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ARTIKEL 1. BESLISSING
De verlenging van de beslissing met ref. 279159 wordt verleend onder voorbehoud van de in artikel 4
en 5 opgenomen voorwaarden aan:
Houder:

MLOZ IT V.Z.W.
Ondernemingsnummer: 0457789619

Voor:
De uitbating van een kantoorgebouw.
Gelegen te:
Plaats van exploitatie:

Lennikse Baan 788
1070 Anderlecht

En die de volgende inrichtingen bevat:
Rubrieknummer

Inrichting

Vermogen, capaciteit,
hoeveelheid

Klasse

40 B

Verwarmingsinstallaties op aardgas

2x 672 kW

2

68 B

Overdekte parking

129 parkeerplaatsen

1B

88 3A

Dubbelwandige bovengrondse
dieseltank (noodgroep)

7.500 liter

3

104 A

Noodgroep

510 kW

3

132 A

Koelinstallaties

Circuit nr. 1:
Vermogen: 11,6 kW
Koelvloeistof: 23 kg R410A
Ton CO2 eq.: 48,024
Circuit nr. 2:
Vermogen: 11,6 kW
Koelvloeistof: 23 kg R410A
Ton CO2 eq.: 48.024
Circuit nr. 3:
Vermogen: 11,6 kW
Koelvloeistof: 24 kg R410A
Ton CO2 eq.: 50,112
Circuit nr. 4:
Vermogen: 3,8 kW
Koelvloeistof: 4 kg R410A
Ton CO2 eq.: 8,352
Circuit nr. 5:
Vermogen: 3,8 kW
Koelvloeistof: 4 kg R410 A
Ton CO2 eq.: 8,352
Circuit nr. 6:
Vermogen: 4,4 kW
Koelvloeistof: 2,95 kg R410A
Ton CO2 eq.: 6,1596

3

148 A

Statische transformatoren

2x 630 kVA

3

153 B

Ventilator

175.000 m³/u

3

Elke wijziging van één van de gegevens van artikel 1 moet gemeld worden aan Leefmilieu
Brussel.
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ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR
1.

De milieuvergunning wordt verlengd met een periode van 15 jaar vanaf de vervaldatum van de
oorspronkelijke vergunning.
De huidige beslissing zal dus op 13/06/2037 aflopen.

2.

Tenminste 12 maanden voor deze datum, zal een aanvraag tot verlenging van de vergunning
moeten ingediend worden, zo niet zal een nieuwe milieuvergunningsaanvraag (vernieuwing van
vergunning) moeten ingediend worden. Deze aanvraag tot verlenging kan niet meer dan twee
jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning ingediend worden, zo niet is ze
onontvankelijk.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING
Niet van toepassing, de inrichtingen zijn bestaande, het betreft een verlenging. De huidige beslissing
wordt dus van kracht vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke milieuvergunning met name op
13/06/2022.

ARTIKEL 4. UITBATINGSVOORWAARDEN
A.

Termijnen voor toepassing van de uitbatingsvoorwaarden en
opsturen van informatie

A.1.

TERMIJN VOOR TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

De in dit artikel en in artikel 5 van deze vergunning vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn van
toepassing vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke milieuvergunning.

A.2.

DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING GESTELD MOETEN WORDEN

Alle documenten en gegevens die nodig zijn om de naleving van de exploitatievoorwaarden te
controleren, moeten ter beschikking worden gesteld van de bevoegde overheid.

B.

Bijzondere technische voorwaarden

B.1.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BRANDVEILIGHEID EN -PREVENTIE

1.

BRANDVEILIGHEID

1.1.

Blusmiddelen

Voor elke inrichting met een risico op brand, plaatst de houder brandblusmiddelen
(brandblusapparaten, haspels, …) die zijn aangepast aan zijn activiteiten. In voorkomend geval
moeten deze brandblusmiddelen in overeenstemming zijn met het advies van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).
De blusmiddelen (brandblusapparaten, hydranten, …) moeten op geschikte locaties worden geplaatst,
gemakkelijk toegankelijk en goed aangegeven. Deze moeten in een goed functionerende staat
worden gehouden door middel van een jaarlijkse controle en onderhoud.
1.2.

Advies van de BHDBDMH

De uitbater maakt gedurende de geldigheid van deze milieuvergunning systematisch en onmiddellijk
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een kopie van alle adviezen van de BHDBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp) over aan Leefmilieu Brussel. Zo nodig wijzigt Leefmilieu Brussel de
milieuvergunning door er alle passende voorschriften van de BHDBDMH in op te nemen en dit
volgens artikel 64 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.
1. De voorschriften en opmerkingen met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen geformuleerd
in het advies van de BHDBDMH van 26/10/2021 (ref: CI.2014.0085/5/PK/cp) zijn onmiddellijk
van toepassing, of, voor de nieuwe inrichtingen, vanaf hun indienststelling. Dit advies is
opgenomen in bijlage.

ELEKTRISCHE RISICO’S

2.

De uitbater moet de geldende elektrische voorschriften naleven (AREI) gedurende de volledige duur
van de exploitatie van zijn installaties, onder andere door gevolg te geven aan de inbreuken en
opmerkingen en door regelmatige controles te laten uitvoeren.

B.2.

UITBATINGSVOORWAARDEN

MET BETREKKING TOT DE VERWARMINGSINSTALLATIES

MET WARM WATER

1.

BEHEER

1.1.

Periodieke EPB-controle

De exploitant moet een periodieke controle laten uitvoeren op de installaties door een in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest erkende EPB-verwarmingsketeltechnicus.
De periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de maximaal toegelaten termijn tussen twee
periodieke controles. Deze maximumtermijn wordt bepaald op basis van de gebruikte soort brandstof,
volgens de onderstaande tabel:
Brandstof
Gas
Vloeibaar

Maximumtermijn
2 jaar
1 jaar

De exploitant houdt de attesten 5 jaar bij en stelt ze ter beschikking van de ambtenaar belast met de
controle. De attesten worden bewaard in het logboek.
1.2.

Gebruik van de stookruimte

De stookruimte mag geen materialen of voorwerpen bevatten die brandbaar zijn of schadelijk kunnen
zijn voor de werking van de installaties (bijvoorbeeld een koelgroep).
1.3.

Beheer van de werkingsperiode van de verwarmingsketels

De verwarmingsketels en hun hulpinrichtingen (pompen) die uitsluitend bedoeld zijn voor de
verwarming van de vertrekken, worden uitgeschakeld zodra het buitenklimaat volstaat om het
thermisch comfort van de bewoners te verzekeren.

2.

ONTWERP

2.1.

Stookruimte

Wanneer een verwarmingsketel in een gebouw opgesteld staat, zijn de volgende voorschriften van
kracht, zonder afbreuk te doen aan de strengere voorschriften die door de DBDMH of in andere
wetten of normen geëist worden:
-

De wanden van de stookruimte, vloer en plafond inbegrepen, moeten een brandweerstand
van één uur hebben ((R)EI60);
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-

De verbinding tussen de stookruimte en de andere gedeelten van het gebouw moet door een
brandwerende deur afgesloten zijn, met een brandweerstand van een half uur (EI130). De
deur moet ook voorzien zijn van een automatisch sluitingsmechanisme.

De stookketels werkend op butaangas, propaangas en LPG mogen zich niet ondergronds bevinden
want deze gassen zijn zwaarder dan de lucht.
2.2.

Schoorsteen

Behoudens een afwijking die bij de bevoegde overheid moet worden aangevraagd, bevindt de afvoer
van verbrandingsgassen zich in het dak op ten minste 8 meter afstand van de ventilatie- en andere
openingen zodat er geen hinder ontstaat voor de buurt.
2.3.

Ventilatie van de stookruimte

Zonder afbreuk te doen aan striktere voorschriften die zijn opgelegd in de EPBverwarmingsreglementering of andere wetgevingen wordt de stookruimte naar buiten toe (in de
openlucht) geventileerd door een voldoende hoge en lage ventilatie. De openingen moeten een
voldoende toevoer van verse lucht garanderen om een goede verbranding van de verwarmingsketels
te verzekeren alsook een doeltreffende afvoer van vervuilde lucht en warmte mogelijk maken om elk
risico op oververhitting te vermijden. Een afwijking van de verplichting van een hoge en lage ventilatie
kan worden aangevraagd bij en moet worden goedgekeurd door de bevoegde overheid.
De ventilatieleidingen moeten zo kort mogelijk zijn en uit vuurbestendig materiaal zijn gemaakt. De
ventilatieroosters mogen in geen geval afgedicht zijn.
Alle leidingen, kokers en ventilatieroosters die de stookruimte kunnen verbinden met andere
aanpalende lokalen worden voorzien van brandkleppen of brandwerende roosters met dezelfde
brandweerstand als de wanden of deuren waar ze doorheen gaan.
2.4.

Regeling

Installaties moeten ten minste de volgende elementen bevatten:
- een regeleenheid voor de watertemperatuur, op basis van een grootheid die representatief is
voor de behoefte (buitenvoeler en/of kamerthermostaat);
- een kloktimer of timer met variabele uren voor omschakeling tussen normale werking en
stationaire werking.
2.5.

Verdeling

De leidingen en toebehoren van het verwarmingssysteem die door niet-verwarmde bijkomende
vertrekken lopen worden met isolatiemateriaal bekleed.
2.6.

Onderbreking van de energievoorziening

De energievoorziening (elektriciteit en brandstof) van de verwarmingsinstallaties moet kunnen worden
afgesloten van op een plaats buiten de stookruimte en vlak bij de toegangsdeur tot deze ruimte.
2.7.

Meters

De hoofdmeters van de gas- en elektriciteitsdistributienetten mogen niet in de stookruimte
geïnstalleerd zijn.

3.

WIJZIGINGEN

De exploitant moet vóór elke wijziging een aanvraag indienen bij de bevoegde overheid en hiervoor
een goedkeuring krijgen.
Met 'wijziging' wordt bedoeld:
- het verplaatsen of toevoegen van verwarmingsketels;
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-

B.3.

het vervangen van verwarmingsketels;
het veranderen van de brander;
het overschakelen op een andere brandstof.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OVERDEKTE PARKINGS
De exploitatievoorwaarden voor parkings zijn die welke vermeld staan in het Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021 tot vaststelling van de algemene
uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op parkings.
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn ofwel een herinnering, ofwel bijkomende
voorwaarden.

1.

DEFINITIES
-

-

-

Parking: een geheel van plaatsen waar motorvoertuigen met 2 of 4 wielen worden
geparkeerd;
Overdekte parking: parking met een overdekking, d.w.z. een waterdicht dak;
Open overdekte parking: een parking met een overdekking, d.w.z. een waterdicht dak, en
met openingen aan de zijkanten om voor natuurlijke ventilatie te zorgen;
Niet-overdekte parking (openluchtparking): parking zonder dak of geheel van boxen die
individueel toegankelijk zijn via een niet-overdekte manoeuvreerruimte;
Bestaande parking: parking die voor de inwerkingtreding van dit decreet was toegelaten door
een milieuvergunning of die viel onder een milieuvergunning die minder dan 2 jaar geleden is
vervallen, of waarvoor de aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend voor de
inwerkingtreding van dit decreet en die na de inwerkingtreding van dit decreet geen
ingrijpende renovatie ondergaat;
Nieuwe parking: een parking die niet voldoet aan de definitie van een 'bestaande parking';
Parking met geautomatiseerd parkeren: parking waar de voertuigen met behulp van al dan
niet automatische machines worden geparkeerd, zonder medewerking van de bestuurder in
het voertuig, en die geen publiek ontvangt;
Openbare parking: parking ten dienste van winkels, openbaar toegankelijke parking of elk(e)
ander(e) parkeerplaats, parkeerniveau of parkeervak, toegankelijk voor het publiek;
Garagebox: overdekte parking voor maximaal 2 voertuigen;
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: oplaadpunt in de zin van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019 houdende uitvoerende maatregelen
betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

2.

BEHEER

2.1

De parking is voorbehouden voor het parkeren van voertuigen. Het is verboden hem voor
andere doeleinden te gebruiken, tenzij de milieuvergunning dat uitdrukkelijk toelaat.

2.2

De parking wordt altijd net en hygiënisch gehouden door middel van regelmatig onderhoud,
met meer bepaald de verwijdering van mogelijk afval.

2.3

De aanwezigheid in de parking van elke ingedeelde inrichting die geen verband houdt met de
werking van de parking is verboden. Er kan echter een afwijking worden toegestaan in het
kader van de milieuvergunning, indien wordt aangetoond dat de installatie geen risico inhoudt.

2.4

Het is verboden de motor te laten draaien wanneer een voertuig stilstaat, of te roken. Deze
verbodsbepalingen moeten duidelijk worden aangegeven: "Il est interdit de laisser tourner le
moteur des véhicules à l’arrêt. Het is verboden om de motor van stilstaande wagens te laten
draaien."

2.5

Het is verboden om lpg-voertuigen te laten parkeren, tenzij de parking en de voertuigen de
voorschriften naleven van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de
maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten
parkeergebouwen moeten voldoen om lpg-voertuigen te parkeren.
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2.6

Het is verboden houders met ontvlambare stoffen (benzine, oplosmiddelen enz.), brandbare
producten, archieven, vuilniszakken en afvalcontainers op te slaan op de parking en in de
eventuele garageboxen. Afvalcontainers met een maximale inhoud van 1.100 liter voor
huishoudelijk afval zijn echter toegestaan mits de vergunning dit expliciet toestaat in paragraaf
B.1.

2.7

Elk accidenteel lek van koolwaterstoffen moet onmiddellijk met behulp van inerte
absorberende stoffen zoals zand worden opgeruimd.
Vervuilde absorberende stoffen, zoals modder en opgevangen koolwaterstoffen, worden als
gevaarlijk afval beschouwd en moeten worden verwijderd en opgeruimd en verwijderd in
overeenstemming met de geldende wetgeving.

