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I. Bevoegdheidsverdeling –
inspectieteams –
aanpak



Bevoegdheidsverdeling in België

Bevoegdheidsverdeling (Seveso)

Federale staat Regio’s

• Welzijn, interne veiligheid

(binnen het bedrijf)

• Externe noodplanning

• Omgevingsveiligheid

• Milieu (binnen en buiten bedrijf)

• Ruimtelijke planning (land-use)



Betrokken overheidsdiensten ihkv SWA 
in Vlaanderen

Coördinerende dienst: Team Externe Veiligheid (TEV) 
van departement Omgeving, Vlaamse overheid
Beoordelingsdiensten

TEV 
FOD WASO (ACR) en evt. FOD Economie 
FOD BiZa (civiele veiligheid)
brandweer

Inspectiediensten
FOD WASO, ACR 
Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, TZR
FOD Economie

Andere: GOP (RO)



Bevoegdheidsverdeling inzake Seveso

Zwaar ongeval: 
Mogelijke gevolgen voor

werknemers     + omwonenden + leefmilieu

Federale overheid Vlaamse Overheid
(FOD WASO, ACR) (Dep. Omgeving)
(FOD Economie)



Seveso-inspecties in Vlaanderen

Seveso III-RL verplicht de lidstaten tot het opzetten van een 
inspectiesysteem (SWA3, art. 31 – 33)

Per gewest werd een inspectieteam opgericht met inspecteurs van
• Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR, FOD WASO) 

voor alle Belgische Sevesobedrijven
• Toezicht zwarerisicobedrijven (TZR) voor Vlaamse Sevesobedrijven
• Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, voor inrichtingen 

met springstoffen en ondergrondse opslag van gas

Inspectieprogramma voor routinematige controles:
- proactieve inspecties (systematische), dmv SIT’s, om de 1/2/3 jaar
- voortgangscontroles

ACR coördineert het inspectiesysteem

Seveso Inspection Tools



SWA 3, Hoofstuk 8: Inspectie

Art 31: Inspecteurs bevorderen de naleving en dwingen die, 
indien nodig, af, via:
1) aanmaningen
2) dwingende maatregelen (of daartoe verzoeken aan de bevoegde 

overheid -> schorsing/intrekking van de vergunning, art 33,§8)
3) vaststellen van inbreuken in een proces-verbaal

Art 32: Inspectieteam per gewest. 
ACR coördineert, zie bijlage 7 van het SWA

Art 33: inspectiesysteem, op basis van een inspectieplan, met o.m.
✓ programma's voor de routinematige controles (art 33, §3)
✓ procedures voor de niet-routinematige controles (art 33, §6)
✓ rapportering binnen de 4 maand (art 33, §7)
✓ bij belangrijk geval van niet-naleving van de voorschriften:  

aanvullende controle binnen de 6 maanden



Seveso-inspecties: basisprincipes
➢ Normaal inspectieteam: 2 inspecteurs (ACR en TZR)

➢ De routinematige inspecties worden elk jaar ingepland, en 
enkele maanden vooraf aangekondigd aan het bedrijf
• Inspectiediensten verwachten een degelijke voorbereiding 

-> vermijdt tijdsverlies bij opzoeken van bewijsstukken
-> maak gebruik van de werkversies van de SIT’s

• Duren gemiddeld 1 dag, inclusief rondgang

➢ Niet-routinematige inspecties: na incidenten, ….

➢ Frequentie voor uitvoeren van een systematische inspectie
➢ 1-, 2- of 3-jaarlijks, afh van het gevarenpotentieel (berekende  

gevarenindexen voor toxiciteit en brand), de complexiteit 
van de installatie en het naleefgedrag van de exploitant 
(“zelfredzaamheid”)

➢ (volgende slide)



Seveso-inspecties: basisprincipes

Frequentie
➢ Als basisfrequentie 2 of 3 jaar is worden systematische (adhv SIT’s) 

soms gespreid over 2 of 3 inspecties / jaren
Tussenliggende jaren: voortgangscontrole

➢ Elke inspectiedienst blijft afzonderlijk bevoegd en verantwoordelijk 
voor de uitvoering van haar opdrachten.
➢ Aparte rapporten, die identiek zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld

➢ Voor de vastgestelde tekortkomingen worden corrigerende acties
afgesproken met het bedrijf.
➢ Vaak wordt een actieplan gevraagd (3 maand)
➢ Indien actie al concreet kan omschreven worden-> streefdatum

