Milieufiche
Overzicht acties n.a.v. de nieuwe indeling gevaarlijke stoffen
volgens CLP: omzettingstabel, toetsing SWA3, nazicht
scheidingsafstanden, check milieuvergunning, ...
Sinds 1 juni 2015

is

de

CLP-

verordening integraal van kracht.
Hierdoor zijn alle veiligheidsinformatiebladen (de vroegere MSDS fiches)
aangepast.

Dit

consequenties op

heeft

grote

de milieuwet-

geving en betekent een belangrijke
extra werklast dit jaar. We zetten de
voornaamste wijzigingen voor u nog
eens op een rijtje.

Wijziging
indelingslijst
Vlarem I - milieuvergunning

volgens

hoofdeigenschap

en

vlampunt.
De lopende milieuvergunning moet
niet aangepast worden in zover deze

Wijziging Vlarem II –
nieuwe afstandsregels in
magazijnen

nog overeenstemt met de reële

Als de gevaarseigenschappen van

situatie, maar de wijziging naar de

producten veranderen, veranderen

nieuwe rubrieken moet wel voor 1

ook de milieuvoorwaarden voor de

december 2015 vastgelegd worden

opslag ervan.

in een document ( ‘omzettingstabel’)

Aangezien

dat ter inzage van de toezichthouder

hoofdeigenschap is afgestapt, moet

is.

nu rekening gehouden worden met

van

het

begrip

alle gevarenpictogrammen waardoor
Elk product dat wordt gebruikt of

het

product

gekenmerkt

is.

opgeslagen dient dus opnieuw onder
de

loep

te

worden

genomen.

Dit heeft vooral consequenties voor

Daarnaast is de kans groot dat

de

Via de VLAREM-trein 2013 werd

wegens de nieuwe indeling volgens

komt er een voorrangsregeling van

Vlarem aangepast aan CLP (zie

CLP, de gevaarseigenschappen van de

de

milieufiche 64).

producten veranderen.

(GHS02> GHS06 >GHS05 >GH08,

scheidingsafstanden.
verschillende

Hiervoor

pictogrammen

Vanaf 01/06/2015 zijn aanpassingen

>GHS07, >GHS09).

De indelingslijst van Vlarem I (lijst

aan de milieuvergunning voor opslag

Voor

hinderlijke inrichtingen) is grondig

van gevaarlijke producten aan te

toepasselijke

aangepast: er zijn nieuwe rubrieken

vragen volgens de nieuwe indeling en

(nieuwe bijlage 5.17) moet rekening

voor de opslag van gevaarlijke stoffen

dient voor de reeds vergunde opslag

gehouden

volgens CLP indeling, de aerosolen en

de omzettingstabel ook toegevoegd

verschillende tabellen van scheidings-

brandbare

zonder

te worden. In bepaalde gevallen kan

afstanden, waarbij de te hanteren

pictogram (bv smeerolie) krijgen een

tot 1 december 2015 nog gebruik

afstand tussen twee elementen de

aparte rubriek. Gevaarlijke producten

gemaakt

strengste

zijn voortaan in te delen onder alle

eenvoudigde procedure voor het

aangegeven

eigenschappen,

aanpassen van de (vergunde) opslag.

tabellen.

producten

niet

meer enkel

worden

van

de

ver-

het

bepalen

van

worden

is

de

scheidingsafstanden

van
in

de

met

de

alle

afstanden

verschillende
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In de milieuvergunning kan worden
afgeweken

van

de

minimale

scheidingsafstanden tussen gevaarlijke producten onderling:
• door toepassing van een code
van goede praktijk;
• of steunend op de resultaten van
het VR of op basis van een
risicoanalyse opgesteld door een
VR-deskundige.

