Nieuwe indeling
gevaarlijke producten
In de Vlaremtrein 2013 worden enkele Europese verordeningen en richtlijnen omgezet, zo ook de
Europese CLP-verordening. Deze verordening legt heel wat voorwaarden op rond de indeling,
etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. De omzetting leidt tot aanzienlijke
aanpassingen aan de indelingslijst in Vlarem. Deze treden in werking op 1 juni 2015.
Iris Penninckx, adviseur Studiedienst
De voorwaarden verbonden aan de opslag van gevaarlijke
producten, bijvoorbeeld inzake inkuipingen en keuringen,
worden behouden – op enkele kleine wijzigingen na. Zo zal
bijvoorbeeld na herstelling en herkeuring van een ondergrondse houder een attest van deze herkeuring afgeleverd
moeten worden.

Meervoudige rubricering
Vandaag is de opslag van een gevaarlijk product ingedeeld
in rubriek 17, op basis van de hoofdeigenschap van het
product. Ieder product wordt dus in principe in slechts één
subrubriek vergund. Deze aanpak wordt nu verlaten. Vanaf
1 juni 2015 wordt ieder gevaarlijk product op basis van zijn
gevarenpictogrammen ingedeeld in de overeenstemmende
subrubrieken van rubriek 17. De subrubrieken worden immers omschreven aan de hand van een gevarenpictogram.
Op die manier worden producten gekenmerkt door meerdere pictogrammen ingedeeld in meerdere subrubrieken.
Om ervoor te zorgen dat deze meervoudige rubricering niet
automatisch zou leiden tot een klasseverhoging voor heel
wat inrichtingen (bijvoorbeeld van klasse 2 naar klasse 1),
worden de ondergrenzen of drempelwaarden in de verschillende subrubrieken opgetrokken.
Ook de opslag van gevaarlijke gassen wordt ondergebracht
in rubriek 17. Dit zijn samengeperste, vloeibare of sterk
gekoelde vloeibare gassen. Vandaag zijn die ingedeeld in
rubriek 16.
Tenslotte wordt de indeling van kleine hoeveelheden gevaarlijke producten lichtjes versoepeld. Vandaag worden
deze kleine verpakkingen beperkt tot 25 kg of 25 l, maar die
drempel wordt opgetrokken tot 30 kg of 30 l.

Overgangsbepalingen
De wijzigingen aan de indelingslijst (rubrieken 6 en 17) en
de daarbij horende voorwaarden gaan in op 1 juni 2015. De
nieuwe indeling zal tot gevolg hebben dat de opslag van
heel wat gevaarlijke producten in meerdere nieuwe rubrieken terechtkomt. Om te vermijden dat veel bedrijven hun
milieuvergunning zouden moeten aanpassen, worden er
enkele overgangsbepalingen ingeschreven. Als algemene
regel wordt gesteld dat wat al vergund is, ook vergund blijft,
ook al wijzigt de indeling. Dat betekent dat er geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding nodig is. Wel zal op
ieder bedrijf een document opgemaakt moeten worden dat
duidelijk vermeldt onder welke nieuwe subrubrieken van
de indelingslijst de opslag valt. Dit document moet je ter
beschikking houden van de toezichthouder. n
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Vandaag kan je een gevaarlijk product herkennen aan de
oranje, vierkante gevarensymbolen. Die worden vervangen door witte, ruitvormige gevarenpictogrammen met
een rode rand. De nieuwe pictogrammen zullen de basis
vormen voor de indeling van het product in de Vlarem-indelingslijst.

Brandstoffen
De CLP-verordening is van toepassing op gevaarlijke producten met een vlampunt <60 °C. Zoals vermeld, worden al
deze producten ingedeeld in rubriek 17, op basis van hun
gevarenpictogrammen.
Voor de indeling van vloeibare brandstoffen met een vlampunt > 60 °C moet je in de toekomst uitsluitend rekening
houden met het gevarenpictogram dat betrekking heeft op
de ontvlambaarheid (GSH02). Brandstoffen die gekenmerkt
worden door dit pictogram, worden ingedeeld in rubriek 17.
De andere brandstoffen, zonder dit pictogram, verschuiven
naar rubriek 6. Dat zal het geval zijn voor heel wat van de
huidige P3- en P4-producten (bijvoorbeeld bepaalde stookolies). Ook de brandstofverdeelinstallaties worden ondergebracht in deze nieuwe rubriek 6.
Sectorale voorwaarden

GHS01 - Explosief

GHS02 - Ontvlambaar

GHS03 - Brand bevorderend
(oxiderend)

GHS04 - Houder onder druk

GHS05 - Corrosief (Bijtend)

GHS06 - Toxisch (Giftig)

GHS07 - Schadelijk

GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

GHS09 - Milieugevaarlijk

Sierteelt&Groenvoorziening 11 • 15 juni 2014		11