➢ Corrigerend optreden, daarna repressief optreden



II. De inspectie-instrumenten,
algemeen



Verplichtingen voor de 
Sevesobedrijven

1. Zorg- en aantoonplicht, procesveiligheidsstudies (voor de 
8 veiligheidsfuncties)

2. Preventiebeleid, veiligheidsbeheersysteem

3. Interne noodplanning

4. Kennisgeving 

5. SWA-VR (hoge drempelbedrijven)

6. Input voor externe noodplanning

7. Optreden bij en na een zwaar ongeval 



1) Zorg- en aantoonplicht

Zorgplicht: alle nodige maatregelen nemen om 
zware ongevallen te voorkomen 
en de gevolgen van evt. ongevallen voor mens en milieu te 
beperken

Aantoonplicht: te allen tijde aan de bevoegde overheids-
diensten (ihb de inspectiediensten) kunnen aantonen dat de 
noodzakelijke maatregelen effectief genomen zijn

Zorgplicht:
- Voorkomen van zware (toxische) emissies, van brand en 

explosie
- Gevolgen beperken van zware emissies, van brand en explosie 

op mens (werknemers en externen) en milieu



Zorgplicht: de 8 veiligheidsfuncties
Basisprincipe bij de beheersing van risico’s van ongewenste 
vrijzettingen =  het voorzien van meerdere ‘beschermingslagen’, 
met elk een specifieke functie. 
Deze veiligheidsfuncties (typisch in procesinstallaties) zijn:
1. de beheersing van processtoringen
2. de beheersing van de degradatie van de omhullingen
3. de beperking van accidentele vrijzettingen
4. de beheersing van de verspreiding van stoffen en/of energie
5. het vermijden van ontstekingsbronnen
6. bescherming tegen brand
7. bescherming tegen explosies
8. bescherming tegen blootstelling aan vrijgezette stoffen.

In de praktijk maken deze veiligheidsfuncties het voorwerp uit van 
aparte, min of meer onafhankelijke studies.

vb: Processtoringen ->  HAZOP

Preventief

Schade-
beperkend



De 8 veiligheidsfuncties in de vlinderdas



Zorgplicht - procesveiligheidsstudie

Preventieve en schadebeperkende strategieën: zie Informatienota 
Procesveiligheidsstudie
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/informatienota-
procesveiligheidsstudie

Inspectie-instrumenten zijn ontwikkeld (SIT’s: Seveso Inspection Tools)
voor volgende veiligheidsfuncties:

Voor het vermijden van ontstekingsbronnen is een discussieversie klaar

https://werk.belgie.be/nl/publicaties/informatienota-procesveiligheidsstudie


Aantoonplicht

Specifiek voor de Sevesoregelgeving

Bewijsplicht wordt bij de bedrijven gelegd (owv het ontbreken 
van concrete technische voorschriften in wetgeving)

Onderzoek naar de aanwezigheid / implementatie van de 
nodige maatregelen is noodzakelijk, ihb via inspecties.   
Rol van het bedrijf: actief geven van toelichting en tonen en 
ter beschikking stellen van alle relevante documenten.

Aantonen:
dat men de noodzaak tot het nemen van maatregelen op 
een systematische wijze heeft onderzocht
waarom de genomen maatregelen voldoende zijn 
dat de maatregelen effectief en betrouwbaar zijn



2) Preventiebeleid zware ongevallen

SWA3, art 6
Het beleid moet beschreven zijn in een document
Het bevat de algemene doelen van en beginselen voor het 
handelen van de exploitant, alsook de rol en verantwoordelijkheid 
van het management, en de verbintenis om de beheersing van 
gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen.
Document moet ter beschikking zijn van de inspectiediensten.

Het preventiebeleid moet in de praktijk worden gebracht via een 
veiligheidsbeheersysteem, volgens bijlage 2 van het SWA3



Veiligheidsbeheersysteem (bijlage 2 van SWA3)

De nodige procedures opstellen en toepassen voor :
1. het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden, het betrekken en het 

opleiden van het personeel, het werken met derden
2. het identificeren en evalueren van de gevaren van zware ongevallen
3. het ontwerpen van nieuwe installaties en het uitvoeren van wijzigingen aan 

bestaande installaties (MOC)
4. de operationele controle, waaronder:

a) het verzekeren van de veilige exploitatie in alle omstandigheden, zoals bij 
normale werking, bij opstart, bij tijdelijke stilstand en bij onderhoud

b) het alarmbeheer
c) het verzekeren van de goede staat en werking van de maatregelen ter 

beheersing van de risico’s van zware ongevallen (periodieke inspectie- en 
onderhoudsprogramma’s)

d) beheersen van risico’s als gevolg van degradatie (corrosie, aging)
5. de noodplanning
6. het onderzoek van ongevallen en incidenten
7. de audit en herziening van het preventiebeleid en het 

veiligheidsbeheersysteem.



