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SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, HET
VLAAMS GEWEST, HET WAALS GEWEST EN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST BETREFFENDE DE BEHEERSING
VAN DE GEVAREN VAN ZWARE ONGEVALLEN WAARBIJ
GEVAARLIJKE STOFFEN ZIJN BETROKKEN.
Gelet op de Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
Gelet op het Verdrag betreffende de grensoverschrijdende gevolgen van industriële
ongevallen, ondertekend te Helsinki op 17 maart 1992;
Gelet op het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen,
aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens
haar tachtigste zitting en goedgekeurd bij de wet van 6 september 1996;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen
inzonderheid op artikel 6, § 1, I en II en artikel 92bis, § 3, b), gewijzigd bij de bijzondere
wetten van 8 augustus 1988 en l6 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 4 en 42;
Gelet op het advies nr. l7 van 16 oktober 1988 van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het Werk;
Gelet op het advies van 20 januari 1999 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
Gelet op het advies van 21 januari 1999 van de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen;
Overwegende dat krachtens artikel 92bis, § 3, b) van voormelde bijzondere wet de federale
overheid en de gewesten gehouden zijn een samenwerkingsakkoord te sluiten voor de
toepassing op federaal en gewestelijk vlak van de regelen die de Europese Gemeenschap
heeft vastgesteld inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten;
Overwegende dat die materie thans het voorwerp uitmaakt van voormelde Richtlijn
96/82/EG;
Overwegende dat krachtens artikel 24 van die Richtlijn de lidstaten de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om er uiterlijk op 3 februari 1999 aan
te voldoen;
Overwegende dat de bovenvermelde Verdragen van Helsinki en Genève betrekking hebben
op dezelfde materie en dat het derhalve aangewezen is de tenuitvoerlegging ervan te
verzekeren door middel van hetzelfde samenwerkingsakkoord;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging van die bepalingen deels tot de federale en deels tot de
gewestelijke bevoegdheid behoort en dat sommige bepalingen tot zowel de federale als de
gewestelijke bevoegdheid behoren;
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Overwegende dat een gecoördineerde en doeltreffende tenuitvoerlegging van die bepalingen
enerzijds, en de noodzaak de exploitanten van de door die bepalingen beoogde inrichtingen
niet te confronteren met onvoldoende op mekaar afgestemde of overlappende regelgeving
anderzijds, vereist dat dat gebeurt door middel van een samenwerkingsakkoord dat
rechtstreeks van toepassing is;
Overwegende dat alleen een samenwerkingsakkoord met kracht van wet een voldoende
garantie biedt om voor het hele Belgische grondgebied een optimaal gecoördineerde regeling
te treffen;
Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord niet belet dat de gewesten in hun wetgeving op
de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen de verplichting kunnen opleggen om
een veiligheidsrapport of een veiligheidsstudie op te stellen met het oog op het beoordelen
van een aanvraag voor het verkrijgen van een in die wetgeving bedoelde vergunning en dit op
grond van de op dat ogenblik beschikbare en benodigde gegevens;
Overwegende dat de gewesten erover waken dat in een dergelijk geval het rapport of de
studie op zodanige manier wordt opgevat dat het rapport of de studie later kan worden
aangevuld tot het veiligheidsrapport zoals het in dit samenwerkingsakkoord wordt bedoeld;
Overwegende dat de bij de toepassing van dit akkoord betrokken federale en gewestelijke
ministers zich ertoe verbinden onverwijld een permanente overlegstructuur op te zetten
teneinde de opvolging en de uitvoering van dit akkoord te verzekeren;
Overwegende dat de partijen bij dit akkoord zich ertoe verbinden onverwijld
onderhandelingen te voeren met het oog op de toewijzing of de verdeling van de opbrengst
van de in de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde
industriële activiteiten bedoelde heffingen op grond van objectief vastgestelde behoeften
inzake de toepassing van dit akkoord;
De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Economie, de Minister van
Binnenlandse Zaken, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Staatssecretaris voor
Veiligheid en Leefmilieu;
Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van haar
Minister-President en van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling en van de
Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van haar
Minister-President en van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer en
van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Rijkdommen en Landbouw;
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering in de persoon van haar Minister-President en van de Minister van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw, Communicatie en Openbare Werken en van de Minister van
Leefmilieu, Renovatie, Natuurbehoud, Waterbeleid en Openbare Netheid,
KWAMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
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HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel l. Dit samenwerkingsakkoord is rechtstreeks toepasselijk.
Art. 2. Dit samenwerkingsakkoord betreft de preventie van zware ongevallen, waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en
milieu, teneinde op coherente en doeltreffende wijze hoge niveaus van bescherming in het
hele land te waarborgen.
Art. 3. § 1. Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op inrichtingen waar gevaarlijke
stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de in bijlage I,
delen 1 en 2, vermelde hoeveelheid.
Artikel 10, 12, 14 en 16 tot 20 zijn uitsluitend van toepassing op inrichtingen waar
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de in
bijlage I, delen 1 en 2, kolom 3, vermelde hoeveelheid.
Artikel 9 is uitsluitend van toepassing op inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn
in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de in kolom 2 en kleiner dan de in
kolom 3 van bijlage I, delen 1 en 2, vermelde hoeveelheid.
§ 2. In dit samenwerkingsakkoord wordt onder aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
verstaan, de feitelijke of voorziene aanwezigheid van dergelijke stoffen in de inrichting, dan
wel de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waarvan bekend is dat zij kunnen ontstaan
wanneer een industrieel chemisch proces buiten controle geraakt, in hoeveelheden gelijk aan
of hoger dan de drempelwaarden vermeld in de delen 1 en 2 van bijlage I.
§ 3. De bepalingen van dit samenwerkingsakkoord zijn van toepassing, onder voorbehoud
van de toepassing van andere voorschriften inzake arbeidsbescherming, milieubescherming
en openbare veiligheid.
Art. 4. In dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder:
1° inrichting: het gehele door een exploitant beheerde gebied waar gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn in een of meer installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of
bijbehorende infrastructuur of activiteiten;
2° nieuwe inrichting: inrichting waarvoor de aanvraag voor de vergunning tot exploitatie is
ingediend na de datum van inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord;
3° bestaande inrichting: inrichting waarvoor de aanvraag voor de vergunning tot exploitatie is
ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord; een
bestaande inrichting die ingevolge een wijziging of een uitbreiding voor het eerst
onderworpen wordt aan de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord, wordt voor de
toepassing van dit akkoord gelijkgesteld aan een nieuwe inrichting;
4° installatie: een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden
geproduceerd, gebruikt, behandeld of opgeslagen, en die alle uitrusting, constructies,
leidingen, machines, gereedschappen, eigen spoorwegaftakkingen, laad- en loskades,
aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al dan niet drijvende
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constructies, omvat die nodig zijn voor de werking van de installatie;
5° exploitant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de inrichting of installatie exploiteert;
6° gevaarlijke stoffen: de stoffen, mengsels of preparaten, genoemd in bijlage I, deel 1 of
beantwoordend aan de criteria in bijlage I, deel 2;
7° zwaar ongeval: een gebeurtenis, zoals een zware emissie, brand of explosie die het gevolg
is van ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een onder dit
samenwerkingsakkoord begrepen inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd
een ernstig gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens binnen of buiten de inrichting of
voor het milieu en waarbij één of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn;
8° gevaar: de intrinsieke eigenschap van een gevaarlijke stof of van een fysische situatie die
potentieel tot schade voor de gezondhéid van de mens of het milieu kan leiden;
9° risico: de waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zich binnen een bepaalde periode of
onder bepaalde omstandigheden voordoet;
10° opslag: de aanwezigheid van een hoeveelheid gevaarlijke stoffen voor opslag, veilige
bewaring of voorraadbewaring;
11° schierongeval: ongecontroleerde gebeurtenis die op toevallige wijze tot een zwaar
ongeval aanleiding kan geven;
12° coördinerende dienst: de dienst bedoeld in artikel 5, § 1 die, naargelang de ligging van de
inrichting, bevoegd is voor het in ontvangst nemen van het veiligheidsrapport en van de
kennisgeving;
13° beoordelingsdiensten : de diensten bedoeld in artikel 5, § 2 die, naargelang de aard of de
ligging van de inrichting, bevoegd zijn voor het beoordelen van het veiligheidsrapport;
14° inspectiediensten : de diensten bedoeld in artikel 5, § 3 die, naargelang de aard of de
ligging van de inrichting, bevoegd zijn voor inspectie.
15° inspectieteam: het per gewest gevormde team bedoeld in artikel 27, § 1.
Art. 5. § 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord worden de volgende diensten
aangewezen als coördinerende dienst:
1° de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Vlaams
Gewest gelegen zijn;
2° de door de Waalse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Waals
Gewest gelegen zijn;
3° de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.
Elke coördinerende dienst bepaalt voor de inrichtingen die onder zijn bevoegdheid vallen of
deze inrichtingen al dan niet onderworpen zijn aan artikel 12.
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§ 2. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord worden de volgende diensten
aangewezen als beoordelingsdiensten :
1° de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Vlaams
Gewest gelegen zijn;
2° de door de Waalse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Waalse
Gewest gelegen zijn;
3° de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
4° de met het toezicht. op de arbeidsveiligheid belaste dienst van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of, voor inrichtingen die vallen onder het
toepassingsgebied van het algemeen reglement op de springstoffen, de wetgeving inzake
ondergrondse opslag van gas en de wetgeving betreffende het vervoer van gasachtige en
andere producten door middel van leidingen, de bevoegde dienst van de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;
5° de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken;
6° de bevoegde brandweerdienst.
§ 3. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord worden de volgende diensten
aangewezen als inspectiediensten:
1° de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Vlaams
Gewest gelegen zijn;
2° de door de Waalse Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen die in het Waals
Gewest gelegen zijn;
3° de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen dienst, voor de inrichtingen
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
4° de met het toezicht op de arbeidsveiligheid belaste dienst van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of, voor inrichtingen die vallen onder het
toepassingsgebied van het algemeen reglement op de springstoffen, de wetgeving inzake
ondergrondse opslag van gas en de wetgeving betreffende het vervoer van gasachtige en
andere producten door middel van leidingen, de bevoegde dienst van de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;
§ 4. De federale en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor de diensten, bedoeld in § 1
tot en met § 3, wijzen ieder voor zich, de ambtenaren aan die in het bijzonder belast zijn met
vermelde opdrachten. Die aanwijzing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Iedere wijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt.
§ 5. Moeilijkheden die zouden rijzen tussen de bevoegde diensten worden, op vraag van één
of meer bij dit akkoord betrokken partijen, opgelost door het Overlegcomité, bedoeld in
artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
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Art. 6. Dit samenwerkingsakkoord is niet van toepassing op:
1° militaire inrichtingen, installaties of opslagplaatsen;
2° gevaren die samenhangen met ioniserende straling;
3° het vervoer van gevaarlijke stoffen en tijdelijke opslag tijdens het vervoer over de weg, per
spoor, over binnenwateren of zeewateren of door de lucht, met inbegrip van laden en lossen
en de overbrenging naar of van een andere tak van vervoer in havens, op kaden of in
spoorwegemplacementen, buiten de door dit samenwerkingsakkoord bestreken inrichtingen;
4° het vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen, met inbegrip van de pompstations,
buiten de onder dit samenwerkingsakkoord begrepen inrichtingen;
5° de exploitatie (exploratie, winning en verwerking) van mineralen in mijnen, groeven of
door middel van boringen, met uitzondering van chemische en thermische
verwerkingsactiviteiten en de met die activiteiten verbonden opslag waarbij gevaarlijke
stoffen als gedefinieerd in bijlage I zijn betrokken;
6° de offshore-exploratie en –exploitatie van mineralen, met inbegrip van koolwaterstoffen;
7° stortplaatsen voor afval met uitzondering van operationele voorzieningen voor het zich
ontdoen van residuen, waaronder residuvijvers of –bekkens, die gevaarlijke stoffen als
gedefinieerd in bijlage I bevatten, in het bijzonder wanneer zij worden gebruikt in verband
met de chemische en thermische verwerking van mineralen.

