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ARTIKEL 1. BESLISSING
De milieuvergunning wordt verleend onder voorbehoud van de in artikel 4 en 5 opgenomen
voorwaarden aan:
Houder:

Fluxys Belgium
Ondernemingsnummer:0402954628

Voor:
Een technische site met opslagfaciliteiten, laboratoria, gasontspanning en back-up dispatching.
Gelegen te:
Plaats van exploitatie:

Industrielaan 17
1070 Anderlecht

En die de volgende inrichtingen bevat:
Rubrieknummer

Inrichting

3

Stationnaire batterijen

40-A

40-C
40-C
40-C
40-C
45-1A
45-3A
53-A

Verwarmingsinstallatie in een lokaal met
minder dan 1 MW
Verwarmingsinstallatie in een lokaal met
minder dan 1 MW
Verwarmingsketel voor de gasontspanning
Verwarmingsketel voor de gasontspanning
Verwarmingsketel voor de gasontspanning
Verwarmingsketel voor de gasontspanning
Opslag gevaarlijk afval
Opslag van vloeibaar gevaarlijk afval
Opslag algemeen

68-B

Parkeerplaatsen

71-A
71-A
71-A
71-C
72-1A

Luchtcompressor
Luchtcompressor
Luchtcompressor
Gasuitzettingstation
Perslucht reservoirs

72-2A
74-1B

Opslag van blusgassen
Opslag van gasflessen

85-A
88-1A

Laboratorium aardgasanalyse
Opslag voor licht ontvlambare vloeistoffen

40-A

Vermogen, capaciteit, hoeveelheid

Klasse

138240 Vah
141312 VAh
145 kW

3
3

145 kW

3

1300 kW
800 kW
989 kW
989 kW
5 m² max
2400 l
200 m² buitenopslag
669 m² gebouw 202
312 m² gebouw 204
298 m² gebouw 206

2
2
2
2
2
2
2

Totaal= 1479 m²
9 overdekte plaatsen
118 plaatsen in openlucht
Totaal= 127 plaatsen
3,7 kW
3,7 kW
2,2 kW
100 liter
2 x 250 liter
buffervat 100 l

1B
3
3
3
1B
2

totaal = 700 l
17860 liter
1840 l
9340 l
1350 l

2
1B
Totaal = 12530 l
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280 l benzine
63,5 l chemicaliën
Totaal= 383,5 l
88-3A

Opslag voor ontvlambare vloeistoffen

88-4A

Opslag ontvlambare vloeisteen met een
vlampunt hoger dan 100 °C
Werkplaats voor metaalbewerking

3000 l stookolie
2 x 800 l stookolie
110 l diesel
80 l diesel
20 l petroleum

3

Totaal : 4810 l
101-A
104-B
104-B
121-B
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-A
132-B
132-B
148-A
148-A
173

Motor van een noodgroep
Motor van een noodgroep
Opslag van gevaarlijke producten
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Koelinstallatie
Statische transformator
Statische transformator
Gebruik van producten die onder REACH
vallen

Totaal 5642,5 l

3

2 x 1,5 kW
2 x 0,8 kW

2

Totaal = 4,6 kW
320 kW
363 kW
514,6 kg
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
23,95 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
23,95 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
31,31 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
23,95 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
23,95 kW e (17 kg R407c, 30,16 tCO2eq)
7 kW e (5,64 kg R407c, 10 tCO2eq)
19,5 kW e (4,7 kg R410a, 8,8 tCO2eq)
114,3 kW e (34 kg R407c, 60,31 tCO2eq)
114,3 kW e (34 kg R407c, 60,31 tCO2eq)
630 kVA
630 kVA
5 l Chroomtrioxide

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
1B

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

ARTIKEL 2. VERGUNNINGSDUUR
1.

De milieuvergunning wordt verleend voor een periode van 15 jaar.

2.

De duur van de milieuvergunning kan voor een nieuwe periode van 15 jaar worden verlengd.
De aanvraag tot verlenging zal minstens 12 maanden voor het verstrijken van de huidige
vergunning moeten ingediend worden, zo niet zal een nieuwe aanvraag voor een
milieuvergunning moeten ingediend worden.
Deze aanvraag tot verlenging mag echter niet meer dan 2 jaar voor het verstrijken van de
huidige vergunning worden ingediend, zo niet is ze onontvankelijk.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE VERGUNNING
Niet van toepassing, de inrichtingen zijn bestaande. De huidige beslissing wordt dus onmiddellijk van
kracht.
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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 van deze vergunning vastgelegde uitbatingsvoorwaarden zijn onmiddellijk van
toepassing.

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
Voor

Blusmiddelen
elke

inrichting

met

een

risico

op

brand,

plaatst

de

houder

brandblusmiddelen

moeten deze brandblusmiddelen in overeenstemming zijn met het advies van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).
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
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.
2.
Uit het recentste verslag van het controlebezoek van de elektrische installaties blijkt dat er geen
inbreuken/opmerkingen werden vastgesteld op de geldende elektrische voorschriften (AREI). De
uitbater moet er niettemin op toezien dat deze voorschriften nageleefd worden gedurende de volledige
duur van de exploitatie van zijn installaties, onder andere door regelmatige controles te laten
uitvoeren.
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B.2.

EXPLOITATIEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE STATIONAIRE BATTERIJ
ACCUMULATOREN

De uitbatingsvoorwaarden voor de inrichtingen voor stationaire batterij accumulatoren en UPSeenheden zijn die van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020
tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor stationaire batterij accumulatoren en UPSeenheden.
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn een herhaling of bijkomende voorwaarden.

1.

DEFINITIE
a) Accumulator: elektrochemisch systeem dat de toegevoerde elektrische energie opstapelt
onder chemische vorm en deze terug kan geven door omgekeerde werking;
b) Stationaire batterij accumulatoren of stationaire accumulator: batterij accumulatoren of
accumulator die vast ondergebracht is in een standplaats en normaal gezien verbonden is met
de laadinrichting van de elektrische installatie;
c) Stationaire batterij accumulatoren met open cellen (of cellen met ontluchting): batterij
accumulatoren waarvan de cellen een deksel hebben dat voorzien is van een opening
waarlangs de ontstane gassen kunnen ontsnappen. Deze opening kan voorzien zijn van een
ontluchtingsdop. Deze stationaire batterij accumulatoren worden gekenmerkt door een
aanzienlijke waterstofontwikkeling en de aanwezigheid van een vloeibaar elektrolyt;
d) Droge batterij: elk ander type van stationaire batterij accumulator dan degene die beoogd
wordt in punt c;
e) UPS-eenheid
(Uninterruptible
Power
Supply
of
niet-onderbreekbare
voeding):
ondersteuningsvoorziening van het elektrisch netwerk die over stationaire batterij
accumulatoren beschikt om te allen tijde een gelijkspanningsvoeding te garanderen. De term
UPS wordt in dit besluit gebruikt om de eenheden te kwalificeren die voorzien zijn van interne
batterijen in hun systeem;

2.

AFWIJKINGEN
Nihil.

3.

BEHEER

3.1.

Onderhoud en controle
De inrichtingen moeten om de vijf jaar worden gecontroleerd door een voor de controle van
elektrische installaties erkende instelling.
Voor een optimale ventilatie van de inrichtingen moeten de ventilatieroosters regelmatig
worden gereinigd.

3.2.

Register
De controleverslagen moeten, gedurende vijf jaar, worden bijgehouden in een register dat op
eenvoudig verzoek van Leefmilieu Brussel moet kunnen worden voorgelegd.

3.3.

Afval
De gebruikte stationaire batterij accumulatoren met open cellen, de gebruikte droge batterijen
en het elektrolytisch slib moeten als gevaarlijk afval worden beschouwd en verwijderd worden
door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ophaler van gevaarlijk afval,
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 4, §C3, van deze vergunning.
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4.

ONTWERP

4.1.

Inbedrijfstelling van de inrichtingen
De inbedrijfstelling van de inrichting mag pas plaatsvinden na het verkrijgen van een
conformiteitsattest van een erkend organisme dat de installatie voldoet aan het AREI.

4.2.

Veiligheid
Tenzij anders vermeld door de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
1° de scheidingsdeuren tussen het lokaal en de rest van het gebouw bezitten een
brandweerstand van minstens een half uur (EI 1 30). Ze zijn voorzien van een automatisch
sluitsysteem;
2° de wanden, de vloer en het plafond in metselwerk of beton of een gelijkwaardig bezitten
een brandweerstand van één uur (R(EI)60). De leidingen voor vloeistoffen, vaste stoffen,
elektriciteit en technische kokers die de bouwelementen doorkruisen mogen de
brandweerstandsgraad die voor deze bouwelementen vereist is niet aantasten;
3° brandblusapparaten van minstens 6 kg ABC-poeder of brandblussers met CO2, met het
BENOR-label of een gelijkwaardig, door een lidstaat van de Europese Unie erkend label,
worden geplaatst nabij de toegangsdeuren aan de buitenkant van de lokalen met stationaire
batterij accumulatoren en/of UPS-eenheden. Die brandblussers dienen dankzij een jaarlijkse
controle en jaarlijks onderhoud in goede staat van werking gehouden te worden. De plaatsing
van elke andere brandblusser moet worden bekendgemaakt aan de vergunningverlenende
overheid overeenkomstig artikel 64 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende
milieuvergunningen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de toestemming van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
4° Voor de verwarming van de lokalen waar de stationaire batterij accumulatoren en/of UPSeenheden zijn geïnstalleerd, zijn enkel toestellen toegestaan waarvan de installatie en het
gebruik de nodige waarborgen bieden om elk brand- of ontploffingsgevaar te vermijden. In dit
lokaal mag in geen geval een verwarmingstoestel met verbranding worden opgesteld;
5° De verlichting van de lokalen gebeurt uitsluitend elektrisch;
6° Op verscheidene zichtbare plaatsen dienen instructies te worden aangebracht over wat
men in geval van een ongeval (brand, ontploffing of elektrocutie, ...) moet doen;
7° Het is strikt verboden een open vlam te gebruiken of vonken te veroorzaken in de buurt van
batterijen en UPS-eenheden.
De uitgangen zijn obstakelvrij en worden met pictogrammen aangegeven.
Men neemt maatregelen om het waterniveau, ongeacht de oorsprong (ook water dat wordt
gebruikt voor de brandbestrijding), constant en automatisch onder het niveau te houden van
de vitale gedeelten van de elektrische inrichting. De vertrekken moeten beschermd zijn tegen
indringing van vloeistoffen overeenkomstig de voorschriften van het AREI inzake "ruimten
uitsluitend voor elektrische dienst".
Enkel opladers die aangepast zijn aan het type van batterij accumulatoren mogen worden
gebruikt.
Op verschillende zichtbare plaatsen hangen instructies uit over hoe men zich bij een
schadegeval (zoals brand, explosie of elektrocutie) hoort te gedragen.

4.3.

Bestemming van en toegang tot de lokalen
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De stationaire batterij accumulatoren met open cellen, de droge batterijen of UPS-eenheden
dienen te worden geïnstalleerd in lokalen waar alleen inrichtingen zijn toegestaan die voor de
goede werking van de stationaire batterij accumulatoren noodzakelijk zijn of rechtstreeks van
het gebruik ervan afhangen.
Op de deur van de ruimte waar de inrichting zich bevindt, staan:
- Een toegangsverbod voor niet-gemachtigde personen
- Het waars
(EN 50272) in het geval van natte
batterijen
- Het waarschuwingsbord ontploffingsgevaar (EN 50272) in het geval van natte
batterijen
De toegang tot deze ruimten is verboden voor het publiek en is louter voorbehouden aan
gespecialiseerd technisch personeel. Dit toegangsverbod voor andere personen staat duidelijk
zichtbaar op de toegangsdeur.
De accumulatorbatterijen moeten makkelijk bereikbaar zijn.
4.4.

Ventilatie van de lokalen
De lokalen met stationaire batterij accumulatoren moeten zodanig verlucht worden dat de
atmosfeer er nooit toxisch of explosief wordt.
Daarom moet het ventilatiesysteem van de lokalen met stationaire batterij accumulatoren met
open cellen minstens een lage luchttoevoer en hoge luchtafvoer bevatten die een efficiënte
luchtcirculatie garanderen.
De verluchting mag op natuurlijke wijze gebeuren indien de hoge luchtafvoer rechtstreeks
verbonden is met de buitenlucht. Zo niet, zal de verluchting mechanisch zijn.

4.5.

Bescherming van de bodem en het water
De vloerbedekking in het lokaal bestaat uit ondoorlatende en voor elektrolyten inerte
materialen. Elk lek van elektrolyten moet zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Onder de stationaire batterij accumulatoren met open cellen moet zich een ondoordringbare
kuip voor de opvang van alle elektrolyten bevinden. De ondoordringbare kuip bestaat uit voor
elektrolyten inerte en onbrandbare materialen, d.w.z. materialen die geen enkel
waarneembaar warmteverschijnsel vertonen.
De aanwezigheid van een sterfput in de lokalen waar zich stationaire batterij accumulatoren
en UPS-eenheden bevinden is verboden.

5.

WIJZIGING VAN DE INRICHTINGEN
De exploitant moet vóór elke wijziging een aanvraag indienen bij de bevoegde overheid en
hiervoor een goedkeuring krijgen.
Onder wijziging verstaat men:
- De vervanging van de inrichting
- De wijziging van het type van batterijen die deel uitmaken van de inrichting
- De versteviging van de inrichting
- De verplaatsing van de inrichting
- Een wijziging in het ventilatiesysteem
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B.3.

