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Seveso III-richtlijn

Toelichting Seveso III-richtlijn
• Toepassingsgebied met onderscheid tussen LD en HD

(lagedrempelinrichting = LD, en hogedrempelinrichting = HD) 

• Eisen gesteld aan LD- en HD-inrichting
• Veiligheidsrapportering HD-inrichting
• Seveso & Ruimtelijke ordening/ontwikkeling
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Seveso III-richtlijn

• Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012
– Betreft de beheersing van de gevaren van zware ongevallen 

waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
– Wijziging en intrekking van richtlijn 96/82/EG (= Seveso II-

richtlijn van 1996) die in 2003 voor het laatst was aangepast
– Seveso III-richtlijn actueel van toepassing

Onderwerp blijft ongewijzigd:

Preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en 
beperking van de gevolgen voor mens en milieu
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn

• Toepassingsgebied
– Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in bijlage I
– Hoeveelheden hoger dan de drempelwaarden

incl. sommatieregel
• Lagedrempelinrichting (LD)
• Hogedrempelinrichting (HD)

– Uitsluitingen blijven 
nu incl. offshore ondergrondse gasopslag

Principes van de Seveso-richtlijn zijn behouden
Bijlage I is evenwel aangepast aan CLP

Omzetting richtlijn door middel van o.m. SamenWerkingsAkkoord
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn

• gevaarlijke stoffen in hoeveelheden
groter dan drempelwaarde (bijlage I - richtlijn)
– hoeveelheden gelden per inrichting (in ton)
– benoemde stoffen & categorieën van stoffen
– twee kolommen   lage en hoge drempel
– maximum hoeveelheden op enig moment aanwezig
– alle stoffen samen te beschouwen

(onderscheid opslag/productie vervalt)
• uitgesloten

– militaire installaties, ioniserende straling, vervoer + tijdelijke 
opslag buiten inrichting + laden/lossen, pijpleidingen, 
winningindustrie, stortplaatsen afval
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn



Slide 1120/10/2022 – NCOI

Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn

• q1/Q1+q2/Q2+…  1 => zgn. optel- of sommatieregel
– qx = hoeveelheid uit categorie van deel 1 en stof van deel 2 
– Qx = overeenkomstige drempelwaarde

• optelling stoffen :
– uit deel 2 in hoeveelheden < drempel-waarde gecombineerd 

met stoffen van deel 1 die tot dezelfde categorie behoren
– van deel 1 in eenzelfde categorie
– categorieën aspect toxiciteit voor de mens
– categorieën aspect toxiciteit voor het aquatisch milieu
– categorieën aspect brand/explosie/oxiderend

• enkel stoffen in hoeveelheden > 2% van drempel 
(indien ze niet oorzaak kunnen zijn van een zwaar ongeval elders op 
het bedrijfsterrein)

• Optelregel is enkel voor identificatie toepassingsgebied Seveso
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn
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Toepassingsgebied Seveso III-richtlijn

• Toepassingsgebied
– Belangrijkste nodige info: gevarenindeling volgens CLP

• Actuele informatie (VIB of SDS) nodig
• Kan evolueren... (= wijzigingen indeling in de tijd)

Voorbeelden zijn:
– salpeterzuur -> evolutie naar acuut toxisch voor inhalatie
– NH3-opl. drempel van 25% al dan niet milieugevaarlijk

– Onzekerheid door verschillen in VIB of SDS al naargelang 
de leverancier

opmerking:
geharmoniseerde* indeling & inventaris (webstek ECHA)
* in veel gevallen minimale indeling opgenomen!!
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• Eisen Seveso-inrichtingen
– Lagedrempelinrichting
– Hogedrempelinrichting

Eisen Seveso III-richtlijn
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• Eisen lagedrempelinrichting (LD)
– Basiseis: De exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om 

zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de 
menselijke gezondheid en het milieu (binnen en buiten het 
bedrijfsterrein) te beperken.