SIT’s voor onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem

Elementen in de SIT Nr uit 
bijlage 2

SIT Preventiebeleid algemene audit op de hoofdlijnen van het 
veiligheidsbeheersysteem

alle

SIT Beheer van wijzigingen management of change 3

SIT Uitvoeren van aanpassings-
en onderhoudswerk

Werkvergunningen 4a

SIT Operationele handelingen instructies, alarmbeheer, ploegbeheer 4a/b

SIT Inspectie en onderhoud omhullingen, roterende apparaten, 
drukontlasting, instrumentele kringen, 
interventiemiddelen, opvang- en 
afvoersystemen en elektrische installaties

4c

SIT Degradatie procesvaten, atmosferische opslagtanks en 
leidingen

4d

SIT Noodplanning interne noodplanning 5

SIT Onderzoek van ongevallen 
en incidenten

6



SIT’s voor type-installaties

Er zijn ook SIT’s opgesteld voor type-installaties, namelijk:



Seveso-inspectie-instrumenten, samengevat

De SIT’s kunnen ingedeeld worden in functie van hun scope:

➢ SIT’s voor onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem (VBS)
➢ SIT’s voor veiligheidsfuncties in procesinstallaties
➢ SIT’s voor type-installatie

Inspecties kunnen bvb ook gebeuren a.d.h.v.
✓ de risicostudies (vb verificatie van maatregelen uit het SWA-VR)
✓ checklists voor (kortlopende) campagnes, vb campagne 

batchreactoren, campagne TDI

SIT’s zijn ook heel nuttig als code van goede 
praktijk voor niet-Seveso bedrijven !!



III. Enkele SIT’s in detail



Algemene slide over de opbouw

De SIT’s zijn uitgebreide vragenlijsten met toelichtingen, en zijn 
gebaseerd op normen en codes van goede praktijk.

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/seveso-
preventie-van-zware-ongevallen/publicaties-over-de-preventie-0

https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-instrumenten-
omgevingsveiligheid-preventie-zware-ongevallen

Meestal een 

- basisversie met toelichting bij de vragen en de Codes van GP

- werkversie met enkel de vragen

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/seveso-preventie-van-zware-ongevallen/publicaties-over-de-preventie-0
https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-instrumenten-omgevingsveiligheid-preventie-zware-ongevallen


SIT’s in detail

SIT’s voor veiligheidsfuncties: vb

➢ SIT018: Beheersen van verspreiding

SIT’s voor onderdelen van het VBS: vb

➢ SIT009: Noodplanning

SIT’s voor type-installaties:: vb

➢ SIT001: Magazijnopslag



SIT Beheersen van verspreiding



SIT Beheersen van verspreiding

Risico’s van verspreiding afhankelijk van de gevaarlijke stof: 
De verspreiding bepaalt in grote mate de mogelijke schade

Ontvlambare gassen/dampen: explosierisico bij zwakke 
verspreiding
Ontvlambare vloeistoffen:

Grote plas, grote plasbrand
Kleine plas onder lekkend onderdeel -> BLEVE

Toxische gassen:
Verspreiding = verdunning, dus risico daalt
Verspreiding naar bemande gebouwen/gebieden: risico stijgt

Ecotoxische stoffen: verspreiding maximaal inperken
Bluswater

Risico’s op zware waterverontreiniging
Bluswater met lichte KWS: brandende laag op weglopend bluswater



SIT Beheersen van verspreiding

Meest courante technieken om verspreiding te beheersen:

1. Dubbelwandige omhullingen

2. Inkuipingen

3. Opvang- en afvoersystemen, evt naar waterzuivering

4. Systemen om de afvoer van hemelwater of afvalwater naar 
de omgeving af te sluiten (rioolafsluiters, ballonnen)

5. Gesloten gebouw voor de opvang van gassen of dampen, met 
afvoer naar luchtzuivering of safe location

6. Afdekken van een vloeistofplas

7. Watergordijnen

8. Ventilatie



SIT Beheersen van verspreiding

(129 vragen)



SIT Beheersen van verspreiding

Enkele aandachtspunten:

• Visuele controle en testen van de lekdichtheid van inkuipingen
(naden chemisch compatibel!?, doorvoeringen, …)

• Berekening van hydrostatische en hydrodynamische druk op 
inkuipingsmuren bij catastrofaal lek

• Opvang- en afvoersystemen: is er een correct rioleringsplan ?