UITBATINGSVOORWAARDEN
40A

1.

BEHEER

1.1.

Periodieke EPB-controle

VOOR VERWARMINGSINSTALLATIES VAN DE RUBRIEK

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) ;
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
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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:
-

B.4.

Het verplaatsen of toevoegen van verwarmingsketels;
Het vervangen van verwarmingsketels;
Het veranderen van de brander;
Het overschakelen op een andere brandstof.

EXPLOITATIEVOORWAARDEN VOOR
GASONTSPANNING, RUBRIEK 40C

VERBRANDINGSINSTALLATIES

VAN

DE

De exploitatievoorwaarden met betrekking tot de emissiegrenswaarden van de verwarmingsketels met
Regering van 18 januari 2018 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde
verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties (Belgisch Staatsblad van 27
februari 2018).
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1.

Beheer

1.1

Register

De exploitant houdt een register "warmte in een proces" ter beschikking van de bevoegde overheid.
Dit register bevat een kopie van de exploitatievoorwaarden voor verbrandingsinstallaties in het proces
van de milieuvergunning en de onderhoudsattesten van de voorbije 5 jaar.
1.2

Verbrandingskwaliteit

De exploitant zorgt ervoor dat het verwarmingstoestel zich in goede werkingstoestand bevindt, d.w.z.
zo afgesteld is dat:
- de installatie beantwoordt aan de eisen, opgesomd in de tabel hieronder. De meting dient
te gebeuren wanneer het toestel zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
Jaar
van Maximumte Maximale
minimumrendement
inbedrijfstelling mperatuur CO*
(procentueel)
(°C)
(mg/kWh)
voor
installaties
van <1 MW
< 1988
350
270
85
150
88
1988 en < 350
1997
350
110
90
1997
* omzettingsfactor 1ppm = 1,074 mg/KWh indien G20 of 1,095 mg/KWh indien G25 (O2 = 0%)
Deze tests moeten worden uitgevoerd voor elke stand of bij 25, 50, 75 en 100% voor modulerende
branders.
Het rendement moet conform zijn in de meest gebruikte stand.
1.3

Onderhoud en controle

De gebruiker moet de installaties regelmatig laten onderhouden door een bevoegde technicus.
Voor gasvormige brandstoffen omvat dit onderhoud:
- controle van de goede werking van aansluitingen en schoorsteen, en indien nodig vegen
van de schoorsteen;
- reiniging van de verbrandingsgassencircuits;
- onderhoud en afstelling van de branders en van de systemen die nodig zijn voor hun
werking;
- test om na te gaan of de installatie in goede werkingstoestand is: verbrandingsrendement
en gastemperatuur.
Voor installaties van minder dan 1 MW:
Het onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd met maximaal 15 maanden tussen twee onderhoudsbeurten.
Voor installaties van meer dan 1 MW:
De verbranding wordt 2 keer per jaar gecontroleerd met minimaal 5 maanden tussen twee metingen,
en de andere onderhoudswerkzaamheden gebeuren jaarlijks.
De gebruiker moet de attesten die hij ontvangt, gedurende 5 jaar ter beschikking houden van de
ambtenaar, belast met het toezicht.
1.4.
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Definities:
- Bestaande installatie: een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik genomen is
- Nieuwe installatie: elke andere installatie dan een bestaande
De emissiegrenswaarden zijn vastgelegd voor een temperatuur van 273,15 K en een druk van
101,3 kPa, na correctie volgens het gehalte waterdamp van de afgassen voor een genormaliseerd O 2gehalte van 3% in het geval van vloeibare of gasvormige brandstoffen.

Bestaande verwarmingsketels
3

Emissiegrenswaarden in mg/Nm verplicht
- vanaf 27 februari 2018 tot 31 december 2029 voor de verwarmingsketels met een nominaal
ingangsvermogen
Tabel 1

- vanaf 27 februari 2018 tot 31 december 2024 voor de verwarmingsketels met een nominaal
ingangsvermogen
Verontreinigende
stof
NOx
NOx
CO

Vergunde
verwarmingsketel
voor 1 januari 2014
na 1 januari 2014
alle

Gasolie

Aardgas

650
400
145

300
150
150

Bestaande verwarmingsketels
3

Emissiegrenswaarden in mg/Nm verplicht
- vanaf 1 januari 2030 voor
Tabel 2

- vanaf 1 januari 2025 voor de verwarmingsketels met een nominaal ingangsvermogen > 5
MW
Verontreinigende
stof
NOx
CO

Gasolie

Aardgas

200
145

150
150

Nieuwe verwarmingsketels
Tabel 3

Emissiegrenswaarden in mg/Nm

3

Verontreinigende
Gasolie
Aardgas
stof
NOx
200
80
CO
145
150
Bij de bestaande verwarmingsketels moet een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend
laboratorium een staal van de emissies nemen en die analyseren, uiterlijk voor 27 februari 2019, of
moet uiterlijk op 27 februari 2019 een contract met een laboratorium afgesloten worden.
Bij nieuwe verwarmingsketels moeten de parameters in kwestie een eerste keer gemeten worden
binnen de 4 maanden na de ingebruikneming.
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Een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium neemt, volgens de frequentie die in de
tabel hieronder opgenomen is, een staal van de uitlaatgassen en analyseert die op de
verontreinigende stoffen.

Type van installatie

Nominaal
ingangsvermogen

Brandstof

Frequentie

Verwarmingsketels
Verwarmingsketels
Verwarmingsketels

Bij de verwarmingsketels van 1 tot 10 MW worden de analyses uitgevoerd volgens methoden die
betrouwbare, representatieve en vergelijkbare resultaten opleveren.

EN-normen.
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) ;
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.
Wanneer een verwarmingsinstallatie met stookolie vervangen wordt door een verwarmingsinstallatie
met gas, mogen de nieuwe verwarmingsinstallaties met gas niet geplaatst worden op een niveau lager
dan -1.
De stookketels werkend op butaangas, propaangas en LPG mogen zich niet ondergronds bevinden
want deze gassen zijn zwaarder dan de lucht.
2.2

Schoorsteen

De schoorsteen en zijn aansluitingen moeten in overeenstemming zijn met de norm NBN B61-001 en
dienen overdreven overlast voor de buren te voorkomen.
2.3

Ventilatie

De stookruimte wordt 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
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vuurbestendig materiaal zijn gemaakt. De ventilatieroosters mogen in geen geval afgedicht zijn.
De ventilatie van de stookruimte met nieuwe verbrandingsinstallaties moeten in overeenstemming zijn
met de norm NBN B61-001.
2.4

Verdeling

De warmteverdelingsleidingen van het verwarmingssysteem die door niet-verwarmde lokalen lopen,
en de kranen, moeten geïsoleerd zijn overeenkomstig de norm NBN D30-041.
2.5

Gebruik van de stookruimte

In de stookruimte mogen zich geen materialen of voorwerpen bevinden, die ontvlambaar zijn of die de
werking van de installaties kunnen schaden.
De meters van de gas- en elektriciteitsdistributienetten mogen niet in de stookruimte geïnstalleerd zijn.
2.6
Optimalisering van de isolatie en van de luchtdichtheid van de verwarmde ruimten
(alleen of verwarmde ruimten)
De verwarmde ruimten dienen luchtdicht te zijn en over een thermische isolatie te beschikken die in
overeenstemming is met de praktijkrichtlijn.
2.7

Veiligheidsapparatuur

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.
Bij gasinstallaties kan de energietoevoer (brandstof) ook buiten het gebouw afgesloten worden of in
een ruimte van het gebouw die zonder sleutel toegankelijk is.

2.8

Regeling

De regeling moet door middel van een automatisch programmeersysteem gebeuren op basis van de
behoefte
3.

Wijzigingen

Vóór elke wijziging moet de exploitant een aanvraag indienen bij het BIM en moet het instituut zijn
goedkeuring gegeven hebben. Onder "wijziging" wordt verstaan:
-

B.5.

verplaatsen of toevoegen van ketels;
vervangen van ketels;
vervangen van de brander;
overschakeling op een andere brandstof.

UITBATINGSVOORWAARDEN

VOOR DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN IN RECIPIËNTEN EN VERPAKKINGEN

1. Definities
Inkuiping: een niet-brandbare, ondoorlatende constructie in de vorm van een kuip uit
synthetisch materiaal, metaal of een stevig materiaal zoals gewapend beton of baksteen, die de
vloeistoffen afkomstig van lekken of van doorsijpelen kan tegenhouden.
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Gevaarlijke producten: elke stof of mengsel ingedeeld als gevaarlijk volgens artikel 1 van het
koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik
ervan. In de praktijk kan de gevaarlijke aard van een product geïdentificeerd worden aan de
hand van het veiligheidsinformatieblad die indien van toepassing de gevarenaanduidingen
weergeeft (zie hoofdstuk 2 "Identificatie van de gevaren"). Dit veiligheidsinformatieblad is te
verkrijgen bij de leverancier van het product.
Gevaarlijke afvalstoffen: de afvalstoffen die één of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten
(zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG van het Europese parlement en de
Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen) en die met een * zijn
aangeduid in de lijst van afvalstoffen.
Specifiek lokaal: lokaal waar enkel gevaarlijke producten en/of afvalstoffen worden
opgeslagen.
Lokalen van de eerst groep in de zin van het ARAB: lokalen waar het volgende
opgeslagen wordt:
-

ontvlambare vloeistoffen waarvan het vlampunt kleiner of gelijk is aan 21 C, in een
hoeveelheid groter of gelijk aan 50 liter (ingedeeld onder de rubrieken 88 1A en 88 1B
volgens de lijst van ingedeelde inrichtingen);
ontvlambare vloeistoffen waarvan het vlampunt groter is dan 21 C, maar niet hoger dan
50 C, in een hoeveelheid groter of gelijk aan 500 liter (ingedeeld onder de rubriek 88
2B volgens de lijst van ingedeelde inrichtingen);
zeer ontvlambare vaste stoffen of stoffen die verbrandingsgassen voortbrengen in
contact met water, in een hoeveelheid groter of gelijk aan 50 kg, zoals celluloid,
calciumcarbide, magnesium en natrium.

-

Opslagzone: oppervlakte voorbehouden aan de opslag van gevaarlijke producten en/of
gevaarlijke afvalstoffen.
Veiligheidszone: zone die de opslagzone omvat en die wordt begrensd door:
- ofwel een wand EI120, eventueel voorzien van een deur EI 160 of van een sas,
- ofwel door een afstand van 3 meter, gemeten in een horizontale projectie rond de
opslagzone.
Opslagzone:

3m

Veiligheidszone:

Wand EI120:
2. Beheer
2.1. Algemeen
2.1.1.

Het is verboden om gevaarlijke producten of gevaarlijke afvalstoffen te lozen in de
bodem, in het oppervlakte- of grondwater, in de rioleringen of leidingen of op om het even
welke plaats waar het milieuverontreiniging kan veroorzaken.

2.1.2.

Het is verboden om de gevaarlijke producten of afvalstoffen (bijvoorbeeld afvalolie of
behandeld

2.1.3.

Het is verboden water of andere vreemde stoffen zoals solventen, detergenten of
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antivriesmiddelen toe te voegen aan of te vermengen met afvalolie.
2.2. Opslaglokaal of Opslagzone
2.2.1.

De toegang tot het opslaglokaal en/of de opslagzone is verboden voor het publiek. Dit
verbod of de reglementaire pictogrammen die dit verbod weergeven, zijn duidelijk
zichtbaar aangebracht aan de ingang van het opslaglokaal en/of in de omgeving van de
opslagzone.

2.2.2.

Het is ten strengste verboden te roken, vuur te maken of vonken te verwekken in het
opslaglokaal en/of in de veiligheidszone. De verbodsbepalingen zijn duidelijk
weergegeven op alle toegangsdeuren van het lokaal en wordt herhaald aan de
binnenkant ervan en/of in de nabijheid van de veiligheidszone met behulp van de
reglementaire pictogrammen.

2.2.3.

Geen enkele andere activiteit dan opslag is toegestaan in het opslaglokaal en/of de
opslagzone.
Het overhevelen van gevaarlijke vloeistoffen wordt toegestaan op voorwaarde dat het
wordt uitgevoerd boven de inkuiping en dat alle maatregelen in acht worden genomen om
een ontvlamming en explosie in het opslaglokaal en/of binnen de opslagzone te
voorkomen.

2.3. Af te raden producten
Gevaarlijke producten voor de gezondheid van buurtbewoners (in het bijzonder bij inademing), die 1 of
meer van de hierna vermelde gevarencodes bevatten, worden afgeraden (CMR, dodelijke of
overgevoelige producten). Ze moeten vervangen worden door minder gevaarlijke producten vanaf het
moment dat er een alternatief beschikbaar is op de markt.
H351, H360, H361, H362, H370, H372.
De betrokken producten zijn aangeduid in het vak «bijzonder zorgwekkende producten» in het tabblad
«resultaten» van de inventaris van gevaarlijke producten dat bij uw aanvraag is gevoegd.
2.4. Verplaatsbare recipiënten
2.4.1.

De gevaarlijke producten en de gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard in gesloten en
vloeistofdichte recipiënten die voor dit gebruik voorzien zijn.

2.4.2.

Deze recipiënten moeten behoedzaam gemanipuleerd worden, vooral tijdens het
transport en het gebruik.

2.4.3.