HOOFDSTUK II
Het voorkomen van zware ongevallen
Art. 7. De exploitant neemt alle nodige maatregelen om zware ongevallen te voorkomen en
om de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.
De exploitant moet te allen tijde aan de bevoegde inspectiediensten kunnen aantonen, met
name voor de in artikel 28 bedoelde inspecties en controles, dat hij alle in dit
samenwerkingsakkoord aangegeven noodzakelijke maatregelen heeft genomen.
Art. 8. §1. De exploitant zendt de in artikel 5, § l, bedoelde coördinerende dienst binnen de
volgende termijnen een kennisgeving:
1° voor nieuwe inrichtingen: uiterlijk op het ogenblik dat de aanvraag voor het verkrijgen van
een vergunning die toelating inhoudt voor de exploitatie van de inrichting of van de wijziging
of uitbreiding van een inrichting bedoeld in artikel 4, 3° wordt ingediend;
2° voor bestaande inrichtingen: uiterlijk op 3 februari 2000;
3° voor inrichtingen die ingevolge een wijziging van het toepassingsgebied van het
samenwerkingsakkoord, inzonderheid ingevolge een wijziging van de classificatie van
gevaarlijke stoffen, een kennisgeving moeten indienen: uiterlijk drie maanden na de datum
waarop dit samenwerkingsakkoord van toepassing wordt op de betrokken inrichting, zoals
bepaald in artikel 3, § 1.
§ 2. De voorgeschreven kennisgeving, bedoeld in § 1, behelst de volgende gegevens:
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1° de naam of de handelsnaam van de exploitant en het volledige adres van de inrichting in
kwestie;
2° de zetel van de exploitant en het volledige adres ervan;
3° de naam of de functie van de persoon die met de leiding van de inrichting belast is, als dat
een andere is dan de onder punt 1° bedoelde persoon;
4° voldoende gegevens om de gevaarlijke stoffen in kwestie of de categorie van de
gevaarlijke stoffen te identificeren;
5° de hoeveelheid en de fysische vorm van de gevaarlijke stof of stoffen in kwestie;
6° de activiteit die in de installatie of op de opslagplaats wordt uitgeoefend of is gepland;
7° de onmiddellijke omgeving van de inrichting, zijnde de omstandigheden die een zwaar
ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.
§ 3. De in § 1 bedoelde kennisgeving is niet vereist voor de bestaande inrichtingen waarvoor
de exploitant, vóór de inwerkingtreding van het huidige samenwerkingsakkoord, al een
kennisgevingsdossier heeft ingediend krachtens de wetgeving die geldt op de datum van de
inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord. Indien de coördinerende dienst deze
gegevens niet in haar bezit heeft, worden zij op eenvoudig verzoek onverwijld aan de
coördinerende dienst overgemaakt door de administraties die ze wel in hun bezit hebben. De
coördinerende dienst kan evenwel een nieuwe kennisgeving eisen indien hij van oordeel is
dat de gegevens die in het voormelde dossier vervat zijn niet meer beantwoorden aan de
huidige stand van zaken. :
§ 4. De kennisgeving wordt door de exploitant aan de coördinerende dienst overgemaakt in
acht exemplaren. Zo nodig wordt op vraag van de coördinerende dienst dit aantal vergroot.
Met instemming van de coördinerende dienst kan de kennisgeving in digitale vorm
geschieden volgens nader door hem bepaalde richtlijnen.
§ 5. De exploitant brengt in volgende gevallen onmiddellijk de coördinerende dienst op de
hoogte :
1° bij een significante wijziging van de informatie opgenomen in de overeenkomstig § 2
verstrekte kennisgeving, zoals de wijziging van de hoeveelheid of de fysische vorm van de
gevaarlijke stoffen of wijzigingen van de processen waarbij die stoffen worden gebruikt;
2° bij een wijziging van een inrichting of installatie die het risico van zware ongevallen
ernstig zou kunnen beïnvloeden;
3° bij definitieve sluiting van de inrichting.
§ 6. De coördinerende dienst bezorgt de in § 1 bedoelde kennisgevingen aan de
beoordelingsdiensten, aan de bevoegde inspectiediensten, aan de bevoegde
provinciegouverneur en aan de bevoegde burgemeester.
Art. 9. § 1. De exploitant van een inrichting bedoeld in artikel 3, § l, derde lid, stelt een
document op waarin hij zijn preventiebeleid voor zware ongevallen uiteenzet en hij zorgt
voor de correcte uitvoering van dat beleid. Het door de exploitant gevoerde beleid ter
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preventie van zware ongevallen moet borg staan voor een hoog beschermingsniveau voor
mens, en milieu door middel van passende maatregelen, middelen, structuren en
beheerssystemen.
§ 2. Het in § 1 bedoelde document omvat een beschrijving van het preventiebeleid en van de
wijze waarop dit beleid in de praktijk wordt gebracht. Deze beschrijving is afgestemd op de
gevaren ván zware ongevallen die de inrichting met zich meebrengt en heeft met name
betrekking op
1° de algemene doelstellingen en beginselen die door de exploitant worden gehanteerd voor
de beheersing van de risico's van zware ongevallen;
2° de wijze waarop de volgende activiteiten binnen de inrichting zijn georganiseerd :
a) de opleiding van het personeel;
b) het werken met derden;
c) het identificeren van de gevaren en het evalueren van de risico's van zware ongevallen;
d) het verzekeren van de veilige exploitatie, in alle omstandigheden (zowei ondermeer bij
normale werking als bij opstarting, tijdelijke stilstand en onderhoud) van de installaties,
processen, apparatuur en opslagplaatsen in kwestie;
e) het ontwerpen van nieuwe installaties, processen of opslagplaatsen en het uitvoeren van
wijzigingen aan bestaande installaties, processen of opslagplaatsen;
f) het beheersen van noodsituaties;
g) het opstellen en uitvoeren van periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma's;
h) het melden en onderzoeken van zware ongevallen en schierongevallen;
i) andere activiteiten die verband houden met "goed beheer", zoals het periodiek evalueren en
herzien van het preventiebeleid en van de wijze waarop dit beleid in de praktijk wordt
gebracht.
§ 3. Het in § 1 bedoelde document wordt ter beschikking gehouden van de inspectiediensten
op de exploitatiezetel.
§ 4. Voor inrichtingen die ingevolge een wijziging van het toepassingsgebied van het
samenwerkingsakkoord, inzonderheid ingevolge een wijziging van de classificatie van
gevaarlijke stoffen, het in § 1 bedoelde document moeten opstellen, wordt dit document
opgesteld binnen drie maanden na de datum waarop dit samenwerkingsakkoord van
toepassing wordt op de betrokken inrichting, zoals bepaald in artikel 3, § 1.
Art. 10. § l. . De exploitanten van de in artikel 3, § 1, tweede lid bedoelde inrichtingen :
1 ° voeren een beleid ter preventie van zware ongevallen, dat borg staat voor een hoog
beschermingsniveau van de mens en van het milieu;
2° voeren een doeltreffend veiligheidsbeheerssysteem in, dat borg staat voor de uitvoering
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van dit beleid.
Het preventiebeleid voor zware ongevallen wordt schriftelijk vastgelegd en omvat de
algemene doelstellingen en beginselen die door de exploitant worden gehanteerd voor de
beheersing van de risico's van zware ongevallen.
Het veiligheidsbeheerssysteem omvat het gedeelte van het volledige beheerssysteem van de
inrichting dat betrekking heeft op de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de
praktijken, de procedures, de processen en de hulpmiddelen die het mogelijk maken om het
preventiebeleid voor zware ongevallen vast te leggen en uit te voeren.
§ 2. De volgende punten komen aan bod in het veiligheidsbeheerssysteem :
l ° de organisatie en het personeel:
a) de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij het beheer van de
gevaren van zware ongevallen op alle niveaus van de organisatie;
b) het beheer van de procedures voor het identificeren van de opleidingsbehoeften van dit
personeel en voor het organiseren van die opleiding;
c) de betrokkenheid van het personeel;
d) het beheer van de procedures voor het werken met derden;
e) de betrokkenheid van het in de inrichting werkzame personeel van onderaannemers;
2° de identificatie en evaluatie van gevaren van zware ongevallen: het beheer van de
procedures voor systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen die zich bij
normale en abnormale werking kunnen voordoen, evenals voor de evaluatie van de daaraan
verbonden risico's;
3° de operationele controle: het beheer van de operationele procedures en werkinstructies
voor het verzekeren van de veilige exploitatie in alle omstandigheden (zowel ondermeer bij
normale werking als bij opstarting, tijdelijke stilstand, onderhoud) van de installaties,
processen, apparatuur en opslagplaatsen in kwestie;
4° ontwerpbeheersing: het beheer van de procedures voor het ontwerpen van nieuwe
installaties, processen of opslagplaatsen en voor het plannen en uitvoeren van wijzigingen
aan bestaande installaties, processen of opslagplaatsen;
5° de planning van noodsituaties: het beheer van de procedures om door een systematische
analyse de voorzienbare noodsituaties te onderkennen, om de noodplannen uit te werken, te
testen en te herzien, en om het personeel, met inbegrip van het betrokken personeel van de
onderaannemers, de nodige opleiding te verstrekken, om zo het hoofd te kunnen bieden aan
dergelijke noodsituaties;
6° het toezicht: het beheer van de procedures voor het verzekeren van een permanent toezicht
op de naleving van de doelstellingen die door de exploitant werden vastgelegd in zijn
preventiebeleid en in zijn veiligheidsbeheerssysteem en voor het uitvoeren van de nodige
correctieve acties indien tekortkomingen worden vastgesteld;
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7° de audit en de herzieningen:
a) het beheer van de procedures voor het periodiek en systematisch evalueren van het
preventiebeleid voor zware ongevallen en van de doeltreffendheid en geschiktheid van het
veiligheidsbeheerssysteem;
b) het beheer van de procedures voor het periodiek herzien en actualiseren van het
preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem door de exploitant;
De procedures, bedoeld in het eerste lid, 6°, omvatten eveneens :
1° het opstellen en uitvoeren van periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma's;
2° het melden van zware ongevallen
3 ° het melden van schierongevallen inzonderheid deze waarbij de beschermingsmaatregelen
hebben gefaald;
4° het onderzoek van deze ongevallen of schierongevallen en het opvolgen van de lessen die
daaruit kunnen worden getrokken.
Art. 11. § l. De coördinerende dienst bepaalt aan de hand van de door de exploitant
overeenkomstig de artikelen 8 en 12 verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de
informatie verstrekt door de coördinerende diensten van de andere gewesten, voor welke
inrichtingen of groepen van inrichtingen de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid of de
gevolgen van een zwaar ongeval groter kunnen zijn ten gevolge van de ligging en de
nabijheid van andere inrichtingen en de aanwezigheid van andere gevaarlijke stoffen.
§ 2. De coördinerende dienst moet zich ervan vergewissen dat bij de aldus aangewezen
inrichtingen:
1° op passende wijze toereikende informatie wordt uitgewisseld om die inrichtingen in staat
te stellen rekening te houden met de aard en de omvang van het totale gevaar van een zwaar
ongeval in hun beleid ter preventie van zware ongevallen, hun veiligheidsbeheerssystemen,
hun veiligheidsrapporten en hun interne noodplannen;
2° voorzieningen worden getroffen voor samenwerking met het oog op de voorlichting van
het publiek, en bij het verstrekken van informatie aan de minister bevoegd voor de civiele
veiligheid, of zijn gemachtigde, met het oog op de voorbereiding van externe noodplanning.
Art. 12. § 1. De exploitant van een inrichting bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, moet een
veiligheidsrapport indienen om:
1° aan te tonen dat er een beleid ter preventie van zware ongevallen en een
veiligheidsbeheerssysteem voor het uitvoeren daarvan zijn ingevoerd overeenkomstig de in
artikel 10 genoemde punten;
2° aan te tonen dat de gevaren van zware ongevallen geïdentificeerd zijn en dat de nodige
maatregelen zijn getroffen om die te voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen
voor mens en milieu te beperken;
3° aan te tonen dat het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met
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de werking samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die
samenhangen met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting, voldoende veilig
en betrouwbaar zijn;
4° aan te tonen dat er interne noodplannen zijn gemaakt en om de nodige gegevens te
verstrekken voor de opstelling van het externe noodplan;
5° te waarborgen dat voldoende gegevens aan de coördinerende dienst worden verschaft,
zodat hij besluiten kan nemen of voorstellen kan doen over de vestiging van nieuwe
activiteiten of over ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen aan de daartoe bevoegde
overheid.
§ 2. In het veiligheidsrapport worden ten minste de in bijlage II vermelde gegevens en
inlichtingen opgenomen. Het vermeldt de relevante organisaties die betrokken zijn bij de
opstelling van het rapport. Het bevat tevens een bijgewerkte lijst van de gevaarlijke stoffen
die aanwezig zijn of kunnen zijn in de inrichting.
§ 3. Het in § 1 bedoelde veiligheidsrapport wordt binnen de volgende termijnen aan de
coördinerende dienst toegezonden:
1° voor nieuwe inrichtingen: uiterlijk drie maanden voor de inbedrijfstelling van de inrichting
of van de wijziging of uitbreiding van een inrichting bedoeld in artikel 4, 3°;
2° voor bestaande inrichtingen die nog niet vallen onder de wet van 21 januari 1987 inzake
de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en artikel 723 quinquies,
4, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming: uiterlijk op 3 februari 2002;
3° voor bestaande inrichtingen die reeds vallen onder de wet van 21 januari 1987 inzake de
risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en artikel 723quinquies, 4,
van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming : uiterlijk op 3 februari 2001;
4° onverwijld na de periodieke toetsing, zoals voorgeschreven in § 4;
5° voor inrichtingen die ingevolge een wijziging van het toepassingsgebied van het
samenwerkingsakkoord, inzonderheid ingevolge een wijziging van de classificatie van
gevaarlijke stoffen, verplicht worden om een rapport op te stellen: binnen één jaar na de
datum waarop dit samenwerkingsakkoord van toepassing wordt op de betrokken inrichting,
zoals bepaald in artikel 3, § 1;
6° voor inrichtingen bedoeld in artikel 3, § 1, derde lid die ingevolge een wijziging of
uitbreiding voor het eerst verplicht worden om een rapport op te stellen: voor de
inbedrijfstelling van de wijziging of uitbreiding.
Het veiligheidsrapport wordt ingediend in acht exemplaren. Zo nodig wordt op vraag van de
coördinerende dienst dit aantal vergroot. Met instemming van de coördinerende dienst kan
het worden ingediend in digitale vorm volgens nader door haar te bepalen richtlijnen.
§ 4. Het veiligheidsrapport wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt:
1° ten minste om de vijf jaar;
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2° op enig ander tijdstip op initiatief van de exploitant of op verzoek van de coördinerende
dienst, als nieuwe feiten het rechtvaardigen of om rekening te houden met nieuwe technische
kennis aangaande de veiligheid die bijvoorbeeld verkregen is na analyse van ongevallen of,
voorzover mogelijk, van schierongevallen, of met ontwikkelingen in de kennis inzake de
evaluatie van gevaren.
§ 5. Als tot genoegen van de coördinerende dienst wordt aangetoond, dat bepaalde in de
inrichting of in een deel van de inrichting zelf aanwezige stoffen, geen gevaar voor een zwaar
ongeval kunnen opleveren, kan de coördinerende dienst overeenkomstig de criteria bedoeld ,
in bijlage VI de voor het veiligheidsrapport vereiste gegevens beperken tot die welke van
belang zijn voor de preventie van de resterende gevaren van zware ongevallen en voor de
beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.
Als de coördinerende dienst van deze mogelijkheid gebruik maakt, richt hij een met redenen
omklede lijst van de betrokken inrichtingen aan de Europese commissie.
Art. 13. In geval van wijziging van een installatie, inrichting, opslagplaats of proces of van
de aard of van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die voor de gevaren van zware ongevallen
belangrijke gevolgen kunnen hebben, moet de exploitant:
1° het beleid ter preventie van zware ongevallen en de beheerssystemen en procedures als
bedoeld in de artikelen 9 en 10 opnieuw beoordelen en zo nodig herzien;
2° het veiligheidsrapport opnieuw beoordelen en zo nodig herzien en de coördinerende dienst
over de bijzonderheden van een dergelijke herziening inlichten, alvorens een dergelijke
wijziging wordt ingevoerd.
Art. 14. Het veiligheidsrapport, met inbegrip van de in artikel 12 § 2, bedoelde lijst, ligt bij
de coördinerende dienst ter inzage van het publiek. De exploitant kan de coördinerende dienst
verzoeken bepaalde delen van het rapport en van de lijst wegens het vertrouwelijk karakter
van industriële, commerciële of persoonlijke gegevens niet openbaar te maken. De
coördinerende dienst kan beslissen dat bepaalde delen van het rapport en van de lijst wegens
bovenvermelde redenen of wegens de veiligheid van de staat, het voorkomen van sabotage of
de nationale defensie niet openbaar mogen gemaakt worden.
Die gegevens worden in een bijlage opgenomen die niet ter beschikking van het publiek
wordt gesteld.