Werken met gevaarlijke
producten – verwerken
veiligheidsinformatiebladen
Van alle aanwezige producten moet

De essentie wijzigt niet. Er wordt nog
steeds gewerkt met twee categorieën
van inrichtingen die bepaald worden
op basis van gevarencategorieën
(deel 1) en op basis van met naam
genoemde stoffen (deel 2).

een veiligheidsinformatieblad (VIB of
SDS-fiche) beschikbaar zijn op basis

Kennisgeving

van de nieuwe indeling;

Alle Seveso-bedrijven zijn verplicht
uiterlijk

Nieuwe gevaarsymbolen
op tanks en in opslagplaatsen

De

veiligheidsinformatiebladen

dienen ook nagekeken te worden op
de instructies voor het veilig werken
met deze producten. Indien gebruik
gemaakt wordt van vereenvoudigde

De

signalisatie op

vulpunten,

opslagtanks,

leidingen

compartimenten

van

en

magazijnen

moet vervangen worden door de

productinformatiefiches, dan dienen
deze te worden geactualiseerd. De
vroeger R- en S-zinnen zijn immers
vervangen door H- en P- zinnen

drie

maanden

na

de

inwerkingtreding van het nieuwe
samenwerkingsakkoord

de

vorige

kennisgeving te actualiseren.
Veiligheidsrapport van bestaande
hogedrempelinrichtingen
Alle

bestaande

hogedrempel-

inrichtingen (ook deze die door
inwerkingtreding

van

hogedrempelinrichting

SWA3

een

worden),

nieuwe CLP-gevaarpictogrammen. Op

dienen uiterlijk tegen 1 juni 2016 het

de etiketten van bussen en vaten

Seveso

zullen mogelijk nog een tijdje de oude

Seveso

II

veiligheidsrapport

te

actualiseren.

staan (wat al op de markt was, mag
oude

De invoegetreding van CLP heeft

etiketten verkocht worden), het is

geleid tot een nieuwe Seveso-richtlijn

dus best de oude pictogrammen nog

en

te laten staan op die plaatsen waar

akkoord (SWA3). Meer informatie

nog recipiënten met oude etiketten

vindt u hiervan in onze milieufiches

aanwezig zijn.

54 en veiligheidsfiche 3.

nog

tot

01/06/2017

met

een

nieuw

samenwerkings-

Het nieuwe samenwerkingsakkoord
(SWA3) ter omzetting van de SEVESO
III-richtlijn (2012/18/EG) is nog niet
gepubliceerd

in

het

Belgisch

Staatsblad en is bijgevolg nog niet
van kracht. Momenteel zit men
echter in de laatste fase voor
publicatie en in afwachting heeft LNE
dienst Veiligheidsrapportage toch al
enkele zaken gepubliceerd.

Wat concreet te doen?
Verzamel
de
veiligheidsinformatiebladen volgens CLP van
alle opgeslagen producten.
Maak een overzicht van de
vergunde opslag met opgave van
de vroegere en de nieuwe
gevaarseigenschappen van alle
producten.
Maak een omzettingstabel met de
vroegere en nieuwe indeling
volgens Vlarem I.
Ga na of alles correct vergund is,
Pas
indien
nodig
de
milieuvergunning aan.
Ga na of u onder de Seveso
richtlijn valt of uw Seveso-status

www.anteagroup.be

wijzigt door de introductie van
CLP en SWA3
Ga na of de afstandsregels voor
opslag veranderen en pas zo
nodig de opslagruimte aan.
Pas
de
identificatie
van
opslagtanks, vulpunten, … aan.
Voor Seveso-bedrijven:
Stuur de omzettingstabel op naar
de toezichthoudende overheid.
Kennisgeving actualiseren binnen
3 maanden na SWA3
Veiligheidsrapport
voor 1/06/2016

actualiseren

Inlichtingen
Voor verdere info of hulp kan u steeds
terecht bij Antea Group.
Marleen Verbruggen 03/221 55 26
Geert T’Kindt 09/261 63 10
Patricia Ovaere 09/276 64 81
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