De recipiënten van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen zijn zo gebouwd en geplaatst dat
een vlotte en representatieve staalname van de inhoud mogelijk is.

2.4.4.

De recipiënten die resten van gevaarlijke producten of van gevaarlijke afvalstoffen bevat
hebben of die hiermee bevuild zijn
, zijn gevaarlijke afvalstoffen en
worden verwijderd conform artikel 4 §C.3 van deze vergunning.

2.4.5.

De recipiënten en de verpakkingen van gevaarlijke producten zijn voorzien van een etiket
overeenkomstig de geldende wetgeving en dragen volgende duidelijk leesbare
vermeldingen (indien van toepassing):
de naam van het gevaarlijk product;
de gevarenpictogrammen;
de signaalwoorden;
de gevarenaanduidingen;
de voorzorgsmaatregelen;
de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier.
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2.4.6.

De recipiënten en de verpakkingen van gevaarlijke afvalstoffen dragen een duidelijk
leesbare vermelding van de aard van de afvalstof en de bijbehorende
gevarenpictogram(men).

2.5. Veiligheidsinformatiebladen
2.5.1.

De uitbater legt de veiligheidsinformatiebladen van alle opgeslagen gevaarlijke producten
ter beschikking in het opslaglokaal of op een plaats die gekend is en gemakkelijk
toegankelijk is voor de werknemers.

2.5.2.

Er wordt rekening gehouden met de voorgeschreven maatregelen opgenomen in het
veiligheidsinformatieblad en meer bepaald met volgende punten:
maatregelen rond brandveiligheid;
maatregelen in het geval van het per ongeluk uitgieten;
opslag en manipulatie;
stabiliteit en reactiviteit (meer bepaald onverenigbaarheden);
bepalingen in verband met verwijdering.

2.6. Onverenigbare producten en afvalstoffen
2.6.1.

Onverenigbare producten en afvalstoffen (risico op reacties waarbij gevaarlijke gassen of
dampen kunnen vrijkomen, of op gevaarlijke situaties zoals brand, explosie, exotherme
gescheiden door wanden in hard en onbrandbaar materiaal. In dit geval waakt men
erover dat er een passende ventilatie is in elk compartiment.

2.6.2.

Om de onverenigbaarheid van de producten (en afvalstoffen) na te gaan, doet de uitbater
beroep op de informatie die op de veiligheidsinformatiebladen staat van de verschillende
opgeslagen producten.

2.6.3.

De onverenigbare
inkuipingen.

gevaarlijke

vloeistoffen

worden

opgeslagen

in

afzonderlijke

2.7. Lekken en uitstortingen
2.7.1.

De
noodzakelijke
interventiemiddelen
zoals
inert
absorptiemateriaal,
beschermingsmiddelen en/of reserve recipiënten zijn in het lokaal en/of vlakbij de
opslagzone aanwezig voor het bestrijden van lekken, ondeugdelijke verpakking en
andere incidenten. Deze middelen zijn steeds onmiddellijk bereikbaar. Het gebruikte
absorptiemateriaal en de verontreinigde recipiënten zijn gevaarlijke afvalstoffen en
moeten verwijderd worden conform artikel 4 § C.3 van deze vergunning.

2.7.2.

Als er wordt vastgesteld dat een recipiënt met gevaarlijk afval of gevaarlijk product lekt,
wordt het recipiënt of de inhoud ervan onmiddellijk overgebracht in een ander gepast
recipiënt. Deze overheveling moet boven een inkuiping plaatsvinden.

3. Bouw
3.1. Inkuiping
3.1.1.

De recipiënten moeten in of bovenop een inkuiping worden geplaatst om de verspreiding
van brand en de verontreiniging van riolen, bodem of grondwater en/of oppervlaktewater
te vermijden.

3.1.2.

Capaciteit van de inkuiping:

3.1.2.1. Voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen moet de capaciteit van de inkuiping
minstens gelijk zijn aan:
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het waterinhoudsvermogen van het grootste recipiënt aanwezig in de
inkuiping;
25% van het waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste
recipiënten voor:
o ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225 en
H226);
o zeer giftige vloeistoffen met gevarencategorieën 1 of 2
(gevarenaanduidingen H300, H310, H330);
o explosieve vloeistoffen (gevarenaanduidingen H200, H201, H202,
H 203, H204 en H205).
10% van het waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste
recipiënten voor de andere gevaarlijke vloeistoffen.
3.1.2.2. Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduidingen H224, H225
en H226) mag het waterinhoudsvermogen worden teruggebracht tot 10% op
voorwaarde dat er een automatische brandbestrijdingsinstallatie voorzien is en
onder voorbehoud van de strengere voorschriften die door de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
worden opgelegd.
3.1.3.

Alle maatregelen worden genomen om te garanderen dat elk lek van een recipiënt binnen

3.1.4.

De inkuiping moet vloeistofdicht zijn en ze moet gemaakt zijn van materialen die
chemisch bestand zijn tegen de vloeistoffen die ze bevat.

3.1.5.

De inkuiping moet voldoende sterk en stabiel zijn om bestand te zijn tegen de statische
en dynamische belasting (bij manipulatie en omstoten) van de recipiënten.

3.1.6.

De inkuiping mag niet aangesloten zijn op de riolering, oppervlaktewater of grondwater.

3.1.7.

De inkuiping mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan het onderbrengen
van de recipiënten. Het doorvoeren van leidingen doorheen de inkuiping is enkel
toegelaten als de dichtheid van de inkuiping verzekerd blijft.

3.1.8.

De inkuiping moet steeds leeg gemaakt worden na lekkage van recipiënt(en) zodat op elk
moment zijn opslagcapaciteit gevrijwaard blijft.

3.1.9.

De inkuiping moet op zodanige wijze worden gebouwd dat een visuele controle van de
hele opslagruimte mogelijk is.

3.1.10. De uitbater houdt de inkuiping in goede staat en controleert regelmatig de dichtheid
ervan.
Voor de opslag in openlucht:
3.1.11. De inkuiping moet beschut zijn tegen de regen om zijn volledige retentievermogen te
garanderen (bv. luifel, dak). Elke andere maatregel met een gelijkaardig
beschermingsniveau kan worden aanvaard.
3.2. Opslag in een specifiek lokaal in een gebouw
3.2.1.

Bouw van de lokalen

3.2.1.1. Lokalen van de eerste groep in gebouwen die op 1 juni 1970 bestonden of in
constructie waren:
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-

De lokalen zijn geïsoleerd van de rest van het gebouw door muren, tussenschotten,
vloeren, plafonds met een vuurweerstand van minstens ½ uur of zijn geconstrueerd
in metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.

-

In deze lokalen zijn de openingen, die in de muren en tussenschotten werden
aangebracht die de lokalen van de rest van het gebouw afscheiden, voorzien van
deuren met een vuurbestendigheid van minstens ½ uur. Deze deuren hebben een
systeem van automatische sluiting en mogen niet voorzien zijn van een systeem dat
het mogelijk maakt ze open te houden.

3.2.1.2. Lokalen van de eerste groep in gebouwen waarvan de constructie is gestart
na 1 juni 1972:
-

De lokalen bevinden zich in gebouwen waarvan de dragende elementen, muren,
tussenschotten, vloeren, plafonds, valse plafonds en trappen voldoen aan volgende
voorwaarden:
de dragende elementen (dragende muren en vloeren, steunpilaren en
balken van het geraamte) hebben een vuurweerstand van minstens 2
uur. De dragende elementen van de gebouwen zonder verdieping
hebben een vuurweerstand van minstens ½ uur;
in alle gevallen hebben de muren, tussenschotten, vloeren en
plafonds die geen dragende elementen vormen en de balken van het
dakgebinte een vuurweerstand van ten minste ½ uur;
de valse plafonds zijn onbrandbaar of aan beide kanten bedekt met
een onbrandbare bedekking en hun ophangingselementen zijn
onbrandbaar;
de trappen zijn in metselwerk, beton of in andere onbrandbare
materialen.

-

De lokalen zijn van het gebouw afgescheiden door muren, tussenschotten, vloeren
en plafonds met een vuurweerstand van minstens 1 uur die enkel de openingen
bevatten die onontbeerlijk zijn voor de exploitatie en de veiligheid.

-

Deuren met een vuurweerstand van minstens ½ uur worden geplaatst in deze
openingen. Deze deuren sluiten automatisch. Zij zijn niet uitgerust met een systeem
dat toelaat ze in open positie vast te zetten. Het is onder alle omstandigheden
verboden ze in open toestand te houden.

-

Wanneer het gedeelte van het gebouw dat deze lokalen bevat, afgescheiden is van
de rest van het gebouw door muren, tussenschotten, vloeren en plafonds die geen
enkele opening bevatten of enkel openingen die afgesloten zijn met een
veiligheidssas (voorzien van twee deuren met elk een vuurweerstand van minstens
½ uur en minstens 2 meter van elkaar afgescheiden), dan moet enkel dit gedeelte
voldoen aan de voorgaande bepalingen. De muren, tussenschotten, vloeren en
plafonds die de scheiding en de sassen vormen, hebben een vuurweerstand van
minstens 2 uur. De deuren van de sassen sluiten automatisch. Zij mogen niet
voorzien zijn van een systeem dat het mogelijk maakt ze in open stand vast te
zetten. Het is onder alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden.

3.2.1.3. De verlichting van het opslaglokaal mag enkel gebeuren door middel van
elektrische verlichting.
3.2.1.4. Het opslaglokaal mag enkel verwarmd worden door toestellen waarvan de
plaatsing en het gebruik voldoende waarborg bieden om brand- en
ontploffingsrisico te voorkomen.
3.2.1.5. Het opslaglokaal wordt voldoende verlucht zodat de atmosfeer er in geen geval
toxisch of explosief kan worden. De ventilatie moet rechtstreeks naar buiten
gebeuren.
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3.2.1.6. Het is verboden de opslag van ontvlambare vloeistoffen (met gevarenaanduidingen
H224, H225 en H226) in verplaatsbare recipiënten te voorzien in kelders.
3.2.1.7. De ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225, H226) als ook de
andere gevaarlijke producten of gevaarlijke afvalstoffen die gevoelig zijn aan
warmte (gevarenaanduiding H229, H240, H241, H242, ...) moeten beschermd
worden tegen zonlicht en/of straling van eender welke warmtebron of installaties
die vonken of open vuur produceren.
3.2.1.8. Explosieve afvalstoffen (gevarenaanduiding H200, H201, H202, H203, H204, H205
en H207) en voor zelfontbranding vatbare stoffen (H251, H252) worden
opgeslagen in een afzonderlijk gebouw ruimtelijk gescheiden van andere
gebouwen, opslagruimten en installaties.
3.3. Toegang
3.3.1.

Het lokaal is zo ontworpen dat enkel de bevoegde personen er toegang tot hebben. Ze is
voorzien van een vergrendelingsysteem dat iedere indringing verhindert (slot, hangslot,

3.3.2.

Alle evacuatiewegen die leiden van de opslag naar buiten, moeten vrij blijven.

3.4. Brandveiligheid
3.4.1.

De aanwijzingen betreffende de preventie en de bestrijding van brand zijn op goed
zichtbare plaatsen aangebracht.

3.4.2.

De volgende aanwijzingen worden aangebracht in de nabijheid van de toegang tot de
opslag:
de gevaren (met de wettelijke pictogrammen);
maximaal op te slagen hoeveelheid per gevarenpictogram (rekening
houdend met de voorrangsregels indien er voor één zelfde product of
afvalstof verschillende pictogrammen van toepassing zijn;
eventueel verboden blusmiddelen.

3.5. Opslag in openlucht
3.5.1.

De veiligheidszone mag zich in geen geval uitstrekken buiten de grenzen van de
eigendom van de uitbating.

3.5.2.

De opslag van gevaarlijke producten en gevaarlijke afvalstoffen wordt beschermd tegen
slechte weersomstandigheden en zonlicht.

3.5.3.

De opslagzone is beschermd tegen voertuigverkeer door een fysieke bescherming met
een passende weerstand ten opzichte van voertuigen.

3.5.4.

De opslagzone is zo ontworpen dat enkel bevoegde personen er toegang tot hebben. Ze
is voorzien van een vergrendelingssysteem dat iedere indringing verhindert (slot,
hangslot,

3.5.5.

De opslagzone wordt voldoende verlucht zodat de atmosfeer er in geen geval toxisch of
explosief kan worden.

3.5.6.

De aanwijzingen betreffende de preventie en de bestrijding van brand zijn op goed
zichtbare plaatsen aangebracht.

3.6. Opslag in een veiligheidskast
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3.6.1.

De veiligheidskasten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de opslag van ontvlambare
vloeistoffen. Indien andere producten en/of gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen,
moet aan de bovengenoemde incompatibiliteitsvoorwaarden worden voldaan.

3.6.2.

De gevarenpictogrammen op de verpakking of op de recipiënten van de opgeslagen
producten of afvalstoffen, moeten duidelijk en leesbaar op de buitenwand van de
veiligheidskast worden aangebracht.

3.6.3.

In het lokaal waar de veiligheidskast staat, zijn werken met vuur of open vlam en werken
die een risico op brand inhouden, verboden tenzij er een voorafgaande schriftelijke
toestemming is van de werkgever of zijn afgevaardigde.

3.6.4.