2.8

Daartoe moet een reserve van absorberende inerte materialen worden aangelegd, op een
zichtbare plaats op de parking moet worden bewaard.

2.9

Het volgende moet jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden:
- de algemene verlichting en veiligheidsverlichting;
- de eventuele beveiligde mechanismen voor de opening van de nooduitgangen voor de
evacuatie van de gebouwen;
- elektrische oplaadstations volgens de voorschriften van het AREI;
- de goede staat van de markering op de vloer van de parkeerplaatsen, de fietsstroken, de
zones waar niet mag worden geparkeerd en de voetgangerspaden;
- de handhaving van de verschillende vereiste vrije ruimten en van een gemakkelijke
toegang tot de nooduitgangen en de verschillende brandbestrijdingsmiddelen;
- de goede staat van de inrichtingen voor de goede organisatie van het in- en uitrijden van
de parking;
- de eventuele brandbestrijdingsmiddelen (blustoestellen, brandslangen, sprinklers);
- het geheel van het ventilatiesysteem, met inbegrip van ventilators, leidingen, kokers,
openingen voor de toevoer van verse lucht of de afvoer van vervuilde lucht en het
regelsysteem.

2.10

De detectie- en meetsystemen voor CO en NO2 (sensor, analysator, regelsysteem) in de
parking worden ten minste eenmaal per jaar of met de door de fabrikant aanbevolen
frequentie onderhouden, afgesteld en gecontroleerd.
De uitbater moet te allen tijde over een onderhoudscontract voor zijn installatie voor CO- en
NO2-controle beschikken, afgesloten met een gespecialiseerde onderneming.
De houder van de milieuvergunning moet de onderhoudsdocumenten en -facturen die hij
ontvangt en het overzicht van de overschrijdingen van de normen voor de luchtkwaliteit
(gemiddelde en ogenblikkelijke concentraties) gedurende twee jaar ter beschikking houden
van de toezichthoudende ambtenaar.

2.11

Als de parking over een uitrusting voor de zuivering van afvalwater beschikt, moet ze ten
minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd en onderhouden of indien nodig geledigd.

3.

INRICHTING VAN DE PARKING



Algemene bepalingen

3.1.

De parkeerplaatsen en de eventuele laad/loszones worden duidelijk aangegeven door een
markering op de vloer. De markering verschilt naargelang van het gebruikstype. Parkeren
buiten een aangeduide plaats is verboden.

3.2.

Het manoeuvreren van een voertuig om een plaats in of uit te rijden mag geen verplaatsing
van meer dan één ander voertuig vereisen. Deze voorwaarde is niet van toepassing op
parkings beheerd door parkeerbedienden.

3.3.

De uitgangen van de parking en de routes erheen moeten duidelijk gemarkeerd zijn.

3.4.

De vloerbedekking is gemaakt van sterke materialen die voldoende glad zijn om gemakkelijk
te worden schoongemaakt en de vervuiling van de bodem en het water door koolwaterstoffen
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te verhinderen.
3.5.

Het is verboden de parking te verwarmen, tenzij met een systeem dat lucht uit het gebouw
recycleert.



Veiligheid

3.6.

De signalisatie die het verkeer in de parking reglementeert, moet overeenstemmen met die
van het verkeersreglement.

3.7.

Alle werken aan de wanden van de parking moeten het behoud of de verbetering van hun
brandwerende eigenschappen garanderen.

3.8.

Alle leidingen, kokers en ventilatieroosters die de parking kunnen verbinden met andere
aanpalende lokalen worden voorzien van brandkleppen of brandwerende roosters met
dezelfde brandweerstand als de wanden of deuren waar ze doorheen gaan. Op de
ontruimingsroutes mogen geen zwelroosters worden aangebracht.

3.9.

Het ontwerp van de overdekte parking houdt rekening met de volgende elementen:
-

-

-

-

-

Er moet een voldoende aantal oordeelkundig verdeelde uitgangen zijn die een vlotte
evacuatie van de personen en een snelle toegang van de hulpdiensten mogelijk maken.
Deze uitgangen moeten worden gemarkeerd met pictogrammen die vanaf elke plaats op
de parkeerplaats zichtbaar zijn.
Parkeerplaatsen die de toegang tot de hellingen, de in- en uitritten, de nooduitgangen en
de brandbestrijdingsmiddelen belemmeren, zijn verboden. Dit verbod wordt duidelijk
aangegeven door middel van een aparte markering op de vloer en/of pictogrammen.
Toegangen, met een breedte van minstens 0,8 meter, tot de voetgangersuitgangen en tot
de aangrenzende lokalen, anders dan individuele kelders, en met een fysieke afscheiding
zoals een hek, een muurtje of een ander systeem dat een equivalent resultaat verzekert.
Afwezigheid van bovengrondse obstakels (balk, leiding, koker enz.) op minder dan 2
meter van de vloer in de delen die door de gebruikers te voet worden gebruikt, met
uitzondering van structurele elementen van de bestaande parkings.
De deuren van de evacuatiewegen om het gebouw te verlaten (toegangsdeuren van de
trappenhuizen, toegangsdeur van het gebouw, enz.) mogen tijdens de gebruiksuren van
de parking niet op slot zijn. Als het een magnetisch systeem is dat automatisch
ontgrendelt bij branddetectie en stroomuitval, of met een drukknop, wordt het niet als
vergrendeld beschouwd.

De brandbestrijdingsmiddelen moeten ten minste draagbare blustoestellen met 6 kg
blusmiddel omvatten, a rato van één blustoestel per 10 parkeerplaatsen of deel van 10
parkeerplaatsen. Deze blustoestellen worden op oordeelkundig gekozen locaties geplaatst.
Alle andere brandbestrijdingsmiddelen zijn eveneens toegelaten indien ze gevalideerd zijn
door de DBDMH.
3.10.

In openbare parkings of commerciële oppervlakken met meer dan 50 plaatsen moeten
voetgangerspaden worden voorzien die duidelijk zijn aangeduid met een eigen markering op
de vloer. Indien deze parking ook door fietsers wordt gebruikt of fietsers er door rijden, wordt
ook een fietsstrook aangeduid met een markering op de vloer.

3.11.

De hellingbanen in de parking vormen geen gevaar voor vallende voertuigen en zijn zo nodig
voorzien van stootvaste borstweringen.

3.12.

De parking is voorzien van een veiligheidsverlichting volgens de voorschriften van NBN EN
1838, NBN C71-100 en 60589-2-22 of elke andere norm die equivalente garanties biedt.

3.13.

Installaties voor de bevoorrading met CNG zijn verboden in overdekte parkings.
Het is verboden een voertuig op de parkeerplaats bij te tanken met een installatie die geen
deel uitmaakt van de parking, met inbegrip van mobiele installaties, voor welk type brandstof
of bijvulling dan ook.
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De milieuvergunning kan afwijken van deze maatregel, op advies van de DBDMH.


Verlichting

3.14.

De parking moet voldoende verlicht zijn om de voetgangers in staat te stellen zich veilig te
verplaatsen, zichtbaar te zijn en de uitgangen gemakkelijk te vinden.

3.15.

De verlichting van de parking moet gericht zijn op energie-efficiëntie door middel van een
aanwezigheidsdetectiesysteem of een ander intelligent systeem waarmee het
verlichtingsniveau van de site kan worden aangepast.

3.16.

De eventueel aanwezige knoppen van de verlichtingsschakelaars zijn van verklikkerlampjes
voorzien.



Oplaadzone voor elektrische voertuigen

3.17.

De installaties voor het opladen van elektrische voertuigen moeten aan het AREI voldoen.

3.18.

In de onmiddellijke nabijheid van de oplaadinstallaties moet een blustoestel van minstens 6 kg
worden geplaatst dat jaarlijks wordt onderhouden.

3.19.

Elektrische oplaadpunten moeten worden beschermd tegen schokken, regelmatig worden
onderhouden overeenkomstig het AREI en in een goed geventileerde ruimte worden
geplaatst. Extreem snelle laadstations zijn niet toegestaan.



Ventilatie

Algemene bepalingen
3.20.

De al dan niet mechanische ventilatie van de parking moet effectief genoeg zijn opdat de
atmosfeer nooit giftig of explosief zou kunnen worden.

3.21.

De gemiddelde concentratie koolstofmonoxide (CO) mag niet hoger zijn dan:
- 50 ppm (deeltjes per miljoen) tijdens een meetperiode van 30 minuten,
- 90 ppm (deeltjes per miljoen) tijdens een meetperiode van 15 minuten,
- 120 ppm (deeltjes per miljoen) maximale concentratie bij de hoogste resolutie van de
meetsonde.
De gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) mag niet hoger zijn dan:
- 1 000 µg/m³ (microgram per kubieke meter) tijdens een meetperiode van 20 minuten;
- 400 µg/m³ (microgram per kubieke meter) tijdens een meetperiode van 60 minuten.

3.22.

De van de parking afkomstige luchtlozingen mogen er niet toe leiden dat de bij of krachtens
het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing vastgestelde normen inzake
de kwaliteit van de omgevingslucht worden overschreden.

3.23.

De ventilatievoorziening wordt zodanig ontworpen dat:
- een volledige verversing van de lucht in de parking verzekerd is en dat elke stagnatie van
gassen, zelfs lokaal, vermeden wordt;
- gemakkelijk onderhoud mogelijk is;
- het ontsnappen van lucht van de parking naar trappenhuizen, gangen, hallen,
aangrenzende lokalen of liftkokers wordt vermeden. Het lekdebiet van de deuren mag
daarom niet meer zijn dan 14 l/s (50 m³/u) voor een drukverschil van ∆P = 50 Pa.

3.24.

De ventilatiebuizen mogen niet zijn uitgerust met een afsluitsysteem, met uitzondering van
brandwerende systemen (zwelrooster, brandwerende klep).

3.25.

De toevoer van verse lucht wordt verzekerd door oordeelkundig verdeelde luchtinlaten in
voldoende aantal.
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3.26.

Bovendien bevinden de buitenluchtinlaten zich op plaatsen:
- die een goede luchtkwaliteit garanderen;
- die voldoende verwijderd zijn van de afvoeropeningen voor de vervuilde lucht.
De openingen voor de afvoer van vervuilde lucht bevinden zich in goed geventileerde zones
en mogen voetgangers en/of omwonenden niet hinderen.

3.27.

De ventilatiekanalen zijn voldoende lucht- en rookdicht om verspreiding van lucht uit de
parking in het gebouw via de kanalen te voorkomen.

3.28.

Elke nieuwe individuele box moet voorzien zijn van een ventilatieopening van ten minste 0,5
m². De opening moet met de buitenlucht in verbinding staan of aan de kant van de
verkeersweg van de parking worden aangebracht, in de bovenste helft van de toegangsdeur
of van de wand.

3.29.

Het is verboden om lucht uit de parkings aan te zuigen voor de ventilatie van andere plaatsen
dan aan de parking grenzende technische lokalen.
De aan de parking grenzende ruimten waarin mensen verblijven (operatiekamer,
bewakingskamer, enz.) worden echter onafhankelijk geventileerd. Ze moeten een hogere druk
hebben dan de parking.

De parking moet mechanisch worden geventileerd. De volgende voorwaarden zijn van
toepassing:
3.30.

De afvoerlucht wordt verticaal en met voldoende snelheid afgevoerd zodat de afvoer geen
hinder veroorzaakt voor voetgangers en/of bewoners, en bevindt zich op ten minste 8 meter
van een venster of luchtinlaat.

3.31.

Het ventilatiesysteem is uitgerust met een manueel activerings-/deactiveringspaneel voor de
DBDMH.

3.32.

De capaciteit op vol vermogen van het afzuigsysteem, berekend per verdieping, moet ten
minste gelijk zijn aan 200 m³/uur per parkeerplaats.
Daarnaast moet het ventilatiesysteem ten minste om de 3 uur een verversing van de lucht in
de parking verzekeren.

3.33.

De inwerkingstelling op vol vermogen van het ventilatiesysteem zal op een van de volgende
manieren worden geregeld:
a) Het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld volgens een tijdschema dat rekening houdt met
de uurroosters van de gebruikers en rationeel energiegebruik. De klok moet van een
batterij voorzien zijn, zodat ze zelfs na een stroompanne blijft werken.
b) Het ventilatiesysteem is gekoppeld aan het bedieningssysteem voor het openen van de
poort of voor het inschakelen van de verlichting. Het ventilatiesysteem werkt op volle
kracht gedurende minstens 15 minuten na het sluiten van de deuren of na het
uitschakelen van de verlichting. Koppeling aan de verlichting is alleen toegestaan indien
de verlichting is aangesloten op een tijdschakelaar.
c) Het mechanische ventilatiesysteem wordt gestuurd door een detectiesysteem voor de
CO- en NO2-concentraties. Deze evaluatie gebeurt per verdieping, op basis van het
ogenblikkelijke gehalte koolstofmonoxide en stikstofdioxide dat door elke sonde wordt
gemeten. Zodra een van de CO-sensoren een ogenblikkelijk gehalte van meer dan 50
ppm meet, wordt de ventilatie ingeschakeld. De ventilatie mag niet stoppen voor het
ogenblikkelijke CO-gehalte onder de 50 ppm gedaald is. De ventilatie op vol vermogen
moet bovendien ten minste 15 minuten werken.
Deze procedure moet ook worden gevolgd voor NO 2 met een drempelwaarde van 1.000
µg/m³.

3.34.

