek uit 17.1. of 17.3. 

 dus nu evt. ook mogelijk voor opslag van aërosolen of gassen ( vóór CLP)

- per gevarenpictogram  dit is ≠ per Vlaremrubriek (bv. geen onderscheid 

naar aggregatietoestand)

- wellicht wordt hier ook “de reëel opgeslagen hoeveelheid” bedoeld
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Inhoud art. 5.17.4.1.10.

- de exploitant van een klasse 1-inrichting

- houdt een register of alternatieve informatiedrager bij

- waarin per gevarenpictogram minstens de aard en de hoeveelheden van de 

opgeslagen PMGE’s is vermeld

- de gegevens zijn zo opgeslagen dat op elk moment kan worden bepaald wat 

de aanwezige hoeveelheden PMGE’s zijn

- overzicht wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthouder

- gedurende min. 1 maand

Bespreking:

- dit artikel is eigenlijk dubbel t.a.v. artikel 5.17.1.2.

- klasse 1-inrichting  bedoeld = min. 1 subrubriek uit 17.3. 

- per gevarenpictogram is geen rechtstreekse link met de Vlaremrubriek

- wellicht wordt hier ook “de reëel opgeslagen hoeveelheid” bedoeld
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Wijziging door Vlaremtrein 2019:

schrappen van art. 5.17.4.1.10.
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2. Het PMGE-register

theorie / letterlijk juridisch

Vaststellingen:

- 3 (weldra 2) verschillende artikels die ongeveer, maar niet helemaal hetzelfde 

vragen

- register is dus sowieso van toepassing op alle producten van rubriek 17.

- geen van de 3 (of 2) artikels vraagt naar een sommatie van de totale opslag-

hoeveelheid per Vlaremrubriek, met een vergelijking t.o.v. de vergunde 

hoeveelheden

- de woordkeuzes/formuleringen laten de bepalingen niet helemaal vrij van 

interpretatie

Advies:

zelf (binnen het wettelijk kader) met “gezond verstand” register opbouwen i.f.v.:

- wat zal de toezichthouder logischer wijze wensen af te toetsen

- hoe kan het register zelf als tool worden gebruikt in het PMGE-beheer
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2. Het PMGE-register

praktische interpretaties

1) toepassingsveld =

opslag in klasse 1-hoeveelheden voor

- rubriek 6.4. en/of

- rubrieken 17.1.1., 17.1.2.1., 17.1.2.2. en/of

- rubrieken 17.3.1., 17.3.2.1.1., 17.3.2.1.2., 17.3.2.2., 17.3.2.3., 17.3.3., 17.3.4., 

17.3.5., 17.3.6., 17.3.7. en/of 17.3.8. 

 als combinatie van meerdere van deze 3 “groepen”, dan kan (en wordt liefst) 

alles gecombineerd in 1 PMGE-register

2) op te nemen = 

de op dat moment reëel opgeslagen hoeveelheid PMGE’s

Noot: voor Seveso-inrichtingen kan het handig zijn om ook de overige aanwezige 

PMGE’s op te nemen in dat register
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2. Het PMGE-register

praktische interpretaties

3) wat betreft “de aard” 

minstens de essentiële kenmerken vermelden die verduidelijken in welke 

Vlaremrubriek het product is in te delen  dit is dus vermelding:

- aggregatietoestand (vloeistof, vaste stof, gas, aërosol)

- geëtiketteerde GHS-pictogrammen

- indien gas  in verplaatsbare flessen of in vaste tanks

- indien vloeistof  vlampunt en dichtheid

- indien vloeistof met vlampunt  al of niet brandstof 

- indien vloeistof of vaste stof 

• evt. ligging volgens gewestplan

• evt. bovengronds of ondergronds

- in te delen onder rubriek 17.4. of niet

…
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2. Het PMGE-register

praktische interpretaties

3) wat betreft “de aard” 

…

Tips:

- nuttig om ook op te nemen =

• type verpakking 

• inhoud per verpakking

• aantal per type verpakking per locatie

- i.g.v. Seveso-inrichting (of dichtbij die drempels)  handig om ook de H-

zinnen en/of de Seveso-categorieën op te nemen

- druk de hoeveelheden zoveel mogelijk in dezelfde eenheden uit, bv. alles in 

liter of kg 
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2. Het PMGE-register

praktische interpretaties

4) sommeren opslaghoeveelheden

sterk aanbevolen = sommatie reële opslaghoeveelheden per rubriek en 

vergelijking met de vergunde hoeveelheden per rubriek

Opmerking: 

sommige toezichthouders vragen om in het PMGE-register voor tanks altijd de 

inhoudscapaciteit te vermelden  heeft niet meteen wettelijke onderbouwing 

maar is wel aangewezen als de reële hoeveelheden in de tanks niet continu 

kunnen worden geregistreerd

5) beschikbaarheid gedurende 1 maand 

meestal wordt aanvaard om elke maand een rapport te trekken dat gedurende 1 

maand ter beschikking is van de toezichthouder

let wel: 

• als tussentijds (mogelijks) sterke wijzigingen  dan sneller actualiseren

• principe = dat het register op elk moment, vlot kan getrokken worden
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

maak een databestand met volgende input:

1) plaats

- naam locatie (gebouw, hal, zone, …)

- compartiment (zie ook verder)

2) identificatie product

- naam (algemene gebruikte naam, liefst zoals vermeld op de verpakking)

- cas-nr. (als van toepassing)