Ventilatie en brandveiligheid

3.6.4.1. De veiligheidskast en zijn ventilatieopeningen moeten op voldoende afstand van
warmtebronnen geplaatst zijn om elk risico op brand en ontploffing te vermijden.
3.6.4.2. De ventilatieopeningen moeten altijd vrijgehouden worden.
3.6.4.3. De ventilatie van de kasten is natuurlijk (hoge en lage ventilatie) of mechanisch. De
uitgestoten lucht moet hetzij rechtstreeks naar buiten geloosd worden, hetzij naar
een lokaal dat zelf voldoende verlucht is en waarvan de ventilatie direct naar buiten
leidt.
3.6.4.4. Bij mechanische ventilatie dient de lucht in de kast te worden ververst met een
debiet van minstens 10 keer het volume van de kast per uur.
3.6.5.

Constructie

3.6.5.1. Als de veiligheidskasten geïnstalleerd werden voor 01/01/2006, moeten ze
brandbare vloeistoffen, algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van
3.6.5.2. Als de veiligheidskasten geïnstalleerd werden na 01/01/2006, moeten ze
beantwoorden aan de norm EN-14470Deel 1:
4. Wijzigingen
Voorafgaand aan elke wijziging van het type van opslag van de gevaarlijke producten en/of
gevaarlijke afvalstoffen, moet de uitbater hiervoor een aanvraag doen bij Leefmilieu Brussel
en er de goedkeuring voor verkrijgen.
Onder wijziging verstaat men meer in het bijzonder:
-

B.6.

verhoging /verlaging van de hoeveelheid opgeslagen producten of afvalstoffen;
verandering van de aard van de opgeslagen producten of afvalstoffen;

EXPLOITATIEVOORWAARDEN BETREFFENDE OPENLUCHTPARKINGS

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.
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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 vergunning 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

Parkeren buiten een door een markering op de vloer aangeduide plaats of in onmiddellijke
nabijheid van eventuele nooduitgangen en toegangen voor de hulpdiensten is verboden.

2.4

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
B1.

2.5

De eventuele vegetatie zal worden onderhouden om geen visueel obstakel voor de gebruikers
te vormen.

2.6

Het volgende moet jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden:
-

2.7

De algemene verlichting en veiligheidsverlichting;
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 goede staat van de inrichtingen voor de goede organisatie van het in- en uitrijden van de
parking;
De eventuele brandbestrijdingsmiddelen (blustoestellen, brandslangen, sprinklers).
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 in overeenstemming
met de geldende wetgeving.
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Ook moet een reserve van absorberende inerte materialen worden aangelegd, die op een
voor de beheerder van de parking toegankelijke plaats moet worden bewaard.

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.
Veiligheid

3..1.

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

3..2.

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..3.

De parking wordt zo aangelegd dat hij een voldoende zichtbaarheid biedt op de voetgangers
en voertuigen op de openbare weg.

3..4.

Het in- en uitrijden van de voertuigen moet zodanig worden georganiseerd dat het geen bron
van hinder voor voetgangers of van overmatige vertraging voor het autoverkeer buiten de
parking kan vormen.

3..5.

Wanneer bij de ingang van de parking wordt gebruikgemaakt van slagbomen of gelijkaardige
obstakels, moet een voldoende grote wachtzone worden voorzien, zodat het verkeer op de
trottoirs en de openbare weg niet wordt verstoord.

3..6.

Het is verboden om tussen 22 uur en 7 uur vuilniswagens en containerwagens in de parkings
toe te laten.
Het parkeren van voertuigen met werkende koelgroepen is verboden tussen 20 uur en 7 uur.
Verlichting

3..1.

De kunstmatige verlichting van de parking wordt oordeelkundig geïnstalleerd om de omgeving
niet te hinderen en de beschermde fauna niet te storen.

3..2.

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..3.

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..4.

De eventueel aanwezige knoppen van de verlichtingsschakelaars zijn van verklikkerlampjes
voorzien.
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Oplaadzone voor elektrische voertuigen
3..1.

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

3..2.

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

3..3.

Elektrische oplaadpunten moeten worden beschermd tegen schokken en regelmatig worden
onderhouden overeenkomstig het AREI.

4.

OMBOUWINGEN - WIJZIGINGEN

Voorafgaand aan elke transformatie van de parking moet de exploitant hiervoor een aanvraag
indienen bij Leefmilieu Brussel en diens voorafgaande toestemming krijgen.
verstaan:
-

Herorganisatie van de parkeerplaatsen;
Elke wijziging of vervanging van bekleding;
Elke wijziging van de toegangen en de nooduitgangen van de parking;
Plaatsing van barrières aan de ingang van de parking;
Elke wijziging die een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist.

B.7.

EXPLOITATIEVOORWAARDEN
PERSLUCHTVATEN

0.

Definitie

VOOR

LUCHTCOMPRESSOREN

EN

BIJHORENDE

Bevoegd deskundige: een persoon of een technische dienst, al dan niet aan een instelling
verbonden, waarvan de bevoegdheid, wat de hem toevertrouwde opdracht
betreft, algemeen erkend wordt.
Luchtcompressor: voorziening om de luchtdruk te verhogen via een mechanisch procedé.
Drukapparatuur of drukapparaten : drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder
druk staande appendages. Voor zover van toepassing omvat de drukapparatuur ook de elementen
die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures, koppelingen, hijsogen, enz.;
elementen die in een persluchtproductiecentrale kunnen geïntegreerd zijn.
Drukvat : een omhulling die ontworpen en vervaardigd is voor stoffen onder druk, met inbegrip van de
rechtstreeks daarmee verbonden delen tot aan de voorziening voor de aansluiting met andere
apparatuur. Een drukvat kan één of meer ruimten hebben;
Installatieleidingen : onderdelen van een leidingenstelsel die voor de verplaatsing van stoffen
dienen, wanneer zij zijn verbonden om in een onder druk staand systeem te worden geïntegreerd.
Installatieleidingen omvatten met name een pijp of pijpenstelsel, buizen, fittingen,
expansieverbindingen, slangen of eventueel andere onder druk staande delen. Warmtewisselaars
bestaande uit pijpen voor het koelen of verhitten van lucht worden gelijkgesteld met
installatieleidingen.

1.

Beheer

1.1.

Inbedrijfstelling

-

Een nieuw drukapparaat kan slechts in bedrijf worden gesteld nadat een bevoegd expert
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gecontroleerd en gecertificeerd heeft dat:
de montage van de inrichting volgens de regels van goed vakmanschap is gebeurd,
het systeem volledig lekdicht is,
de veiligheidsvoorzieningen goed werken.
De exploitant houdt het gunstige inbedrijfstellingsrapport dat de bevoegde deskundige heeft
afgeleverd ter beschikking van de vergunningverlenende overheid.
1.2.

Onderhoud

-

De exploitant doet een onderhoud van de drukapparatuur overeenkomstig de voorschriften
van de constructeur of de leverancier.

-

Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de onderhoudsvoorwaarden die de constructeur
heeft bezorgd, treft de uitbater de bijkomende beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om
steeds een optimale werking van de drukapparatuur te garanderen en er de hinder van te
beperken.
Hij is dus verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de luchtcompressoren, drukvaten,
installatieleidingen en andere componenten van zijn drukapparatuur (spuiten,

-

De exploitant vergewist zich ervan dat de luchtingang van de luchtcompressor een
permanente temperatuur van lager dan 35°C heeft.

-

De exploitant moet het drukvat en de drukapparatuur regelmatig purgeren.

1.3.

Periodieke controles

-

De exploitant controleert jaarlijks de luchtcompressor, het drukvat en de aanwezige
beveiligingsapparatuur. Deze visuele inspectie moet lekken over de volledige inrichting aan
het licht kunnen brengen. Bij een lek dient men zo snel mogelijk de maatregelen te nemen om
tot een oplossing te komen.
Het onderhoud van de luchtcompressoren gebeurt conform de voorschriften van de
fabrikant/installateur.

-

Bovenop de jaarlijkse inspectie horen drukvaten van meer dan 300 l een periodieke controle
door een bevoegd deskundige te krijgen. Deze expert gaat op zoek naar roest in het reservoir
en gaat na of de veiligheidsvoorzieningen goed werken. Indien nodig wordt de periodieke
controle uitgebreid met een hydraulische proef. De periodiciteit van de controles wordt door de
bevoegde deskundige vastgelegd in functie van de vaststellingen die tijdens de controle
werden gedaan. Daarbij bedraagt de termijn tussen twee opeenvolgende controles niet meer
dan 5 jaar. Bij elke controle levert de bevoegde deskundige een certificaat af waarin hij de
uitgevoerde controles en de tijdens de controle gemaakte vaststellingen beschrijft. Hij bepaalt
eveneens de termijn waarin een nieuwe periodieke controle dient plaats te vinden, zodat het
drukvat dienst kan blijven doen.

2.

Ontwerp :

2.1.

Conformiteit van de inrichtingen met de van kracht zijnde reglementen

Drukvaten die vóór 20 april 2016 op de markt zijn gebracht
De drukvaten van eenvoudige vorm die onder het voormelde koninklijk besluit van 11 juni 1990 vallen
en in overeenstemming zijn met dit besluit en die vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht,
kunnen verder op de markt worden aangeboden en/of in gebruik worden genomen. Certificaten die
conform het koninklijk besluit van 11 juni 1990 door erkende keuringsinstanties zijn verstrekt, zijn
geldig.
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Drukvaten moeten met name uitgerust zijn met een gegevensplaatje of equivalent met vermelding
van:
-

het merk « CE », eventueel gevolgd door de twee laatste cijfers van het jaar
waarin het merk aangebracht werd en het identificatienummer van de erkende
instelling die de CE-controle of het CE-toezicht houdt;

-

de maximale werkingsdruk in bar;

-

de maximale (Tmax) en de minimale werkingstemperatuur (Tmin) in °C;

-

de capaciteit van de V-recipiënt (in liter);

-

de naam of het merk van de fabrikant;

-

het type en de identificatie van de serie of van het lot van de recipiënt;

markt zijn gebracht
De drukapparaten of samenstellen die onder het voormelde koninklijk besluit van 13 juni 1999 vallen
en in overeenstemming zijn met dit besluit en die vóór 1 juni 2015 in de handel werden gebracht,
kunnen verder in bedrijf worden gesteld / op de markt worden aangeboden.
Uit hoofde van het voormelde koninklijk besluit van 13 juni 1999 door
conformiteitsbeoordelingsinstanties verstrekte certificaten en besluiten zijn uit hoofde van het besluit
van 11 juli 2016 geldig.
De drukapparaten of samenstellen die in overeenstemming zijn met de geldende Belgische
reglementering vóór 29 november 1999 en tot 29 mei 2002 op de markt zijn aangeboden kunnen
verder in bedrijf worden gesteld.

2.2.

Algemene exploitatievoorwaarden

-

De luchtcompressor mag niet in de stookplaats worden geplaatst en evenmin in andere
vertrekken waar er risico op oververhitting aan meer dan 35 °C is om een hoger rendement
van de installatie te garanderen.
De luchtcompressor moet in een voldoende geventileerde ruimte worden geplaatst.

-

Het is absoluut noodzakelijk luchtcompressoren met bijbehorende drukvaten die in de
openlucht staan tegen slechte weersomstandigheden te beschermen.

-

Het is strikt verboden om een drukvat in de nabijheid van een opslagplaats voor ontvlambare
of gevaarlijke stoffen te plaatsen.

-

Het drukvat dient zo geplaatst te worden dat elke risico op toevallig omvallen vermeden wordt.
Indien nodig wordt het stevig aan de grond of aan een andere stabiele structuur vastgemaakt.

-

De luchtcompressor of het drukvat is uitgerust met een drukschakelaar die de
luchtcompressie stopzet zodra de maximale werkingsdruk wordt bereikt.
Als er mogelijk mensen in de buurt van de inrichtingen komen, dan neemt men de
noodzakelijke maatregelen om de toegang tot het drukvat te verhinderen (hekwerk of andere).

-

Als het drukvat zich in de nabijheid van een verkeersas bevindt, neemt men alle noodzakelijke
maatregelen om te vermijden dat een voertuig of een systeem voor ladingtransport in
aanrijding met het drukvat zou komen (installatie van verkeersbakens, hekwerken, muurtjes,
...).
Bij de inontvangstneming van een nieuw drukvat vergewist de exploitant er zich van dat het
vat een gebruiksaanwijzing van de fabrikant bijgeleverd kreeg.

2.3.

Akoestische en elektrische isolatie
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-

Alle maatregelen worden genomen om te vermijden dat de trillingen van de
luchtcompressoren overslaan op de muren, de vloeren van het gebouw, op de naburige
Het is in het bijzonder aangewezen om de luchtcompressor op een silent-bloc te plaatsen.

-

De elektrische motoren van de luchtcompressoren moeten zo afgesteld worden dat het
gebruik zo weinig mogelijk lawaai maakt.

2.4.

Voorwaarden voor de installatie van nieuwe drukapparatuur

-

Om het energieverbruik van de drukapparatuur tot het noodzakelijke minimum beperkt te
houden installeert de uitbater de voor zijn bedrijf beste beschikbare technologieën.
Hij let er dan ook op dat:
de luchtdrukproductie aangepast is aan de vraag in zijn bedrijf en dat het drukvat
in functie van het luchtdebiet dat nodig is voor de inrichting correct wordt
gedimensioneerd. Het volume van het drukvat ligt zo dicht mogelijk bij het
onderstaande theoretische volume om de leegloop te verminderen:
Ideaal volume: VOLUME tan k ( l )

15

Debiet (l / s)

er hogerendementstechnologieën komen (luchtcompressoren met dubbele
motoren met een hoog conversierendement (label IE2, IE3 en/of er
desgevallend een gepaste regelmodus komt (beweging/stilstand, ...);
het drukapparaat met de volgende voorzieningen is uitgerust:
een of meerdere veiligheidskleppen die opengaan bij een druk die
lager of hoger is dan de maximale werkingsdruk en die verhinderen
dat de druk hoger wordt dan de maximale werkingsdruk vermeerderd
met 10 % ;
een goed zichtbaar geplaatste manometer waarvan de schaal een
zeer duidelijk kenteken met de maximale werkingsdruk draagt;
een ontluchtingskraan.