HOOFDSTUK III
De noodplanning
Art. 15. § 1. Door de exploitant wordt een intern noodplan opgesteld om :
1° incidenten te bedwingen en te beheersen om de effecten ervan tot een minimum te
herleiden en de schade aan mens, milieu en goederen te beperken;
2° de binnen de inrichting te nemen maatregelen voor de bescherming van mens en milieu
tegen de gevolgen van zware ongevallen uit te voeren. .
§ 2. De interne noodplannen van de in artikel 12 bedoelde inrichtingen bevatten de in bijlage
III, onder punt 1, vermelde gegevens. Zij worden opgesteld:
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1° voor nieuwe inrichtingen: vóór de inbedrijfstelling van de inrichting of van de wijziging of
uitbreiding van een inrichting bedoeld in artikel 4, 3°;
2° voor bestaande inrichtingen die nog niet onder de wet vallen van 21 januari 1987 inzake
de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en artikel 723quinquies
4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming : uiterlijk op 3 februari 2002;
3° voor bestaande inrichtingen die reeds vallen onder de wet van 21 januari 1987 inzake de
risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en artikel 723 quinquies, 4,
van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming : uiterlijk op, 3 februari 2001;
4° voor inrichtingen die ingevolge een wijziging van het toepassingsgebied van het
samenwerkingsakkoord, inzonderheid ingevolge een wijziging van de classificatie van
gevaarlijke stoffen, verplicht worden om een intern noodplan op te stellen: binnen één jaar
na de datum waarop dit samenwerkingsakkoord van toepassing wordt op de betrokken
inrichting, zoals bepaald in artikel 3, § 1.
§ 3. De exploitant raadpleegt het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van de
inrichting bij het opstellen van het intern noodplan. Bij gebreke van een Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk wordt de vakbondsafvaardiging geraadpleegd.
De exploitant raadpleegt tevens het betrokken personeel van onderaannemers met
langlopende contracten bij het opstellen van het intern noodplan.
Art. 16. Met het oog op het vaststellen van de noodplanningszone bepaalt de Minister,
bevoegd voor de civiele veiligheid, na de gewestregeringen te hebben geraadpleegd, met
welke grenswaarden, ongevallentypes, weersomstandigheden en scenario's door de exploitant
moet rekening gehouden worden bij het afbakenen, in het veiligheidsrapport (bijlage II, punt
II, c), van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen.
Art. l7. § 1. De minister bevoegd voor de civiele veiligheid, waakt erover dat voor elke
inrichting als bedoeld in artikel 12, binnen de door hem bepaalde termijn, een extern
noodplan voor de buiten de inrichting te nemen maatregelen opgesteld wordt.
De minister kan met een gemotiveerd besluit, in het licht van de gegevens die zijn vervat in
het veiligheidsrapport, vrijstelling verlenen van de verplichting tot het opstellen van een
extern noodplan.
§ 2. De externe noodplannen dienen te worden opgesteld om:
1° incidenten te bedwingen en te beheersen, de effecten ervan tot een minimum te herleiden
en de schade aan mens, milieu en goederen te beperken;
2° maatregelen ten uitvoer te leggen voor de bescherming van mens en milieu tegen de
gevolgen van zware ongevallen;
3° aan de bevolking en aan de diensten of autoriteiten in het gebied in kwestie relevante
informatie te verstrekken;
4° na een zwaar ongeval voor herstel en schoonmaak van het milieu te zorgen.
De externe noodplannen bevatten de in bijlage III, punt 2 vermelde gegevens overeenkomstig
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de onderrichtingen van de minister bevoegd voor de civiele veiligheid en, wat het in punt 4°
vermelde betreft, overeenkomstig de onderrichtingen verstrekt door de bevoegde
gewestregering.
§ 3. De minister bevoegd voor de civiele veiligheid draagt er zorg voor dat het publiek
overeenkomstig zijn onderrichtingen wordt geraadpleegd bij de opstelling of actualisering
van de externe noodplannen. Deze raadpleging houdt in dat het publiek binnen een redelijke
termijn zijn opmerkingen kan geven en dat deze opmerkingen worden onderzocht.
§ 4. Als de noodplanningszone zich uitstrekt tot buiten de grenzen van het Rijk deelt de
minister bevoegd voor de civiele veiligheid of zijn gemachtigde, de noodzakelijke gegevens
mee aan de bevoegde overheid van de betrokken Staat.
De minister bevoegd voor de civiele veiligheid waakt erover dat het noodplan is afgestemd
op het noodplan van de andere Staat, Zo mogelijk wordt een gemeenschappelijk noodplan
opgesteld als bedoeld in artikel 8, lid 3, van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende
gevolgen van industriële ongevallen, opgemaakt te Helsinki op 17 maart 1992.
§ 5. De minister bevoegd voor de civiele veiligheid waakt erover dat er bij de externe
noodplannen rekening wordt gehouden met de noodzaak om verhoogde samenwerking tussen
de Europese lidstaten in het kader van civiele bescherming bij ernstige noodsituaties te
vergemakkelijken.
Art. 18. De interne noodplannen worden met passende tussenpozen van niet meer dan drie
jaar uitgetest en zo nodig herzien en bijgewerkt door de exploitanten. De minister bevoegd
voor de civiele veiligheid, of zijn gemachtigde, doen dat voor de externe noodplannen.
Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in de betrokken
inrichtingen en bij de betrokken hulpdiensten hebben voorgedaan, met nieuwe technische
kennis en met inzichten omtrent de bij zware ongevallen te nemen maatregelen.
Art. 19. § l. De minister, bevoegd voor de civiele veiligheid, of zijn gemachtigde, draagt er
zorg voor dat de informatie over de bij een zwaar ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen
en de in dat geval te volgen gedragslijn regelmatig in de meest aangewezen vorm ambtshalve
wordt verstrekt aan alle personen en alle voor publiek opengestelde inrichtingen die kunnen
worden getroffen door een ongeval dat ontstaat in een inrichting als bedoeld in artikel 12.
Wanneer de gevolgen zich kunnen uitstrekken buiten het grondgebied van het Rijk, werkt hij
hiertoe samen met de bevoegde overheid van de Staat die erdoor zou kunnen worden
getroffen.
§ 2. Deze informatie wordt om de drie jaar opnieuw bekeken en zo nodig herhaald en
bijgewerkt, in elk geval na wijzigingen in de zin van artikel 13. De informatie dient
permanent voor het publiek beschikbaar te zijn. De informatie voor het publiek wordt met
tussenpozen van maximaal vijf jaar herhaald.
De informatie omvat ten minste de in bijlage IV vermelde inlichtingen.
§ 3. Wanneer de minister bevoegd voor de civiele veiligheid heeft besloten dat een inrichting
dicht bij het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap geen gevaar
voor een zwaar ongeval buiten de grenzen van het bedrijfsterrein oplevert als bedoeld in
artikel 17, § 1, tweede lid, en derhalve de opstelling van een extern noodplan niet wordt
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verlangd, stelt hij de andere lidstaat daarvan in kennis.