- datum ter beschikking zijnde/gebruikte VIB

- Tip: handig kan zijn ook  de “functie” te vermelden (bv. olie, lasgas, additief 

waterzuivering, onderhoudsproduct, …) 
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

3) beschrijving opslag

- type eenheidsverpakking 

(spuitbus, gasfles los, gasflessenbatterij, gastank, vaten/bussen, bovengrondse 

tank, ondergrondse tank, houder ≤ 30 l of kg, overige)

- aantal

- inhoud per verpakking 

tip: werk voor de eenheid zo uniform mogelijk i.f.v. sommaties  bv. alles in 

liter of in kg, ofwel alles in m³ of in ton

- totale hoeveelheid in liter (of m³) voor dat product 

(tenzij vaste stof)

- dichtheid

- totaal aantal kg (of ton) voor dat product 

(i.f.v. de subrubrieken 17.2. en 17.3.)

- Tip: handig kan zijn aan te duiden of rubriek 17.4. van toepassing is of niet

- Tip: handig kan zijn i.f.v. Seveso aan te duiden ‘opslag’ of ‘aanwezig’
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

4) kenmerken product

- aggregatietoestand (aërosol, gas, vloeistof, vast/poeder/…)

- vloeibare brandstof JA/NEE

- vlampunt (i.f.v. Seveso evt. ook kookpunt)

- pictogrammen

- Tip: handig kan zijn i.f.v. Seveso de H-zinnen te vermelden

5) rubrieken

- per product  aanduiding toepasselijke rubrieken

- Tip: handig kan zijn i.f.v. Seveso de toepasselijke Seveso-categorieën aan te 

duiden

Opmerking: het kan nuttig/nodig zijn om ook op te nemen:

- voor de gassen  vermelding groep

- voor vloeistoffen  gevarencategorie en groep 

- voor toxische  of acuut toxisch categorie 1 of niet 
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

stel het register zodanig op dat volgende rapporten kunnen weergegeven 

worden:

- i.f.v. de vergunning:

per rubriek  een som van de reële opslag  vergunde hoeveelheden

- i.f.v. compartimentering:

per opslagplaats  een overzicht van de opgeslagen producten per 

compartiment

evt. nog binnen het compartiment sorteren per pictogram

- Tip: handig kan zijn i.f.v. Seveso een som van de reëel aanwezige 

hoeveelheden per categorie  drempelwaarden



# 9 28

2. Het PMGE-register

concrete aanpak

VIB als informatiebron:

methanol als voorbeeld
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

VIB als informatiebron:

- rubriek 1  naam, cas-nummer, evt. Reach-registratie, …
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

VIB als informatiebron:

- rubriek 2  gevareneigenschappen, pictogrammen, H-zinnen
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2. Het PMGE-register

concrete aanpak

VIB als informatiebron:

- rubriek 9  andere relevante kenmerken
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concreet voorbeeld

2. Het PMGE-register

DATABESTAND VAN DE OPGESLAGEN EN AANWEZIGE PRODUCTEN MET GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN 

locatie compartiment aard product naam product cas-nr. datum VIB
opslag of 

aanwezig

Max 

aantal
type verpakking

Eenheids 

verpakking
Eenheid

Totaal

(liter)

Dichtheid 

(g/cm³)

totaal

(kg)

rubriek 

17.4.

J/N

vorm

vloeibare 

brandstof

J/N

Vlampunt 

(°C)

picto-

grammen

H-

zinnen
groep

atel ier - ol ie smeerol ie  xx/xx/xxxx ops lag 10 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

1,0 l i ter 10,0 0,96 9,6 J  vloeis tof N 241 07

atel ier - smeermiddel draadsni jol ie  xx/xx/xxxx ops lag 10 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

1,0 l i ter 10,0 0,89 8,9 J  vloeis tof N 101 08

atel ier - reinigingsmiddel handreinger  xx/xx/xxxx ops lag 20 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

14,0 l i ter 280,0 1,082 303,0 J vloeis tof N 101 09

atel ier - hydraul ische ol ie ol ie T46  xx/xx/xxxx ops lag 4 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

20,0 l i ter 80,0 0,872 69,8 J vloeis tof N 225 07,09

buiten zone 

1

- afva lol ie  xx/xx/xxxx ops lag 1 bovengrondse tank 2.000,0 l i ter 2.000,0 0,9 1.800,0 N vloeis tof N 101 07, 08, 09

atel ier kast 

spuitbussen

ol ie kettingol ie  xx/xx/xxxx ops lag 24 spuitbussen 0,4 l i ter 9,6 9,6 N  aërosol  N 20 02

atel ier kast 

spuitbussen

onderhoudsproduc

t

antikleefmiddel  xx/xx/xxxx ops lag 30 spuitbussen 0,5 l i ter 15,0 15,0 N  aërosol  N 20 02,09

atel ier kast 

spuitbussen

onderhoudsproduc

t

cleaner  xx/xx/xxxx ops lag 12 spuitbussen 0,4 l i ter 4,8 4,8 N  aërosol  N -60 02, 07

atel ier kast 

spuitbussen

onderhoudsproduc

t

ontvetter  xx/xx/xxxx ops lag 12 spuitbussen 0,5 l i ter 6,0 6,0 N  aërosol  N 29 02,08

stock 1 overige gassen stikstof 7727-37-9  xx/xx/xxxx ops lag 5 losse gasflessen 50,0 l i ter 250,0 N gas N - 04 4