In geval van een persluchtproductiecentrale (persluchtnet) zijn de onderstaande
voorwaarden ook van toepassing:
-

Het persluchtnet moet aangepast zijn aan de persluchtbehoeften en heeft de volgende
kenmerken:
Het gesloten netwerk heeft een lichte helling.
(Het) drukvat(en) wordt/worden direct onder de luchtcompressor(en) geplaatst om
fluctuaties van het luchtdebiet te beperken.
Afsluitkranen die het mogelijk maken om een deel van het circuit te isoleren (werken,
...) worden voorzien.
Ontluchtingskranen worden voorzien op de lage punten.
Een droogapparaat wordt voorzien om de condensatie in het circuit te beperken
Zo dicht mogelijk bij de gebruikers worden filters voorzien.

-

Voor nieuwe persluchtproductiecentrales van meer dan 20 kW op eenzelfde circuit moet de
exploitant in functie van de belasting een luchtdrukmodulatiesysteem installeren, om zo de
werkingsduur bij leegloop beperkt te houden (met name door een dimensionering van de
drukvaten aangepast aan het debiet van de installatie, het gebruik van
hoogrendementstechnologieën (luchtcompressoren uitgerust met motoren van het type IE 2 of
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IE 3, de afwisseling van de snelheid van de schroefcompressoren of door de trapsgewijze
afstelling van de zuigercompressoren).
-

Voor alle nieuwe persluchtproductiecentrales van meer dan 50 kW zal een
energierecuperatiesysteem worden geïnstalleerd. Deze energie wordt gerecupereerd via het
luchtcircuit (verwarming van de lokalen) of het watercircuit (voorverwarming van de
warmwaterproductie) d.m.v. een warmtewisselaar.

3.

Wijziging

Vooraleer er wijzigingen komen aan of een ingreep gebeurt bij de luchtcompressoren en de drukvaten
dient de exploitant dit bij Leefmilieu Brussel aan te vragen.
Onder « transformatie» verstaat men:
- verhoging van het vermogen van de luchtcompressoren (door toevoeging of vervanging),
- verhoging van het volume in de drukvaten (door toevoeging of vervanging),
- verplaatsing van drukvaten of luchtcompressoren,
- vervanging of vastlassen van extra onderdelen op het reservoir

B.8.

EXPLOITATIEVOORWAARDEN VOOR GASTANKS EN
VERBONDEN MET EEN AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

-FLESSEN

VOOR BLUSGASSEN

De exploitatievoorwaarden voor gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een
automatisch blussysteem zijn die van het besluit van 04 april 2019, waarin de voorwaarden voor de
exploitatie van gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem
worden vastgelegd (Belgisch Staatsblad van 16/04/2019).
De exploitatievoorwaarden worden opgelegd door:
anks en - verordening (EU) nr. 517/2014, alleen voor gefluoreerde broeikasgassen.
-flessen voor blusgassen
verbonden met een automatisch blussysteem.
Deze gids kan worden geraadpleegd op de website van Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-exploitatievoorwaarden
Deze gids is bedoeld om de geldende voorschriften toe te lichten. De raadpleging van deze gids
-flessen voor
blusg
Alle voorwaarden in deze vergunning zijn ofwel een herinnering, ofwel bijkomende voorwaarden.

1.

BEHEER

1.1.

Oplevering van gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch
blussysteem

De nieuw geïnstalleerde automatische blussystemen moeten onmiddellijk na hun indienststelling aan
een dichtheidscontrole worden onderworpen.
De technicus levert het certificaat van de dichtheidscontrole af.
Een exemplaar van elk document wordt in het register bijgehouden (zie punt 1.2.4.) 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
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1.2.1.

Algemeen

Indien de installaties blusgassen van het HFK-type (gefluoreerde broeikasgassen) bevatten, worden
de werkzaamheden aan gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch
blussysteem uitgevoerd door een brandbeveiligingstechnicus die beschikt over een certificaat
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 304/2008 (artikel 4) en die werkt in een onderneming die
beschikt over een certificaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 304/2008 (artikel 8).
Deze werken kunnen het volgende inhouden:
- de installatie;
- het onderhoud en de herstelling van de gastanks en -flessen voor blusgassen;
- de terugwinning van de vloeistof;
- de dichtheidscontroles.
Deze werken worden door de gecertificeerde brandbeveiligingstechnicus in het register geregistreerd.
1.2.2.

Controle van de tanks en de flessen
A.

Controles voor alle types blusgassen

De exploitant van een automatisch blussysteem dat inert gas, CO2 of HFK's bevat, dient een controlesysteem
te installeren om beschadigingen en vermoedelijke lekken in het automatisch blussysteem op te sporen.
Dat systeem kan bestaan uit:
1° een drukmetingssysteem (manometers);
2° een systeem voor het meten van het gewicht van de recipiënten met blusmiddel (weegschaal ...);
3° een vast systeem voor het opsporen van lekken;
4° of elk ander systeem.
Alle nieuw geïnstalleerde automatische blussystemen moeten onmiddellijk na hun indienststelling aan een
dichtheidscontrole worden onderworpen.
B.

Controles voor blusgassen van het type HFK

Exploitanten van apparatuur die HFK's in hoeveelheden van 5 ton CO 2-equivalent of meer bevat,
zorgen ervoor dat deze apparatuur op lekken wordt gecontroleerd.
Tabel met de verschillende frequenties voor het uitvoeren van lekcontroles:

HFK-lading
Zonder lekdetectiesysteem
Met lekdetectiesysteem

-eq
eq)
12 maanden
24 maanden

-eq
6 maanden
12 maanden

-eq**
3 maanden
6 maanden

* De goede werking van lekdetectiesystemen moet om de 12 maanden worden gecontroleerd.
2-equivalent is een vast lekdetectiesysteem verplicht.

Hermetisch afgesloten apparatuur die HFK's in hoeveelheden van minder dan 10 ton CO 2-equivalent
bevat, is niet onderworpen aan lekcontroles uit hoofde van dit artikel, op voorwaarde dat de
apparatuur als hermetisch afgesloten wordt geëtiketteerd.
Aan de verplichtingen met betrekking tot de lekcontroles voor flessen en tanks van automatische
blussystemen wordt geacht te zijn voldaan, indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
a) het bestaande inspectiesysteem voldoet aan de norm ISO 14520 of ISO 15004; en
b) de brandbeveiligingsapparatuur wordt zo vaak geïnspecteerd als in bovenstaande tabel is
voorgeschreven.
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1.2.3.

Reparatie van lekken

De lekken die in de automatische blussystemen worden vastgesteld, moeten zo snel mogelijk worden
gerepareerd. Onmiddellijk na de reparatie wordt een nieuwe dichtheidscontrole uitgevoerd. 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, ondergaan de automatische
blussystemen een bijkomende dichtheidscontrole binnen de maand volgend op de reparatie van een
lek teneinde de efficiëntie van de reparatie te testen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de
delen van het systeem die het meest onderhevig zijn aan lekken.
Deze bijkomende controle mag niet op de dag van de reparatie plaatsvinden.
1.2.4.

Register

De exploitanten van automatische brandblusinstallaties dienen een register bij te houden, waarvoor zij
de verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de algemene verordening inzake
gegevensbescherming.
Dat register moet worden ingevuld door de technicus die belast is met het onderhoud van het
automatisch blussysteem en moet de volgende gegevens in detail vermelden:
1° de naam, het adres en het telefoonnummer van de exploitant;
2° de datum van indienststelling van het automatisch blussysteem, met vermelding van het type
blusgas en de geïnstalleerde capaciteit, per fles en per systeem;
3° het type en de datum van de interventies: onderhoud, herstellingen, controles en definitieve
verwijdering van de blusgassen;
4° de hoeveelheid, de aard en het type toegevoegd of gerecupereerd gas;
5° een beschrijving en de resultaten, in voorkomend geval, van de dichtheidscontroles en de
gebruikte methodes;
6° de naam van de technicus die aan het automatische blussysteem heeft gewerkt en, voor
systemen die HFK's bevatten, het certificaatnummer van de technicus, overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 304/2008;
7° de naam van het bedrijf waarvoor de in het vorige punt bedoelde technicus werkt en, voor
Verordening (EG) nr. 304/2008.
De exploitanten van automatische blussystemen die gassen van het type HFK bevatten, moeten
tevens de volgende informatie registreren:
1° de hoeveelheid blusgas per automatisch blussysteem, uitgedrukt in ton CO2-equivalent.
2° het land of de regio die het certificaat van de technicus heeft afgeleverd in overeenstemming
met verordening (EG) nr. 304/2008 en, in voorkomend geval, een vertaling van het certificaat in het
Frans of het Nederlands.
De datums en de resultaten van de verschillende testen en proeven moeten bij het register worden
gevoegd.
Deze registers en documenten bevatten informatie over de 5 laatste exploitatiejaren en worden op
aanvraag ter beschikking gesteld van de bevoegde overheid.
1.2.5.

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,
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moet deze worden opgevangen door een gekwalificeerde koeltechnicus en overgegoten in recipiënten
die speciaal voor dat doel ontworpen zijn en als dusdanig zijn geëtiketteerd.
De gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem die definitief
buiten dienst zijn gesteld, worden binnen een termijn van twee jaar ontmanteld.

2.

ONTWERP

2.1.

Opslag van de flessen en/of tanks van de automatische blussystemen

De opslagzone voor de blusgastanks of -flessen:
1° mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt;
2° moet correct verlicht en verlucht zijn.
De tanks en de flessen zijn beschermd tegen opwarming afkomstig van zonnestralen of elke andere
bron.
Een zichtbaar bericht of het overeenkomstige pictogram verbiedt de toegang tot de tanks en flessen
voor personen die niet tot de inrichting behoren en personen die er niet vanwege hun dienst moeten
zijn.
De vloer van de zone waar de tanks en flessen zich bevinden, bestaat uit een resistent en waterdicht
materiaal dat zodanig is aangebracht dat de stabiliteit van de recipiënten er gegarandeerd is.
De vloer wordt permanent proper gehouden.
De vloer mag zich niet onder de grond bevinden. Er kan echter een afwijking van dit voorschrift
worden toegekend op basis van een gemotiveerde aanvraag bij Leefmilieu Brussel. In dat geval moet
de aanvraag een risicoanalyse bevatten die bewijst dat er geen risico is voor het publiek.
De tanks en flessen van het blussysteem, vol of leeg, worden permanent vastgezet.
In of in de nabijheid van de opslagzone worden uitbatingsinstructies uitgehangen.
Deze instructies bevatten minstens:
1° de naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het systeem;
2° de gebruiks- en onderhoudsinstructies en de relevante gegevens voor de installatie;
3° de gebruiksaanwijzing van het gasblussysteem met een leidingenschema;
4° een algemeen plan met de beschermde zones.
Het gebruik van automatische blussystemen met CO2 is verboden voor de bescherming van lokalen
die toegankelijk zijn voor het publiek.
Op de tanks en flessen worden bovendien minstens de volgende vermeldingen aangebracht:
1° de naam van het bedrijf dat de tanks en flessen heeft geïnstalleerd;
2° het type gas, de hoeveelheid gas en voor gassen van het type HFK, de hoeveelheid in ton CO2equivalent.

3.

WIJZIGINGEN

De exploitant moet, vóór elke wijziging, een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel en de
goedkeuring ervan verkrijgen. Onder "transformatie" wordt verstaan:
-

wijziging van de gegevens met betrekking tot de indeling van de gastanks en -flessen voor
blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem (hoeveelheid en type blusgas);
verplaatsing van gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch
blussysteem;
ontmanteling van een automatisch blussysteem.
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B.9.
1.
1.1.

VOORWAARDEN

BETREFFENDE DE OPSLAG VAN VERPLAATSBARE GASRECIPIËNTEN
IN EEN SPECIFIEK LOKAAL IN EEN GEBOUW
DEFINITIES

Gasgroepen: de gassen onder druk in een recipiënt in een vloeibaar gemaakte,
samengeperste of opgeloste vorm zijn opgedeeld in 4 groepen volgens de
gevarenpictogrammen die worden vermeld op het etiket van het product
Groep 1: ontvlambare en/of ontplofbare gassen

Gevarenpictogrammen: GHS 01, GHS 02
Gevaaraanduidingen: H200, H201, H202, H203, H204, H220, H222, H223, H230, H231: LPG,
Groep 2: giftige gassen
Gevarenpictogrammen: GHS 06, GHS 08, GHS 09
Gevaaraanduidingen: H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360,
Groep 3: oxiderende gassen
Gevarenpictogram: GHS 03
Gevaaraanduidingen: H242 of H270 : O2, NOX
Groep 4: andere gassen

2.

Beheer

2.1. Opslaglokaal
2.1.1.
2.1.2.

Het opslaglokaal is uitsluitend voorbehouden voor de opslag van verplaatsbare
gasrecipiënten.
Voor een optimale ventilatie van de inrichtingen moeten de ventilatieroosters regelmatig
worden gereinigd.