De resultaten van de metingen worden geregistreerd en gedurende ten minste 48 uur
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bewaard. Elke overschrijding wordt geregistreerd in de geschiedenis van de
detectieapparatuur of de centrale. Het jaarlijkse overzicht van deze overschrijdingen zal
gedurende 2 jaar worden bewaard.
In geval van regelmatige of frequente overschrijdingen is de exploitant verplicht zijn
detectiesysteem en het ventilatiesysteem onmiddellijk te laten controleren. De resultaten van
deze inspectie en de eventueel daaruit voortvloeiende werkzaamheden moeten ook in het
onderhoudslogboek worden opgetekend. Indien overschrijdingen regelmatig of frequent
blijven, moet de exploitant de autoriteit van afgifte daarvan in kennis stellen en voorstellen
doen om de ventilatie en/of het detectiesysteem aan te passen.
3.35.

De kenmerken van de detectie- en meetinstallatie voor CO en NO2 zijn als volgt:
- het gehalte CO en NO2 wordt doorlopend gemeten door een installatie met vaste sondes;
- het voor elke verdieping vereiste aantal sondes wordt volgens de configuratie van de
parking bepaald, zodat de oppervlakte per sonde niet meer dan 400 m² bedraagt;
- de sondes worden als volgt geplaatst:
o op ten minste 1,5 meter boven de grond;
o op goed toegankelijke plaatsen;
o verwijderd van elke storingsbron en beschermd tegen weer en wind;
o zodanig dat meetfouten als gevolg van een directe toevoer van buitenlucht worden
vermeden.

3.36.

Alle vaste CO- en NO2-bewakingsapparatuur die na de inwerkingtreding van dit besluit wordt
geïnstalleerd, moet eveneens voldoen aan EN 50545-1 of een andere gelijkwaardige norm.

3.37.

Tijdens het gebruik van de parkeerplaats moet voor een luchtstroom worden gezorgd.
Indien het mechanische ventilatiesysteem wordt gecontroleerd door een CO- en NO2concentratiedetectiesysteem en indien de natuurlijke ventilatie niet kan zorgen voor ten minste
één volledige verversing van de lucht in de parking per dag, moet het mechanische
ventilatiesysteem zodanig worden geprogrammeerd dat deze verversing wordt gewaarborgd.

3.38.

In het geval van een storing of defect van het regelsysteem moet het mechanische
ventilatiesysteem automatisch op maximaal vermogen in werking treden, tot de effectieve
reparatie van het regelsysteem.

4.

WIJZIGINGEN

Voorafgaand aan elke wijziging binnen de parking moet de exploitant hiervoor een aanvraag indienen
bij Leefmilieu Brussel en diens voorafgaande toestemming krijgen.
Onder ‘wijziging binnen de parking’ wordt met name verstaan:
- de toevoeging in de parking van een installatie of machine die de goede werking van de
parking kan beïnvloeden (bijv. koelgroep);
- de herorganisatie van de parkeerplaatsen;
- elke wijziging van de toegangen en de nooduitgangen van de parking;
- elke wijziging in ventilatiesysteem en de ventilatieopeningen;
- de toevoeging van binnenwanden;
- de creatie van garageboxen of lokalen;
- plaatsing van barrières aan de ingang van de parking;
- elke wijziging die een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist.

B.4.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE BESTAANDE
VENTILATIESYSTEMEN IN DE PARKING

1.

BEHEER

1.1.

Register

De onderhouds- en inspectieregisters van de afgelopen twee jaar en een beschrijving van de
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uitgevoerde inspectie- en onderhoudsmaatregelen moeten op verzoek ter beschikking van de
bevoegde autoriteit worden gesteld.
1.2.

Onderhoud en controle

De installaties worden goed schoon gehouden. De gebruiker moet regelmatig onderhoud van de
installaties laten uitvoeren volgens de instructies van de installateur/producent, en ten minste eenmaal
per jaar. Dit onderhoud is, in voorkomend geval, met name gericht op:
- visuele controle en reparatie van de dichtheid van de leidingen;
- visuele controle en reparatie van bevestigingsmiddelen en steunen;
- reiniging van de plaatsen waar verse lucht aangezogen wordt;
- controle van de toestand van filters en riemen, en zo nodig vervanging ervan;
- onderhoud van de ventilatoren.

2.

ONTWERP

Op de installatie moet op een duidelijk zichtbare plaats een plaat worden aangebracht waarop het
nominale elektrische vermogen van de elektromotor (kW) en het luchtdebiet (m³/u) zijn vermeld.

3.

WIJZIGINGEN

De exploitant moet, vóór elke wijziging, een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel en de
goedkeuring ervan verkrijgen.
Onder 'wijziging' dient te worden verstaan:
- verplaatsing van een ventilator;
- verplaatsing van een motor;
- verplaatsing van een luchtinlaat of luchtuitlaat;
- wijziging van het geïnstalleerde vermogen of van het ventilatiedebiet.

B.5.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE BESTAANDE NIET INGEGRAVEN
STOOKOLIE OPSLAGTANK

De ondernemingsvoorwaarden die in het “besluit betreffende de opslag van ontvlambare
vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof” worden opgelegd staan verklaard in een
“ondernemersgids” voor niet ingegraven opslagtank. Deze gids kan van de website van Leefmilieu
Brussel worden gedownload: http://www.leefmilieu.brussels > Loket > De milieuvergunning > De
specifieke exploitatievoorwaarden.
Deze ondernemersgids is een toelichting bij de geldende regelgeving. Het raadplegen van deze gids
ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om het besluit en eventuele wijzigingen hieraan
strikt na te leven.
De uitbatingsvoorwaarden voor de stookolie opslagtank zijn deze van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die
worden gebruikt als brandstof (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018).
Alle in deze vergunning vermelde voorwaarden zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of
zijn aanvullende voorwaarden.
Deze exploitatievoorwaarden zijn enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2019 in dienst
werden gesteld. Bij vervanging door een nieuwe opslagtank, worden de voorschriften aangepast aan
de technische vooruitgang en zullen zij dus strenger zijn. Neem voor elke verandering contact op met
de bevoegde overheid. Dit is verplicht en voorkomt kosten om de installatie achteraf in
overeenstemming te brengen met de voorschriften.
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1.

AFWIJKINGEN

Nihil.

2.

BEHEER

2.1.

Iedere opslagtank blijft altijd toegankelijk.

2.2.

Vullen van de opslagtank

2.2.1.

Er is een systeem aanwezig dat verhindert dat onbevoegde personen zich toegang kunnen
verschaffen tot de vulopeningen.

2.2.2.

Het vullen van de opslagtanks gebeurt onder permanent toezicht van de leverancier zodat dat
hij bij een incident onmiddellijk kan tussenkomen.

2.2.3.

Het is verboden om een pompdebiet hoger dan 400 l/min te gebruiken voor het vullen van de
opslaginstallaties. Dit debiet mag 300 l/min niet overschrijden voor de eenheden van in batterij
geplaatste opslagtanks.

2.3.

Controles van en toezicht op de installaties

Deze controles worden uitgevoerd door een expert op het vlak van opslaginstallaties, zoals
vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018
betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof
(Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018).
2.3.1.

Inhoud van de controles

Het onderzoek van de opslagtanks behelst de volgende controles:
1° voor de opslagtanks met enkele wand of dubbele wand zonder permanent
lekdetectiesysteem: visuele controle van de buitenwand, controle van de stabiliteit van de
opslagtank en controle van de staat van de inkuiping;
2° voor de opslagtanks met dubbele wand zonder inkuiping: controle van het permanent
lekdetectiesysteem;
3° controle van de lekdichtheid van de koppelingen;
4° controle van toebehoren zoals ontluchtingskanalen of peilsystemen;
5° controle van het overvulbeveiligingssysteem;
6° controle op de aanwezigheid van water of bezinksel in de opslagtank;
7° voor de opslagtanks in open lucht, controle van de inhoud van de inkuiping en op de
aanwezigheid van water of slib en van de staat van de uitwendige bescherming tegen
corrosie;
8° controle op eventuele verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, haar toebehoren en
het vulpunt.
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2.3.2.

Frequentie

Welke soort opslagtank?
Bestaande, niet-ingegraven opslagtank,
niet uitgerust met:
- een overvulbeveiligingssysteem
- een ontluchtingsleiding die in de
openlucht uitkomt
- een inkuiping (opslagtank met enkele
wand of opslagtank met dubbele
wand zonder permanent
lekdetectiesysteem)
Bestaande, niet-ingegraven opslagtank,
uitgerust met:
- een overvulbeveiligingssysteem
- een ontluchtingsleiding die in de
openlucht uitkomt
- een inkuiping (opslagtank met enkele
wand of opslagtank met dubbele
wand zonder permanent
lekdetectiesysteem)

Vervaldatum voor de 1e
controle en frequentie van
de volgende periodieke
controles

Vervaldatum voor de
inconformiteitstelling

Eerste periodieke
controle voor 27/08/2020
en daarna elk jaar tot
27/08/2023

27/08/2023

Eerste periodieke controle
voor 27/08/2024 en daarna
om de 5 jaar

/

Bovenop de periodieke controles, kan Leefmilieu Brussel een controle van de opslagtanks opleggen
voorafgaand aan elke uitbreiding en/of wijziging van de installaties en voor aanvraag tot vernieuwing
of verlenging van de vergunning.
2.3.3.

Resultaten van de controles

Aan het einde van deze controle, overhandigt de expert op het vlak van opslaginstallaties een
controleverslag van de installaties aan de uitbater. Eventueel vastgestelde gebreken, uitgevoerde
onderhoudsbeurten en herstellingen worden in dit verslag vermeld. De naam van de firma en van de
natuurlijke persoon die de controle heeft uitgevoerd moet op het verslag staan. Het moet gedateerd en
ondertekend zijn, alsook schriftelijk (per brief, e-mail, fax) meegedeeld worden door de expert op het
vlak van opslaginstallaties aan Leefmilieu Brussel binnen de 30 dagen, tenzij de installatie in orde is.
Elke gecontroleerde opslagtank draagt een duidelijk zichtbaar en leesbaar controleplaatje, dat op de
vulleiding, in de nabijheid van de vulmond, is aangebracht en het volgende vermeldt:
- het adres waar ze is geïnstalleerd;
- het jaar en de maand van de laatste controle;
- de instantie die de controle heeft uitgevoerd;
- de datum van de volgende controle;
- het maximale vuldebiet, conform punt 2.2.3.
De kleur van het controleplaatje geeft informatie over het resultaat van de controles:
-

Ofwel is de installatie in orde en dient geen melding te gebeuren bij Leefmilieu Brussel: de
opslagtank draagt een groen controleplaatje;

-

Ofwel wordt geenenkele verontreiniging buiten de opslagtank vastgesteld, maar blijken
bepaalde herstellingen aan de opslagtanks, aan de veiligheidssystemen, aan de
afschermingen of aan de installaties noodzakelijk: de opslagtank draagt een oranje
controleplaatje;
Deze opslagtanks mogen nog gebruikt en gevuld worden. Zij moeten worden vervangen of
hersteld binnen de meest aangepaste termijn zonder de 6 maanden te overschrijden vanaf de
datum van ontvangst van het controlerapport. Indien na afloop van deze termijn de
opslagtanks niet hersteld zijn dan worden ze definitief buiten werking gesteld. De daartoe te
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volgen procedure wordt beschreven in punt 3.2.
Elke herstelling die raakt aan de dichtheid van de opslagtank of van de buizen moeten
gedaan worden onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties en gemeld
worden aan Leefmilieu Brussel binnen de 8 dagen.
-

Ofwel is er bodemverontreiniging ten gevolge van een defect of een lek van de opslagtank
of kanalisatie: de opslagtank draagt een rood controleplaatje.
Deze opslagtanks worden onmiddellijk geledigd, ontgast en gereinigd. De afvalstoffen
gegenereerd door deze maatregelen, zijn gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Besluit van
de Regering Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 april 2002 dat de lijst vastlegt van
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Deze afvalstoffen dienen vernietigd te worden door
een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van
gevaarlijk afval. Elke overhandiging of ontvangst van gevaarlijk afval dient te gebeuren tegen
afgifte van traceerbaarheidsdocument van gevaarlijke afvalstoffen.
Er moet een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie
van 5 maart 2009 betreffende het beheer van de verontreinigde bodems.
De opslagtanks worden vervolgens vervangen of hersteld binnen de meest gepaste termijn
zonder de termijn van 6 maanden te overschrijden vanaf de ontvangst van het
controlerapport. De te volgen procedure voor het buiten gebruik stellen van een opslagtank
die niet kan hersteld worden wordt beschreven in punt 3.2.
Elke herstelling die raakt aan de dichtheid van de opslagtank of de buizen moet gebeuren
onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties en gemeld worden aan
Leefmilieu Brussel binnen de 8 dagen.

2.3.4.

Bij een incident

1

De uitbater neemt de nodige maatregelen om elk gevaar te vermijden en de verontreiniging
van de bodem en het grondwater te beperken.

2

De uitbater meldt onmiddellijk de aard en de datum van elk incident aan de afdeling Bodem
van Leefmilieu Brussel door middel van het aangifteformulier dat per mail wordt verzonden
naar bodeminfosol@environnement.brussels. Dit aangifteformulier is beschikbaar op de
pagina « Bodem formulieren » op de website van Leefmilieu Brussel.

3

Wanneer er in een installatie een lek of lekken worden vastgesteld, wordt de betrokken
opslagtank onmiddellijk leeggemaakt, gereinigd en ontgast. Het afval dat bij deze
werkzaamheden wordt verzameld, is gevaarlijk afval in de zin van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke regering van 25 april 2002 tot vaststelling van de lijst van
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Deze afvalstoffen moeten verwijderd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval. Elke overhandiging en
ontvangst
van
gevaarlijke
afvalstoffen
gebeurt
tegen
afgifte
van
van
traceerbaarheidsdocument van gevaarlijke afvalstoffen.

Wanneer er een vermoeden of een vaststelling is van bodemverontreiniging, wordt een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende
het beheer van de verontreinigde bodems.
4

Elke herstelling die betrekking heeft op de lekdichtheid van de opslagtank of de leidingen
wordt uitgevoerd onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties.