stock 1 brandbaar gassen waterstof 1333-74-0  xx/xx/xxxx ops lag 2 losse gasflessen 70,0 l i ter 140,0 N gas N - 02, 04 1

stock 1 brandbaar gassen propaan 74-98-6  xx/xx/xxxx ops lag 4 losse gasflessen 35,0 l i ter 140,0 N gas N - 02, 04 1

stock 1 oxiderend gassen zuurstof 7782-44-7  xx/xx/xxxx ops lag 12 gasflessenbatteri j 50,0 l i ter 600,0 N gas N - 03, 04 3

stock 1 overige gassen argon 7440-37-1  xx/xx/xxxx ops lag 5 losse gasflessen 50,0 l i ter 250,0 N gas N - 04 4

buiten zone 

2

- gassen vloeibare s tiks tof 

(bulk)

7727-37-9  xx/xx/xxxx ops lag
1

gastanks
3.333,0 l i ter 3.333,0

N gas N
- 04

4

buiten zone 

3

- brandstof Gasol ie  xx/xx/xxxx ops lag 1 ondergrondse tank 6.000,0 l i ter 6.000,0 0,85 5.100,0 N vloeis tof J 60 02, 07, 08, 

09

garage - onderhoudsproduc

t

motorantivries  xx/xx/xxxx ops lag 2 vaten en bussen 210,0 l i ter 420,0 1,13 474,6 N vloeis tof N 105 07

garage - onderhoudsproduc

t

rui tensproeiervloeis t

of

 xx/xx/xxxx ops lag 10 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

20,0 l i ter 200,0 0,95 190,0 N vloeis tof N 35 02

stock 2 basen bas ische vloeis tof Natriumhypochloriet 7681-52-9  xx/xx/xxxx ops lag 4 vaten en bussen 210,00 l i ter 840,0 1,27 1.066,8 N vloeis tof N - 05, 07, 09

stock 2 basen bas ische vloeis tof Natriumhydroxide 30% 1310-73-2  xx/xx/xxxx ops lag 10 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

20,0 l i ter 200,0 1,54 308,0 N vloeis tof N - 05

stock 2 zuren zure vloeis tof zoutzuur 30% 7647-01-0  xx/xx/xxxx ops lag 10 klein (≤ 30 l i ter of 

kg)

20,0 l i ter 200,0 1,15 230,0 N vloeis tof N - 05, 07

buiten zone 

4

zuren zure vloeis tof Zoutzuur 30% (bulk) 7647-01-0  xx/xx/xxxx ops lag 1 bovengrondse tank 10.000,0 l i ter 10.000,0 1,15 11.500,0 N vloeis tof N - 05, 07

buiten zone 

4

basen bas ische vloeis tof Natriumhydroxide 30% 

(bulk)

1310-73-2  xx/xx/xxxx ops lag 1 bovengrondse tank 10.000,0 l i ter 10.000,0 1,54 15.400,0 N vloeis tof N - 05

… … … … … … … … … … …

SITUATIE OP XX/XX/XXXX

beschrijving opslagplaats beschrijving product beschrijving opslag kenmerken product
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concreet voorbeeld

2. Het PMGE-register

aard product naam product
picto-

grammen

6.4.

brandbare 

vloeistoffen 

(liter)

17.1.1.

aërosolen

(liter)

17.1.2.1.

gasflessen

(liter)

17.1.2.2.

gastanks

(liter)

17.3.1.

GHS 01

(kg)

17.3.2.1.1. 

GHS02   

(kg)

17.3.2.1.2. 

GHS02   

(kg)

17.3.2.2. 

GHS02   

(kg)

17.3.2.3.

GHS 02

(kg)

17.3.3.

GHS 03

(kg)

17.3.4.

GHS 05

(kg)

17.3.5.

GHS 06

(kg)

17.3.6.

GHS 07

(kg)

17.3.7.

GHS 08

(kg)

17.3.8.

GHS 09

(kg)

17.4.

(kg)

 

ol ie smeerol ie 07 9,6

smeermiddel draadsni jol ie 08 8,9

reinigingsmiddel handreinger 09 303,0

hydraul ische ol ie ol ie T46 07,09 69,8

afva lol ie 07, 08, 09 1.800,0 1.800,0 1.800,0

ol ie kettingol ie 02 9,6

onderhoudsproduc

t

antikleefmiddel 02,09 15,0

onderhoudsproduc

t

cleaner 02, 07 4,8

onderhoudsproduc

t

ontvetter 02,08 6,0

gassen stikstof 04 250,0

gassen waterstof 02, 04 140,0

gassen propaan 02, 04 140,0

gassen zuurstof 03, 04 600,0

gassen argon 04 250,0

gassen vloeibare s tiks tof 

(bulk)
04

3.333,0

brandstof Gasol ie 02, 07, 08, 

09

5.100,0

onderhoudsproduc

t

motorantivries 07 474,6

onderhoudsproduc

t

rui tensproeiervloeis t

of

02 190,0

bas ische vloeis tof Natriumhypochloriet 05, 07, 09 1.066,8 1.066,8 1.066,8

bas ische vloeis tof Natriumhydroxide 30% 05 308,0

zure vloeis tof zoutzuur 30% 05, 07 230,0 230,0

zure vloeis tof Zoutzuur 30% (bulk) 05, 07 11.500,0 11.500,0

bas ische vloeis tof Natriumhydroxide 30% 

(bulk)