• Scheepsverlading: inperking, afspraken met brandweer?

• Regelmatige controle op vrijhouden van afvoergoten / -roosters ?

• Barrières: mogen evacuatie niet verhinderen

• Periodieke controle op de absorptiemiddelen

• Periodieke test van de lekdetectie op dubbelwandige houders

• Afzuigingen en werking van scrubbers: wat bij elektriciteits-uitval?



SIT Noodplanning (v 03/2012)

Enkel over de interne noodplanning
Heel omvangrijke vragenlijst, 279 vragen!
Indeling

H4: Organisatie en coördinatie 
tijdens een noodsituatie

H5: De interventieplannen
H6: Opleiding en oefening
H7: Inspectie en onderhoud van de

interventiemiddelen
H8: Het beheer van het noodplan
H9: Verificatielijst



SIT Noodplanning

Enkele aandachtspunten:

- Taken van de verschillende functies

- Vb wie sluit de rioolafsluiters ?

- Telling bij evacuatie, herkenbaarheid evacuatieleiders

- Opleiding van de interventieleider(s)

- Minimum bezetting van de interventieploegen (EIP, …) bepalen
adhv de scenario’s voor zware ongevallen

én: 

Minimum bezetting garanderen

- “Crisisteam” taken bepalen, niet verwarren met CCProv of CPOps

- Minstens om de 3 jaar inoefenen van de scenario’s + organisatie 
(zandbakoefeningen en terreinoefeningen)



SIT Noodplanning

Enkele aandachtspunten:

- Bepalen van de nodige brandbestrijdingsmiddelen en 
bluswateropvang: bewijs dat brandweer geraadpleegd werd; 
evt afspraken met gespecialiseerde bedrijven voor afvoer van 
opgevangen bluswater

- Blusschuimen: samenstelling, 

jaarlijkse analyse fysische eigenschappen

- Lichtschuim- en CO2-blussystemen: risico voor aanwezige 
werknemers, snelle evacuatie nodig; uitstelknoppen ?
(conflicterend met eisen van brandverzekeraar)

- Zijn er voldoende EHBO-hulpverleners (bepaald via een 
risicoanalyse)



SIT Noodplanning, crisisteam



SIT Noodplanning

Externe verwittigingen (overheidsdiensten):
te bepalen voor mogelijke types van ongevallen:
- “zwaar ongeval” volgens Seveso-begrippen
- Arbeidsongeval
- Melding van een “voorval”, volgens VLAREM-begrippen
- Bodemverontreiniging

Zie ook:
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-
05/Incidentmelding%20FLOW%20deel%20A.pdf

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-
05/Type%20incident%20FLOW%20deel%20B.pdf

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-05/Incidentmelding%20FLOW%20deel%20A.pdf


Melding 

zwaar ongeval



SIT Magazijn
-opslag



SIT Magazijnopslag



SIT Magazijnopslag, vragen + toelichting

+ achteraan een verificatielijst voor periodieke rondgangen !



Enkele aandachtspunten uit de SIT Magazijnopslag

Opm vooraf:  Eventuele bewerkingen op de eenheidsverpakkingen zoals herverpakken, 
afvullen of nemen van stalen maken geen voorwerp uit van deze SIT.

Organisatie

- Ontvangst van een nieuw product: check de OGV en de SDS (reactie 
met andere producten? antidotum? SVHC volgens REACH?, …)

- Ingangscontrole
- Correcte etikettering?
- Pallet of verpakking niet beschadigd?

- Hebben de magazijniers duidelijke instructies inzake plaatsing en 
de scheidingsafstanden?

