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I.
1.

Wat moet ik nu concreet doen?

Elk bedrijf dat over een opslag van gevaarlijke stoffen (volgens de CLP-verordening) of brandbare
vloeistoffen beschikt, dient vóór 1 december 2015 een document op te maken waarin vermeld
wordt onder welke subrubriek (en) van de indelingslijst volgens CLP 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.

2. Blijkt uit deze omzetting dat al uw nieuwe rubrieken nog steeds in klasse 3 zijn ingedeeld, dan
zijn er de volgende opties:
 Voor een bedrijf dat vóór 1 juni 2015 al duidelijk de opslag van alle gevaarlijke stoffen binnen
de inrichting gemeld heeft, blijft deze melding onverminderd geldig en dient u niets te doen.
Onder duidelijk gemeld wordt verstaan:
o de opgeslagen producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in de
aktename (al of niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
o de opgeslagen producten zijn niet met naam vernoemd in de aktename, maar in het
meldingsformulier zijn de producten duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld (al of
niet in een rubriek voor gevaarlijke stoffen);
o 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, moet u
geen bijkomende melding doen aangezien het desbetreffende product al duidelijk gemeld
is.
 Zijn niet alle producten duidelijk gemeld, dan moet u een bijkomende melding bezorgen aan
het college van Burgemeester en Schepenen waarmee het bedrijf in overeenstemming met CLP
wordt gebracht.
3. Zorgt deze omzetting naar CLP voor een verhoging van de klasse van de opslag naar klasse 2 of
klasse 1, dan moet u vóór 1 december 2015 een milieuvergunning aanvragen. Hierbij zijn er de
volgende opties:
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Via de procedure zoals vastgelegd in artikel 38 van titel I van het VLAREM. Dit is een versnelde
procedure waarbij een maximale vergunningstermijn van 5 jaar bekomen wordt;
Via een normale vergunningsaanvraag waarbij een vergunningstermijn van 20 jaar bekomen
kan worden.

II.

U wenst een klasse 3 melding in te dienen:
I.

1.

U wenst een verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen in een klasse 3 inrichting te
melden:
 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 melding door te voeren
met daarin de CLP-rubrieken.
 Meldingen ingediend vóór 1 juni 2015 worden nog volledig afgehandeld volgens de huidige
procedure met de huidige rubrieken en voorwaarden.

II.
1.

Vóór 1 juni 2015

Na 1 juni 2015

U wenst een aanpassing van een meldingsplichtige inrichting door te voeren die geen betrekking
heeft op de opslag van gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen:
 Bij een dergelijke melding 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 uw inrichting al volledig naar CLP omzetten.
 U moet wel nagaan of de klasse van de volledige inrichting niet veranderd is door de CLPaanpassingen. Hou rekening met andere procedures en het indienen van uw
veranderingsdossier bij een eventueel andere vergunningverlenende overheid in het geval van
een verhoging naar klasse 2 of 1.

2. U wenst een aanpassing van uw meldingsplichtige inrichting door te voeren die betrekking heeft
op de opslag van gevaarlijke stoffen:
 Het is noodzakelijk dat in de melding de volledige omzetting van alle opslag naar CLP is
opgenomen. Vanuit die toestand kan dan de gewenste verandering gemeld worden;
 U moet wel nagaan of de klasse van de volledige inrichting niet veranderd is door de CLPaanpassingen. Hou rekening met andere procedures en het indienen van uw
veranderingsdossier bij een eventueel andere vergunningverlenende overheid in het geval van
een verhoging naar klasse 2 of 1.
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