05 15.400,0

… …

totaal = 0,0 35,4 1.380,0 3.333,0 0,0 5.100,0 190,0 0,0 0,0 0,0 28.504,8 0,0 15.071,4 1.800,0 2.866,8 391,2

vergund = 0,0 50,0 1.400,0 3.333,0 0,0 5.100,0 250,0 0,0 0,0 100,0 32.000,0 1.000,0 16.000,0 2.500,0 2.500,0 500,0

verschil = 0,0 -14,6 -20,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 -100,0 -3.495,2 -1.000,0 -928,6 -700,0 366,8 -108,8

0% -29% -1% 0% 0% 0% -24% 0% 0% -100% -11% -100% -6% -28% 15% -22%

beschrijving product

Vlaremrubrieken

kenmerken 

product
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

algemeen

Er gelden verschillende voorschriften inzake compartimenteringen en 

afstandseisen voor resp.:

- aërosolen (cf. spuitbussen)  nieuw n.a.v. CLP

- gasflessen,

- gastanks,

- bovengrondse opslag van vaste stoffen en vloeistoffen

Enkele “basisprincipes” die voor elk van deze groepen gelden:

1) veiligheidsscherm:

° kan scheidingsafstanden verminderen  dan ~ horizontaal rond dat scherm te meten

° principe= dicht en onbrandbaar scherm, (afhankelijk van de hoeveelheid) wil dat zeggen

ofwel metselwerk ≥ 18 cm dik, ofwel beton ≥ 10 cm dik, ofwel ander materiaal met dikte 

met equivalente brandweerstand

° scherm is ≥ 2 m hoog en ≥ 0,5 m hoger dan max. opslaghoogte 

…
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

algemeen 

Enkele “basis-principes” die voor elk van deze groepen gelden:

…

2) afwijken scheidingsafstanden:

° kan in de OV op basis van resultaten VR of risicoanalyse VR-deskundige

° voor PMGE’s ≠ gassen kan dit ook door toepassing van cvgp inzake scheidingsafstanden 

voor PMGE’s

3) voor PMGE’s ≠ gassen zijn scheidingsafstanden NVT voor:
° opslag in labo’s

° opslag waarvan de totale hoeveelheid per opslagplaats < klasse 3 onderdrempel

(die geldt voor het pictogram dat bepalend is voor de afstand; zie verder)

° opslagplaatsen van rubriek 17.4.

4) voor PMGE’s ≠ gassen

verbod enige fabricatie- of andere behandelingsoperaties uit te voeren in de opslag-

plaatsen en in de zones van de veiligheidsafstanden
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

opslag van aërosolen en gassen in flessen en tanks  toewijzen aan 4 groepen: 
- groep 1 = met gevarenpictogram GHS02

- groep 2 = met gevarenpictogram GHS06

- groep 3 = met gevarenpictogram GHS03

- groep 4 = de andere, niet in groep 1 t&m 3 bedoelde producten

ALS een product > 1 gevarenpictogram draagt, dan geldt:
- GHS02 heeft voorrang op GHS06, 

- GHS02 en GHS06 hebben voorrang op GHS03 en 

- GHS02, GHS06 en GHS03 hebben voorrang op alle andere gevarenpictogrammen.

opmerking:  
vóór CLP ook al indeling in 4 groepen, nl. F, T, O en overige  die hadden subgroepen om te 

verduidelijken dat:

- combinaties van F met T(+) of Xn ook hoorden bij F

- T+ en combinatie T en Xn ook hoorden bij T

- combinatie O met T(+) ook hoorde bij O 

DUS die laatste groep verschuift nu naar 06  zie hoger
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

de producten zijn toe te wijzen aan de resp. groepen 

 die groepen zijn op te slagen in hiertoe voorziene compartimenten 

 voor/tussen elk van deze compartimenten gelden de volgende afstandseisen:

afstandstabel voor de aërosolen

Afstand (in meter) t.o.v. groep 2 groep 3 groep 4

1) 2) 3)

limieten eigendom 3 5 7,5 7,5 2 2

lokalen zonder open vuurverbod 3 5 7,5 7,5 5 2

opslag brandbare stoffen 5 5/2* 5 0

opslag brandbare vloeistoffen bovengronds 5 5/2* 5 0

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 ondergronds 7,5 7,5/2* 7,5 0

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 bovengronds 2 0 2 0

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS03 bovengronds 7,5 0 0 0

Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten 2 2 2 2

tank vloeibare zuurstof 5 2 2 2

tank vloeibare stikstof of argon 2 2 2 2

tank vloeibare waterstof 5 7,5/2* 7,5 2

groep 1

7,5

7,5
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

de vermelde minimumafstanden voor aërosolen van groep 1 (= GHS02) gelden:
- voor deze vermeld onder 1) bij opslagcapaciteiten ≤ 3.000 liter,

- voor deze vermeld onder 2) bij opslagcapaciteiten > 3.000 en ≤ 10.000 liter,

- voor deze vermeld onder 3) bij opslagcapaciteiten > 10.000 liter.

de bedoelde opslagcapaciteiten hebben betrekking op de hoeveelheid per 

groep (niet van het totaal van alle opgeslagen aërosolen samen).

voor de afstanden met “ * ” binnen groep 2 (= GHS06):
- de eerste afstand geldt voor acuut toxische gassen van gevarencategorie 1,

- de tweede afstand geldt voor de overige gevarencategorieën van groep 2.