HOOFDSTUK IV
Optreden bij en na een zwaar ongeval
Art. 20. § 1. Het interne noodplan wordt onverwijld door de exploitant uitgevoerd, wanneer
er:
1° zich een zwaar ongeval voordoet, of
2° zich een onbeheersbare gebeurtenis van zodanige aard voordoet dat redelijkerwijze mag
worden aangenomen dat zij tot een zwaar ongeval leidt.
§ 2. Als het zware ongeval of de onbeheersbare gebeurtenis een gecoördineerde actie van de
hulp- en interventiediensten vergt, wordt het extern noodplan in werking gesteld en
uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving op de civiele bescherming en de ter zake geldende
onderrichtingen van de minister bevoegd voor de civiele veiligheid.
Art 21. Wanneer zich een zwaar ongeval voordoet moet de exploitant onmiddellijk het
eenvormig oproepstelsel (de dienst 100) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering
verwittigen.
Het eenvormig oproepstelsel verwittigt op zijn beurt de hulp- en interventiediensten die zijn
ingeschakeld in het noodplan.
Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering verwittigt de minister, bevoegd voor de
civiele veiligheid, naargelang het geval de federale minister bevoegd voor de Arbeid, of de
federale minister bevoegd voor de Economie, de gewestelijke minister bevoegd voor het
leefmilieu, de coördinerende dienst en de bevoegde inspectiediensten. Ingeval een zwaar
ongeval of de onmiddellijke dreiging daarvan grensoverschrijdende gevolgen heeft of zou
kunnen hebben, brengt het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering onverwijld de
bevoegde overheid van de betrokken staat op de hoogte.
Art. 22. § 1. De exploitant moet na een zwaar ongeval zo spoedig mogelijk het Coördinatieen Crisiscentrum van de regering en de bevoegde inspectiediensten de volgende inlichtingen
verstrekken, zodra hij daarover beschikt:
1° de omstandigheden van het ongeval,
2° de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen,
3° de beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor mens en
milieu kunnen worden geëvalueerd;
4° de getroffen noodmaatregelen.
De exploitant stelt hen in kennis van de voorgenomen maatregelen om:
1° de gevolgen op middellange en lange termijn van het ongeval te beperken;
2° herhaling van het ongeval te voorkomen.
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Hij werkt de verstrekte informatie bij, als uit nader onderzoek nieuwe gegevens naar voren
komen die die informatie of de daaruit getrokken conclusies wijzigen.
§ 2. De minister bevoegd voor de civiele veiligheid of zijn gemachtigde, vergewist zich ervan
dat de noodmaatregelen worden getroffen.
§ 3. Het bevoegde inspectieteam :
1° verzamelt door middel van inspectie , onderzoek of enigerlei andere passende wijze, met
het oog op een volledige analyse van de omstandigheden, de technische of organisatorische
oorzaken, de onmiddellijke of voorzienbare latere gevolgen, alsmede de beheersing van het
zware ongeval door alle betrokken actoren, benodigde gegevens;
2° onderneemt de passende stappen om ervoor te zorgen dat de exploitant de noodzakelijke
maatregelen tot verbetering neemt;
3° doet aanbevelingen voor toekomstige preventieve maatregelen;
4° vergewist zich ervan dat de noodzakelijk gebleken maatregelen op middellange en op
lange termijn en de maatregelen voor herstel en schoonmaak van het milieu worden
getroffen.
Art. 23. § l. Het bevoegde inspectieteam brengt de Commissie van de Europese
Gemeenschap zo spoedig mogelijk op de hoogte van zware ongevallen die zich in België
hebben voorgedaan en die beantwoorden aan de criteria van bijlage V.
Daarbij worden de volgende gegevens verstrekt:
1° de lidstaat en naam en adres van de voor de opstelling van het rapport verantwoordelijke
dienst;
2° datum, tijd en plaats van het zware ongeval, met de volledige naam van de exploitant en
het adres van de inrichting in kwestie;
3° een beknopte beschrijving van de omstandigheden van het ongeval, met vermelding van
de daarbij betrokken gevaarlijke stoffen en de onmiddellijke gevolgen voor mens en milieu;
4° een beknopte beschrijving van de getroffen noodmaatregelen en van de onmiddellijk te
treffen voorzorgsmaatregelen om herhaling van het ongeval te voorkomen.
§ 2. Zodra de in artikel 22 bedoelde gegevens zijn verzameld, stelt het bevoegde
inspectieteam de Commissie van de Europese Gemeenschap in kennis van de resultaten van
de analyse en van de aanbevelingen middels het ter zake voorgeschreven formulier.
De mededeling van die gegevens kan slechts uitgesteld worden om de uitkomst van een
gerechtelijke procedure af te wachten, als verstrekking van de gegevens die procedure zou
schaden.
§ 3. Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering stelt de Commissie van de Europese
Gemeenschap in kennis van de naam en het adres van elke in artikel 5 bedoelde dienst in
België die over informatie betreffende zware ongevallen zou kunnen beschikken en de
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten die bij een dergelijk ongeval moeten ingrijpen van
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advies kan dienen .

HOOFDSTUK V
De ruimtelijke ordening
Art. 24. § 1. De Gewesten dragen er zorg voor dat de ten doel gestelde preventie van zware
ongevallen en beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen in aanmerking worden
genomen in hun beleid inzake de bestemming of het gebruik van de grond of in andere
toepasselijke takken van hun beleid. Zij streven de verwezenlijking van die doelstellingen na
door toezicht op:
1° de vestiging van nieuwe inrichtingen;
2° de in artikel 13 bedoelde wijzigingen van bestaande inrichtingen;
3° nieuwe ontwikkelingen rond bestaande inrichtingen zoals verbindingswegen, door het
publiek bezochte plaatsen, woongebieden, wanneer de plaats van vestiging ervan of de
ontwikkelingen zelf het risico van een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan
ernstiger kunnen maken.
De Gewesten dragen er zorg voor dat er in hun beleid inzake de bestemming of het gebruik
van de grond of in andere toepasselijke beleidstakken alsook in de procedures ter uitvoering
van dit beleid rekening wordt gehouden met de noodzaak om op een langetermijnbasis
voldoende afstand te laten bestaan tussen de onder dit akkoord vallende inrichtingen enerzijds
en woongebieden, door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, hoofdtransportwegen
voor zover mogelijk, recreatiegebieden en waardevolle of bijzonder kwetsbare
natuurgebieden anderzijds, en, voor bestaande inrichtingen, aanvullende technische
maatregelen te treffen overeenkomstig artikel 7, om de gevaren voor personen niet te
vergroten.
§ 2. De Gewesten dragen er zorg voor dat alle bevoegde autoriteiten en alle diensten die
bevoegd zijn beslissingen op dit gebied te nemen passende adviesprocedures invoeren om de
tenuitvoerlegging van de overeenkomstig § 1 vastgestelde beleidsmaatregelen te
vergemakkelijken en zien er ook op toe dat het betrokken publiek zijn advies kan geven.
Deze procedures worden zodanig opgezet, dat technisch advies inzake de aan de inrichting
verbonden risico's beschikbaar is, hetzij op basis van een studie van het specifieke geval,
hetzij op basis van algemene criteria, op het tijdstip waarop de besluiten worden genomen.