– Overheid dient inspecties te organiseren om na te gaan of 
exploitant het bovenstaande kan aantonen 

– Schriftelijk document met omschrijving van het preventiebeleid 
voor zware ongevallen en correcte uitvoering van dit beleid. Dit 
beleid is evenredig aan de gevaren van zware ongevallen en wordt 
tenminste 5-jaarlijks bijgewerkt (‘’voor LD passende middelen’’) 

– Overheid gaat aspect van mogelijke domino-effecten na
– Kennisgeving (KG) = op eigen initiatief

Eisen Seveso III-richtlijn
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• Eisen hogedrempelinrichting (HD)
– Basiseis inzake nodige maatregelen nemen om zware ongevallen 

te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke 
gezondheid en het milieu (binnen en buiten het bedrijfsterrein) te 
beperken is idem als voor lagedrempelinrichting

– Aantoonbaarheid genomen maatregelen mede aan de hand van 
veiligheidsrapport (SWA-VR) met onderscheid in Vlaanderen:

• OVR
OVR komt naar voor bij elke OVA met gevaarlijke producten

• SWA-VR 
bij start exploitatie en 5 jaarlijkse herziening

– Seveso-heffing jaarlijks te betalen
– Externe noodplanning door overheid en exploitant verstrekt info
– Inspecties kunnen typisch frequenter zijn ivm LD
– KG (vervalt in praktijk met verplichtingen OVR/SWA-VR)

Eisen Seveso III-richtlijn
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• OVR (of VN) in procedure OVA
– Betreft aanvraag van een hogedrempelinrichting
– Aanvraag die betrekking heeft op gevaarlijke Seveso-producten 

(deel van alle gevaarlijke producten!)
– Aanvraag dient vergezeld van OVR of VN*

* behoudens kleinere projecten -> specifieke aanpak hiervoor ‘klein project’

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– Aanvraag van een hogedrempelinrichting met een OVR
– Aanpak en wijze van opmaak OVR 

(sinds 1/1/2020 verplicht gebruik HBRB – richtlijnen TEV).
– Belangrijk is tijdstip van beoordeling 

 goed- of afkeuring
– Finale beoordeling tijdens onderzoek van de OVA dus:

• Na indiening van de OVA (incl. OVR)
• Na openbaar onderzoek
• Team Externe Veiligheid (TEV) beoordeelt het OVR mede 

rekening houdend met resultaten openbaar onderzoek en 
maakt haar advies over voorafgaand aan OVC

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– Officieel voortraject met aanmelding:

• Voorafgaand aan indiening OVR 
• In voorkomend geval met grensoverschrijdende informatie-

uitwisseling
• Beslissing inzake aanmelding door TEV
• Inhoud aanmelding is relatief beperkt
• Aanmelding na aanvaarding is actief openbaar (webstek TEV)

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– Officieus voortraject met overlegvergadering(en) en voorlopige 

versies
– Optioneel* is mogelijkheid voorzien om voorlopige goedkeuring te 

vragen
(definitieve) Goedkeuring OVR gebeurt steeds tijdens de lopende 
procedure van de OVA

– Vooraleer OVR in te dienen bij OVA is in voorkomend geval 
formele vraag voor onttrekking aan openbaarheid nodig
Opm.: publiek deel (PD) en niet-publiek deel (NPD) voor SWA-VR, 
en ook voor OVR i.v.m. veiligheid van de staat

* op verzoek van initiatiefnemer – betreft een kwaliteitsbeoordeling

OVR in OVA



Slide 2520/10/2022 – NCOI

• Integratie OVR in procedure OVA
– Procedures/werkwijze beschikbaar op website TEV 

Het Richtlijnenboek* voor Veiligheidsrapportages (RLBVR) 
bundelt alle vormelijke en technische richtlijnen, leidraden, 
procedures, instructies en voorschriften voor het opstellen 
van een veiligheidsrapport of een veiligheidsnota.
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/richtlijnenboek-voor-
veiligheidsrapportages
* artikel 4.6.2.§2 van het DABM legt op dat administratie dergelijk 
richtlijnenboek moet opstellen

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– Procedures in het Richtlijnenboek 

• OVR_P01: Voorbereidende vergadering
• OVR_P02: Aanmelding
• OVR_P03: Opmaak en indienen van een OVR

(incl. optionele voorlopige goedkeuring)
• OVR_P04: Goed- of afkeuring van een OVR
• OVR_P05: Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
• OVR_P06: Confidentialiteit in de OVR-procedure
• OVR_P08: Stopzetten van een OVR-procedure
• OVR_P12: Veiligheidsnota en gemotiveerde verzoek