opmerking: 

aërosolen zijn indelingsplichtig vanaf totaal waterinhoudsvermogen van 300 liter,

IIOA van klasse 2 als > 3.000 en ≤ 30.000 liter, klasse 1 als > 30.000 liter 
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

afstandstabel voor de gasflessen

Afstand (in meter) t.o.v. groep 2 groep 4

1) 2) 3) 1) 2) 3)

groep 1 5 / 0 ** 2 / 5 * 5 7,5 0

groep 2 - 0

groep 3 2 / 5 * 5 7,5 0 0

groep 4 0 -

limieten eigendom 3 5 7,5 7,5 2

lokalen zonder open vuurverbod 3 5 7,5 7,5 2

opslag brandbare stoffen 5/ 2 ** 2

opslag brandbare vloeistoffen bovengronds 5/ 2** 2

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 bovengronds 7,5/ 2** 2

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 ondergronds 0 0

tank vloeibare zuurstof 5 2 2

tank vloeibare stikstof of argon 2 2

tank vloeibare waterstof 5 7,5/ 2** 2

7,5 2

22

7,5

5 / 0 ** 0

groep 1 groep 3

-

-

2

0 0

5

55

55

7,5

02

7,5

7,5
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

de vermelde minimumafstanden voor gasflessen voor groepen 1 en 3 gelden:
- voor deze vermeld onder 1) bij opslagcapaciteiten ≤ 1.000 liter,

- voor deze vermeld onder 2) bij opslagcapaciteiten > 1.000 en ≤ 5.000 liter,

- voor deze vermeld onder 3) bij opslagcapaciteiten > 5.000 liter.

de bedoelde opslagcapaciteiten hebben betrekking op de hoeveelheid per 

groep (niet van het totaal van alle opgeslagen gassen samen)

afstanden met:
- “ * ”  de afstand van 2 m geldt voor open opslagplaatsen ; de afstand van 5 m voor 

gesloten opslagplaatsen

- “ ** ”  de eerste afstand geldt voor acuut toxische gassen van gevarencategorie 1; de 

tweede afstand geldt voor de overige gevarencategorieën van groep 2.

opmerking: 

gasflessen zijn indelingsplichtig vanaf totaal waterinhoudsvermogen van 300 liter, 

IIOA van klasse 2 als > 1.000 en ≤ 10.000 liter, klasse 1 als > 10.000 liter
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

vergelijking met voorwaarden gasflessen < CLP:

- vóór CLP was er een andere onderverdeling in subklassen  daardoor nu enkele 

wijzigingen in de onderlinge afstanden: 

° 1°a (F)  1°c (F en T+) was 5 m  nu allemaal groep 1 dus Ø

° 1°b (F en T of F en Xn) 1°c was 5 m  nu allemaal groep 1 dus Ø

° 1°b  2°a (T of Xn) was 0 m  nu checken of acuut toxisch categorie 1 of niet

° 1°b en 1°c  3°b (O en T/T+) was 5 – 5 – 7,5 m afhankelijk van de opslaghoeveelheid 

 nu heel groep 1 (GHS02)  heel groep 3 (GHS03) 2 – 5 – 7,5 m (afhankelijk van …)

° limieten eigendom  o.a. ook 1°b, 1°c en 3°b was 7,5 m  nu voor heel groep 1 = 3 – 5 

– 7,5 m (afhankelijk van …) en voor heel groep 3 = 2 m

° …

- vóór CLP aparte tabel open opslag  gesloten opslag  nu onderscheid = idem maar in 

1 tabel verwerkt
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

afstandstabel voor de gastanks

Afstand (in meter) t.o.v. groep 2 groep 4

1) 2) 3) 1) 2) 3)

groep 1 0 7,5 0

groep 2 - 0

groep 3 7,5 0 0

groep 4 0 -

limieten eigendom 3 5 7,5 7,5 2

lokalen zonder open vuurverbod 3 5 7,5 7,5 2

opslag brandbare stoffen 2 2

opslag brandbare vloeistoffen bovengronds 2 2

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 bovengronds 2 2

opslag vloeistoffen en vaste stoffen met GHS02 ondergronds 0 0

tank vloeibare zuurstof 5 2 2

tank vloeibare stikstof of argon 2 2

tank vloeibare waterstof 5 2 2

groep 3

- 5

0 0

groep 1

5 -

2

0 0

5

55

55

7,5 7,5

2 0

7,5 7,5

7,5 2

22
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor aërosolen en gassen 

de vermelde minimumafstanden voor gastanks van groepen 1 en 3 gelden:
- voor deze vermeld onder 1) bij opslagcapaciteiten ≤ 3.000 liter,

- voor deze vermeld onder 2) bij opslagcapaciteiten > 3.000 en ≤ 10.000 liter,

- voor deze vermeld onder 3) bij opslagcapaciteiten > 10.000 liter.

de bedoelde opslagcapaciteiten hebben betrekking op de hoeveelheid per 

groep (niet van het totaal van alle opgeslagen gassen samen)

opmerking: 

gastanks zijn indelingsplichtig vanaf totaal waterinhoudsvermogen van > 0 liter, 

IIOA van klasse 2 als > 3.000 en ≤ 10.000 liter, klasse 1 als > 10.000 liter

vergelijking met voorwaarden gastanks vóór CLP 

verschillen zijn vergelijkbaar met deze voor de gasflessen
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

algemeen principe = sowieso de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om te 

vermijden dat producten met elkaar in contact komen waarbij:
- gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden

- producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke 

gassen en dampen

- producten samen ontploffingen of branden kunnen veroorzaken

daarnaast  opslag gebeurt in verschillende compartimenten, afhankelijk van de 

gevarenkenmerken van de opgeslagen producten zoals aangegeven door de 

GHS-pictogrammen:
- de producten mogen niet buiten de daartoe bestemde opslagruimte worden opgeslagen 

- de verplaatsbare lege gecontamineerde recipiënten die PMGE’s hebben bevat, worden 

opgeslagen op een hiervoor voorbehouden plaats die duidelijk is aangegeven
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

voor de bedoelde opslagplaatsen gelden bepaalde afstandseisen (zie tabel 

lager) 

- basis voor de identificatie van de scheidingsafstanden = GHS-pictogram

- scheidingsafstanden bepalen via voorrangsregeling (zie schema)

scheid de producten die onderling 

gevaarlijk met elkaar kunnen 
reageren

identificeer de gevarenpictogrammen

van het product

opslag volgens code van goede 

praktijk voor 
ontploffingsgevaarlijke 

vloeistoffen en vaste stoffen           

opslag gassen volgens 

scheidingsafstanden gassen

GHS01 ?

GHS04 ?

ja

ja

nee

nee
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

opslag oxiderende vloeistoffen en 

vaste stoffen
(zie tekst onder dit schema)

opslag op min. 5 m afstand tot 

andere gevaarlijke producten

GHS03 ?

vatbaar voor 

zelfontbranding 
of vorming van 

brandbare gassen 

door reactie met 
water ?

voor de overige 

producten;
bepaal het pictogram 

op het etiket dat 

voorrang heeft

heeft 

voorrang 
op

GHS02

heeft 

voorrang 
op

GHS06

heeft 

voorrang 
op

GHS05

heeft 

voorrang 
op

GHS08

heeft 

voorrang 
op

GHS07 GHS09

ja

ja

nee

nee

nee
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

GHS02 GHS06 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09

3 m 1 m 3 m 1 m 1 m

GHS02

3 m 1 m 0 m 0 m 0 m

GHS06

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

GHS05

3 m 0 m 1 m 0 m 0 m

GHS08

1 m 0 m 1 m 0 m 0 m

GHS07

1 m 0 m 1 m 0 m 0 m

GHS09
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

voor PMGE’s met GHS03:

- gescheiden van GHS02, met minimum afstand = 5 m

- die scheidingsafstand wordt groter als:
° een opslagplaats met hoeveelheid van klasse 2  wordt 10 m 

° een opslagplaats met hoeveelheid van klasse 1  wordt 15 m

° een opslagplaats met SEVESO hoge drempel-hoeveelheid  wordt 20 m

overige scheidingsafstanden:

Gevaarlijk product gekenmerkt door 

gevarenpictogram*
GHS01 GHS03 GHS02 GHS06 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09

Tank vloeibare inerte gassen (bv. N2, Ar, ...) 1 1 5/3 1 1 1 1 1

Tank vloeibare zuurstof 7,5 / 5 1 / 0 5 5/3 3 5/3 3 3

Opslag van meer dan 3.000 l H2 in een batterij 7,5 / 5 7,5 / 5 5 5 2/1 5 1 3

Limieten eigendom 7,5 / 5 7,5 / 2 5 5/3 2 5/3 1 3/2

* Als 2 verschillende afstanden worden opgegeven (bv. 7,5/5), dan geldt de 1ste als scheidingsafstand voor vloeistoffen en de 2de 

als scheidingsafstand vaste stoffen.
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3. Compartimenterings- en afstands-

eisen

voor vloeibare en vaste PMGE’s

vergelijking met voorwaarden vaste en vloeibare PMGE’s < CLP:

- vóór CLP aparte tabellen voor resp. vloeistoffen en vaste stoffen  als combinatie van 

beiden, dan was de tabel voor de vloeistoffen te gebruiken  nu 1 tabel voor beiden 

- vóór CLP was de indeling in groepen wat anders:

° P1/P2 ~ GHS02

° C ~ GHS05

° T+/T ~ GHS06

° Xn/N samen  nu GHS07 en GHS09 aparte groepen

° Xi was apart  nu mee in GHS07

° E vormde een groep  nu aparte regels voor

° O vormde een groep  nu aparte regels voor

° P3/P4 vormde een groep  nu niet meer opgenomen

° GHS08 bestond vroeger niet  nu ook opgenomen

- ook enkele verschillen in de scheidingsafstanden:

° T+/T  P1/P2 was 5 m  nu GHS06  GHS02 = 3 m

° C  Xi was 0 m  nu GHS05  GHS07 = 1 m

° extra groep 08 = bijkomend aandachtspunt

° …
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4. Keuringen tanks

algemeen qua controles

controle op de bouw

- controle gebeurt cf. bijlage 5.17.2. (= cvgp bouw tanks) 

! = exploitant beschikt voor elke houder over een verklaring van conformiteit,

= opgemaakt cf. modelformulier bijlage 5.17.2.