5

Indien de opslagtank niet kan worden hersteld, wordt ze buiten gebruik gesteld in
overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in punt 3.2.
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2.4.

Register

Op de uitbatingsplaats wordt een register bijgehouden, ter beschikking van de ambtenaar belast met
de controle. Dit register bevat de volgende documenten:
1. de rapporten van de controles van de installaties, uitgevoerd zoals bepaald in punt 2.3.1.
Deze rapporten bevatten de leesbare vermelding van de naam van de vennootschap en van
de natuurlijke persoon die de controle heeft uitgevoerd. Zij worden gedateerd en ondertekend;
2. de onderhoudswerkzaamheden en herstellingen met leesbare vermelding van de naam van
de vennootschap en van de natuurlijke persoon die ze heeft uitgevoerd;
3. de traceerbaarheidsdocument van de gevaarlijke afvalstoffen die gedurende 5 jaar worden
bewaard.
2.5.

Veiligheid

2.5.1.

In alle lokalen waar zich een opslagtank bevindt, is het verboden te roken, vuur te maken of
stoffen op te slaan die ontvlambaar of brandbaar zijn of die de installaties kunnen
beschadigen. Deze bepalingen moeten aan de buitenzijde van de toegangsdeuren tot het
lokaal worden aangegeven door middel van de gepaste pictogrammen.

2.5.2.

Indien de inkuiping in openlucht is, worden alle nodige maatregelen genomen om het water
dat zich in de inkuiping heeft opgestapeld, regelmatig te verwijderen. Hierbij worden alle
maatregelen genomen om bodemverontreiniging alsook de vervuiling van grondwater en
oppervlaktewaters te vermijden: dit water moet als gevaarlijk afvalstof worden verwijderd of in
het rioleringsnetwerk geloosd worden via een koolwaterstoffenafscheider.

2.5.3.

Het lokaal wordt rechtstreeks naar buiten verlucht.

2.5.4.

Een lokaal met één of meer opslagtanks is voorzien van een brandwerende deur met een
brandweerstand (Rf) van minstens een half uur. De wanden, de vloer en het plafond bieden
een brandweerstand van minstens 1 uur.

2.5.5.

De voorschriften van deze paragraaf zijn van toepassing onverminderd eventuele strengere
normen die kunnen worden opgelegd omwille van de grootte of de bezetting van het gebouw
of door een BHDBDMH-advies.

3.

WIJZIGING EN/OF BUITENDIENSTSTELLING VAN DE INSTALLATIES

3.1.

Vervanging van opslagtanks

3.1.1.

De vervanging wordt voorafgaand schriftelijk gemeld aan Leefmilieu Brussel om de
schriftelijke goedkeuring te verkrijgen.

3.1.2.

Wanneer tijdens werkzaamheden voor de vervanging van een opslagtank
bodemverontreiniging aan het licht komt, wordt dit onmiddellijk schriftelijk gemeld aan
Leefmilieu Brussel zoals aangegeven in punt 2.3.3.2.

3.2.

De definitieve buitendienststelling van de opslagtanks

De opslagtanks worden buiten gebruik werden gesteld bij de definitieve stopzetting van hun gebruik
conform de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen of wanneer een lek wordt
vastgesteld dat niet kan worden hersteld.
3.2.1.

Kennisgeving

De definitieve buitendienststelling wordt per aangetekende brief aan Leefmilieu Brussel meegedeeld,
voorafgaand aan alle werken. Deze brief bevat de volgende gegevens:
- de datum van uitvoering ervan;
- een beschrijving van de werken.
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3.2.2.

Procedure van buitendienststelling

Voor iedere opslagtank, indien een bodemverontreiniging wordt vastgesteld tijdens de
uitgravingswerken, moet een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van de verontreinigde bodems.
1° De opslagtanks moeten worden leeggemaakt en ontgast.
2° De binnenkant van de opslagtanks wordt gereinigd. Het slib van het leegmaken en het
reinigen, het bezinksel op de bodem en het afvalwater worden beschouwd als gevaarlijk afval.
Deze afvalstoffen moeten verwijderd worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
erkende inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval. Elke overhandiging en
ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt tegen afgifte van traceerbaarheidsdocument
van gevaarlijke afvalstoffen
3° Voor opslagplaatsen1 met een inhoud van meer dan 10.000 liter, moet een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd worden overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009
betreffende beheer van verontreinigde bodems.
4° Voor of na de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kunnen de niet ingegraven
opslagtanks ofwel verwijderd worden, ofwel ter plaatse blijven onder volgende voorwaarden:
- ze belemmeren geen eventuele latere behandeling of controle van een
bodemverontreiniging;
- de vulsystemen moeten buiten dienst gesteld worden zodat geen enkele levering nog
mogelijk is.

B.6.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE NOODAGGREGATEN

1.

BEHEER

1.1.

Controle en onderhoud

Noodaggregaten mogen niet dienen voor peak shaving (aftoppingen). Men gebruikt ze slechts
bij een stroomonderbreking of voor functioneringstesten.
De noodaggregaten moeten worden gecontroleerd op hun goede werking en de installaties moeten
een onderhoud krijgen volgens de voorschriften van de fabrikant of minstens 1 keer per jaar.
Afhankelijk van de staat van de materiaal, omvat het onderhoud:
- de reiniging van de schoorsteen, indien aanwezig;
- het nazicht van de ventilatie;
- de vervanging van de smeermiddelen en filters door nieuw materieel.
1.2.

Register

Er wordt een bijgewerkt register bijgehouden. Het register is beschikbaar, ter plaatse of digitaal, voor
de technicus, verantwoordelijk voor de controle. Het register moet ter beschikking gesteld worden van
de ambtenaar belast met de controle op eenvoudige vraag. Het omvat:
- de controle- en de onderhoudsverslagen;
- de jaarlijks werkingsuren.
1.3.

Ongevallen

Wanneer er per ongeluk stookolie wordt gemorst, neemt de exploitant de noodzakelijke maatregelen
1

opslagplaats: opslagtank of geheel van opslagtanks die op dezelfde site staan en onder de
verantwoordelijkheid van dezelfde uitbater vallen.
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om het product weg te halen, ontploffingsgevaar te vermijden en de bodem- en
grondwaterverontreiniging te beperken. Hij neemt eveneens de noodzakelijke maatregelen om een
nieuw ongeluk te vermijden.

2.

ONTWERP

2.1.

Technisch lokaal

Wanneer de motor voor een noodaggregaat in een gebouw opgesteld staat, zijn de volgende
voorschriften van kracht, zonder afbreuk te doen aan de strengere voorschriften die door de DBDMH
of in andere wetten of normen geëist worden:
- de wanden van de technisch lokaal, vloer en plafond inbegrepen, moeten een
brandweerstand van één uur hebben ((R)EI60);
- de verbinding tussen de technisch lokaal en de andere gedeelten van het gebouw moet door
een brandwerende deur afgesloten zijn, met een brandweerstand van een half uur (EI130).
De deur moet ook voorzien zijn van een automatisch sluitingsmechanisme.
2.2.

Ventilatie

De technisch lokaal dienen constant en efficiënt verlucht te worden met een systeem voor
mechanische of natuurlijke ventilatie, zodat de ontwikkeling van interne warmte niet leidt tot een
onveilige werking van de aanwezige installatie en dat de verbranding van de motor optimaal gebeurt.
De verluchtingsbuizen en -gaten zijn erop geconstrueerd en voorzien om volgens noodzaak stof,
regen of ander vuil tegen te houden.
De ventilatieleidingen moeten zo kort mogelijk zijn en moeten uit onbrandbaar materiaal bestaan. De
ventilatieroosters mogen in geen geval verstopt zijn.
Alle leidingen, kokers, ventilatieroosters langs waar de stookruimte in verbinding staat met
aanpalende ruimtes, zijn voorzien van brandkleppen of brandwerende roosters met een even grote
brandweerstand als de wanden of de deuren.
Indien er sprake is van gedwongen mechanische ventilatie, dan moeten er technische maatregelen
genomen worden voor het toezicht, de organisatie en de hulp om oververhitting uit te sluiten in geval
van storing aan de ventilatie.
2.3.

Inrichting in verband met onderhoudswerkzaamheden

Het systeem moet zo ontworpen zijn dat schoonmaak-, onderhouds- en servicewerken (demontage en
reparatie) uitgevoerd kunnen worden: er moet voldoende ruimte zijn en de onderdelen moeten
toegankelijk zijn.
2.4.

Gebruik van het lokaal

In het lokaal mogen geen ontbrandbare voorwerpen of brandstoffen aanwezig zijn, evenmin als
uitrustingen die de werking van de installaties kunnen verstoren (koelgroep bijvoorbeeld).
2.5.

Reservetank en brandstofbevoorrading

De reservertanken, die niet integraal deel uitmaken van het noodaggregaat, zijn onderworpen aan de
voorwaarden hernomen in artikel 4, § B.5.
De toevoerleidingen en dagreservoirs die integraal deel uitmaken van de noodaggregaten worden niet
beschouwd als reservetank.
2.6.

Luchtlozingen

De verbrandingsgassen worden via luchtdichte leidingen afgevoerd.
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Behalve als de overheid die de vergunning aflevert een afwijking toestaat, worden de
verbrandingsgassen langs het dak afgevoerd. De uitlaat bevindt zich op minstens 8 meter van elk
venster of van elke luchtinlaatopening, en mag geen hinder vormen voor de buurtbewoners.
2.7.

Toegang tot het lokaal

Het lokaal van het noodaggregaat is strikt verboden terrein voor het publiek. Alleen gekwalificeerd
technisch personeel mag er toegang toe hebben. Het toegangsverbod voor andere personen is
duidelijk op de ingangsdeur vermeld.
2.8.

Teller

Het noodaggregaat is voorzien van een uurteller die het aantal bedrijfsuren aangeeft.

3.

WIJZIGINGEN

De exploitant vraagt Leefmilieu Brussel op voorhand de toestemming om een noodaggregaat of
bijbehorende installaties te verplaatsen, te vervangen of te wijzigen.
Onder « wijziging » verstaat men meer bepaald:
- verandering van het geïnstalleerde vermogen van de motor en/of generator;
- verandering van brandstof;
- verandering in de ventilatie van de ruimte waarin het noodaggregaat zich bevindt.

B.7.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KOELINSTALLATIES

De uitbatingsvoorwaarden voor koelinstallaties zijn die van het Besluit van 29 november 2018
betreffende de voorwaarden tot exploitatie van de koelinstallaties (Belgisch Staatsblad van
19/12/2018).
De werkingsvoorwaarden opgelegd door het besluit "koelinstallaties" worden toegelicht in twee gidsen:
de gids "exploitant" en de gids gewijd aan de koelinstallaties.
Deze gidsen kunnen worden geraadpleegd op de website van Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels>themas>gebouwen>verplichtingen>koelinstallaties>voor-exploitanten
Deze gidsen zijn bedoeld om de geldende voorschriften toe te lichten. De raadpleging van deze
gidsen ontslaat de exploitant niet van de strikte naleving van het besluit "koelinstallaties" en zijn
eventuele wijzigingen.
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn ofwel een herinneringen, ofwel bijkomende voorwaarden.

1.

BEHEER

1.1.

Oplevering van de koelinstallaties

De nieuw geïnstalleerde koelcircuits zijn het voorwerp van een dichtheidscontrole onmiddellijk na de
indienststelling.
De koeltechnicus levert het certificaat van de dichtheidstest af. Een exemplaar van elk document
wordt in het register bijgehouden en ter beschikking gesteld van de ambtenaar die belast is met het
toezicht ter zake gedurende de volledige werkingsduur van de installatie.
1.2.