HOOFDSTUK VI
Gegevensdoorstroming
Art. 25. § l. De coördinerende dienst bezorgt, onmiddellijk na ontvangst van de
veiligheidsrapporten, een exemplaar van elk veiligheidsrapport aan :
1° de beoordelingsdiensten;
2° de bevoegde inspectiediensten;
3° de bevoegde provinciegouverneur;
4° de bevoegde burgemeester.
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Met instemming van alle betrokken diensten kunnen deze gegevens in digitale vorm worden
overgemaakt of kunnen zij opgeslagen worden in een databank die toegankelijk is voor alle
betrokken diensten.
§ 2. Als de gevolgen van een zwaar ongeval in een in artikel 12 bedoelde inrichting zich tot
buiten het grondgebied van het Rijk kunnen uitstrekken, wordt een exemplaar van het
veiligheidsrapport tevens overgemaakt aan de bevoegde overheid van de betrokken Staat
indien deze laatste partij is bij het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van
industriële ongevallen, opgemaakt te Helsinki op 17 maart 1992 en zulks met het oog op de
toepassing van de procedure als bedoeld in Bijlage III van dat Verdrag, tenzij die procedure
al werd toegepast in het kader van de vergunningverlening.
Als de gevolgen zich tot buiten het grondgebied van het Gewest waar de inrichting is
gelegen, kunnen uitstrekken, wordt een exemplaar van het veiligheidsrapport tevens
overgemaakt aan de regering van het Gewest of van de Gewesten die kunnen worden
getroffen.
§ 3. De beoordelingsdiensten onderzoeken, ieder wat hen betreft, de ontvangen
veiligheidsrapporten en doen de coördinerende dienst hun gebeurlijke opmerkingen
toekomen binnen een termijn van veertig werkdagen nadat zij het veiligheidsrapport hebben
ontvangen, wanneer het een nieuwe inrichting betreft, en binnen de door de coördinerende
dienst bepaalde termijn van tenminste zestig werkdagen, in de andere gevallen.
§ 4. De coördinerende dienst geeft uiterlijk binnen zestig werkdagen na ontvangst van het
veiligheidsrapport voor een nieuwe inrichting, kennis aan de exploitant van de conclusies
betreffende het onderzoek van het volledig bevonden veiligheidsrapport.
Voor bestaande inrichtingen die uiterlijk op 3 februari 2001 of 2002 een veiligheidsrapport
moeten indienen, geldt dat de coördinerende dienst binnen een door hem bepaalde redelijke
termijn kennis geeft van de conclusies aan de exploitant.
Voor veiligheidsrapporten ingediend in toepassing van artikel 12, § 3, 4°, 5° en 6° geeft de
coördinerende dienst binnen een termijn van negen maanden de exploitant kennis van de
conclusies.
In voorkomend geval geeft hij aan welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden
aangebracht binnen een redelijke termijn die hij bepaalt.
De coördinerende dienst bezorgt de conclusies en de gevraagde wijzigingen en aanvullingen
ter informatie aan de bevoegde inspectiediensten.
§ 5. De coördinerende dienst roept, als hij dat nodig acht of op vraag van één der
beoordelingsdiensten, een beoordelingscommissie samen, waarin iedere bij het
desbetreffende veiligheidsrapport betrokken beoordelingsdienst is vertegenwoordigd. De
beoordelingscommissie onderzoekt de ontvangen opmerkingen en stelt gemeenschappelijke
conclusies vast.
De exploitant wordt op zijn vraag gehoord.
De beoordelingscommissie bestaat uit een gelijk aantal stemgerechtigde leden .per
beoordelingsdienst. Het voorzitterschap en secretariaat worden waargenomen door de
coördinerende dienst. De beslissingen worden bij consensus genomen.
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§ 6. De exploitant bezorgt het aangepaste veiligheidsrapport aan de coördinerende dienst die
voor verspreiding zorgt op de wijze bepaald in § 1 en § 2.
In geval van een nieuwe inrichting begint een nieuwe termijn van 60 werkdagen te lopen
vanaf het ogenblik dat de exploitant het gewijzigde of aangevulde veiligheidsrapport heeft
ingediend bij de coördinerende dienst.
In de andere gevallen wordt het aangepaste veiligheidsrapport onderzocht binnen de door de
coördinerende dienst bepaalde termijn van minstens 60 werkdagen.
§ 7. Binnen dezelfde termijnen stelt de coördinerende dienst in voorkomend geval aan de
daartoe bevoegde overheid, op gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie bedoeld in
§5, voor om de ingebruikneming of de voortzetting van de exploitatie van de betrokken
inrichting of een deel ervan te verbieden.
§ 8. De beoordelingsdiensten plegen op regelmatige basis overleg met het oog op een zo
éénvormig mogelijke toepassing van dit samenwerkingsakkoord.
§ 9. De coördinerende diensten dienen volgens de procedure van Richtlijn 91/692/EG van de
Raad om de drie jaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschap een
gemeenschappelijk verslag in over de inrichtingen bedoeld in de artikelen 9 en 12.
Art. 26. Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering treedt op als verbindingsorgaan
voor meldingen van industriële ongevallen overeenkomstig artikel 10 van het Verdrag inzake
de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, opgemaakt te Helsinki op 17
maart 1992 en als verbindingsorgaan, voor de wederzijdse bijstand overeenkomstig artikel 12
van dat Verdrag.
Art.26bis. De bevoegde gewestelijke diensten delen de in het kader van de wetgeving op
milieuvergunning voorgeschreven veiligheidsstudie of het in dat kader voorgeschreven
veiligheidsrapport mee aan de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken alvorens, naar gelang het geval, een beslissing wordt
genomen over de aanvraag of de vergunningsprocedure wordt ingezet.

HOOFDSTUK VII
Inspectie
Art. 27. § l. Er wordt per Gewest, op basis van gelijkwaardigheid en met volledig behoud van
de bevoegdheden, een inspectieteam gevormd, dat samengesteld is uit ambtenaren van de in
artikel 5, § 3 bedoelde inspectie-autoriteiten.
§ 2. De coördinatie binnen elk inspectieteam en de algemene coördinatie over de
verschillende inspectieteams wordt verzekerd door de daartoe aangewezen inspectiedienst
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze
coördinatiebevoegdheid wordt nader omschreven in bijlage VII.
Art. 28. § l. De inspectieteams zetten in gezamenlijk overleg een inspectiesysteem op. De
inspecties of controlemaatregelen zijn niet afhankelijk van de ontvangst van een
veiligheidsrapport of van andere ingediende rapporten. Ze zijn zodanig opgezet dat een
planmatig en systematisch onderzoek van de in de inrichting gebruikte systemen van
technische, organisatorische en bedrijfskundige aard wordt uitgevoerd om met name na te
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gaan of :
1° de exploitant kan aantonen dat hij, gelet op de activiteiten in de inrichting, passende
maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen;
2° de exploitant kan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om de gevolgen
van zware ongevallen op en buiten het bedrijfsterrein te beperken;
3° de gegevens en informatie, vervat in het veiligheidsrapport of in een ander ingediend
rapport, de situatie in de inrichting trouw weergeven;
§ 2. Het in § 1 bedoelde inspectiesysteem dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1° voor alle inrichtingen wordt een inspectieprogramma opgesteld en op gezette tijden
geactualiseerd. Dit bestaat uit ten minste één inspectie per jaar in de artikel 12 bedoelde
inrichtingen, behalve als het inspectieprogramma is gesteund op een systematische evaluatie
van de gevaren van zware ongevallen.
Het inspectieprogramma maakt tenminste melding van :
a) de aard van de geplande onderzoeken, de toe te passen methodiek en de voorziene
periodiciteit;
b) de inspectiedienst die wordt belast met de concrete uitvoering van elk onderzoek.
De inspectiediensten staan in voor de correcte uitvoering van de inspecties waarmee zij door
het inspectieprogramma worden belast. Er kunnen ook gezamenlijke inspecties worden
voorzien.
2° na iedere inspectie wordt door de betrokken inspectiedienst een rapport opgesteld; een
afschrift van dit rapport wordt bezorgd aan de andere inspectiediensten die deel uitmaken van
het inspectieteam.
Als de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter
beperking van de gevolgen daarvan volgens het inspectieteam duidelijk onvoldoende zijn,
dan wordt een afschrift van het betrokken inspectierapport overgemaakt aan de coördinerende
dienst.
3° elke in het kader van het inspectieprogramma uitgevoerde inspectie wordt, indien
noodzakelijk, binnen een redelijke termijn na de inspectie met de leiding van de inrichting
besproken.
§ 3. De inspectiediensten kunnen van de exploitant alle aanvullende gegevens vragen die zij
nodig hebben om de mogelijkheid van een zwaar ongeval op passende wijze te kunnen
evalueren, om te kunnen bepalen in hoeverre de kans op of de gevolgen van zware
ongevallen kunnen toenemen die door hun fysische vorm, bijzondere omstandigheden of hun
locatie een bijzondere aandacht vereisen. Desgevallend bezorgen de inspectiediensten deze
aanvullende gegevens aan de beoordelingsdiensten in kwestie.
Art. 29. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie
houden de ambtenaren van de inspectiediensten toezicht op de naleving van de voorschriften
van dit samenwerkingsakkoord door exploitanten van inrichtingen die onder het
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toepassingsgebied van dit akkoord vallen.
§ 2. Zij mogen bij de uitoefening van hun opdracht:
1° op elk ogenblik van de dag of de nacht ,
zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle plaatsen die aan hun toezicht
onderworpen zijn; tot de bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer de
rechter in de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend;
2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle, en elk verhoor, alsook alle inlichtingen
inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van dit
samenwerkingsakkoord worden nageleefd en inzonderheid:
a) op de plaats die zij aanwijzen alle informatiegegevens laten opzoeken of zich laten
overleggen;
b) alle bescheiden, documenten en andere informatiedragers die ter plaatse aanwezig zijn,
inkijken;
c) zich van deze bescheiden, documenten en andere informatiedragers een afschrift laten
overhandigen of, wanneer dit niet mogelijk is, die tegen ontvangstbewijs ter controle
behouden of meenemen voor de tijd die vereist is voor het volbrengen van hun opdracht;
d) een inventaris maken en zonder kosten monsters nemen of laten nemen en ze meenemen
om ze te ontleden of ze te doen ontleden.
§ 3. Zij kunnen mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven. Zij
kunnen een termijn bepalen om zich in regel te stellen en processen-verbaal opmaken.
§ 4. Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen voorzover een
afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de overtreder en, in voorkomend geval, van zijn
werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt de dag na de
vaststelling van de overtreding. Wanneer de vervaldag, die in deze termijn begrepen is, een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt deze verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van die térmijn vormen het geven van een
waarschuwing aan de overtreder of het verlenen van een termijn om zich in regel te stellen
geen vaststelling van de overtreding.
§ 5. Bij de uitoefening van hun ambt kunnen zij de bijstand van de politie vorderen.

HOOFDSTUK VIII
Administratieve boeten en straffen
Art. 30. § 1. Als de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware
ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn, moeten de
daartoe in het kader van de op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde
wetgeving, bevoegde overheden, de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting,
installatie of opslagplaats of van een gedeelte daarvan stopzetten of verbieden
overeenkomstig die wetgeving.
De beslissing van de daartoe bevoegde overheid wordt genomen :
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1° hetzij ambtshalve;
2° hetzij na een met redenen omkleed verzoek van de beoordelingscommissie bedoeld in
artikel 25, §5;
3° hetzij na een met redenen omkleed verzoek van een of meer van de betrokken
inspectiediensten.
§ 2. Tegen die beslissingen kan beroep worden aangetekend zoals bepaald in de op de
exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wetgeving.
Art. 31. Wordt gestráft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een
geldboete van 1000 euro tot 1 000 000 euro of met één van die straffen alleen, de exploitant
die, hoewel daartoe verplicht:
1° niet de in artikel 7, eerste lid bedoelde maatregelen treft of niet overeenkomstig artikel 7,
tweede lid kan aantonen dat hij de noodzakelijke maatregelen heeft genomen;
2° geen kennisgeving indient als bedoeld in artikel 8;
3° geen document heeft opgesteld als bedoeld in artikel 9 of 10, niet zorgt voor de correcte
uitvoering van het preventiebeleid of dit niet beoordeelt en zo nodig herziet als bedoeld in
artikel 13;
4° niet binnen de voorgeschreven termijnen een veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 12
indient of actualiseert of dit niet beoordeelt en zo nodig herziet als bedoeld in artikel 13;
5° geen intern noodplan opstelt als bedoeld in artikel 15, het intern noodplan niet beproeft en
zo nodig herziet als bedoeld in artikel 18 of het intern noodplan niet uitvoert in het geval
bedoeld in artikel 20, § 1;
6° de informatie bedoeld in artikel 21 of 22 niet verstrekt;
7° geen gevolg geeft aan de verwittigingen of bevelen van de inspectiediensten.
De wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van
inbreuk op sommige sociale wetten is van toepassing op voormelde inbreuken. Een
administratieve geldboete van 50 euro tot 1 250 euro kan worden opgelegd door de krachtens
die wet aangewezen bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg en overeenkomstig de in die wet voorziene procedure.