= ondertekend door de constructeur

- houder zelf is voorzien van een kenplaat

= aangebracht door de constructeur

vóór plaatsing van de houder

- houder = cf. Vlarem II-voorwaarden

na installatie en vóór ingebruikname

- controle of tank en alle toebehoren = cf. Vlarem II-voorwaarden

- controle gebeurt door/onder toezicht van erkende/bevoegde deskundige
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4. Keuringen tanks

algemeen qua controles

beperkt onderzoek

- als ondergrondse houder

° in WWG of BZ = jaarlijks

° buiten WWG of BZ = 2-jaarlijks

- als bovengrondse houder = 3-jaarlijks (max. 40 mnd tussen)

algemeen onderzoek

- als ondergrondse houder 

° in WWG of BZ = 10-jaarlijks

° buiten WWG of BZ = 15-jaarlijks

° niet verplicht als gewapende thermohardende kunststof

- als bovengrondse houder

° = 20-jaarlijks

° niet verplicht als houder met vloeistof groep 2 ≤ 20.000 liter of

als bij omgevingstemperatuur vast en klasse 2
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4. Keuringen tanks

overgangsregels CLP

Alle voorziene overgangstermijnen inzake de controles zijn inmiddels verstreken.
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4. Keuringen tanks

principe keuringsattest en labels

naar aanleiding van controle vóór plaatsing of van periodiek onderzoek 

erkende deskundige of technicus:

- bezorgt attest: ondubbelzinnige vermelding of houder conform is of niet

- brengt op of bij de vulleiding klever/plaatje aan met erkenningsnummer, 

datum controle + datum geldigheid

- klever of plaatje = 
° groen houder en toebehoren zijn conform

° oranje houder ≠100% conform maar kan geen aanleiding geven tot verontreiniging

houder mag nog 6 mnd verder worden geëxploiteerd ; kan evt. worden verlengd als 

verhelpen < 6 mnd niet kan

° rood houder ≠ 100% conform en kan aanleiding geven tot verontreiniging

of als 6 mnd na oranje label euvel nog niet is weggewerkt

tank mag niet meer worden gevuld

< 14 d. te melden aan VMM dienst grondwater

- Opmerking: houder met vulleiding zonder label (en niet in tankenpark) 

mogen niet worden gevuld 
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

BBT voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke 

of brandbare vloeistoffen (2021)

inventarisatie en evaluatie inkuipingstechnieken  aandacht voor verschillende 

technische en organisatorische aspecten van inkuiping, zoals:

• capaciteit opvang product en blusmiddel

• materialen en ontwerp (vloeistofdichtheid, bestand tegen opgeslagen product, bestand 

tegen vloeistofgolf, doorvoer leidingen)

• controles (criteria voor inspectie)

• compartimentering

• afstand tussen houder en inkuipingswand

• hemelwaterafvoer (vermijden van verontreiniging)

• toegang en evacuatie

• alternatieve systemen (bv. vloeistofbarrières)

• overgangsmaatregelen bestaande inrichtingen

Op basis van BBT-analyse, voorstellen van wijzigingen aan Vlarem II geformuleerd

 In deze presentatie: focus op opslag in vaste houders
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake vul- en loszones voor vaste houders (1/3)

focus ligt vooral op die plaatsen waar het risico op lekken het grootst is 

= ter hoogte van de aansluitingen met de tankwagen, de koppelingen tussen 

leidingen en de aansluitingen met de vul- en lospunten van de vaste tanks.



# 9 61

5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake vul- en loszones voor vaste houders (2/3)

voorstellen van wijzigingen in Vlarem II:

• vloeistofdichte zone  verduidelijking dat niet nodig voor de hele zone tankwagen

wel focus op zone met pompen tankwagen, aansluitingen tussen tankwagen en leidingen 

naar vul- en lospunten

 vaste, vloeistofdichte zone van min. 8 m²

• ALS niet de hele standplaats tankwagen vloeistofdicht is uitgevoerd 

DAN zijn die zones duidelijk en onuitwisbaar te markeren

• ALS zones met vul- en lospunten tanks of zones met koppelingen van leidingen tussen 

tankwagen en vul- en lospunten, buiten de inkuiping en buiten de vaste vloeistofdichte 

zone liggen

DAN is die zone vloeistofdicht

• Noot:  gelijkwaardige alternatieve voorzieningen en/of maatregelen kunnen via de 

omgevingsvergunning worden toegelaten
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake vul- en loszones voor vaste houders (3/3)
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake inkuipingen (1/8)

voorstellen van wijzigingen in Vlarem II :

- definitie inkuiping:

• nu:  “een kuipvormige uitgevoerde vloeistofdichte constructie uit niet-brandbare 

materialen, die in staat is om de lekvloeistof te weerhouden”

• voorstel: ofwel “uit niet-brandbare materialen” schrappen, ofwel toevoegen dat via 

bijzondere OV-vwn kunststoffen inkuipingen (met de nodige brandvertragers) ook 

kunnen

- beschikbare capaciteit:

• nu: niet gedefinieerd

• voorstel: 

° ~ = “nettovolume + volume grootste houder tot de laagste rand inkuiping”

° brutovolume = oppervlakte inkuiping x laagste hoogte inkuiping

+ als hellende vloer, dan telt zo verkregen extra volume mee

° nettovolume = brutovolume – volume van alle houders en constructies 

beneden rand inkuiping + volume van de grootste houder tot de laagste rand 

inkuiping

…
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inzake inkuipingen (2/8)

Bruto inkuipingscapaciteit = L x B x H (met H = de laagste hoogte)

5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s
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inzake inkuipingen (2/8)

Bruto inkuipingscapaciteit = L x B x H (met H = de laagste hoogte)

Lengte (L)

Breedte (B)

Hoogte (H)