Onderhoud, toezicht en controles

Algemeen
Werken aan koelinstallaties met HFK’s moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
koeltechnicus die werkt in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf.
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Deze werken kunnen het volgende inhouden:
- de installatie;
- het onderhoud en de reparatie van koelinstallaties;
- de terugwinning van de koelvloeistof;
- de dichtheidscontroles.
Deze werken worden door de koeltechnicus in het register geregistreerd.
Controles
Elke koelinstallatie vereist:
1° Een maandelijkse visuele controle;
2° Een periodieke dichtheidscontrole van elk koelcircuit, zoals aangegeven in tabel 1 hierboven;
3° Een jaarlijks onderhoud.
De milieuvergunning kan de modaliteiten en de frequentie van deze controle en dit onderhoud nader
omschrijven.
De volgende verrichtingen moeten minimaal worden uitgevoerd na elke herstelling, evenals bij elke
dichtheidscontrole:
1° Nazicht van de goede staat en correcte werking van de volledige beschermings-, regel- en
bedieningsapparatuur alsook van de alarmsystemen;
2° Dichtheidscontrole van de volledige installatie;
3° Controle op de aanwezigheid van corrosie.
Herstelling van lekken
Eventuele lekken die worden opgespoord, moeten zo snel mogelijk worden hersteld en, voor
installaties die HFK-koelvloeistoffen bevatten, zorgen de exploitanten ervoor dat de koelinstallatie
binnen een termijn van maximaal 14 dagen hersteld wordt.
Een eerste dichtheidscontrole gebeurt onmiddellijk na de herstelling.
De oorzaak van het lek wordt in de mate van het mogelijke bepaald om te vermijden dat het zich
opnieuw voordoet.
Voor installaties die HFK's bevatten of daarvoor voorzien zijn, wordt de koelinstallatie of het koelcircuit
onderworpen aan een bijkomende dichtheidscontrole binnen de maand volgend op de herstelling van
een lek om na te gaan of het probleem doeltreffend hersteld is, waarbij speciale aandacht wordt
besteed aan de delen van de installatie of van het systeem die het gevoeligst zijn voor lekkage. Deze
bijkomende controle mag niet op de dag van de herstelling plaatsvinden.
Register
De exploitanten van koelinstallaties dienen een register bij te houden, waarvoor zij
verwerkingsverantwoordelijke zijn, in de zin van de algemene verordening inzake de bescherming van
persoonsgegevens.
Dat register moet worden ingevuld door de koeltechnicus die belast is met het onderhoud van de
koelinstallatie en moet de volgende gegevens in detail vermelden:
1° De naam, het postadres en het telefoonnummer van de exploitant;
2° De datum van inbedrijfstelling van de koelinstallatie, met vermelding van het type
koelvloeistof, de nominale koelvloeistofinhoud alsook het maximale elektrische vermogen dat
bij normale werking geabsorbeerd wordt door de compressor(en) gelegen op eenzelfde circuit.
Indien nodig zal de exploitant een beroep doen op een geregistreerde
koeltechniekonderneming om het type vloeistof te bepalen evenals de nominale
vloeistofinhoud;
3° Het type en de datum van de interventies: onderhoud, herstelling, controle en definitieve
verwijdering van de koelinstallatie of het koelcircuit;
4° Alle defecten en alarmen betreffende de koelinstallatie, die lekkage kunnen veroorzaken en
de oorzaken van de lekken als ze zijn vastgesteld;
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5° De aard (nieuw, hergebruikt, gerecycleerd of geregenereerd gas), het type en de
hoeveelheden koelvloeistof die gerecupereerd of toegevoegd werden bij elke interventie;
6° De wijzigingen en vervangingen van onderdelen van het koelcircuit;
7° Een beschrijving en de resultaten van de dichtheidscontroles en de gebruikte methodes;
8° De naam van de koeltechnicus die aan de installatie gewerkt heeft en, voor installaties die
HFK's bevatten, het certificaatnummer van de bevoegde koeltechnicus alsook de naam en het
registratienummer van de geregistreerde onderneming waartoe hij behoort;
9° De significante periodes van buitenbedrijfstelling;
10° De resultaten van de controle van de lekdetectoren, als deze laatste aanwezig moeten zijn.
De verschillende tests en proeven moeten bij het register gevoegd worden, evenals de
berekeningen van de relatieve verliezen.
Om de controle van de hoeveelheden toegevoegde of verwijderde koelvloeistof mogelijk te maken,
moet de exploitant de facturen betreffende de aangekochte hoeveelheden koelvloeistof en andere
vermeldingen van het register gedurende 5 jaar vanaf hun inschrijving in het register bijhouden.
Deze registers en documenten worden op aanvraag ter beschikking gesteld van de bevoegde
overheid. Wanneer de Europese regelgeving specifieke rapporteermodaliteiten oplegt, kan de
bevoegde overheid de exploitanten verplichten om de gevraagde gegevens te verstrekken in de
opgelegde vorm, ook langs elektronische weg.
Identificatieplaat
Een identificatieplaat en/of een etiket moet op de koelinstallaties worden aangebracht en minstens de
volgende vermeldingen bevatten:
1° De naam en het adres van de installateur of de fabrikant;
2° Het model- of serienummer;
3° Het bouwjaar of installatiejaar;
4° Het type koelvloeistof (code ISO 817 of code ASHRAE);
5° De nominale inhoud koelvloeistof uitgedrukt in kg en voor HFK-koelgassen, het CO2equivalent;
6° Het maximale elektrische vermogen dat geabsorbeerd wordt door de compressor(en) gelegen
op eenzelfde koelcircuit uitgedrukt in kW.
7° Voor HFK-koelgassen, een verklaring dat het product of de apparatuur gefluoreerde
broeikasgassen bevat.
Relatieve verliezen aan koelvloeistof van het type HFK
Alle maatregelen die technisch en economisch mogelijk zijn worden genomen om lekkage van
gefluoreerde broeikasgassen tot een minimum te beperken en de relatieve verliezen aan HFKkoelvloeistoffen te beperken tot maximaal 5% per kalenderjaar.
1.3.

Gebruikte koelvloeistoffen / buitengebruikstelling

In geval van definitieve buitendienststelling van een koelinstallatie moet de koelvloeistof binnen de
maand worden afgelaten.
In geval van buitendienststelling of herstelling waarbij de HFK-koelvloeistof moet worden afgelaten,
moet deze door een bevoegd koeltechnicus worden opgevangen in speciaal daarvoor bestemde en
gemarkeerde recipiënten.
Koelinstallaties die definitief buiten dienst worden gesteld, moeten binnen een termijn van 2 jaar
worden ontmanteld.

2.

WIJZIGINGEN

Voorafgaand aan elke wijziging moet de exploitant hiervoor een aanvraag doen bij Leefmilieu Brussel
en er de toelating voor krijgen.
Onder “wijziging” wordt verstaan:
- wijziging van de gegevens met betrekking tot de classificatie van de koelinstallaties
(hoeveelheid en type vloeistof, elektrisch vermogen van de compressoren);
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-

B.8.

verplaatsing van koelinstallaties;
ontmanteling van een koelinstallatie.

UITBATINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE STATISCHE TRANSFORMATOR

De uitbatingsvoorwaarden voor de statische transformatoren zijn die van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 9 september 1999 "tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor
statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 kVA tot 1.000 kVA"
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling van deze voorwaarden of zijn bijkomende
voorwaarden.

1.

AFWIJKINGEN

Nihil.

2.

BEHEER

2.1.

Onderhoud en controle

De installatie moet het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse controle door een erkende organisatie en
de ondernemer moet gevolg geven aan de opmerkingen van de erkende organisatie.
2.2.

Register

De volgende documenten moeten worden bijgehouden door de exploitant. Ze moeten bewaard
worden gedurende een periode van 5 jaar en dienen op verzoek te worden voorgelegd aan de
bevoegde overheid. Het gaat om:
- de kopie van het proces-verbaal van gelijkvormigheid van de elektrische installatie,
opgemaakt door een erkende organisatie;
- de kopie van het laatste proces-verbaal van de jaarlijkse controle van de elektrische installatie
door een erkende organisatie.

3.

ONTWERP

3.1.

Veiligheid met betrekking tot de lokalen waarin de statische transformatoren staan
opgesteld

De statische transformatoren moeten zich op de benedenverdieping of op de verdieping -1 bevinden,
zodat ze goed bereikbaar zijn voor de brandweer.
3.2.

Bestemming van en toegang tot de transformatorlokalen

De transformatorlokalen zijn voorbehouden aan de statische transformatoren en de hoog- en
laagspanningsapparatuur, met uitsluiting van andere materialen of ingedeelde inrichtingen.
Het toegangsverbod voor andere personen moet duidelijk aangegeven zijn.
3.3.

Ventilatie van de lokalen

De lokalen voor elektriciteitstransformatie moeten zodanig worden geventileerd dat de
binnentemperatuur niet hoger wordt dan 40°C.
Mechanische ventilatiesystemen zijn toegestaan of zelfs noodzakelijk al naargelang het
vermogen van de transformator. In dat geval worden de ventilatoren geregeld door een
temperatuurvoeler.
De lokalen zijn voorzien van een onafhankelijke hoge en lage ventilatie die:
- ofwel rechtstreeks buiten uitmondt;
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-

3.4.

ofwel onrechtstreeks buiten uitmondt via ontbrandbare buizen die een brandweerstand
van 1 uur (RD 1u) hebben en voorzien zijn van brandwerende kleppen.
Elektrische en magnetische velden:

Buiten het lokaal voor elektriciteitstransformatie is de waarde van de door de installatie opgewekte
magnetische inductie bij 50/60 Hz begrensd tot:
- 100 µT (microTesla) bij permanente blootstelling;
- 1.000 µT (microTesla) bij kortstondige blootstelling.
Bovendien, voor elke nieuwe transformator is ook de volgende voorwaarde van toepassing:
In alle lokalen waar kinderen jonger dan 15 jaar kunnen verblijven, is de waarde van de door de
installatie gegenereerde magnetische inductie beperkt tot:
- 0,4 µT (microTesla) bij permanente blootstelling over een gemiddelde tijdsspanne van 24 uur,
met uitsluiting van de zones die beïnvloed worden door de kabels vooraleer deze het perceel
ingaan, waarop het substation zich bevindt.

4.

WIJZIGING VAN DE INSTALLATIES

De exploitant moet voorafgaand aan elke wijziging een toelating aanvragen bij Leefmilieu Brussel en
deze ook ontvangen.
Onder “wijziging” moet worden verstaan:
- de vervanging van de transformator;
- de verplaatsing van de transformator;
- de verbouwing van het lokaal.

C.

Algemene voorwaarden

C.1.

VOORWAARDEN BETREFFENDE GELUID EN TRILLINGEN

1.

Definities en opmerkingen

1.1.

Op onderhavige voorschriften, zijn de definities van toepassing die opgenomen zijn in de
besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 : betreffende de
strijd tegen het buurtlawaai ; betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder
voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen ; tot vaststelling van de controlemethode en
omstandigheden voor geluidsmetingen.
- De geluidsdrempels worden bepaald in functie van de volgende criteria : het globale
specifieke geluidsniveau (Lsp) ; het aantal keer (N) per uur dat het drempelniveau (Spte)
overschreden wordt ; de overschrijdingen ten opzichte van het omgevingsgeluid.
- De periodes A, B en C worden als volgt vastgelegd:

7u tot 19u
19u tot 22u
22u tot 7u
1.2.

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

B
C
C

Zo/
feestdag
C
C
C

Onder uitbating wordt bovendien begrepen: het gebruik van één of meerdere ingedeelde
inrichtingen of een uitrusting die er deel van uitmaakt, evenals alle hiermee verband houdende
en hieruit voortvloeiende activiteiten, bv.:
-

de omgang met voorwerpen, goederen, ...,
het laden/lossen, op het perceel of op de weg, door klanten, leveranciers, ...,
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2.

het ter plaatse voortgebrachte verkeer,
de werking van neveninstallaties (ventilatie, airconditioning) die verband houden met de
exploitatie,
...

Voorkomen van geluidshinder
Boven de in punt 3 gepreciseerde geluidsdrempels dient de uitbater erop toe te zien dat de
werking van de installaties en het verloop van de activiteiten de goede praktijken respecteren,
die gelden met betrekking tot het tot een absoluut minimum herleiden van de geluidshinder
ten opzichte van kwetsbare functies (woningen, scholen, ziekenhuizen, parken, …) in de
omgeving, met name door de volgende aspecten aan de situatie aan te passen:
Beheer van de installaties
-

-

De uitbater dient over het goede onderhoud van zijn installaties te waken en, in
voorkomend geval, de aan slijtage onderhevige of beschadigde installatie die voor extra
geluidshinder zorgt, te vervangen of te repareren;
De luidruchtige activiteiten worden in aangepaste ruimten verricht, waarbij er voor een
insluiting van de respectieve geluidsbronnen gezorgd wordt;
De buitendeuren en -vensters van de ruimten die voor een isolatie van de
geluidsbronnen ten opzichte van de buitenomgeving zorgen, worden gesloten gehouden;
De luidruchtige activiteiten worden verricht tijdens de uren van de in punt 1.1 bepaalde
periode ‘A’.

Ontwerp van de installaties
De uitbater treft de nodige maatregelen om de door de uitbating van zijn inrichting
geproduceerde geluidshinder te beperken. In de ontwerpfase voor elke nieuwe installatie
handhaaft hij daarnaast ook specifieke selectiecriteria en inrichtingsopties die met name
verband houden met:
- de lokalisatie van installaties en luidruchtige activiteiten;
- de keuze van technieken en technologieën;
- de geluidsprestaties van de installaties;
- de aanvullende maatregelen die op het vlak van geluidsisolatie getroffen worden en die
de weerkaatsing en voortplanting van het geluid beperken;
- …
3.

Ter hoogte van de immissie gemeten geluidswaarden

3.1.

Binnenin de gebruikte gebouwen of de ruimten in de omgeving van de vestiging mogen de
met de uitbating verband houdende geluidsoverschrijdingen geen enkele van de volgende
drempelwaarden overschrijden:

Ruimte

Rustruimte
Woonruimte
Dienstruimte

Periodes
C
A en B
A, B en C
A, B en C

Niveauoverschrijdingen
(in dB(A))
3
6
6
12

Overschrijdingen
Tonale
overschrijdingen
(in dB)
3
6
6
12

Impulsoverschrijdingen
(in dB(A))
5
10
10
15

Het omgevingsgeluidsniveau dat in overweging genomen moet worden voor het bepalen van
de niveauoverschrijding, moet daarbij minstens gelijk zijn aan 24 dB(A).
3.2.

Aan de buitenkant mogen de buiten de vestiging gemeten en met de uitbating verband
houdende geluiden de volgende drempelwaarden niet overschrijden:
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Lsp
N
Spte

Periode A
51
30
84

Periode B
45
20
78

Periode C
39
10
72

De statische transformatoren moeten de geluidsdrempels voor ingedeelde inrichtingen die van
kracht zijn, respecteren.
4.

Trillingen
De nodige maatregelen worden getroffen, opdat de trillingen die inherent zijn aan de uitbating
van het gebouw, de stabiliteit van de constructies niet in het gedrang brengen en geen bron
van hinder vormen voor de buren. De trillingsniveaus in de bewoonde gebouwen in de buurt
moeten in overeenstemming zijn met het niveau dat wordt vastgelegd door norm DIN 4150
(deel 2: hinder aan personen en deel 3: stabiliteit van het gebouw).
In het bijzonder beschikt iedere machine die bevestigd is aan een structuur van het gebouw
over een degelijke voorziening om de trillingen te verzachten.

5.