- Incompatibele stoffen ook niet boven elkaar zetten
(scheidingsafstanden gelden niet verticaal)

- Periodieke rondgangen? (vb rookverbod: peuken, orde en 
netheid, worden voetpaden en gangen vrijgehouden?, …)



Enkele aandachtspunten uit de SIT Magazijnopslag

Rekken
• Berekening gebeurd van de maximale belasting?
• Maximum hoogte onderste ligger
• Bescherming tegen aanrijding, zeker op de hoeken
• Rekplaatsen boven doorgangen: doorvalbeveiliging ?
• Verankering van de rekken in de vloer
• Vrije ruimte tussen eenheidsladingen? (ook voor optimale 

sprinklering)
• Bovenste rij: opletten indien gesprinklerd !
• Is er een procedure voor melding en onderzoek van beschadigingen?
• Jaarlijkse inspectie door een specialist (NBN-EN 15635)





Enkele aandachtspunten uit de SIT Magazijnopslag

Transportmiddelen (heftrucks, reachtrucks, …)
• Interne verkeersregels?
• Geluid- of lichtsignaal
• Opleiding en medische keuring van de chauffeurs
• Controle van heftrucks bij aanvang van een shift
• Periodiek onderhoud

Absorptiemiddelen:
• Periodieke check op de aanwezigheid
• Let op met organische peroxiden: geen vodden of zaagsel gebruiken

Opvangputten: periodiek checken
• Vloeistof aanwezig in de putten? 
• Zijn de roosters vrij en niet verstopt?



Enkele aandachtspunten uit de SIT magazijnopslag

Brandmelders
• Is er een interventieplan met aanduiding van brandmelders, 

blusmiddelen, ..?
• Noodvoeding voor brandalarmen?

Compartimentering
• Periodieke test van de zelfsluitende brandwerende poorten?
• Doorvoering van leidingen of transportbanden door 

brandmuren

RWA-luiken: jaarlijkse test

Nooduitgangen: vrijgehouden?

Specifieke eisen voor lichtschuim- en CO2-blussystemen: 
uitstelknop, visuele alarmen, waarschuwingsborden?



Ex-heftrucks ?



IV. Informatiebronnen



Via Website ACR (FOD WASO)



Overzicht van de Sevesobedrijven in Belgie

www.seveso.be

Lage 
drempel

Hoge 
drempel

Antwerpen 42 81

Limburg 19 23

Oost-
Vlaanderen

29 51

Vlaams-Brabant 11 6

West-
Vlaanderen

16 14

Totaal 
Vlaanderen

117 175

292 Seveso-inrichtingen

http://www.seveso.be/


Via Website ACR (FOD WASO)



V) Opvang van verontreinigd 
bluswater



Recente incidenten

- Belcroom Roeselare (okt 2020), chromeringsbedrijf
- Zware verontreiniging van de Mandel met o.m. chroom en nikkel

- Matco Waregem (eind 2018), afval/chemicaliën

- Antwerp Bulk Terminal Antwerpen (2018), smeulbrand Ni-ertsen

- Geldof Brugge (2015), houtafval

enz …



Belcroom oktober 2020



Bronnen 
Berekening van opvangcapaciteit: internationale normen

VDS 2557: 2013-03
PGS14 en PGS15 (Nederland) voor opslagmagazijnen
o PGS14= vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen
o PGS15= opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

ISO/FDIS 26367 (2010)
Document Technique D9A (2020, Frankrijk) -> berekeningstabel op 
volgende slide
UNECE Draft safety guidelines and good practices for the 
management and retention of firefighting water (2019)
NFPA 30, ….

Brandweervoorschriften, vb: nota brandweer Kempen, obv VDS

TWOL-studie GOP (Arcadis, 2016): “Onderzoek bevoegdheden Vlaams 
Gewest en optimalisering bepalingen VLAREM II inzake brandveiligheid in 
ingedeelde inrichtingen”



D9A



VDS 2557

V = ((A * SWV * ID * OF * BBF) + H) / BSF

Teller:
• V: de vereiste bluswateropvang (m³)
• A: de brandoppervlakte (m²)
• SWV: specifiek waterverbruik, gesteld op 0,06 m³/m².h
• ID: de interventieduur (worst-case op 4 uur) (h)
• OP: Oppervlaktefactor (houdt rekening met de niet-lineaire

invloed van de oppervlakte op de vereiste bluswateropvang)
• BBF: brandbelastingsfactor (worst-case aanname)
• H: hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen (m³)

Noemer:
BSF: brandstrategiefactor, bepaald in functie van de

brandbescherming van het compartiment



Bronnen (2)

BBT Inkuipingen: gaat vooral over “productopvang”, enkel 
voorstel voor de extra capaciteit van bluswateropvang in de 
inkuipingen van opslagtanks

Bijzondere voorwaarden van vergunningen ? Afhankelijk van 
de provincie.
De VDS2557-formule wordt soms toegepast in de aanvragen en 
wordt aanvaard als code van goede praktijk

Aandachtspunt bij Seveso-inspecties,
Zie SIT “Beheersen van de verspreiding van stoffen”, oa vraag 
42



Wetgevend kader bluswater

art. 4.1.12.1: 

§ 1. De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor 

de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. 

Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet : 

1. hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen 

of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, 

waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd; 

2. hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen; 

3. hij voorziet in de nodige detect ie-, nood- en interventiemaatregelen. 

De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en 

de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk 

en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer. 

De brandbestrijdingsmiddelen moeten in een goede staat verkeren, beschermd zijn tegen vorst, 

doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld worden en ze moeten 

onmiddellijk kunnen functioneren. 

§ 2. De exploitant kan te allen t ijde aan de toezichthouders aantonen dat hij de nodige 

maatregelen heeft voorzien. 



Wetgevend kader 

Algemene voorwaarde, dus voor alle ingedeelde inrichtingen

Verantwoordelijkheid ligt bij de exploitant, maar brandweer te 
raadplegen

Geen specifieke bepalingen in Vlarem II voor: 
- de berekening van de capaciteit voor bluswateropvang, volgens een 

code van goede praktijk
- de wijze van realisatie van de bluswateropvang

Studie GOP heeft aantal sectoren (Vlarem-rubrieken) voorgesteld waar 
de verontreiniging van bluswater kritisch kan zijn



Motivatie voor wijziging van VLAREM
Incidenten tonen aan dat er een probleem is, met soms heel 
grote milieu-impact

Beleid vraagt een evaluatie van het huidige kader

Handhaafbaarheid art. 4.1.12.1 is een probleem; exploitanten 
kunnen zich verstoppen achter de vraag voor advies van de 
Brandweer

Brandweer geeft niet altijd een schriftelijk akkoord 

Hoe berekenen? 

Internationale normen zijn bruikbaar, en zijn eigenlijk al 
toepasbaar gezien codes van goede praktijk toegelaten zijn.
Sinds 2021: Brandweerrichtlijnen

Wetgeving verwijst best niet expliciet naar normen.



Stappen in analyse van bluswateropvang

1) Brandrisicoanalyse

2) Bepalen van de mogelijke verspreidingsroutes

-> interne en externe rioleringssituatie !

Bij branden vaak veel tijdverlies doordat de afwateringssituatie 
onvoldoende gekend is!!

3) Berekenen van de vereiste opvangcapaciteit

-> internationale normen

4) Bepalen van de mogelijke wijze van opvang

5) Actieplan voor uitvoering

Brandweerrichtlijn 
Bluswateropvang
2021 !



Brandweerrichtlijn Bluswateropvang

https://vlaamsbrabantwest.be/wp-
content/uploads/2021/12/Brandweerrichtlijn-bluswateropvang-v1.0.pdf



Brandweerrichtlijn Bluswateropvang
Bedoeld voor nieuwe installaties en belangrijke uitbreidingen 
van bestaande installaties !!

Berekeningsregels voor 3 types installaties:

1) Procesinstallaties: rekening houden met watervolumes van
o vaste blussystemen;
o mobiele blussystemen van bedrijfs- en overheidsbrandweer;
o vrijgave van gevaarlijke producten;
o regenwater.

2) Tankenparken: 
o Productopvang: minimale capaciteit is bepaald in Vlarem II, art 

5.17.4.3.7
o Extra factor voor bluswateropvang en windgolven

3) Opslagplaatsen gevaarlijke goederen en industriegebouwen:
formule gebaseerd op de VDS 2557



Inhoudelijke aandachtspunten
Risicoanalyse:

Denken aan alle verspreidingsroutes (DWA/RWA-riolering/ 
oppervlaktewater/bodem & grondwater)

Nodige en (permanent) beschikbare capaciteit, berekenen (ook ifv
beschikbare bluswatervoorraad)

3 types maatregelen: bouwkundige / technische / organisatorische

Bouwkundige: zeker bij de bouw van nieuwe installaties

Zelf voorzien in eigen technische maatregelen/middelen 
(rioolafsluiters, absorptiebomen, vloeistofbarrières, buffer in WZI, ….) 

én/of rekenen op/afspreken met de brandweer

Beide mogelijkheden moeten mogelijk zijn

Organisatorische maatregelen nodig, in het intern noodplan; 
evt. backup van firma’s voorzien die tankcontainers kunnen plaatsen 
op heel korte tijd; in verantwoorde gevallen hergebruik van bluswater 
voor het blussen mogelijk maken



Vragen ?



Contactgegevens

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

https://www.omgevingvlaanderen.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
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