5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s
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inzake inkuipingen (3/8)

Bruto inkuipingscapaciteit = L x B x H (met H = de laagste hoogte)

 i.f.v. netto-capaciteit = bruto-capaciteit te verminderen met:

- volume constructies in de inkuiping

5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s
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inzake inkuipingen (4/8)

Bruto inkuipingscapaciteit = L x B x H (met H = de laagste hoogte)

 i.f.v. netto-capaciteit = bruto-capaciteit te verminderen met:

- volume constructies in de inkuiping

- volume tanks onder niveau laagste hoogte inkuiping

 volume grootste tank mag mee als beschikbaar volume worden gerekend

 min. = volume elke individuele tank kan opgevangen 20 m³

30 m³

40 m³

20 m³

40 m³

30 m³

5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake inkuipingen (5/8)

…

• ALS een risicoanalyse kan aantonen dat de risico’s voldoende beheerst zijn 

DAN bestaat de mogelijkheid tot afwijken van bepaalde inkuipingsvoorschriften

• in functie van capaciteit inkuiping  DOEL inkuiping = !

° niet meer louter i.f.v. opvang gelekte vloeistoffen 

° maar zo nodig ook voor opvang van blus- en koelwater, een schuimlaag, hemelwater en 

windgolven  bepalen capaciteit gebeurt volgens cvgp

• inzake bereikbaarheid van tankenparken is nu o.m. bepaald dat deze gemakkelijk 

toegankelijk zijn  wordt aangevuld met:  

ALS mobiele blussing is voorzien i.g.v. inkuipingen met ontvlambare of brandbare 

vloeistoffen, 

DAN is hoogte inkuipingswand t.o.v. externe maaiveld max. 3 m (tenzij maar 1 tank)

maar in overleg brandweer kan hoogte stijgen, als blusmiddelen en ruimte dat toelaten

…
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake inkuipingen (6/8)

…

• inkuiping moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en is 

vloeistofdicht 

voorstel: 

+ verduidelijking dat inkuiping kan weerstaan aan:

de hydrostatische druk van de stilstaande vloeistof in de inkuiping en

de hydrodynamische druk van de vloeistofgolf bij plots vrijkomen inhoud houder

+ i.g.v. inkuiping in niet-brandbestendig materiaal en in een zone waar hittestraling of 

blootstelling aan vlammen mogelijk is  af te schermen of aan te passen i.f.v. reële 

brandscenario (afwijkingen via OV kunnen, na overleg brandweer)

• inzake controle inkuiping: 

° nu: uit te voeren nà plaatsing maar vóór ingebruikname houders 

voorstel = aanvulling met: als delen van de inkuiping nà plaatsing houders niet meer 

bereikbaar zijn, dan moet die controle gebeuren vóór plaatsing

° nu: deel van periodieke onderzoeken tanks = onderzoek inkuiping inzake inhoud, 

dichtheid, verontreiniging, peilputten

voorstel = “verontreiniging” wordt “integriteit” en check peilputten “verhuist” naar 

onderzoek tankenparken

…
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake inkuipingen (7/8)

…

• nu: afstand tussen tanks onderling en tussen tanks en binnenwand inkuiping = min. 0,5 m

wordt: min. 0,75 m

• nu: afstand tussen tanks en binnenwand inkuiping = min. 50% hoogte tank

tenzij dubbelmantel tank, tank met ringmantel of andere afscherming waardoor product 

in inkuiping blijft of tank met vloeistof met vlampunt > 100°C met voldoende viscositeit 

om …

in voorstel: meer nadruk op doel inkuiping: risico van vloeistofstraal of –golf over de 

inkuipingswand is te beperken  als 50% hoogte tank hiertoe niet volstaat, dan is 

afstand individueel te bepalen

noot: “tenzij” wordt uitgebreid met cuptanks en houders met isolatielaag + “met vlampunt 

> 100°C” wordt geschrapt

• nieuw = als inkuiping tankenpark met vloeistoffen met vlampunt ≤ 100 °C en GHS02, dan

is te voorzien in compartimenten in tankenparken i.f.v. minimaliseren verspreiding 

lekvloeistoffen 

 hoogte tussenwanden = min. 0,5 m en 

oppervlakte per compartiment  = max. 5.000 m² (tenzij dit te klein is voor 1 tank of 

tenzij – na overleg met brandweer – dit anders i/d OV is toegelaten)

…
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5. BBT inkuiping bovengrondse

opslag vloeibare PMGE’s

inzake inkuipingen (8/8)

…

• voor afvoer van hemelwater uit inkuiping 

nu: voorzien dat exploitant eerst moet checken of er verontreiniging is met opgeslagen 

product en zo nodig maatregelen moet nemen

voorstel = in OV kunnen gelijkwaardige systemen voor verwijdering hemelwater uit de 

inkuiping worden toegelaten (bv. actief systeem met automatische sluiting bij detectie 

van verontreiniging mag mits goedkeuring erkende deskundige)

opm.: Vlarem II, bijlage 5.3.2.  met sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater, 

bevat voor sectoren 52 en 53 voorwaarden inzake hemelwater in de inkuiping  hier zal 

meer expliciet naar worden verwezen

• invoeren principe mogelijkheid tot vragen van afwijking in de OV

 doel = risico’s in kaart brengen en zorgen voor voldoende beheersen ervan (evt. na 

advies brandweer en/of erkende deskundige)

• overgangsbepalingen worden voorzien
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