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– OVR_P02: Aanmelding

• Voldoende voorafgaand aan indiening OVR of aan vraag voor 
voorlopige goedkeuring OVR

• Op verzoek kunnen bepaalde gegevens onttrokken worden aan 
de openbaarheid (zie OVR_P06)

• Inhoud aanmelding is (sterk) gereduceerd
• Beslissing en aanmelding worden bekend gemaakt op website 

van TEV (= actief openbaar)
https://omgeving.vlaanderen.be/lijsten-en-bestanden-externe-
veiligheid-en-veiligheidsrapportage

OVR in OVA
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• Integratie OVR in procedure OVA
– OVR_P03: Opmaken en indienen OVR

• Aanpak met werkversies OVR (niet in decreet, wel in 
richtlijnenboek). Typisch twee werkversies nodig om tot 
eindversie te komen

• Mogelijk confidentieel deel*; vooraf af te stemmen met TEV
• Evaluatievergadering op initiatief van TEV en i.f.v. kwaliteit 

OVR
• Optioneel: indiening voor voorlopige goedkeuring = inhoudelijke 

toetsing aan de kwaliteitseisen (enkel brief)
• Termijn: 30 dagen + 10 dagen bekendmaking

* Een confidentieel deel  niet publiek deel

OVR in OVA
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• Vanuit oogpunt ruimtelijke ordening/
ruimtelijke ontwikkeling (RO)
– Seveso-richtlijn vraagt toezicht op ontwikkelingen in de omgeving van 

een Seveso-inrichting (LD & HD):
• Ontwikkelingen die verband houden met personen in de omgeving
• Ontwikkelingen die verband houden met externe gevarenbronnen 

in de omgeving
– TEV is intussen adviesinstantie geworden

(Omgevingsvergunningsbesluit art. 35 § 15)
– Invoering ‘RVR-toets’ via https://www.milieuinfo.be/rvr/

Seveso & Ruimtelijke ordening
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• RO - Personen in de omgeving
– Bij een aanvraag voor stedenbouwkundige handeling in de nabijheid 

van een Seveso-inrichting vanuit oogpunt personen in de omgeving:
• Bouw, uitbreiding of functiewijziging naar kwetsbare locatie op 

< 2 km van Seveso-inrichting
• Bouw, uitbreiding of functiewijziging door publiek bezochte gebouwen van 

minstens 400 m2 op < 2 km van Seveso-inrichting
• Aanleg of uitbreiding van door publiek toegankelijk gebied  incl. 

recreatiegebied met minstens 200 personen gemiddeld per dag of op 
piekmomenten 1000 personen op < 2 km van Seveso-inrichting 

– ‘2 km’ komt nog uit (oude) BVR RVR inzake de RVR -> Gewijzigd BVR RVR 
spreekt nu van ‘consultatiezone’ (via www.geopunt.be – onder economie)

Seveso & Ruimtelijke ordening
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• RO - externe gevarenbronnen
– Bij een aanvraag voor stedenbouwkundige handeling in de 

nabijheid van een Seveso-inrichting vanuit oogpunt externe 
gevarenbronnen in de omgeving:

• Windturbine op < 450 m van Seveso-inrichting 
• Pijpleidingen voor andere producten dan water < 880 m van Seveso-

inrichting
• Hoogspanningsleidingen (bovengronds) < 180 m van Seveso-

inrichting

Seveso & Ruimtelijke ordening
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• Afkortingen
– OVR OmgevingsVeiligheidsRapport
– VN VeiligheidsNota
– KP Klein Project
– VS VeiligheidsStudie
– HBRB HandBoek RisicoBerekeningen
– OVA OmgevingsVergunningsAanvraag
– OVC OmgevingsVergunningsCommissie
– RVR Ruimtelijke VeiligheidsRapportage
– TEV Team Externe Veiligheid 
– SWA SamenWerkingsAkkoord
– LD/HD LageDrempelinrichting/HogeDrempelinrichting

AFKORTINGEN
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Frank Maesen, VR-deskundige

Sertius – www.sertius.be

Kantoren te Wijgmaal (Leuven), Drongen (Gent) en 
Louvain-la-neuve

Contact: frank.maesen@sertius.be

Contact