2.2. Gasflessen
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

De exploitant zorgt ervoor dat de gasflessen die na 01/07/2006 in ontvangst werden genomen
(voor industriële en medische doeleinden), met uitzondering van degene met vloeibaar
gemaakte petroleumgassen en brandblusgassen, een etiket dragen en zijn voorzien van een
kleurcode overeenkomstig de norm NBN EN 1089-3, om te allen tijde minstens de inhoud van
de flessen en de daarmee verbonden risico's te kunnen bepalen.
Het is verboden om de etiketten op de flessen te verwijderen waarop de naam van het gas
wordt vermeld.
De flessen moeten verticaal worden opgeslagen en worden vastgemaakt aan een muur met
een geïsoleerde ketting of een niet-elektrisch geleidende riem of in een daartoe bestemd rack
worden geplaatst.
Het is verboden om elke handeling van overheveling, vulling of herstel van flessen uit te
voeren.
De exploitant ziet erop toe dat de flessen uit de buurt van zout of elke andere corroderende
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stof worden gehouden.
Het is ten strengste verboden om de flessen met acetyleen horizontaal te stockeren, zelfs
tijdelijk of tijdens de hantering.
2.2.7. Met uitzondering van flessen die in een daarvoor bestemd rek worden bewaard, de volle
flessen worden gescheiden van de lege flessen, bij voorkeur in een ander lokaal dat voldoet
aan dezelfde voorwaarden, en minstens in daartoe bestemde afzonderlijke zones. Elke lege
fles moet worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door middel van het opschrift "LEEG" op het
lichaam van de fles.
2.2.8. Voor de opslagplaatsen waar meer dan 1000 liter verschillende gassen zijn gestockeerd (lege
en volle flessen samen), behalve de flessen die in een daarvoor bestemd rek worden
bewaard, moeten de lege flessen worden gegroepeerd per type van gas, dit wil zeggen dat
alle lege flessen die gassen van dezelfde groep hebben bevat, zoals bepaald in punt 1,
moeten worden samen gezet.
2.2.9. De exploitant zorgt ervoor dat de kranen van de opgeslagen flessen, met inbegrip van die van
de lege flessen, goed worden gesloten en bestand zijn tegen mechanische schokken.
2.2.10. Om ongevallen te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan in te perken, worden de
gasflessen met de gepaste voorzichtigheid gehanteerd en vervoerd.
2.2.6.

2.3. Veiligheidsinformatieblad
2.3.1.
2.3.2.

De exploitant moet een register van veiligheidsinformatiebladen bijhouden voor de
verschillende aanwezige gassen in zijn opslagplaats.
De maatregelen die worden voorgeschreven in de veiligheidsinformatieblad moeten worden
nageleefd, in het bijzonder die betreffende:
de brandveiligheid: preventieve en brandbestrijdingsmaatregelen,
de preventieve maatregelen en de maatregelen die moeten worden genomen bij een lek
of een accidentele lozing,
de opslag en de hantering,
de stabiliteit en de reactiviteit (onverenigbaarheden).

3.

Ontwerp van de lokalen

3.1.

Bouw van de lokalen

3.1.1.

Een opslagplaats voor gasflessen mag niet in de kelder worden geïnstalleerd.
De opslag van ontvlambare of giftige gassen (groepen 1 en 2 bepaald in punt 1) is ook
verboden boven, onder en in een bewoond lokaal.
De vloer van de opslagplaats voor gassen die zwaarder zijn dan de lucht, mag over zijn hele
omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein en mag geen openingen of goten
bevatten.
De minimale veiligheidsafstand tussen de gasopslagplaats en rioleringen, behalve als ze
voorzien zijn van een luchtafsluiter die in alle omstandigheden werkt, moet het volgende zijn:

3.1.2.

3.1.3.

Groep 1
GHS 01,
GHS 02

5m 10 000l)
7,5m (>10
000l)
3.1.4.

Groep 2
GHS 06,
GHS 08,
GHS 09

7,5m

Groep 3
GHS 03

5m

GROEP 4
Andere
gassen

2m

De vloer van de opslagplaats bestaat uit een bestendig materiaal dat zodanig is geplaatst dat
de stabiliteit van de recipiënten is verzekerd.
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3.1.5.
3.1.6.

In de opslaglokalen mogen enkel elektrische verlichtingsmiddelen worden gebruikt.
Voor de bestaande gebouwen of de gebouwen in opbouw op 1 juni 1972 zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
De opslaglokalen zijn afgescheiden van de rest van het gebouw met muren,
scheidingswanden, vloeren en plafonds met een brandweerstand van minstens 1/2 uur.
In deze opslagplaatsen zijn de openingen in de muren en de wanden die ze afscheiden
van de rest van het gebouw, uitgerust met deuren die een brandweerstand van minstens
1/2 uur hebben. Deze deuren zijn voorzien van een automatisch sluitsysteem en mogen
niet zijn uitgerust met voorzieningen die het mogelijk maken om ze open te houden.

3.1.7.

Voor de gebouwen waarvan de bouw werd aangevat na 1 juni 1972 zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
De lokalen moeten zich bevinden in gebouwen waarvan de dragende elementen, muren,
scheidingswanden, vloeren, plafonds, verlaagde plafonds en trappen voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de dragende elementen (dragende muren en vloeren, zuilen en balken van het
gebinte) hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. In gebouwen zonder
verdieping hebben de dragende elementen een brandweerstand van minstens 1/2
uur;
de muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds die geen dragende elementen
vormen en de balken van het dakgebinte hebben in elk geval een brandweerstand van
minstens 1/2 uur;
de verlaagde plafonds zijn vervaardigd uit onbrandbare materialen of aan beide zijden
bedekt met een onbrandbare bekleding en hun ophangelementen zijn onbrandbaar;
de trappen zijn in metselwerk, in beton of in andere onbrandbare materialen.
De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer andere ernstige risico's in
verband met de veiligheid hiertoe nopen.
De lokalen worden van het gebouw gescheiden door muren, scheidingswanden, vloeren en
plafonds met een brandweerstand van minstens 1 uur en zijn enkel voorzien van de
openingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie en de veiligheid.
In deze openingen worden deuren geplaatst met een brandweerstand van minstens 1/2 uur.
Deze deuren sluiten automatisch. Zij beschikken over geen enkel toestel dat het mogelijk
maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden om ze te
laten openstaan.
Wanneer het gebouwgedeelte waarin deze lokalen zich bevinden van de rest van het gebouw
is afgescheiden met muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds met geen enkele opening
of enkel openingen die door een veiligheidssas worden afgesloten, zijn voorzien van deuren
met een brandweerstand van minstens 1/2 uur en zich op een afstand van minstens 2 meter
van elkaar bevinden, dient enkel dit deel te voldoen aan de voorgaande bepalingen. De
muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds die voor de afscheiding zorgen en de sassen,
hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. De deuren van de sassen gaan automatisch
dicht. Zij beschikken over geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand
vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden om ze te laten openstaan.

3.2.

Veiligheidsafstanden tussen de gasgroepen

3.2.1.

Als er zich in de opslagplaats gassen van verschillende groepen (zoals vastgelegd in punt 1)
bevinden, wordt er tussen elke gasgroep een veiligheidsafstand (in meter) gelaten,
overeenkomstig de volgende tabel:
Groep 1
GHS 01, GHS 02
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GROEP 1
GHS 01, GHS 02
GROEP 2
GHS 06, GHS 08, GHS
09
GROEP 3
GHS 03

5m

5m

5m

5m

7,5 m (>10.000 l)

GROEP 4
Andere gassen

7,5 m (>10.000 l)

0

0

0

3.2.2.

De scheidingsafstanden tussen de verschillende gastypes zijn niet van toepassing in het geval
van scheidingsconstructies REI 120 van minstens 2 m hoog, die minstens 0,5 m boven de
maximale hoogte van de opgeslagen flessen uitsteken.

3.3.

Bestemming van en toegang tot de ruimten

3.3.1.

In het opslaglokaal mogen enkel de gasreservoirs worden gestockeerd, evenals de installaties
die noodzakelijk zijn voor hun werking.
De deuren van de opslagplaats zullen opengaan in de evacuatierichting.
Op alle toegangsdeuren van het lokaal worden de volgende vermeldingen aangebracht:
een toegangsverbod voor onbevoegde personen,
de gevarenpictogrammen van de opgeslagen gassen,
het waarschuwingsbord "verboden te roken, vuur te maken of eender welke vlam
binnen te brengen",
de verplichting om de gepaste PBM te dragen (aanbevolen),
de opgeslagen hoeveelheden per gastype.

3.3.2.
3.3.3.

3.4.

Ventilatie

3.4.1.

De opslaglokalen moeten zodanig zijn ontworpen dat een efficiënte ventilatie kan worden
gegarandeerd die is aangepast aan de aard en de hoeveelheid van de opgeslagen gassen.
Onder efficiënte ventilatie wordt verstaan een ventilatiesysteem dat een luchtcirculatie in heel
het lokaal garandeert en in geval van lekken de permanente en gevaarlijke ophoping van gas
verhindert.
Wanneer een natuurlijke ventilatie in het lokaal mogelijk is, moet er voorrang aan worden
gegeven en moet dit gebeuren via openingen die rechtstreeks buiten uitkomen (zonder
bochtstukken) en zijn uitgerust volgens de onderstaande tabel:
Type van opgeslagen gas

Te plaatsen natuurlijke ventilatie
1 hoge dubbele ventilatie geplaatst

Gas lichter dan de lucht
in de hoogste punten van het lokaal
Gas zwaarder dan de lucht

1 lage dubbele ventilatie

Mengsel van gas lichter dan

1 hoge dubbele ventilatie en 1 lage dubbele
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en zwaarder dan de lucht

ventilatie

Als het niet mogelijk is om de lucht in de opslagplaats voor gasflessen rechtstreeks naar
buiten af te voeren, moet de exploitant een mechanisch luchtafvoersysteem installeren in het
lokaal, evenals brandwerende kokers tussen het gasopslaglokaal en het afvoerpunt naar
buiten.
De mechanische ventilatie moet gebeuren overeenkomstig de volgende tabel:
Type van opgeslagen gas

Te plaatsen mechanische ventilatie
1 luchtafvoer geplaatst

Gas lichter dan de lucht
in het hoogste punt van het lokaal
Gas zwaarder dan de lucht

1 lage luchtafvoer

Mengsel van gas lichter dan
1 hoge luchtafvoer en 1 lage luchtafvoer
en zwaarder dan de lucht

De verluchtingsopeningen die buiten uitkomen, zijn afgesloten met gaas of een rooster, en
mogen niet uitmonden in een ruimte waar het gas kan ontvlammen (voor de verluchtingen van
de opslagplaatsen voor ontvlambare gassen) of zich kan opstapelen.
3.5.

Brandveiligheid en -bescherming

3.5.1.
3.5.2.

De temperatuur in het lokaal mag niet meer dan 50°C bedragen.
De metalen reservoirs, ondersteunende elementen en toebehoren worden zodanig in de
grond gestopt dat de eventueel ontwikkelde statische elektrische lading kan wegvloeien.
De veiligheidszone moet te allen tijd vrij en in een goede staat van netheid worden gehouden
door een regelmatige schoonmaak.
Voor de reservoirs met cryogene gassen:

3.5.3.
3.5.4.

de reservoirs mogen zich niet op minder dan 10 meter van een bovengrondse leiding
bevinden die ontvlambare vloeistoffen of gassen vervoert;
de reservoirs met andere dan inerte gassen mogen zich in horizontale projectie niet op minder
dan 2 meter van ondergrondse leidingen bevinden.

4.

Wijzigingen

Vóór elke aanpassing van het type van gasopslagplaats moet de exploitant een aanvraag indienen bij
Leefmilieu Brussel en de toestemming krijgen. Onder "aanpassing" wordt onder meer verstaan:
de wijziging van de opgeslagen hoeveelheden gas,
de verandering van de aard van de opgeslagen gassen,
de verbouwing van het opslaglokaal (muren, deuren, ventilatie,...),
de verplaatsing van de opslagplaats.
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B.10. VOORWAARDEN

BETREFFENDE DE OPSLAG VAN VERPLAATSBARE GASRECIPIËNTEN

IN OPENLUCHT

1.

Definities

Wordt verstaan onder:
1.1. Opslagplaats in openlucht: oppervlakte voorzien voor de opslag van verplaatsbare recipiënten,
ten hoogste voor ¾ van de omtrek gesloten, dit wil zeggen dat er een opening of enkele
openingen van minstens één zijkant of 25% van de totale omtrek moeten bestaan.
1.2. Gasgroepen: de gassen onder druk in een recipiënt in een vloeibaar gemaakte, samengeperste
of opgeloste vorm zijn opgedeeld in 4 groepen volgens de gevarenpictogrammen die worden
vermeld op het etiket van het product
Groep 1: ontvlambare en/of ontplofbare gassen
Gevarenpictogrammen: GHS 01, GHS 02
Gevaaraanduidingen: H200, H201, H202, H203, H204, H220, H222, H223, H230, H231: LPG,

Groep 2: giftige gassen
Gevarenpictogrammen: GHS 06, GHS 08, GHS 09
Gevaaraanduidingen: H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360,

Groep 3: oxiderende gassen
Gevarenpictogram: GHS 03
Gevaaraanduidingen: H242 of H270 : O2, NOX
Groep 4: andere gassen

2.