Meetmethode
De metingen van geluidsbronnen, met uitzondering van de statische transformatoren, worden
verricht met de apparatuur, volgens de methode en onder de voorwaarden zoals bepaald door
het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling
van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.
De bepaling van het specifiek geluid van statische transformatoren wordt uitgevoerd door een
methode, voorgesteld door de aanvrager en goedgekeurd door Leefmilieu Brussel. Deze
voorwaarde is van toepassing tot de verschijning en implementatie van een besluit
betreffende het geluid van statische transformatoren.
Een meetmethode die goedgekeurd is door Leefmilieu Brussel is voorgesteld in de bijlage
“Meetmethode voor het geluid van statische transformatoren”.

C.2.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOZING VAN AFVALWATER

C.2.1

Voorwaarden voor de lozing van afvalwater in de riolering

Elke analyse van het afvalwater, opgelegd door de bevoegde overheid, moet uitgevoerd worden door
een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium.
Het is verboden in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige
afvoerwegen voor regenwater, vast afval te brengen dat een voorafgaande mechanische maling heeft
ondergaan of water te lozen dat zulke stoffen bevat.
Voorwaarden voor de lozing van HUISHOUDELIJK afvalwater
Het lozingswater mag geen van volgende elementen bevatten:
- textielvezels;
- kunststofverpakkingsmateriaal;
- vast organisch of anorganisch huishoudelijk afval;
- minerale oliën, afvaloliën, ontvlambare producten, vluchtige oplosmiddelen,
geconcentreerde zuren of basen (bijtende soda, zoutzuur, …);
- elke andere stof die het rioolwater giftig of gevaarlijk kan maken;
- meer dan 0,5 g/l aan andere stoffen extraheerbaar met petroleumether.
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C.3.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE AFVALSTOFFEN

De uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling van de na te leven voorwaarden of
bijkomende voorwaarden.
De uitbatingsvoorwaarden betreffende het dierlijk afval zijn afkomstig van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en
betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval en de wijzigingen ervan en van de
Verordening nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en van de Verordening nr.
142/2011 houdende toepassing van de eerste.
1.

Uitvoeringsbepalingen voor afvalsortering

De uitbater sorteert de verschillende afvalstromen overeenkomstig artikel 3.7.1 van het Besluit van
01/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.
De uitbater voorziet in uitvoeringsbepalingen om deze verplichting tot sorteren na te leven.
2.

Afgifte van afvalstoffen

2.1.

Voor wat betreft de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen:
- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een inzamelaar/handelaar/makelaar of
een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd is voor nietgevaarlijk afval;
- laat de uitbater zijn afvalstoffen vervoeren door een erkende
inzamelaar/handelaar/makelaar of een vervoerder die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest geregistreerd is voor gevaarlijk afval;
- mag de uitbater zijn afvalstoffen zelf naar een toegelaten bestemming vervoeren. In
dit geval moet hij zich laten registreren indien het om meer dan 500 kg afval gaat,
behalve indien hij naar een inrichting gaat die een inzamelinrichting als nevenactiviteit
heeft.

2.2.

De professioneel die gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen produceert in het kader van
zijn professionele activiteit op de uitbatingssite mag zijn geproduceerde afval terug
meenemen.

2.3.

Keukenafval en etensresten:
Indien ze niet bestemd zijn voor de verbrandingsoven laat de uitbater zijn keukenafval en
etensresten (met inbegrip van afgewerkte bak- en braadoliën) vervoeren door een inzamelaar
die erkend is of een vervoerder die geregistreerd is voor dierlijk afval in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Voor het afval van professionelen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden
(punten 3 en 4) zijn conform hoofdstuk 2 titel I van het Besluit van 01/12/2016 betreffende het beheer
van afvalstoffen.
3.

Traceerbaarheidsdocument

3.1.

De uitbater eist een traceerbaarheidsdocument van:
- de derde die verantwoordelijk is voor de verwijdering/inzameling/verwerking van het
afval, beoogd in punt 2.1 hierboven;
- de professioneel die afval produceert in het kader van zijn professionele activiteit op
de site en die de verantwoordelijkheid neemt voor het verwijderen van de afvalstoffen.

3.2.

Keukenafval en etensresten:
Er moet een schriftelijk akkoord tussen de uitbater en een geregistreerde ophaler/vervoerder
afgesloten zijn. Het schriftelijk akkoord preciseert de frequentie van de ophaling van het dierlijk
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afval.
Elke overhandiging van dierlijk afval aan een geregistreerde ophaler/vervoerder gebeurt tegen
ontvangstbewijs, nl. een kopie van het handelsdocument waarvan de rubrieken 1,2,3 (of 4) en
5 zijn ingevuld en ondertekend door de twee partijen (schenker en ontvanger).
4.

Afvalstoffenregister

De uitbater bewijst het goede beheer van de afvalstoffen aan de hand van alle documenten die door
de toegelaten operatoren worden afgeleverd (handelsdocumenten, traceerbaarheidsdocumenten,
verwijderingsfacturen,...).
De
uitbater
houdt
een
up-to-date
afvalstoffenregister
bij.
De
bewijsstukken
(traceerbaarheidsdocumenten, ophaalcontract, facturen, ...) worden gedurende minstens 5 jaar
bijgehouden.

C.4.

MOBILITEIT EN WAGENPARK

C.4.1. Parkeren
1.

Beheer

1.1

De 129 parkeerplaatsen die in deze beslissing zijn toegestaan vallen buiten de afwijkingen in
de zin van het BWLKE en zijn niet onderworpen aan de milieubelasting.

1.2

Indien de parkeerplaatsen voor de kantoorgebouwen gratis toegankelijk zijn of verhuurd
worden aan andere gebruikers dan de werknemers van het kantoorgebouw (bijvoorbeeld aan
buurtbewoners) buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen, blijven de plaatsen
onderworpen aan het BWLKE.

1.3

Worden beschouwd als bewoners of handelszaken in de wijk: de personen - die in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen - en de handelszaken in een straal van minder dan
500m van een voetgangersingang van de parking.

1.4

De parkeerplaatsen bestemd voor kantoren en handelszaken zijn gemakkelijk identificeerbaar
(nummerplaat, naam van het bedrijf / de handelszaak).

1.5

In geval van een wijziging van het aantal parkeerplaatsen of een herbestemming van de
parkeerplaatsen (naar parking voor kantoorgebouwen, buurtbewoners, handelszaak,
openbare parking, ...) moet de uitbater een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning
indienen (in overeenstemming met artikel 7bis van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende
de milieuvergunningen).

1.6

Volgens artikel 2.3.59. §1 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, worden de aan dit wetboek onderworpen
parkeerplaatsen die worden uitgebaat in overtreding met huidige beslissing, onderworpen aan
een verdubbelde milieubelasting.

C.4.2. Fietsenstallingen
1.

Beheer

1.1

De fietsenstallingen zijn duidelijk aangeduid voor alle mogelijke gebruikers, de leveranciers en
bezoekers inbegrepen.

1.2

De fietsenstallingen en de leveringszones worden regelmatig onderhouden en worden in een
goede staat van properheid gehouden. Het parkeerverbod voor gemotoriseerde tweewielers in
de fietsenstallingen moet duidelijk aangegeven worden.
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2.
2.1

Opbouw
Aantal fietsenstallingen

Er moeten minimum 65 plaatsen voorbehouden zijn voor het stallen van fietsen waarvan minstens 5
toegankelijk zijn voor bezoekers.
2.2

Inrichting van de fietsenstallingen

De fietsenstallingen, behalve die voor bezoekers en klanten, zijn beschut en beschermd tegen slechte
weersomstandigheden.
Deze fietsenstallingen bevinden zich op het gelijkvloers of op niveau -1 ten opzichte van de openbare
weg.
De fietsenstallingen kunnen zich op een ander niveau bevinden als de liften of sassen die gebruikt
worden door de fietsers een minimumlengte van 2 meter hebben.
De fietsenstallingen bevinden zich bij voorkeur in de nabijheid van ofwel de ingang van het gebouw/de
parking ofwel de toegang tot de circulatie binnen het gebouw.
Indien de fietsenstallingen zich buiten bevinden, moeten de fietsen opgeborgen kunnen worden in een
afgesloten park (muren, hekken of tralies), waarvan de toegang voorbehouden is aan geïdentificeerde
gebruikers. Dit is niet van toepassing voor fietsenplaatsen voor bezoekers.
Elke fiets moet aan een steun kunnen worden vast gemaakt die op zijn minst toelaat het kader van de
fiets vast te maken.
2.3

Toegang tot de fietsenstallingen

De toegang tot deze fietsenstallingen is beveiligd, gemakkelijk en houdt geen obstakels in. Er wordt in
het bijzonder op gelet dat het aantal deuren en trappen tot een minimum beperkt wordt.
Als er op de hellingen een systeem bestaat met verkeerslichten (afwisselende rijrichting voor de
voertuigen), dan moet dit aangepast zijn aan de tijd die fietsers nodig hebben om het traject af te
leggen.
C.4.3. Leveringen
1.
1.1

Beheer
Bij het laden en lossen van goederen, afval en diverse voorwerpen bestemd voor het gebouw,
krijgt de veiligheid van de zachte weggebruiker voorrang. De doorgang op het voetpad mag niet
gehinderd worden en er blijft minstens een vrije doorgang van 1 meter behouden.
Daarenboven mag het voertuig geen hinder vormen voor de voorbijkomende fietsers en mag
het andere voertuigen niet blokkeren.

1.2

De houder van de milieuvergunning waakt erover dat het laden en lossen met voorrang gebeurt
buiten de openbare weg, op de hiertoe voorziene leveringszone.

1.3

De leveringszones zijn duidelijk aangeduid voor alle mogelijke gebruikers, de leveranciers en
bezoekers inbegrepen.

1.4

Een leveringszone mag niet gebruikt worden als parking en blijft vrij en bereikbaar voor
leveringsvoertuigen.

2.

Opbouw

De locatie is voorzien van minstens één leveringszone buiten de openbare weg.
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C.4.4. Vervoerplan
Ieder bedrijf dat meer dan 100 werknemers tewerkstelt op de locatie die voorwerp uitmaakt van deze
milieuvergunning inclusief de bijgebouwen gelegen op een rechtstreekse afstand te voet van minder
dan 500 m, is wettelijk verplicht een vervoersplan te realiseren volgens het besluit van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 7 april 2011.
De uitbater voor wie de voorheen gemelde verplichting van toepassing is, voert met dit
bedrijfsvervoerplan een daadkrachtig intern beleid voor modale verschuiving door.
Informatie betreffende het opstellen van dit plan kan gedownload worden op de website van
Leefmilieu Brussel (http://www.leefmilieu.brussels/bvp) of kan verkregen worden via het
Departement “Parkeren en Verplaatsingen” van Leefmilieu Brussel (pdebvp@leefmilieu.brussels of
02/5634161).

C.5.

VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN BODEM EN GRONDWATER

Voorafgaand aan de stopzetting van de activiteiten of op het ogenblik van de verandering van de
vergunninghouder stelt de houder van huidige vergunning zich conform met de ordonnantie van 5
maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (en haar
uitvoeringsbesluiten), en indien noodzakelijk blijkt, laat hij een verkennend bodemonderzoek
uitvoeren.
In dat geval moeten bij de melding aan de bevoegde instantie, van de stopzetting van de activiteiten of
de verandering van vergunninghouder, de documenten die vereist zijn door de ordonnantie
toegevoegd worden.

C.6.

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET ENERGIEVERBRUIK

A. Opvolging van het verbruik
1.

Beheer

Rapportering van het jaarverbruik aan Leefmilieu Brussel
De gegevens van de vestiging en het brutoverbruik aan brandstoffen en elektriciteit moeten jaarlijks
bezorgd worden aan Leefmilieu Brussel, op de datum en volgens de methode die opgegeven werden
in de brief die u elk jaar zal ontvangen.

B. Actieplan - Maatregelen voor energiebesparing
De exploitatievoorwaarden m.b.t. het actieplan vloeien hoofdzakelijk voort uit het besluit van 08
december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de
milieuvergunning
Op basis van de energieaudit (CENERGIE, Mei 2021) in de milieuvergunningsaanvraag worden de
verbeteringsmaatregelen die zijn opgenomen in de onderstaande tabel doorgevoerd binnen een
termijn van vier jaar, te rekenen vanaf de aflevering van deze vergunning.
Deze termijnen zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan striktere termijnen van andere
wetgevingen, in het bijzonder inzake de energieprestatie van gebouwen.
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Besparing
Nr.

Referentie
van de
Brandstof Elektricitei Primaire
Broeikasgasemissies
audit
OVW
t
energie
t-eq CO2/j
kWhf/j
kWhf/j
kWhp/j

Benaming van de
maatregel

90 000 2 250

1

Aanpassingen in het
GBS
zodat
het
rondpompen
van 1
warm water wordt
geëlimineerd

0 4 576

2

Plaatsen
van
klokgestuurde
schakelaars op de 2
kleine
elektrische
boilers voor SWW

3

Controle
op
de
sturing van de grote
3
boilers
van
het
SWW

4

Plaatsen van een
sturing waardoor er
preventief voorspeld
wordt
hoe
de 4
installaties
ingeregeld moeten
worden

5

Elektriciteit
opwekken
zonnepanelen

81 270

19

4 576

2

89 529

20

113 074 58 572

125 221

48

0 88 500

88 500

35

99 147 0

via 6

De uitvoering van de maatregelen die niet beschreven wordt in het bovenstaande actieplan, moet voor
de uitvoering ervan voorgelegd worden aan het instituut voor een schriftelijke toestemming.
Verbruik in het
referentiejaar
[kWh/j]

[kWh/j]

[%]

[kWh/j]

1 252 208
1 171 443
2 423 651

283 874
153 898
437 772

23
13
18

968 334
1 017 545
1 985 879

4 180 816

668 619

16

3 512 196

[t-eq CO2/j]

[t-eq CO2/j]

[%]

[t-eq CO2/j]

622

123

20

499

Brandstof OVW
Elektriciteit
Totale eind energie
Totale primaire
energie

Broeikasgasemissies

Besparing

Na de uitvoering

C.7.