HOOFDSTUK IX
Slotbepalingen
Art. 32. Ter wille van de doorzichtigheid stellen de bevoegde diensten de op grond van dit
samenwerkingsakkoord verkregen inlichtingen, ter beschikking van alle natuurlijke of
rechtspersonen die daarom verzoeken.
De door de bevoegde diensten ontvangen inlichtingen kunnen evenwel vertrouwelijk worden
gehouden in de gevallen bepaald door de op de bevoegde dienst in kwestie toepasselijke
wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur.
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Art. 33. Kennisgevingen, noodplannen en informatie voor het publiek opgesteld krachtens de
op de datum van de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord bestaande wetgeving
blijven van kracht tot zij worden vervangen krachtens de overeenkomstige bepalingen van dit
samenwerkingsakkoord.
Art. 34. De bijlagen I, II, III, IV, V en VI van dit samenwerkingsakkoord kunnen bij
samenwerkingsakkoord dat niet bij wet, decreet of ordonnantie behoeft te worden
goedgekeurd, worden gewijzigd om ze aan te passen aan de vooruitgang van de techniek,
doch uitsluitend tengevolge van overeenkomstige wijzigingen van de Europese regelgeving.
Art. 35. § 1. Er wordt een permanente overlegstructuur opgezet met het oog op de goede
werking van het samenwerkingsakkoord. Hij heeft volgende taken:
- het waken over een uniforme toepassing over het gehele Belgische grondgebied van dit
samenwerkingsakkoord;
- het harmoniseren, onder de diensten die medeverantwoordelijk zijn, van de werkmethoden
en werkprocedures, van de uitwisseling van informatie en van de beslissingscriteria voor de
toepassing van deze overeenkomst;
- het coördineren van de initiatieven en het verspreiden van de onderzoeks- en
ontwikkelingsresultaten met betrekking tot het beheersen van de risico's op een zwaar
industrieel ongeval;
- het zoeken naar coherente oplossingen voor problemen van bepaalde speciale inrichtingen
en het opbouwen van een bestuurspraktijk;
- het coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in de commissies en op de workshops
gewijd aan het beheersen van risico's op zware industriële ongevallen of aanverwante
onderwerpen;
- het coördineren van acties en het bepalen van het standpunt in het internationale beleid.
- het coördineren van het verschaffen van de naam, het adres en de activiteit van de
inrichtingen bedoeld in artikel 3, § 1, tweede en derde lid aan de Commissie van de Europese
Gemeenschap.
§ 2. De permanente overlegstructuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
bevoegde autoriteiten. De permanente overlegstructuur beslist bij consensus onder de
vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Kan er geen consensus worden bereikt, dan
wordt de behandelde materie voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie voor het
Leefmilieu, die met de andere betrokken federale Ministers wordt uitgebreid.
§ 3. De leden houden minstens 4 plenaire vergaderingen per jaar en zoveel workshops als zij
nodig achten. De permanente overlegstructuur bepaalt het voorzitterschap en het secretariaat.
§ 4. Voor elke vergadering worden een agenda en een verslag opgesteld, die te zijner tijd aan
alle leden worden gestuurd. De standpunten nopens het internationaal beleid worden gericht
aan de Voorzitter van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid.
§ 5. Het voorzitterschap en het secretariaat worden waargenomen door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Art. 36. De leden, bedoeld in artikel 92bis, §5, tweede lid, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van het rechtscollege dat belast is om de
geschillen met betrekking tot de uitlegging of de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord te
beslechten, worden respectievelijk aangewezen, door de ministerraad; de Vlaamse Regering,
de Waalse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
De werkingskosten van het rechtscollege worden verdeeld over de Federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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BIJLAGE I
TOEPASSINGSGEBIED VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD
INLEIDING
1. Deze bijlage betreft de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een inrichting, als omschreven in artikel 3 van dit samenwerkingsakkoord en legt de toepassing van de artikelen
vast.
2. Mengsels en preparaten worden behandeld als zuivere stoffen, mits zij binnen de concentratiegrenzen blijven welke aan de hand van hun eigenschappen worden vastgelegd in de
desbetreffende Europese richtlijn vermeld in deel 2, voetnoot 1 en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang, tenzij specifiek een samenstellingspercentage of een andere beschrijving wordt gegeven.
3. De onderstaande drempelwaarden gelden per inrichting.
4. De voor de toepassing van de artikelen in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de

maximumhoeveelheden die op enig moment aanwezig zijn of kunnen zijn. Gevaarlijke
stoffen die slechts in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde drempelwaarde in
een inrichting aanwezig zijn, worden bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten, als zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat deze niet de oorzaak van een zwaar ongeval elders op het bedrijfsterrein kunnen
zijn of de gevolgen van een ongeval kunnen vergroten.
5. De in deel 2, voetnoot 4 vermelde regels voor het optellen van gevaarlijke stoffen of cate-

gorieën gevaarlijke stoffen zijn in voorkomend geval van toepassing.
6. In dit samenwerkingsakkoord wordt onder een gas een stof verstaan die bij een tempera-

tuur van 20°C een absolute dampspanning van ten minste 101,3 kPa heeft.
7. In dit samenwerkingsakkoord wordt onder een vloeistof een stof verstaan die niet als gas

gedefinieerd is en die bij een temperatuur van 20°C en een standaarddruk van 101,3 kPa
niet in vaste toestand is.
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DEEL 1
Bij naam genoemde stoffen
Wanneer een in deel 1 genoemde stof of groep stoffen ook in een categorie van deel 2 valt,
moeten de in deel 1 vermelde drempelwaarden worden gehanteerd.
Kolom 1
Gevaarlijke stoffen

Kolom 2

Kolom 3

Drempelwaarde (in ton)

Ammoniumnitraat (zie voetnoot 1)

5 000

10 000

Ammoniumnitraat (zie voetnoot 2)

1 250

5 000

Ammoniumnitraat (zie voetnoot 3)

350

2 500

Ammoniumnitraat (zie voetnoot 4)

10

50

Kaliumnitraat (zie voetnoot 5)

5 000

10 000

Kaliumnitraat (zie voetnoot 6)

1 250

5 000

1

2

Diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan
Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan

0,1

Broom

20

100

Chloor

10

25

Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkelmonoxide, nikkeldioxide, nikkelsulfide,
trinikkeldisulfide, dinikkeltrioxide)
Ethyleenimine

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyde (concentratie ≥ 90 %)

5

50

Waterstof

5

50

25

250

5

50

50

200

5

50

Chloorwaterstof (vloeibaar gas)
Loodalkylen
Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG)
en aardgas
Acetyleen

1
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Ethyleenoxide

5

50

Propyleenoxide

5

50

500

5 000

Methanol
Poedervormige 4,4-methyleenbis (2-chlooraniline) en/of
zouten daarvan
Methylisocyanaat
Zuurstof

0,01
0,15
200

2 000

Tolueendiisocyanaat

10

100

Carbonylchloride (fosgeen)

0,3

0,75

Arseentrihydride (arsine)

0,2

1

Fosfortrihydride (fosfine)

0,2

1

1

1

15

75

Zwaveldichloride
Zwaveltrioxide
Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen
(inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent
De volgende CARCINOGENEN in concentraties van
meer dan 5 gewichtspercenten:
4-aminobifenyl en/of zouten daarvan, benzotrichloride,
benzidine en/of zouten daarvan, di(chloormethyl)ether,
chloormethylether, 1,2-dibroomethaan, diethylsulfaat,
dimethylsulfaat, dimethylcarbamoylchloride, 1,2dibroom-3-chloorpropaan, 1,2-dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide,
hydrazine, 2-naftylamine en/of zouten daarvan, 4nitrodifenyl en 1,3-propaansulton
Aardolieproducten:
a) benzine en nafta’s
b) petroleum (met inbegrip van kerosines en luchtvaartbrandstoffen)
c) gasoliën (met inbegrip van diesel, huisbrandolie en
gasolie mengstromen)

0,001

0,5

2

2 500

25 000
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VOETNOTEN
1. Ammoniumnitraat (5 000/10 000): meststoffen die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding
Dit is van toepassing op gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen (een gemengde/samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of kaliumcarbonaat)
waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat
-

gelegen is tussen 15,75(1) en 24,5(2) gewichtsprocent en die of niet meer dan 0,4 % in
totaal aan brandbare/ organische stoffen bevatten of voldoen aan de voorschriften van
bijlage III van Verordening 2003/2003/EG,

-

15,75(3) gewichtsprocent of minder is en een onbeperkte hoeveelheid brandbare stoffen,

en die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding overeenkomstig de VN-goottest (zie Aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van gevaarlijke goederen: Handboek
beproevingen en criteria, deel III, onderafdeling 38.2).
2. Ammoniumnitraat (1 250/5 000): meststofkwaliteit
Dit is van toepassing op enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen en op gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het
ammoniumnitraat
-

hoger is dan 24,5 gewichtsprocent, met uitzondering van mengsels van ammoniumnitraat met dolomiet, kalksteen en/of calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van
ten minste 90 %,

-

hoger is dan 15,75 gewichtsprocent voor mengsels van ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat,

-

hoger is dan 28(4) gewichtsprocent voor mengsels van ammoniumnitraat met dolomiet,
kalksteen en/of calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 %,

en die voldoen aan de voorschriften van bijlage III van Verordening 2003/2003/EG.
3. Ammoniumnitraat (350/2 500): technisch zuivere stof
Dit is van toepassing op:
-

ammoniumnitraat en ammoniumnitraatpreparaten waarin het stikstofgehalte, afkomstig van het ammoniumnitraat,
-

-

gelegen is tussen 24,5 en 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,4 % aan
brandbare stoffen bevatten,
hoger is dan 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,2 % aan brandbare stoffen bevatten,

waterige ammoniumnitraatoplossingen met een concentratie ammoniumnitraat van
meer dan 80 gewichtsprocent.

4. Ammoniumnitraat (10/50): „off-specs”-materiaal en meststoffen die niet voldoen aan de
eisen van de detonatietest
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Dit is van toepassing op:
-

materiaal dat tijdens het fabricageproces wordt afgekeurd en op ammoniumnitraat en
ammoniumnitraatpreparaten, enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen en gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen als bedoeld in de voetnoten 2 en 3, die
van de eindgebruiker worden of zijn teruggestuurd aan een fabrikant, een installatie
voor tijdelijke opslag of een herverwerkingsinstallatie voor herverwerking, recycling
of behandeling met het oog op een veilig gebruik, omdat de stoffen niet langer voldoen aan de specificaties van de voetnoten 2 en 3,

-

meststoffen als bedoeld in de voetnoot 1, eerste streepje, en voetnoot 2 die niet voldoen aan de voorschriften van bijlage III van Verordening 2003/2003/EG.

5. Kaliumnitraat (5 000/10 000)
Dit is van toepassing op samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat bestaande uit
kaliumnitraat in de vorm van prills of granules, voor zover deze meststoffen gevaarlijke eigenschappen bezitten overeenkomstig de criteria van deel 2.
6. Kaliumnitraat (1 250/5 000)
Dit is van toepassing op samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat bestaande uit
kaliumnitraat in kristalvorm, voor zover deze meststoffen gevaarlijke eigenschappen bezitten
overeenkomstig de criteria van deel 2.
7. Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen
De hoeveelheden polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen worden berekend
aan de hand van de volgende wegingsfactoren :
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)
2,3,7,8-TCDD
1 2,3,7,8-TCDF
0,1
1,2,3,7,8-PeDD
0,5 2,3,4,7,8-PeCDF
0,5
1,2,3,7,8-PeCDF
0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD
0,001 OCDF
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

0,001

___________________________
(1)

Een stikstofgehalte van 15,75 gewichtsprocent afkomstig van het ammoniumnitraat stemt
overeen met 45 % ammoniumnitraat.
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(2)

Een stikstofgehalte van 24,5 gewichtsprocent afkomstig van het ammoniumnitraat stemt
overeen met 70 % ammoniumnitraat.
(3)
Een stikstofgehalte van 15,75 gewichtsprocent afkomstig van het ammoniumnitraat stemt
overeen met 45 % ammoniumnitraat.
(4)
Een stikstofgehalte van 28 gewichtsprocent afkomstig van het ammoniumnitraat stemt
overeen met 80 % ammoniumnitraat.
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DEEL 2
Categorieën stoffen en preparaten die niet uitdrukkelijk in deel 1 worden genoemd
KOLOM 1

Kolom 2
Categorieën van stoffen ingedeeld als:

1. ZEER GIFTIG

Kolom 3

Drempelwaarde (in ton)
5

20

2. GIFTIG

50

200

3. OXIDEREND

50

200

4. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2) wanneer de stof, het preparaat
of het voorwerp onder VN/ADR-subklasse 1.4 valt