Beheer

2.1. Gasflessen
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

De gasflessen die in ontvangst werden genomen na 01/07/2006 (voor industriële en medische
doeleinden), met uitzondering van degene met vloeibaar gemaakte petroleumgassen en
brandblusgassen, moeten het mogelijk maken om het soort gas in de flessen te identificeren
door middel van een etiket en een kleurcode die wordt gespecificeerd in de Europese norm
NBN EN 1089-3.
De flessen moeten verticaal worden opgeslagen en worden vastgemaakt aan een muur met
een geïsoleerde ketting of een niet-elektrisch geleidende riem of in een daartoe bestemd rack
worden geplaatst.
Het is verboden om de etiketten op de flessen te verwijderen waarop de naam van het gas
wordt vermeld.
Het is verboden om elke handeling van overheveling, vulling of herstel van flessen uit te
voeren.
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2.1.5.

Het is ten strengste verboden om de flessen met acetyleen horizontaal te stockeren, zelfs
tijdelijk of tijdens de hantering.
2.1.6. De exploitant ziet erop toe dat de flessen uit de buurt van zout of elke andere corroderende
stof worden gehouden.
2.1.7. Met uitzondering van flessen die in een daarvoor bestemd rek worden bewaard, de volle
flessen worden gescheiden van de lege flessen in een specifieke aparte ruimte. Elke lege fles
moet worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door middel van het opschrift "LEEG" op het
lichaam van de fles.
2.1.8. Voor de opslagplaatsen waar meer dan 1000 liter verschillende gassen zijn gestockeerd (lege
en volle flessen samen), behalve de flessen die in een daarvoor bestemd rek worden
bewaard, moeten de lege flessen worden gegroepeerd per type van gas, dit wil zeggen dat
alle lege flessen die gassen van dezelfde groep hebben bevat, zoals bepaald in punt 1,
moeten worden samen gezet.
2.1.9. De exploitant zorgt ervoor dat de kranen van de opgeslagen flessen, met inbegrip van die van
de lege flessen, goed worden gesloten en bestand zijn tegen mechanische schokken.
2.1.10. Om ongevallen te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan in te perken, worden de
gasflessen met de gepaste voorzichtigheid gehanteerd en vervoerd.
2.2. Veiligheidsinformatieblad
2.2.1.
2.2.2.

De exploitant houdt een register van veiligheidsinformatiebladen bij voor de verschillende
aanwezige gassen in zijn opslagplaats.
De maatregelen die worden voorgeschreven in de veiligheidsinformatieblad moeten worden
nageleefd, in het bijzonder die betreffende:
de brandveiligheid: preventieve en brandbestrijdingsmaatregelen,
de preventieve maatregelen en de maatregelen die moeten worden genomen bij een lek
of een accidentele lozing,
de opslag en de hantering,
de stabiliteit en de reactiviteit (onverenigbaarheden).

3.

Ontwerp van de installaties

3.1. Inrichting
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

De vloer van de opslagplaats mag over zijn volledige omtrek niet lager liggen dan het
omliggende terrein en mag geen openingen of goten bevatten.
De vloer van de opslagplaats bestaat uit een bestendig materiaal dat zodanig is geplaatst dat
de stabiliteit van de recipiënten is verzekerd. Een bekleding in asfalt en de opslag van flessen
in een metalen "rack" worden echter beschouwd als zijnde in overeenstemming met dit
voorschrift.
De omtrek van de opslagzone wordt duidelijk afgebakend door permanente vloermarkeringen.
Voor de opslag in een afgesloten ruimte (muur/traliewerk,...) is er geen vloermarkering nodig.
In de opslagplaats mogen enkel elektrische verlichtingsmiddelen worden gebruikt.

3.2. Brandveiligheid en -bescherming
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

De installatie mag zich in geen geval onder een hoogspanningslijn bevinden, behalve indien
er voorzorgen zijn genomen om elk accidenteel contact tussen de kabel en het (de)
reservoir(s) te vermijden.
De flessen worden beschermd tegen de inwerking van zonnestralen of de straling van om het
even welke warmtebron met behulp van een reflecterende verf of een dak dat bestaat uit een
licht materiaal. Dit dak is verplicht voor de opslagplaatsen waar acetyleen aanwezig is. De
temperatuur in de opslagplaats mag nooit meer dan 50°C bedragen.
De vloer van de plaats waar gassen worden opgeslagen die zwaarder zijn dan de lucht, mag
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3.2.4.
3.2.5.

over zijn volledige omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein.
De veiligheidszone moet te allen tijd vrij en in een goede staat van netheid worden gehouden
door een regelmatige schoonmaak.
Als er zich in de opslagplaats meerdere reservoirs met gassen van verschillende groepen
bevinden, moet er tussen elke gasgroep een veiligheidsafstand worden gelaten.

Minimale veiligheidsafstanden afhankelijk van het gastype
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

7,5 m

5m

2m

Minimale veiligheidsafstand tussen de
gasopslagplaats en:
opslagplaatsen voor ontvlambare
of brandbare stoffen,
vonkbronnen
(gereedschap,
elektrische toestellen die niet
voldoen aan de ATEX-richtlijn,
enz.),
openbare wegen en omliggende
eigendommen,
bewoonde lokalen,
rioleringen, behalve als ze zijn
voorzien van een luchtafsluiter die
in alle omstandigheden werkt.
3.2.6.

7,5 m
(>10.000 l)

Voor de reservoirs met cryogene gassen:
de reservoirs mogen zich niet op minder dan 10 meter van een bovengrondse leiding
bevinden die ontvlambare vloeistoffen of gassen vervoert;
de reservoirs met andere dan inerte gassen mogen zich in horizontale projectie niet op minder
dan 2 meter van ondergrondse leidingen bevinden.

Minimale veiligheidsafstanden tussen gassen van verschillende groepen
Groep 1
GHS 01, GHS 02

GROEP 1
GHS 01, GHS 02
GROEP 2
GHS 06, GHS 08, GHS
09
GROEP 3
GHS 03
GROEP 4
Andere gassen

Groep 2
Groep 3
GHS 06, GHS 08, GHS GHS 03
09
5m

5m

7,5 m (>10.000 l)
0

7,5 m (>10.000 l)

5m

5m
0

0

Behoudens andersluidend advies van de DBDMH mogen de veiligheidsafstanden tussen gassen van
verschillende groepen worden verkleind door de bouw van een brandwerende wand (REI 120) van
minstens 2 m hoog, die minstens 0,5 m boven de maximale hoogte van het reservoir uitsteekt. Tussen
de reservoirs en de wand moet een vrije doorgang van één meter worden gelaten.
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3.2. Brandbescherming
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

De exploitant ziet erop toe dat de nodige blusmiddelen, eventueel vastgelegd met de
brandweer, aanwezig zijn en zijn aangepast aan de opgeslagen gastypes.
Pictogrammen betreffende brandpreventie en -bestrijding worden op goed zichtbare plekken
opgehangen.
Deze voorzieningen moeten:
onderhouden en in goede staat van werking worden gehouden,
beschikken over een debiet en een aantal dat in verhouding is met de omvang
van de opslagplaats,
op geschikte, gemakkelijk bereikbare en goed aangegeven plaatsen zijn
geïnstalleerd.

3.3. Toegang tot en bescherming van de gasflessen
3.3.1.

3.3.2.

4.

Indien de gasopslagplaats zich in de buurt van doorgangsplaatsen van voertuigen bevindt,
moeten de reservoirs worden beschermd tegen de bewegingen van voertuigen door middel
van een voldoende sterke fysieke bescherminrichting, rekening houdend met de lokale
verkeerssituatie.
Rond de opslagplaatsen voor reservoirs van meer dan 1000 liter in openlucht dient er een
stevige en onbrandbare, gedeeltelijk of volledig afgerasterde omheining van minstens 2 meter
hoog te worden aangebracht die de correcte ventilatie van de installatie niet verhindert. Deze
omheining moet op slot worden gedaan. Op de omheining worden de volgende vermeldingen
aangebracht:
een toegangsverbod voor onbevoegde personen,
de gevarenpictogrammen van de opgeslagen gassen,
het waarschuwingsbord "verboden te roken, vuur te maken of eender welke vlam binnen
te brengen",
de opgeslagen hoeveelheden per gastype.

Wijzigingen

Vóór elke aanpassing van het type van gasopslagplaats moet de exploitant een aanvraag indienen bij
Leefmilieu Brussel en de toestemming krijgen. Onder "aanpassing" wordt onder meer verstaan:
de verandering van de hoeveelheid opgeslagen gassen,
de verandering van de aard van de opgeslagen gassen,
de verplaatsing van de opslagplaats.

B.11. VOORWAARDEN

BETREFFENDE DE BESTAANDE NIET

INGEGRAVEN STOOKOLIE

OPSLAGTANKS

De ondernemingsvoorwaarden
besluit betreffende de opslag van ontvlambare
vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof
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.
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De uitbatingsvoorwaarden voor de stookolie opslagtank zijn deze van het besluit van de Brusselse
er
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.

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.
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
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opslagtanks niet hersteld zijn dan worden ze definitief buiten werking gesteld. De daartoe te
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.

Beslissing nr. 1.749.452

Pagina 43 op 71

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.12. EXPLOITATIEVOORWAARDEN BETREFFENDE DE OPSLAG VAN KETELWATER
1.

De reservoirs zijn zo ontworpen dat ze het leefmilieu niet verontreinigen..
De houders worden geplaatst in een lekvrije kuip, vervaardigd uit onbrandbare materialen, met
een inhoudsvermogen dat ten minste gelijk is aan het volume van de grootste houder.
Alle installaties zoals pompen en pijpleidingen dienen boven de inkuiping te worden
geïnstalleerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient elke mogelijke lek te worden opgevangen en
afgevoerd naar de inkuiping.

2.

Het verspillen van olie tijdens werkzaamheden wordt met alle mogelijke maatregelen beperkt.

3.

Indien mocht blijken dat de houder een risico op watervervuiling inhoudt, wordt hij onmiddellijk
buiten gebruik gesteld en geledigd.

4.

Voor het verwijderen van het gebruikte ketelwater is de uitbater verplicht beroep te doen op
een erkend afvalverwijderaar.
De attesten van ophaling dienen gedurende 5 jaar te worden bewaard om te kunnen worden
voorgelegd aan controlerende instanties.

1

opslagplaats: opslagtank of geheel van opslagtanks die op dezelfde site staan en onder de
verantwoordelijkheid van dezelfde uitbater vallen.
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B.13. EXPLOITATIEVOORWAARDEN

BETREFFENDE

WERKPLAATSEN

VOOR

METAALBEWERKING

1.

BEHEER
1° De vloer van de werkplaats wordt dagelijks vrijgemaakt van alle afval en vuil (snippers,
schilfers, zaagsel), dat er zich heeft opgehoopt.
2° De snippers, schilfers, het zaagsel en ander metaalafval moeten in afwachting van hun
verwijdering worden opgeslagen in waterdichte houders, beschut tegen de regen.
Indien er op voorhand een lek van deze afvalstoffen is ontstaan, moeten alle maatregelen
worden genomen om elke verspreiding van olie en/of vervuilende stoffen in de riolen, de
bodem en het grondwater te vermijden.
3° De uitbater zorgt voor alle nodige maatregelen, middelen en voorzieningen om in geval van
een lek of onopzettelijke lozing de snijolie te kunnen recupereren of opnemen (gebruik van
absorberende stoffen zoals houtzaagsel, zand, doeken, ...).
4° De volgende afvalstoffen moeten worden verwijderd door een erkend ophaler van gevaarlijk
afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
a. gebruikte snijolie en onderhoudsolie;
b. vuile absorberende stoffen;
c. afvalwater afkomstig van de schrobmachine (indien de vloer met behulp van een
dergelijke machine wordt gereinigd).

2.

ONTWERP
1° De vloerbedekking van de werkplaats bestaat uit harde materialen die ondoorlatend zijn voor
snijolie en alle andere stoffen die in de werkplaats kunnen worden gebruikt.
2° De motors en apparaten die trillingen veroorzaken, staan ver van scheidingsmuren. De nodige
maatregelen worden genomen om te vermijden dat de trillingen, inherent aan de exploitatie
van de inrichting, de stabiliteit van de constructies schaden of de buurt last berokkenen.
Ze worden indien nodig op geluiddempende blokken geplaatst.
3° Eventuele bijbehorende woningen mogen niet via de werkplaats toegankelijk zijn. De
bijbehorende woningen bevatten bijgevolg ten minste één toegang die onafhankelijk is van die
van de werkplaats.

B.14. EXPLOITATIEVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE NOODAGGREGATEN
1.

BEHEER
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.
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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.
Ongevallen
Wanneer er per ongeluk stookolie wordt gemorst, neemt de exploitant de noodzakelijke maatregelen
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
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.
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.
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.
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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).
Reservetank en brandstofbevoorrading
De reservertanken, die niet integraal deel uitmaken van het noodaggregaat, zijn onderworpen aan de
voorwaarden hernomen in artikel 4, § B.11.
De toevoerleidingen en dagreservoirs die integraal deel uitmaken van de noodaggregaten worden niet
beschouwd als reservetank.
Zonder afbreuk te doen aan de meest strikte voorwaarden opgelegd door de DBDMH, en in afwijking
van punt 3.4, worden de bestaande reservetanken, met een maximumcapaciteit van 3.000 liter,
toegelaten in het lokaal van het noodaggregaat. In het geval van een wijziging van de ruimte, moeten
alle maatregelen getroffen worden om de reservetank te scheiden van het noodaggregaat
(afzonderlijk lokaal). In dit geval, wordt een aanduiding met het aantal en het type van de tanks op de
deur van het technisch lokaal aangebracht.
Luchtlozingen
De verbrandingsgassen worden via luchtdichte leidingen afgevoerd.
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.
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.
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.15. EXPLOITATIEVOORWAARDEN BETREFFENDE 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.
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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.
1.1.