VOORWAARDEN BETREFFENDE WERVEN EN HET BEHEER VAN ASBEST

1.

Toelating voor werf

De bouwwerven, afbraak en/of transformaties zijn onderworpen aan een vergunning krachtens artikel
28 in de lijst van ingedeelde inrichtingen. In geval van toepassing moet een voorafgaande aangifte
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worden ingediend bij de gemeente waar de bouwwerf gelegen is.
Het aangifteformulier is beschikbaar op de internetsite van Leefmilieu
http://www.leefmilieu.brussels/ > Loket > Formulieren > Milieuvergunningen
2.

Brussel :

Beheer van materialen met asbest

Als de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/10/1998 is het verplicht de
asbesthoudende materialen te verwijderen indien u werken plant waarbij ze kunnen worden
beschadigd.
Met betrekking tot werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest, moet er een vergunning
gevraagd worden voor rubriek 27 van de lijst van ingedeelde inrichtingen. In voorkomend geval moet
de vergunning bekomen worden bij Leefmilieu Brussel.
Gerichte interventies voor het onderhoud / de renovatie van gevels en daken en voor het
conform maken van technische installaties (bijvoorbeeld de isolatie van leidingen,
stookruimtes, machinekamer van liften,…) kunnen ook worden onderworpen aan de
verplichting van asbestverwijdering alvorens de werken te starten.
Verdere informatie en de formulieren voor de aanvraag van een vergunning zijn beschikbaar op
de internetsite van Leefmilieu Brussel : http://www.leefmilieu.brussels/asbest

C.8.

VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BIODIVERSITEIT

Er moet rekening gehouden worden met de voorwaarden zoals die opgenomen zijn in de ordonnantie
betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012 (B.S 16/03/2012). Al de voorwaarden die zijn
opgenomen in deze milieuvergunning zijn bijkomende uitbatingsvoorwaarden.
1. In het geval dat er een beschermde diersoort wordt ontdekt (vogels, zoogdieren, amfibieën en
reptielen) zoals vastgelegd in de ordonnantie van 1 maart 2012, contacteer onmiddellijk het
departement biodiversiteit van Leefmilieu Brussel (per telefoon op 02/563 41 97 of 0497 599 414 of
via elektronische weg biodiv@environnement.brussels).
2. Enkel verlichting van het type LED met amberkleurige lichtinstelling is toegelaten. Bovendien moet
de projectie van het licht steeds naar de grond zijn gericht.
3. Het gebruik van pesticiden en andere milieuschadelijke producten is verboden op de gehele site.
4. Bij heraanplantingen mogen uitsluitend inheemse soorten (autochtone soorten) worden gebruikt.
-

-

De lijst van inheemse en aanbevolen plantensoorten kan geraadpleegd worden via volgend
link:
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2017_LIST_inheemse_aanbevol
enSoorten_nl
Meer informatie is eveneens te vinden op onze webpagina: “Hoe moet ik planten kiezen?”
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/mijn-tuin/hoe-moet-ik-mijnplanten-kiezen

5. Alle afsluitingen en omheiningen moeten de doorgang voor kleine fauna toelaten, bijvoorbeeld door
een opening van minimum 10 cm te behouden aan de onderkant van de afsluiting of haag.
6. Kleine landschapselementen, zoals haagjes en houtkanten, blijven op de site behouden en worden
indien mogelijk nog versterkt.
Het Natagora rapport “Recommandations de gestion pour intégrer le « RéseauNatureEntreprises »” is
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gelijklopend met de bovenstaande voorwaarden. Het kan gebruikt worden als leidraad voor het goede
beheer van de biodiversiteit op de site.
Definities:
PESTICIDEN = Biociden + Gewasbeschermingsmiddelen
BIOCIDEN = Producten zoals insecticiden, ontsmettingsmiddelen (voor handen, zwembaden, vloeren,
werktafels, ...), muizengif, afweermiddelen tegen muggen, schimmeldodende producten (fungiciden),
houtbeschermingsmiddelen,… zijn types van pesticiden die men biociden noemt.

ARTIKEL 5. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
1.

De inrichtingen moeten overeenstemmen met de bijgevoegde plannen, afgestempeld door
Leefmilieu Brussel op 12/10/2021:
- Plan gebouw;
- Plan dak;
- Plan ondergrondse verdieping.

2.

De kosten als gevolg van de werkzaamheden die nodig zijn voor de inrichting van
installaties met het oog op hun toezicht en met het oog op de controle op
uitbatingsvoorwaarden, komen ten laste van de exploitant. De overheid kan jaarlijks,
kosten van de exploitant, de monsternemingen en analyses vragen die nodig zijn voor
controle op het naleven van de uitbatingsvoorwaarden.

3.

De uitbater moet, afgezien van de verplichtingen die hem door andere bepalingen worden
opgelegd, bovendien:
1
alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of ongemakken ten gevolge van
de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen;
2
Leefmilieu Brussel en de gemeente van de uitbatingsplaats onmiddellijk op de hoogte
brengen van elk ongeval of incident dat het leefmilieu of de gezondheid en de veiligheid
van de personen zou kunnen schaden;
3
Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte brengen van elke stopzetting van de
activiteiten.

4.

De uitbater blijft verantwoordelijk ten aanzien van derden voor verliezen, nadelen of schade
die door de inrichtingen veroorzaakt zouden kunnen worden.

5.

Elke persoon die de houder is of was van een milieuvergunning, is bovendien verplicht de
plaats van een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is,
opnieuw in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak
voordoet.

6.

Een nieuwe vergunning moet verkregen worden in de volgende gevallen:
1°
bij het starten of heropstarten van de uitbating van nieuwe of bestaande inrichtingen die
niet in dienst gesteld zijn binnen de in artikel 3 vastgelegde termijn. Dit geldt ook voor
het heropstarten van de uitbating van een inrichting waarvan de uitbating gedurende
twee opeenvolgende jaren werd onderbroken;
2°
bij de verhuizing van inrichtingen naar een nieuw adres;
3°
bij de vervaldag van de vergunning zoals vastgelegd in artikel 2.

de
de
op
de

Er kan in twee gevallen een milieuvergunning worden gevraagd voor de transformatie of
uitbreiding van een toegelaten inrichting:
1°
wanneer ze de toepassing van een nieuwe rubriek van de lijst van ingedeelde
inrichtingen als gevolg heeft;
2°
wanneer ze van die aard is dat het gevaar, de nadelen of de hinder, inherent aan de
inrichting verergerd kunnen worden.
7.

Het heropstarten van een inrichting die vernield werd of tijdelijk buiten gebruik werd gesteld, kan
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aan een milieuvergunning worden onderworpen als de onderbreking van de uitbating het gevolg
is van gevaar, nadelen of hinder waarmee geen rekening werd gehouden bij de aflevering van
de oorspronkelijke vergunning.
Vóór het heropstarten brengt de uitbater de overheid die bevoegd is om de vergunning af te
leveren per aangetekende brief op de hoogte van de omstandigheden die de onderbreking van
de uitbating hebben gerechtvaardigd. Die beschikt dan over een maand om te bepalen of een
aanvraag voor een milieuattest- of vergunning ingediend moet worden.
8.

De uitbater beschikt over een verzekering beroepsaansprakelijkheid uitbating die alle schades
dekt, per ongeluk veroorzaakt door de uitbating of door het gebruik van de ingedeelde
inrichtingen.

ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET
BETREKKING TOT DE PROCEDURE









De inrichtingen bestaan op het moment van de aanvraag. Het betreft een verlenging;
Milieuvergunning met ref. 279159 uitgereikt op 13/06/2007 voor 15 jaar;
Indiening van het aanvraagdossier voor een verlenging van milieuvergunning op 10/06/2021;
Verslag van het bezoek uitgevoerd door een agent van Leefmilieu Brussel op 21/06/2021;
Ontvangstbewijs van volledig dossier voor de aanvraag van een verlenging van milieuvergunning op
13/10/2021;
Verslag van het controlebezoek van de elektrische laagspanningsinstallaties van 26/04/2017;
Verslag van het controlebezoek van de elektrische hoogspanningsinstallaties van 01/06/2021;
Advies gegeven door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp van 26/10/2021 (ref. : CI.2014.0085/5/PK/cp).

ARTIKEL 7. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING (GRONDEN)
1.

De locatie bevindt zich in een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving op het GBP, dit
komt overeen met een gebied 4 als omschreven in het besluit van 21 november 2002
betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder veroorzaakt door ingedeelde
inrichtingen.
De algemene voorwaarden voor geluidsimmissies buiten afkomstig van de ingedeelde
inrichtingen, vastgelegd door ditzelfde besluit, werden in deze vergunning ingepast.
De statische transformatoren werden uitgesloten uit dit besluit. Deze uitsluiting wordt
gemotiveerd door het feit dat het onmogelijk is de transformatoren uit te schakelen om hun
Lsp te bepalen.
De Lsp kan evenwel worden bepaald door middel van alternatieve methoden. Bij gebrek aan
een specifieke wetgeving ter zake, legt deze milieuvergunning de geluidsnormen op die
werden vastgelegd door het Besluit van de Regering van het Brussels hoofdstedelijk Gewest
van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder veroorzaakt
door ingedeelde inrichtingen.
De vergunning voorziet het gebruik van een alternatieve meetmethode, gebaseerd op de
geluidsfrequenties van statische transformatoren. Deze methode moet worden voorgesteld door
de aanvrager en goedgekeurd door Leefmilieu Brussel.
Om het specifieke geluidsniveau van de onderneming te bepalen, moet het aldus bepaalde
geluid van de transformatoren worden opgeteld bij het geluid dat gemeten werd voor de andere
inrichtingen waarop deze vergunning betrekking heeft.
Gezien er geen besluit bestaat die een meetmethodologie definieert voor het bepalen van
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geluid van statische transformatoren, omvat deze beslissing een methodologie goedgekeurd
door Leefmilieu Brussel.
2.

De inrichtingen bestaan en deze beslissing moet dus vanaf de vervaldatum van de
oorspronkelijke vergunning in werking treden.

3.

De milieuvergunning vervangt de lozingsvergunning van afvalwater. Er
lozingsvoorwaarden opgenomen, overeenkomstig de geldende besluiten, in artikel 8.

4.

Elke onderneming die over een parking beschikt heeft een impact op de mobiliteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bedrijfsgebonden verkeer moet worden geoptimaliseerd,
ongeacht of het gaat om een openbare of private onderneming. “Optimaliseren” moet worden
verstaan als een duurzaam verplaatsingsbeheer.

werden

De ordonnantie betreffende de vervoerplannen en zijn uitvoeringsbesluit voor bedrijven heeft
als doel de impact op het milieu van het verkeer gegenereerd door het bedrijf en de
wegencongestie in de Brusselse regio te verminderen. Daartoe voorziet het besluit dat een
bedrijfsvervoerplan moet opgesteld worden door ieder bedrijf met meer dan 100 werknemers
op eenzelfde locatie inclusief de bijgebouwen gelegen op een rechtstreekse afstand te voet
van minder dan 500 m. Deze vergunning verplicht bijgevolg tot de uitvoering van een dergelijk
plan.
5.

De ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en
zijn uitvoeringsbesluit hebben als doel het verminderen van verplaatsingen met de auto voor
woon-werkverkeer om zo de emissies van broeikasgassen en de verkeerscongestie te
verminderen. Op die manier kan bijgedragen worden aan een verbeterde luchtkwaliteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het gebouw bevindt zich in bereikbaarheidszone C en telt een kantooroppervlakte van
7.781,49 m².
Het aantal toegestane parkeerplaatsen volgens het BWLKE is 130.
Het gebouw telt 129 parkeerplaatsen met als bestemming kantoren.
Het aantal aanwezige parkeerplaatsen houdt dus rekening met het aantal toegestane
parkeerplaatsen volgens het BWLKE. Met andere woorden het aantal aanwezige
parkeerplaatsen is derhalve conform met de BWLKE-wetgeving.

6.

Het is raadzaam het overschakelen van het transport met de wagen naar alternatieve
transportmiddelen (fiets, trein, tram, bus, …) aan te moedigen. Dit opdat de gewestelijke
objectieven betreffende de mobiliteit en broeikasgassen bereikt kunnen worden.
De fiets is een van die alternatieve vervoersmiddelen en het gebruik ervan moet aangemoedigd
worden door een voldoende aantal goed ingerichte en toegankelijke fietsenstallingen te
voorzien.
Deze vergunning legt dan ook op dat 65 fietsenstallingen moeten aangelegd worden op de site.

7.

Bepaalde voorwaarden in deze beslissing opgenomen, betreffen het rationele energiegebruik
in verband met de ingedeelde inrichtingen, zonder afbreuk te doen aan de eisen vastgelegd
door de regering in uitvoering van de artikelen 2.2.15 tot 2.2.17 van de ordonnantie van 2 mei
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

8.

De milieuvergunning herneemt een besparingendoelstelling in primaire energie, ter
vermindering van het energieverbruik overeenkomstig het besluit van 8 december 2016
betreffende de energieaudit voor grote ondernemingen en de energieaudit van de
milieuvergunning en overeenkomstig de doelstellingen van de Regering van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.
De besparingsdoelstelling is opgenomen in de audit en is goedgekeurd door de exploitant.
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9.

Als de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/10/1998 is het mogelijk dat er
materialen die asbest bevatten aanwezig zijn in het bouwwerk aangezien de
stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór het verbod op het gebruik van materialen met
asbest (01/10/1998).
Bij alle onderhouds- of renovatiewerken (vervanging van de isolatie, verwarmingsketel, enz.),
herinnert de huidige beslissing aan de verplichting voor asbestverwijdering vóór elke
transformatie waarbij mogelijk geraakt wordt aan materialen die asbest bevatten en dit
teneinde de verspreiding van asbestvezels in de lucht te vermijden.