50

200

5. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2) wanneer de stof, het preparaat
of het voorwerp onder één of meer van de VN/ADR-subklassen
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 en 1.6, dan wel onder waarschuwingszin R 2 of
R 3 valt

10

50

5 000

50 000

7a. LICHT ONTVLAMBAAR (als de stof of het preparaat voldoet
aan de in voetnoot 3 b 1 vermelde definitie)

50

200

7b. LICHT ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN (als de stof of het
preparaat voldoet aan de in voetnoot 3 b, 2 vermelde definitie)

5 000

50 000

10

50

100

200

200

500

100

500

50

200

6. ONTVLAMBAAR (als de stof of het preparaat voldoet aan de in
voetnoot 3 a vermelde definitie)

8. ZEER LICHT ONTVLAMBAAR (als de stof of het preparaat
voldoet aan de in voetnoot 3 c vermelde definitie)
9. GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU, waarschuwingszinnen:
i) R50: „Zeer giftig voor in het water levende organismen”
(inclusief R 50/53)
ii) R51/53: „Giftig voor in het water levende organismen; kan
in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken”
10. IEDERE INDELING die niet valt onder de bovenstaande in
combinatie met de volgende waarschuwingszinnen:
i) R14: “Reageert heftig in contact met water” (inclusief
R14/15)
ii) R29: “Vormt giftig gas in contact met water”
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VOETNOTEN
1. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de besluiten ter omzetting van de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:
− Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke stoffen;
− Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten.
Voor stoffen en preparaten die niet volgens één van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld, bijvoorbeeld afvalstoffen, maar in een inrichting aanwezig zijn of
kunnen zijn en onder de in de inrichting heersende omstandigheden gelijkwaardige eigenschappen hebben of kunnen hebben wat de mogelijkheden van een zwaar ongeval betreft,
worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het desbetreffende artikel van de ter zake geldende richtlijn gevolgd.
Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat ze op verscheidene
wijzen kunnen worden ingedeeld, is in het kader van dit samenwerkingsakkoord de laagste drempelwaarde van toepassing. Wat evenwel de toepassing van de in voetnoot 4 bedoelde sommatieregel betreft, wordt altijd de drempelwaarde gebruikt welke met de indeling in kwestie overeenkomt.”.
2. Onder ONTPLOFBARE stof wordt verstaan:
a) een stof of preparaat die (dat) ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving, vuur of
andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R2);
b) een stof of preparaat die (dat) ernstig ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving,
vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R3); of
c) een stof, preparaat of voorwerp van klasse 1 van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (VN/ADR), gesloten op 30 september 1957, zoals gewijzigd, als omgezet bij Richtlijn 94/55/EG van de
Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
Deze definitie strekt zich uit tot pyrotechnische stoffen, die voor de toepassing van dit akkoord omschreven worden als stoffen (of mengsels van stoffen) die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties. Wanneer
een stof of preparaat zowel onder de VN/ADR-indeling als onder waarschuwingszin R2 of
R3 valt, prevaleert de VN/ADR-indeling boven die van de waarschuwingszinnen.
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Stoffen en voorwerpen van klasse 1 worden volgens het VN/ADR-indelingsschema ingedeeld in de subklassen 1.1 tot en met 1.6. De subklassen zijn:
-

subklasse 1.1: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie (een massaexplosie is een explosie die praktisch op hetzelfde ogenblik plaatsvindt in nagenoeg de
gehele lading)”;

-

subklasse 1.2: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, zonder gevaar
voor massa-explosie”;

-

subklasse 1.3: „Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar
voor luchtdruk- of scherfwerking of met gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor
massa-explosie:
i)
waarvan de verbranding aanleiding geeft tot een aanzienlijke warmtestraling, of
ii)
die één voor één uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of scherfwerking, of
beide optreden”;

-

subklasse 1.4: „Stoffen en voorwerpen die slechts gering gevaar opleveren indien zij
tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak
beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte.
Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van nagenoeg de gehele inhoud van het collo”;

-

subklasse 1.5: „Zeer weinig gevoelige stoffen met gevaar voor massa-explosie, die zo
weinig gevoelig zijn dat er onder normale vervoersomstandigheden een zeer geringe
kans bestaat op inleiding of op de overgang van verbranding naar detonatie. Als minimumvoorwaarde geldt dat ze niet mogen exploderen bij de uitwendige brandproef”;

-

subklasse 1.6: „Extreem weinig gevoelige voorwerpen, zonder gevaar voor massaexplosie. Deze voorwerpen bevatten alleen extreem weinig gevoelige springstoffen en
vertonen een verwaarloosbare kans op een onbedoelde inleiding of voortplanting. Het
gevaar is beperkt tot de explosie van één enkel voorwerp”.

Deze definitie behelst ook in voorwerpen aanwezige ontplofbare of pyrotechnische stoffen
of preparaten. In het geval van voorwerpen met ontplofbare of pyrotechnische stoffen of
preparaten is de hoeveelheid van de stof of het preparaat, indien bekend, bepalend voor de
toepassing van dit samenwerkingsakkoord. Indien de hoeveelheid niet bekend is, wordt
het gehele voorwerp voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord als ontplofbaar
aangemerkt.
3. Onder ONTVLAMBAAR, LICHT ONTVLAMBAAR en ZEER LICHT ONTVLAMBAAR (categorieën 6, 7 en 8) wordt verstaan:
a) ONTVLAMBARE vloeistoffen:
stoffen en preparaten met een vlampunt van minimaal 21°C en maximaal 55°C (waarschuwingszin R10), die blijven branden;
b) LICHT ONTVLAMBARE vloeistoffen:
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1. - stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de
lucht bij de omgevingstemperatuur zonder toevoer van energie vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17);
- stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager ligt dan 55 °C en die
onder druk vloeibaar blijven, wanneer onder bepaalde procescondities, zoals hoge druk of hoge temperatuur, een risico van een zwaar ongeval kan ontstaan;
2. stoffen en preparaten met een vlampunt dat lager ligt dan 21°C en die niet zeer
licht ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R11, tweede streepje);
c) ZEER LICHT ONTVLAMBARE gassen en vloeistoffen:
1. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager ligt dan 0°C en
een kookpunt (of in geval van een kooktraject een eerste kookpunt) dat bij normale druk maximaal 35°C is (waarschuwingszin R12, eerste streepje), en
2. gassen die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R12, tweede streepje), ongeacht of zij in gasvormige toestand dan wel in superkritische toestand verkeren, en
3. ontvlambare en licht ontvlambare vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger ligt dan hun kookpunt.
4. In het geval van een inrichting waar geen afzonderlijke stoffen of preparaten aanwezig zijn
in een hoeveelheid, groter dan of gelijk aan de toepasselijke drempelwaarden, wordt de
volgende regel gehanteerd om te bepalen of de inrichting onder de desbetreffende voorschriften van dit samenwerkingsakkoord valt:
-

de inrichting wordt bedoeld in artikel 3, §1, derde lid, wanneer de som van de delen
q1/Q’1 + q2/ Q’2+ q3/ Q’3 + ... ≥ 1

-

de inrichting wordt bedoeld in artikel 3, §1, tweede lid, wanneer de som van de delen
q1/Q”1 + q2/ Q”2+ q3/ Q”3 + ... ≥ 1

met qx de hoeveelheid van een gevaarlijke stof of preparaat x die onder deel 1 of 2 van
deze bijlage valt, Q’x de drempelwaarde vermeld in kolom 2 en Q”x de drempelwaarde
vermeld in kolom 3 van de delen 1 en 2 van deze bijlage, voor de betrokken stof x.
Deze sommatieregel wordt gebruikt ter beoordeling van de algemeen met toxiciteit, ontvlambaarheid en ecotoxiciteit samenhangende gevaren. De regel moet daarom driemaal
worden toegepast:
a) eenmaal voor de optelling van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten welke als giftig of zeer giftig zijn ingedeeld, samen met stoffen en preparaten die tot categorie 1 of 2
behoren;
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b) eenmaal voor de optelling van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten die als oxiderend, ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar zijn ingedeeld, samen met stoffen en preparaten die tot categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b of 8 behoren;
c) eenmaal voor de optelling van de in deel 1 genoemde en als gevaarlijk voor het milieu
ingedeelde stoffen en preparaten (R 50 (met inbegrip van R 50/53) of R 51/53), samen
met stoffen en preparaten die tot categorie 9) i) of 9) ii) behoren.
De desbetreffende bepalingen van dit samenwerkingsakkoord zijn van toepassing indien
het sommeringsresultaat in ten minste één van de drie gevallen groter is dan of gelijk is
aan 1.
Wanneer niet met name genoemde stoffen of preparaten gevaareigenschappen vertonen
van meerdere samen te tellen categorieën, is de toe te passen deler de kleinste op de stof
toepasselijke drempelwaarde.
Wanneer de stoffen of preparaten tegelijkertijd gevaareigenschappen vertonen van meerdere niet samen te tellen categorieën, dan worden zij per categorie afzonderlijk opgeteld.
Wanneer een met name genoemde stof samengeteld wordt met een niet met name genoemde stof, is de deler met betrekking tot de met name genoemde stof de drempelwaarde
vermeld in deel 1.
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BIJLAGE II
GEGEVENS EN MINIMUMINLICHTINGEN DIE IN HET IN ARTIKEL 12
BEDOELDE VEILIGHEIDSRAPPORT AAN DE ORDE MOETEN KOMEN
I.

Inlichtingen over het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting, met het oog op
de preventie van zware ongevallen

Deze inlichtingen dienen de in artikel 10 vervatte punten te bestrijken.
II. Presentatie van de omgeving van de inrichting
A. Beschrijving van de plaats en zijn omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de
meteorologische, geologische en hydrografische gegevens en, in voorkomend geval, de
voorgeschiedenis;
B. Identificatie van de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die een gevaar
van een zwaar ongeval met zich kunnen brengen;
C. Beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen.

III. Beschrijving van de installatie
A. Beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en produkten uit de gedeelten van de
inrichting die belangrijk zijn uit het oogpunt van de veiligheid, van de mogelijke oorzaken
van risico's van zware ongevallen en van de omstandigheden waarin zo'n zwaar ongeval
zich zou kunnen voordoen, vergezeld van een beschrijving van de genomen preventieve
maatregelen;
B. Beschrijving van procédés, meer bepaald van de werkwijzen;
C. Beschrijving van de gevaarlijke stoffen :
1. lijst van de gevaarlijke stoffen bestaande uit:
− de beschrijving van de gevaarlijke stoffen : chemische naam, CAS-nummer, naam
volgens de IUPAC-nomenclatuur,
− de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stof(fen) die aanwezig is (zijn) of kan
(kunnen) zijn,
2. fysische, chemische en toxicologische kenmerken en gegevens over de zowel onmiddellijk als later optredende gevaren voor mens en milieu,
3. het fysische of chemische gedrag onder normale gebruiksvoorwaarden of bij voorzienbare ongevallen.
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IV. Identificatie en analyse van de ongevallenrisico's en preventiemiddelen
A. Gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen, en de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, inclusief een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen spelen,
ongeacht of de oorzaken binnen of buiten de installatie liggen;
B. Beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de geïdentificeerde zware
ongevallen met inbegrip van kaarten, beelden of, indien nuttig, gelijkwaardige beschrijvingen waarop de gebieden zijn aangegeven die bij door de inrichting veroorzaakte ongevallen waarschijnlijk zullen worden getroffen, onder voorbehoud van artikel 14;
C. Beschrijving van de technische parameters en van de uitrusting die van belang zijn voor de
veiligheid van de installaties.
V. Beschermings-en interventiemaatregelen om de gevolgen van een ongeval te beperken
A. Beschrijving van de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van
zware ongevallen te beperken;
B. Organisatie van het alarm en de interventie;
C. Beschrijving van de inzetbare interne of externe middelen;
D. Beschrijvingen van het interne noodplan bedoeld in artikel 15.
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BIJLAGE III
IN DE IN ARTIKEL 15 EN 17 BEDOELDE NOODPLANNEN OP TE NEMEN
GEGEVENS EN INLICHTINGEN
1. Interne noodplannen:
a) De naam of functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te
laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een ongeval op het terrein;
b) De naam of functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor
het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten;
c) Voor te voorziene omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol zouden
kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen
maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen;
d) De maatregelen ter beperking van het risico voor personen op het terrein, waaronder het
alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm;
e) De regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor de inwerkingstelling van het
externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, het soort inlichtingen dat onmiddellijk
moet worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van meer uitvoerige inlichtingen, wanneer deze beschikbaar zijn;
f) De regelingen om het personeel op te leiden voor het vervullen van de taken die ervan verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten;
g) De regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen.