BEHEER
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
1.2.1.

Algemeen

Werken aan koelinstallatie
koeltechnicus die werkt in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf.
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;
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
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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;
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
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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 het BIM en er de
toelating
-

wijziging van de gegevens met betrekking tot de classificatie van de koelinstallaties
(hoeveelheid en type vloeistof, elektrisch vermogen van de compressoren);
verplaatsing van koelinstallaties;
ontmanteling van een koelinstallatie.

B.16. UITBATINGSVOORWAARDEN VOOR DE STATISCHE TRANSFORMATOREN
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.
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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

In het geval van mechanische ventilatiesystemen worden de ventilatoren geregeld door een
temperatuurvoeler.
3.4.

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:
-

4.

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.

WIJZIGING VAN DE INSTALLATIES

De exploitant moet voorafgaand aan elke wijziging een toelating aanvragen bij Leefmilieu Brussel en
-

De vervanging van de transformator;
De verplaatsing van de transformator;
De verbouwing van het lokaal.
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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.:
-

2.

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

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:
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-

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:
Lsp
N
Spte

Periode A
51
30
84

Periode B
51
20
78

Periode C
45
20
78

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.

Beslissing nr. 1.749.452

Pagina 54 op 71

Een meetmethode die goedgekeurd is door Leefmilieu Brussel is voorgesteld in de bijlage

C.2.

VOORWAARDEN

MET BETREKKING TOT 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.
Het lozingswater mag geen van volgende elementen bevatten:
textielvezels
kunststofverpakkingsmateriaal
vast organisch of anorganisch huishoudelijk afval
minerale oliën, afvaloliën, ontvlambare producten, vluchtige oplosmiddelen, verf, geconcentreerde
elke andere stof die het rioolwater giftig of gevaarlijk kan maken
meer dan 0,5 g/l aan andere stoffen extraheerbaar met petroleumether

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.
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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
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 parkeerplaatsen mogen enkel bestemd worden voor de werknemers en bezoekers van de
site.

1.2

Het is verboden de parkeerplaatsen ter beschikking te stellen van kantooractiviteiten,
activiteiten i.v.m. de productie van immateriële goederen of hoogtechnologische activiteiten,
behalve wanneer de parkeerplaatsen fysiek gescheiden worden van de overige
parkeerplaatsen. De onderscheiden parkeerplaatsen worden onderworpen aan een
milieubelasting voorzien door de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek
van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

1.3

In geval van een wijziging van het aantal parkeerplaatsen of een herbestemming van de
parkeerplaatsen (naar parking voor kantoorgebouwen, buurtbewoners, handelszaak,
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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).
1.4

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.

2. Opbouw
2.1

Op de plaatsen voor dienstwagens wordt de nummerplaat van de bestemde dienstwagen
weergegeven.

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.

2.
2.1

Opbouw
Aantal fietsenstallingen

Er moeten minimum 26 plaatsen voorbehouden zijn voor het stallen van fietsen waarvan minstens 20
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
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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.
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
(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.
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C.6.

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET ENERGIEVERBRUIK
A. Opvolging van het verbruik

Energieboekhouding
Er moet een energieboekhouding bijgehouden worden. Dat komt neer op:
1. Een jaarlijks verslag over de verbruiksfollow-up in verband met het proces.
2. Een maandelijks overzicht van de meterstanden: het energieverbruik van het proces moet in
de tijd gevolgd worden. Voor hulp bij het volgen van uw maandelijkse energieverbruik kunt u
naar « Facilitator Duurzame Gebouwen » (0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels)
verwijzen. Als u zelf over een softwareprogramma of uw eigen Excel-rekenbladen beschikt,
dan kunt u deze ook gebruiken. De resultaten moeten in grafieken voorgesteld worden;
3. De analyse van het procesverbruik waarbij op de volgende vragen wordt ingegaan:
- Welke posten verbruiken het meest?
- Wat is de evolutie van het (maand- en) jaarverbruik over de drie afgelopen jaren? Hoe
legt u de eventuele verschillen uit?
- Verbruikt uw vestiging elektriciteit in de daluren? Indien zo, licht toe.
- Om een idee te hebben, waar situeert het procesverbruik van uw vestiging zich ten
opzichte van dezelfde activiteitensector (« benchmarking ») ? Om op deze vraag te
antwoorden worden de specifieke cijfers van uw vestiging vergeleken met de cijfers van
dezelfde activiteitensector.

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 (studiebureau T4M, november 2021) in de milieuvergunningsaanvraag
worden de index van verbetering van de energie-efficiëntie en de CO2-index, 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.
Besparing
Nr.

1

2

3

Benaming van de
maatregel

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

Modification de la
régulation
des
systèmes HVAC
1.

13 586

11 989 43 558,5

7,5

Remplacement des
armoires
climatiques
3B.

0

165 454

413 635

65,4

Remplacement des 4.

0

1 119

2 797,5

0,4
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Besparing
Nr.

Benaming van de
maatregel

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

PLC par du LED - 204
4

Remplacement des
PLC par du LED - 209 5.

0

5

Remplacement de la
machine frigorifique
(204)
2B.

0

Amélioration de la
ventilation de la
salle serveurs
3A.

0

6

337

842,5

0,1

9 163 22 907,5

3,6

78 178

195 445

30,9

Het resultaat van de uitvoering van deze maatregelen is opgenomen in volgende tabel:
Doelstelling 2024
Ingehouden maatregelen

EEI*

ICO2*

7,6%

7,6%

* Energy Efficency Index en Index voor verbetering van de CO2-efficiëntie

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
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

Brussel :

2. 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,
ok 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
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ARTIKEL 5. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
1.

De inrichtingen moeten overeenstemmen met de bijgevoegde plannen, afgestempeld door
Leefmilieu Brussel op 08/12/2020:
Algemene inplanting

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
2
3

de
de
op
de

alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of ongemakken ten gevolge van
de inrichting te voorkomen, te verminderen of te verhelpen;
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;
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.
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
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.
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ARTIKEL 6. VOORGESCHIEDENIS EN DOCUMENTEN MET
BETREKKING TOT DE PROCEDURE
De inrichtingen bestaan op het moment van de aanvraag. Het betreft een vernieuwing;
Indiening van het aanvraagdossier voor een milieuvergunning op 14/05/2020 ;
Verslag van het bezoek uitgevoerd door een agent van Leefmilieu Brussel op 02/09/2020;
Afwijking verkennend bodemonderzoek toegestaan door de afdeling Inspectie en Verontreinigde
Bodems van Leefmilieu Brussel (ref.: SOL/00297/2020);
Ontvangstbewijs van volledig dossier voor de aanvraag van een milieuvergunning op 16/11/2021;
Proces-verbaal van 18/01/2022 ter afsluiting van het openbaar onderzoek dat in de gemeente
Anderlecht werd uitgevoerd waaruit blijkt dat het project geen aanleiding heeft gegeven tot klachten
en/of opmerkingen;
Verslag van het controlebezoek van de elektrische laagspanningsinstallaties van 11/12/2018;
Verslag van het controlebezoek van de elektrische hoogspanningsinstallaties van 12/05/2020;
Advies gegeven door:
de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van
14/12/2021(ref. : CI.2009.1050/9/DH/cp);
de overlegcommissie van 20/01/2022

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

De inrichting bevindt zich in een ondernemingsgebied in stedelijke omgeving op het gewestelijk
bestemmingsplan (GBP).
De aanvraag stemt dus overeen met de bestemming van de zone.

2.

De locatie bevindt zich in een ondernemingsgebied in 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
geluid van statische transformatoren, omvat deze beslissing een methodologie goedgekeurd
door Leefmilieu Brussel.
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3.

De inrichtingen bestaan en deze beslissing moet dus vanaf haar bekendmaking in werking
treden.

4.

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

5.

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 op
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 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.
6.

Het is raadzaam het overschakelen van het transport met de wagen naar alternatieve
transportmiddelen (fiets, tr
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.

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.

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:
Het betreft een technische site met opleidingslokalen. De kantoor activiteiten ter plaatse zijn
een nevenactiviteit van de technische activiteiten. Het dossier valt dus niet onder de BWLKEregelgeving voor wat betreft de parkeerplaatsen.
Er is een back-up dispatching, voor als er een probleem zou zijn met de dispatching op de
hoofdzetel.
De site wordt heel goed onderhouden en beheerd.

11.

Er waren geen tegenkantingen, opmerkingen of bezwaren gedurende het openbaar onderzoek

12.

De overlegcomissie heeft een gunstig advies gegeven, zonder voorwaarden.
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13.

De brandweerdienst heeft een gunstig advies gegeven zonder opmerkingen. Bijgevolg werd
dit advies niet toegevoegd aan deze beslissing omdat er geen bijkomende voorwaarden zijn
vanwege de brandweer.

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 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en haar uitvoeringsbesluiten
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
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
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot vaststelling van de
uitbatingsvoorwaarden voor stationaire batterij accumulatoren en UPS-eenheden.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 betreffende de beperking
van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
stookinstallaties
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021 tot vaststelling van de
algemene uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op parkings
Koninklijk besluit van 11/07/2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur
Koninklijk besluit van 01/04/2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van
eenvoudige vorm
Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.
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Verordening (EU) Nr. 304/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge
Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en
de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van bedrijven en personeel op
het gebied van stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten die bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 april 2019 betreffende gastanks en flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem (BS 16/04/2019).
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.
er
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 betreffende de opslag
van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.

Digitaal ondertekend
door
Barbara Dewulf
21 april 2022 9:13
Barbara DEWULF
Directrice-generaal ad interim
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BIJLAGE:
MEETMETHODE VOOR HET GELUID VAN ELEKTRISCHE
TRANSFORMATOREN
De volgende bijlage beschrijft de meet -methodologie voor geluidsmetingen van
(elektrische) transformators.
3.

DEFINITIES

1°) Geluidsdrukniveau L p in dB :

p
10 * log
p0

Lp
-

2

, waar

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

2°)

-gewogen geluidsdrukniveau L pA in dB(A) :

L pA

p
10 * log A
p0

2

L pA in dB(A) ;

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;
tfo
7°) Zuivere frequentie van de transformator f i : 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 : Tijdelijke verandering van het geluidsdrukniveau of verandering van het
i

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).
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10°) Afknotting: rechthoekig tijdvenster
11°) Hanningvenster: weging van de afknotting door de volgende coëfficiënten:

De wegingscoëfficiënten worden gegeven door:

= 0 elders

4.

DE METING

De metingen worden uitgevoerd op smalle band volgens de FFTHz (genoteerd: FFT2.5) en met gebruik van het Hanningvenster.

-berekening gelijk aan 2.5

De spectrumanalyse moet de frequenties van 0 tot 1000 Hz dekken.

5.

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

5.1.

De frequentieoverschrijding

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

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

verschil tussen het geluidsniveau van het signaal S dat wordt gemeten op de zuivere frequentie f i
tfo

S ( f i ), en het achtergrondgeluidsniveau F geïnterpoleerd op f i
erin dat het line
frequentie f i

tfo

tfo

, namelijk F( f i

tfo

tfo

, namelijk

); de interpolatie bestaat

-resolutie van de zuivere

.

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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5.2.

Achtergrondgeluid correctie
BF

Een correctie C 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 tfo die in punt 3.1 is gedefinieerd.
fi

Overschrijding

Correctie

E f tfo

C BF
f tfo

E f tfo >10

C BF
f tfo

i

i

i

i

=0

3< E f tfo <10

E

i

C
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6.

SPECIFIEKE GELUID BEPALING VAN DE TRANSFORMATOREN

6.1.

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

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 ,320Hz

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

562-708

640

Lp f 100

C BF
f 100

Lp f 600 C B F
f 600

Lppart , 640 Hz 10 * log 10
708-891

800

891-1122

1000

Lppart ,800Hz

10

10

10

Lp f 800 C BF
f 800
Lp f 900 C BF
f 900

Lppart ,1000 Hz 10 * log 10

6.2.

Lp f 700 C B F
f 700

10

Lp f 1000 C BF
f 1000

10

10

-weging

Op elke band van het 1/3zoals hieronder gedefinieerd, toegepast.

-weging,

1/3-octaafband (Hz)

Centrale frequentie i (Hz)

Ai-filter (Hz)

89.1-112

100

-19.1

112-141

125

-16.1
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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

6.3.

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

10 log

10

Lp part ,iHz AiHz

10

i

Waarbij, ter herhaling,

AiHz de waarde is van de A filter die op punt 4.2. gedefinieerd is, voor de 1/3-

octaafband die gecentreerd is op frequentie i, waarbij i tussen 100 en 1000 Hz ligt per 1/3-octaafband.
6.4.

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

min LpiHz Lp i

LpiHz

Lp i

1 Hz

, Lp i

1 Hz

; LpiHz Lp i

1 Hz

1 Hz

waarbij

E iHz
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:
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Tonale overschrijding Correctiefactor K in
in dB
dB(A)
0
2
3
4
5
15 < E

6

6.5.

Specifiek niveau van de transformator

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

Lp sp
waarbij

7.

Lp part

Lp part

K

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

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.
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