10.

Bij de analyse van het dossier en/of het bezoek aan de lokalen werden volgende vaststellingen
gedaan:
1.

Het lokaal met de statische transformatoren is onvoldoende verlucht, waardoor de temperatuur in het
lokaal oploopt. Dit kan leiden tot oververhitting van de statische transformatoren, dewelke ongunstig is
voor de werking ervan. De uitbater dient een oplossing te bestuderen teneinde de reeds aanwezige
lage en hoge ventilatie te verbeteren of over te gaan tot een mechanisch ventilatiesysteem dat
geregeld wordt door een temperatuurvoeler.

2.

De dubbelwandige bovengrondse dieseltank van 7.500 liter is uitgerust met een fluitsysteem. Dit type
overvulbeveiliging is niet toegestaan in Brussel en dient vervangen te worden door een automatische
overvulbeveiliging. Gezien de laatste controle van de tank uitgevoerd werd door een expert in
opslaginstallaties met verwijzing naar de Vlaamse wetgeving, werd deze inbreuk niet vastgesteld in
het rapport. Aldus legt deze beslissing de plaatsing van een automatische overvulbeveiliging op om
elke verontreiniging van bodem en grondwater te vermijden. Er bestaat immers een risico op
bodemverontreiniging bij vulling als de vloeistoftoevoer niet tijdig afgesloten wordt. Daaropvolgend
dient een nieuwe controle uitgevoerd te worden conform de wetgeving van kracht in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tegen ten laatste 27/08/2023.

11.

Uit het verslag van het controlebezoek van de elektrische installaties blijkt dat er inbreuken
werden gepleegd op de geldende elektrische voorschriften (AREI). Defecte elektrische
installaties blijken één van de belangrijkste oorzaken van brand te zijn.
Bijgevolg wijst de huidige beslissing er nogmaals op dat de uitbater deze voorschriften moet
naleven gedurende de volledige duur van de exploitatie van zijn installaties, onder andere door
regelmatige controles te laten uitvoeren.

12.

De brandweerdienst heeft een advies gegeven, dat werd bijgevoegd bij deze beslissing.

13.

De inrichtingen hebben geen ingrijpende veranderingen ondergaan sinds het verlenen van de
milieuvergunning met ref. 279159. De verlenging kan bijgevolg worden toegekend middels een
vereenvoudigde procedure zoals voorzien in artikel 62 van de ordonnantie betreffende de
milieuvergunning.

14.

De strikte naleving van de bovenstaande voorwaarden waarborgt de bescherming tegen de
gevaren, hinder of ongemakken die de betrokken inrichtingen, door hun uitbating, rechtstreeks
of onrechtstreeks aan het leefmilieu, aan de gezondheid of aan de veiligheid van de bevolking
kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 8. ORDONNANTIES, WETTEN, BESLUITEN AAN DE BASIS
VAN DE BESLISSING








Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluiten.
Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen de geluidshinder in een stedelijke omgeving
en haar uitvoeringsbesluiten.
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004.
Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
en haar uitvoeringsbesluiten.
Ordonnantie van 14 mei 2009 betreffende de vervoerplannen en haar uitvoeringsbesluiten, met
name het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de
bedrijfsvervoerplannen.
Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (BS 16/03/2012).
Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.
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Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2014 betreffende de registratie
van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die
belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek
van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.
Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand
en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om lpg-voertuigen te
parkeren.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021 tot vaststelling van de
algemene uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op parkings.
er
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 betreffende de opslag
van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.
Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en de intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006.
Besluit van 29 november 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
voorwaarden tot exploitatie van de koelinstallaties (B.S. 19/12/2018).
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 september 1999 tot vaststelling van de
uitbatingsvoorwaarden voor statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 kVA
tot 1000 kVA.
Besluit van 3 mei 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het Gewestelijk
Bestemmingsplan.
Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico’s van blootstelling aan asbest.
Besluit van 10 april 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden
die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de
energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning.
Besluit van 1 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer
van afvalstoffen.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de
verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval.
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002
(verordening dierlijke bijproducten).
Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1069/2009.
Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische
installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische
installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie
van elektrische energie.

Digitaal ondertekend
door
Barbara Dewulf
14 februari 2022 18:17
Barbara DEWULF
Directrice-generaal ad interim

Beslissing nr. 1.789.188

Pagina 36 op 42

BIJLAGE:
Meetmethode voor het geluid van elektrische transformatoren
De volgende bijlage beschrijft de meet -methodologie voor geluidsmetingen van
(elektrische) transformators.
1.

DEFINITIES

1°) Geluidsdrukniveau L p in dB :
2

 p
Lp  10 * log   , waar
 p0 
-

p effectieve geluidsdruk, in pascal,
p0 : referentiegeluidsdruk (20µPa) ;

2°) “A”-gewogen geluidsdrukniveau L pA in dB(A) :
2

L pA

p 
 10 * log  A  L pA in dB(A) ;
 p0 

3°) Specifiek geluid Lpart in dB(A): Bestanddeel van het totale geluid dat specifiek kan worden
geïdentificeerd door akoestische middelen en dat kan worden toegeschreven aan een specifieke
bron;
4°) Specifiek geluid Lsp in dB(A): Specifiek geluidsniveau dat wordt gecorrigeerd door de
correctiefactor om rekening te houden met een eventueel tonaal karakter van het lawaai;
5°) Omgevingsgeluid Lf in dB(A): Equivalent geluidsdrukniveau dat wordt gemeten wanneer de
omstreden geluidsbronnen stilliggen;
6°) Totaal geluid Ltot in dB(A): Equivalent geluidsdrukniveau dat wordt gemeten wanneer de
omstreden geluidsbronnen in werking zijn en dat het niveau Lf en het niveau Lsp omvat;
7°) Zuivere frequentie van de transformator f i tfo : Frequenties gegenereerd door een transformator :
100 Hz; 200 Hz; 300 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 600 Hz; 700 Hz; 800 Hz; 900 Hz;
8°) Overschrijding

E f tfo :
i

Tijdelijke verandering van het geluidsdrukniveau of verandering van het

geluidsspectrum veroorzaakt door een specifiek geluid dat kan worden waargenomen door het
menselijk oor;
9°) FFT (Fast Fourrier Transform): snel algoritme voor berekening van de frequentie van een signaal,
gebaseerd op het principe van de ontbinding van een signaal in een tijd-discrete Fourier-reeks (DFT).
10°) Afknotting: rechthoekig tijdvenster
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11°) Hanningvenster: weging van de afknotting door de volgende coëfficiënten:

De wegingscoëfficiënten worden gegeven door:

= 0 elders

2.

DE METING

De metingen worden uitgevoerd op smalle band volgens de FFT-methode, met een Δf-berekening gelijk aan 2.5
Hz (genoteerd: FFT2.5) en met gebruik van het Hanningvenster.
De spectrumanalyse moet de frequenties van 0 tot 1000 Hz dekken.

3.

GELUIDSPARAMETERS DIE BEPAALD MOETEN WORDEN VOOR DE BEREKENING VAN
HET SPECIFIEKE GELUIDSNIVEAU VAN DE TRANSFORMATOR.

3.1.

De frequentieoverschrijding

De overschrijding van de frequenties wordt berekend op basis van het niet-gewogen FFT2.5-spectrum.
De frequentieoverschrijding

E f tfo
i

die op de zuivere frequentie f i tfo ligt, wordt berekend als het rekenkundig

verschil tussen het geluidsniveau van het signaal S dat wordt gemeten op de zuivere frequentie f i tfo , namelijk S
( f i tfo ), en het achtergrondgeluidsniveau F geïnterpoleerd op f i tfo , namelijk F( f i tfo ); de interpolatie bestaat erin
dat het lineaire gemiddelde wordt genomen van de stralen gelegen op ± 3 Δf-resolutie van de zuivere
frequentie f i tfo .
Een correctieterm van 1.76 dB door het gebruik van het Hanningvenster moet in aanmerking worden genomen
gezien de energie-impact van dit venster.
We hebben dus:

E f tfo = S ( f i tfo ) – F ( f i tfo ) + 1.76
i
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3.2.

Achtergrondgeluid correctie

Een correctie

C BF
f tfo

van het geluidsniveau van het signaal dat wordt gemeten op de zuivere frequenties van de

i

transformator, wordt bepaald volgens de formules die in het hieronder tabel worden gegeven, afhankelijk van
de frequentieoverschrijding

E f tfo
i

die in punt 3.1 is gedefinieerd.

Overschrijding

Correctie

E f tfo

C BF
f tfo

E f tfo >10

C BF
f tfo

i

i

i

i

3< E f tfo <10
i

C

BF
f itfo

=0



  E f tfo 
i



10
 10 * log 1  10







4.

SPECIFIEKE GELUID BEPALING VAN DE TRANSFORMATOREN

4.1.

Conversie van smalle band in derde octaaf

De op smalle band vastgestelde geluidsniveaus worden geconverteerd in 1/3-octaafbanden volgens de
vastgestelde procedure in de onderstaande tabel.
Vaststelling van het 1/3-octaafspectrum
1/3-octaafband
(Hz)

Centrale frequentie
i
(Hz)

Geluidsnivau in dBlin (niet-gewogen)

89.1-112

100

Lp part ,100 Hz  Lp f 100  C BF
f 100

112-141

125

////

141-178

160

////

178-224

200

Lp part ,200Hz  Lp f 200  C BF
f 200

224-282

250

282-355

320

Lppart ,320 Hz  Lp f 300  C BF
f 300

355-447

400

Lp part ,400Hz  Lp f 400  C BF
f 400

447-562

500

Lp part ,500Hz  Lp f 500  C BF
f 500
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562-708

640

Lppart ,640 Hz
708-891

800

891-1122

1000






Lppart ,800 Hz  Lp f 800  C BF
f 800

Lppart ,1000 Hz

4.2.

BF 

 Lp
f 700 C f 700 
f 600 
  Lp f 600C BF

10
10

 10 * log 10
 10



BF

 Lp

f 1000C f 1000 
f 900 
  Lp f 900C BF

10
10

 10 * log 10
 10








“A”-weging

Op elke band van het 1/3-octaafspectrum zoals bepaald in punt 4.1, wordt de genormaliseerde "A”-weging,
zoals hieronder gedefinieerd, toegepast.

4.3.

1/3-octaafband (Hz)

Centrale frequentie i (Hz)

Ai-filter (Hz)

89.1-112

100

-19.1

112-141

125

-16.1

141-178

160

-13.4

178-224

200

-10.9

224-282

250

-8.6

282-355

320

-6.6

355-447

400

-4.8

447-562

500

-3.2

562-708

640

-1.9

708-891

800

-0.8

891-1122

1000

0

Het specifieke geluidsniveau van de transformator

Het specifieke geluidsniveau van de transformator wordt verkregen door de energiesom te maken van de
niveaus van het gewogen frequentiespecifieke geluid, volgens de volgende verhouding:

Lp part ,iHz  AiHz  

10
Lp part  10 log 10

 i

Waarbij, ter herhaling,
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octaafband die gecentreerd is op frequentie i, waarbij i tussen 100 en 1000 Hz ligt per 1/3-octaafband.
4.4.

De tonale overschrijding en de toeslag voor tonale overschrijding

De tonale overschrijding wordt berekend op basis van het 1/3 octaaf niet-gewogen frequentiespectrum dat is
vastgesteld in punt 4.1.
De tonale overschrijding wordt bepaald als zijnde het kleinste rekenkundige verschil tussen het niveau Lp van
een overschrijdende band van 1/3 octaaf niet-gewogen en het niveau Lp van de aanliggende frequentiebanden:

EiHz  minLpiHz  Lpi 1Hz ; LpiHz  Lpi 1Hz 
 LpiHz  Lpi 1Hz , Lpi 1Hz
waarbij

EiHz overschrijding in de 1/3 octaaf frequentieband “i”;
Lp iHz : geluidsdrukniveau in de frequentieband i.
Een correctiefactor K wordt toegepast voor de tonale overschrijding
overschrijding die de hoogste is van de tonale overschrijdingen

EiHz max , m.a.w. voor de tonale

E iHz die worden gedetecteerd op het gehele

spectrum.
De correctiefactoren afhankelijk van de overschrijding worden voorgesteld hieronder:

Tonale overschrijding Correctiefactor K in
in dB
dB(A)
E≤3

0

3<E≤6

2

6<E≤9

3

9 < E ≤ 12

4

12 < E ≤ 15

5

15 < E

6

4.5.

Specifiek niveau van de transformator

Het specifieke niveau van de transformator wordt vastgesteld volgens de volgende verhouding:

Lp sp  Lp part  K
waarbij

Lp part het specifieke geluidsniveau is van de transformator, gedefinieerd in punt 4.3.
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5.

KENMERKEN VAN DE MEETTOESTELLEN

De meetapparatuur moet aan de bepalingen van de norm CEI 651 van klasse 1 voldoen. De integrerende
geluidsmeters moeten van categorie B zijn, zoals nader bepaald in de norm CEI 804.
De metingen kunnen met digitale of gelijkwaardige audiofonische opnamen worden aangevuld, voorzover ze
ten minste één ijksignaal bij het begin van de opname bevatten en de toestellen en hun toebehoren door een
hiertoe bevoegde agent worden geplaatst.
Het toestel voor audiofonische opnamen vertoont ten minste volgende karakteristieken:


reëel dynamisch gamma: min. 60 dB;



amplitudevervorming: lager dan 0,5 %;



minimale lopende band: van 20 tot 12 000 Hz;



De bemonsteringsfrequentie bedraagt minstens 44 KHz voor digitale opnamen.

Beslissing nr. 1.789.188

Pagina 42 op 42