2. Externe noodplannen:
a) De naam of functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te
laten treden en van de personen die belast zijn met de leiding en coördinatie van de maatregelen buiten het terrein;
b) De regelingen om snel op de hoogte te worden gesteld van eventuele voorvallen en alarmerings- en oproepprocedures;
c) De regelingen voor de coördinatie van de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het externe rampenplan;
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d) De regelingen voor de verlening van steun aan bestrijdingsacties op het terrein;
e) De regelingen voor de bestrijdingsacties buiten het terrein;
f) De regelingen voor het verstrekken van specifieke informatie aan het publiek over het
voorval en de te volgen gedragslijn,
g) De regelingen voor het verstrekken van informatie aan de hulpdiensten van andere lidstaten bij een zwaar ongeval met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen.
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BIJLAGE V
AAN HET PUBLIEK IN HET KADER VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 13,
LID 1, TE VERSTREKKEN INFORMATIE
1. De naam van de exploitant en het adres van de inrichting.
2. De functie van de persoon die de inlichtingen verstrekt.
3. Een bevestiging dat de inrichting zich aan de voorschriften en/of bestuursrechtelijke bepalingen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord moet houden en dat de in artikel 8, lid
3, genoemde kennisgeving of het in artikel 12, lid 1, genoemde veiligheidsrapport bij de
bevoegde autoriteit is ingediend.
4. Een begrijpelijke toelichting op de activiteit of activiteiten van de inrichting.
5. De gewone benaming of, in geval van gevaarlijke stoffen die onder deel 2 van bijlage I
vallen, de algemene naam of algemene gevarenklasse van de stoffen en preparaten in de inrichting die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, onder vermelding van de belangrijkste
gevaarlijke eigenschappen.
6. Algemene gegevens inzake de aard van de risico's van zware ongevallen, waaronder de
mogelijke gevolgen voor de bevolking en het milieu.
7. Toereikende informatie over de wijze waarop de betrokken bevolking bij een ongeval zal
worden gewaarschuwd en op de hoogte zal worden gehouden.
8. Toereikende informatie over de maatregelen die de betrokken bevolking bij een zwaar ongeval moet nemen en de gedragslijn die zij daarbij dient te volgen.
9. Een bevestiging dat de exploitant verplicht is toereikende regelingen op het terrein te treffen, in het bijzonder voor wat betreft de contacten met de hulpdiensten, om zware ongevallen het hoofd te bieden en de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken.
10.Een verwijzing naar het externe noodplan dat is opgesteld om buiten het terrein optredende
gevolgen van een ongeval het hoofd te bieden, met een advies om alle aanwijzigingen of
instructies van hulpdiensten ten tijde van een ongeval te volgen.
11.Bijzonderheden over de wijze waarop alle ter zake dienende inlichtingen kunnen worden
ingewonnen, waarbij aan de voorschriften van vertrouwelijkheid als vastgelegd in de toepasselijke wetgeving moet worden voldaan.

Officieuze gecoördineerde versie

BIJLAGE V
CRITERIA VOOR DE KENNISGEVING VAN EEN ONGEVAL AAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
I. Elk ongeval dat onder punt 1 valt of dat ten minste één van de in onderstaande punten 2, 3,
4 en 5 omschreven gevolgen heeft, moet ter kennis van de Commissie van de Europese Gemeenschap worden gebracht.
1. Betrokken stoffen
Elke brand, explosie of emissie van gevaarlijke stoffen waarbij een hoeveelheid is betrokken
van ten minste 5 % van de in kolom 3 van bijlage I vermelde drempelwaarde.
2. Schade aan personen of goederen
Een ongeval waarbij rechtstreeks een gevaarlijke stof is betrokken die de oorzaak is van een
van de volgende gebeurtenissen:
− sterfgeval;
− zes gewonden binnen de inrichting, die in het ziekenhuis worden opgenomen en daar ten
minste 24 uur blijven;
− een persoon buiten de inrichting, die in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar ten minste 24 uur blijft;
− een woning buiten de inrichting, beschadigd en onbruikbaar ten gevolge van het ongeval;
− evacuatie of isolering van personen gedurende meer dan twee uur, met een aantal mensuren van ten minste 500;
− onderbreking van de voorziening van drinkwater, elektriciteit, gas of telefoonverkeer gedurende meer dan twee uur, met een totaal aantal mensuren van tenminste 1 000.
3. Onmiddellijke schade voor het milieu
− permanente of langdurige schade aan landhabitats
− 0,5 ha of meer van een milieu of de instandhouding belangrijke en wettelijk beschermde habitat;
− 10 ha of meer van een meer uitgebreide habitat, inclusief landbouwgrond;
− significante of langdurige schade aan zoetwater- of mariene habitats(*)
− 10 km of meer van een stroom, een kanaal of een rivier;
− 1 ha of meer van een vijver of een meer;
− 2 ha of meer van een delta;
− 2 ha of meer van een kustzone of van de zee;
− significante schade aan een watervoerende laag of aan het grondwater(*)
− 1 ha of meer.
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4. Materiële schade
− materiële schade in de inrichting: van 2 miljoen ecu of meer;
− materiële schade buiten de inrichting: vanaf 0,5 miljoen ecu of meer.

5. Grensoverschrijdende schade
Elk ongeval waarbij rechtstreeks een schadelijke stof betrokken is die de oorzaak is van gevolgen buiten het Belgisch grondgebied.

II. Ongevallen of "bijna-ongevallen" die naar oordeel van de bevoegde dienst technische aspecten vertonen voor de preventie van zware ongevallen en voor de beperking van de gevolgen daarvan en die niet aan bovengenoemde kwantitatieve criteria voldoen, moeten ter kennis
van de Commissie worden gebracht.

(*)

In voorkomend geval kan de schade worden geëvalueerd aan de hand van de Richtlijnen 75/440/EEG,
76/464/EEG en hun toepassingsrichtlijnen betreffende bepaalde stoffen, namelijk 76/160/EEG, 78/659/EEG,
79/923/EEG of de CL-50 voor de soorten die representatief zijn voor het aangetaste milieucompartiment, zoals
omschreven in Richtlijn 92/32/EEG voor het criterium "milieugevaarlijk".
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BIJLAGE VI
GEHARMONISEERDE CRITERIA VOOR VRIJSTELLINGEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12, §5
Er kan een vrijstelling overeenkomstig artikel 12, §5, worden toegestaan indien ten minste
aan één van de volgende generieke criteria is voldaan:
1. DE FYSISCHE VORM VAN DE STOF
Stoffen in vaste vorm waaruit, zowel in normale als in redelijkerwijze voorzienbare abnormale omstandigheden geen materie of energie kan vrijkomen die gevaar voor een zwaar
ongeval zouden kunnen opleveren.

2. VERPAKKING EN HOEVEELHEID
Stoffen zodanig verpakt of omhuld en in zodanige hoeveelheden dat het vrijkomen van de
grootst mogelijke hoeveelheid, onder welke omstandigheden dan ook, geen gevaar van een
zwaar ongeval kan opleveren.

3. LOCATIE EN HOEVEELHEDEN
Stoffen aanwezig in zodanige hoeveelheden en op zodanige afstand van andere gevaarlijke
stoffen (in de inrichting of elders) dat zij noch op zichzelf een gevaar van een zwaar ongeval kunnen opleveren, noch een zwaar ongeval kunnen veroorzaken waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken.

4. INDELING
Stoffen die op grond van hun generieke indeling in bijlage 1, deel 2, van Richtlijn
96/82/EG van de Raad als gevaarlijke stoffen zijn gedefinieerd, maar die geen gevaar voor
een zwaar ongeval kunnen opleveren en waarvoor de generieke indeling derhalve niet voor
dit doel geschikt is.
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BIJLAGE VII
NADERE OMSCHRIJVING VAN DE COORDINATIEBEVOEGDHEID VERVAT IN
ARTIKEL 27, § 2
De in artikel 27,§2, bedoelde coördinatie houdt de volgende taken in:
a) het organiseren van een regelmatig overleg tussen de verschillende inspectieteams, met het
oog op een zo eenvormig mogelijke toepassing van dit samenwerkingsakkoord over het
hele land;
b) het organiseren van en regelmatig overleg tussen de inspectiediensten van elk inspectieteam, met het oog op een effectieve uitbouw en werking van het in artikel 28 bedoelde inspectiesysteem;
c) het voorzien van alle nodige logistieke ondersteuning voor de goede praktische werking
van dit overleg;
d) het verzekeren dat, in het kader van dit overleg, voor elke inrichting een doeltreffend inspectieprogramma wordt opgesteld, zoals bedoeld in artikel 28, §2 en dat dit programma
regelmatig wordt geëvalueerd en geactualiseerd;
e) het verzekeren dat, in het kader van dit overleg, jaarlijks een planning wordt afgesproken
voor de concrete uitvoering van het inspectieprogramma;
f) het organiseren van gezamenlijke inspecties die binnen dit overleg worden afgesproken;
g) het bewerkstelligen, binnen dit overleg, van een maximale informatie-uitwisseling over
relevante inspectie-ervaringen, nieuwe ontwikkelingen op het vlak van inspectietechnieken
en alle andere informatie die nuttig is voor de uitvoering van de inspectieopdrachten;
h) het informeren van de coördinerende diensten over vastgestelde feiten, conclusies uit ongevalsonderzoeken of andere nieuwe inzichten, wanneer deze naar het gezamenlijk oordeel
van de inspectiediensten, een herziening of bijwerking van het veiligheidsrapport vereisen,
zoals bedoeld in artikel 12, §4;
i) het organiseren van de praktische afspraken binnen het inspectieteam voor de uitvoering
van de taken bedoeld in artikel 22,§3, in geval van een zwaar ongeval;
j) het verzekeren van de rapportering aan de Commissie van de Europese Gemeenschap omtrent de eventuele zware ongevallen, zoals bedoeld in artikel 23,§1 en §2;
k) het informeren van de coördinerende diensten over de algemene inspectiegegevens die
nodig zijn voor het opstellen van het driejaarlijkse verslag aan de Commissie van de Europese Gemeenschap bedoeld in artikel 25, §9;
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l) het organiseren van een gedachtewisseling over het optreden van de inspectiediensten,
indien één van de inspectiediensten een exploitatieverbod, zoals bedoeld in artikel 30, nodig acht;
m) het organiseren van alle andere acties die door de inspectiediensten in gezamenlijk overleg
worden afgesproken.

