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I.
1.

Wat moet ik nu concreet doen?

Een bedrijf dat vóór 1 juni 2015 al duidelijk vergund is voor de opslag of aanwezigheid van alle
gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moet geen aanpassing van de milieuvergunning
doorvoeren. De vergunning blijft onverminderd geldig.
Onder duidelijk vergund wordt verstaan:
 de opgeslagen producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in het
vergunningsbesluit (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
 de opgeslagen producten zijn niet met naam vernoemd in het vergunningsbesluit, maar in de
vergunningsaanvraag zijn de producten duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld (al of niet
in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
 u beschikt enkel over een opslag van gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17.4, waarbij de
werkelijke opslaghoeveelheid binnen het bedrijf niet stijgt t.o.v. de vergunde
opslaghoeveelheid.
Ook als er door de meervoudige rubricering nieuwe rubrieken zouden bijkomen, is geen
aanpassing van de vergunning noodzakelijk, aangezien het desbetreffende product al duidelijk
vergund is. Ook indien het bedrijf van klasse zou veranderen moet geen vergunning aangevraagd
worden; wel moet een volgende vergunningsaanvraag bij de correcte vergunningverlenende
overheid ingediend worden.

2. Elk bedrijf dat over een opslag van gevaarlijke stoffen (volgens de CLP-verordening) of brandbare
vloeistoffen beschikt, moet vóór 1 december 2015 een document opmaken waarin vermeld wordt
onder welke subrubriek (en) van de indelingslijst de inrichting valt.
Voor het opmaken van dit document kan u gebruik maken van de Excel-tool op deze website.
U houdt dit document op de inrichting ter beschikking van de toezichthouder.
Seveso-inrichtingen maken dit document over aan de afdeling Milieuvergunningen. De dienst VR
heeft een internet-toepassing voor de bepaling van de Seveso-status opgemaakt, die hiervoor kan
gebruikt worden.
3. Indien de opslag of aanwezigheid van een gevaarlijk product of brandbare vloeistof als gevolg van
de aanvulling van de indelingslijst aan de CLP-verordering vergunningsplichtig wordt en voorheen
dus niet ingedeeld was, kan u vóór 1 december 2015 gebruik maken van de slotbepaling van
artikel 635 van het wijzigingsbesluit VLAREMtrein 2013. Het is mogelijk om dit product, in
afwijking van artikel 38 van titel I van het VLAREM, op te nemen in de milieuvergunning door een
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mededeling kleine verandering. Hierdoor kan dit product aan de milieuvergunning worden
toegevoegd tot de eindtermijn van de lopende vergunning.
Enkele aandachtspunten hierbij:
 Indien een product reeds vergunnings- of meldingsplichtig was vóór 1 juni 2015, dan kan dit
niet via deze procedure aan de milieuvergunning worden toegevoegd, maar moet gebruik
gemaakt worden van een milieuvergunningsaanvraag of een aparte mededeling kleine
verandering (indien van toepassing).
 Het gaat enkel over gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen die al vóór 1 juni 2015 op
de inrichting aanwezig zijn, maar voorheen nog niet ingedeeld waren.
Indien de opslag of aanwezigheid van een gevaarlijk product of brandbare vloeistof niet duidelijk vergund
is, is het aangewezen om bij een volgende milieuvergunningsaanvraag de totale opslag van gevaarlijke
producten binnen de inrichting duidelijk om te zetten naar de nieuwe CLP-indeling.

II.

U wenst een vergunningsaanvraag in te dienen:
I.

1.

U wenst een aanpassing van de milieuvergunning door te voeren voor wat betreft de opslag of
aanwezigheid(Seveso) van gevaarlijke stoffen:
 Op dit moment is de huidige indelingslijst zonder de aanpassingen ten gevolge van de CLPverordening nog van toepassing. Het is niet mogelijk om nu al een aanvraag door te voeren
met daarin enkel de CLP-rubrieken;
 Vergunningsaanvragen ingediend vóór 1 juni 2015 en behandeld na deze datum worden nog
volledig afgehandeld volgens de huidige procedure met de huidige rubrieken en voorwaarden.
Opslag van gevaarlijke stoffen betrokken in een dergelijke aanvraag wordt ook beschouwd als
bestaand, waardoor de overgangsbepalingen van toepassing zijn.

II.
1.

Vóór 1 juni 2015

Na 1 juni 2015

U wenst een aanpassing van de milieuvergunning door te voeren die geen betrekking heeft op de
opslag of aanwezigheid (Seveso) van gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen:
 Bij een dergelijke aanvraag, is het niet noodzakelijk om de omzetting van uw inrichting naar
CLP al te doen. Let op de verplichtingen die vóór 1 december 2015 dienen te gebeuren.
 Indien gewenst, kan u de milieuvergunning al volledig naar CLP omzetten.
 Er moet wel nagegaan worden of de klasse van de volledige inrichting niet veranderd is door
CLP, zodat de vergunningsaanvraag bij de juiste vergunningverlenende overheid wordt
ingediend.

2. U wenst een aanpassing van de milieuvergunning door te voeren die betrekking heeft op de
opslag of aanwezigheid (Seveso) van gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen:
 Het is noodzakelijk dat in de vergunningsaanvraag de volledige omzetting van de opslag naar
CLP is opgenomen. Vanuit die toestand kan dan de gewenste verandering aangevraagd
worden;
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Er moet wel nagegaan worden of de klasse van de volledige inrichting niet veranderd is door
CLP, zodat de vergunningsaanvraag bij de juiste vergunningverlenende overheid wordt
ingediend;
Indien de aanvraag betrekking heeft op de Seveso-rubrieken: zolang het
Samenwerkingsakkoord betreffende Seveso niet in voege is, moet zowel een toetsing aan de
stoffenlijst conform Seveso III als een toetsing aan de stoffenlijst conform Seveso II in het
dossier opgenomen zijn. Het toegevoegde OVR, de veiligheidsnota of de veiligheidsstudie dient
een berekening en evaluatie van de risico’s te bevatten, waarbij ook de stoffen die ingedeeld
zijn volgens Seveso III gedekt zijn door deze evaluatie.
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