
WIJZIGING MILIEUWETGEVING: aanpassing Vlarem aan de CLP-verordening 

Sinds 1 juni 2015 werd de Vlarem aangepast aan de CLP-verordening, waardoor de indeling van 

stoffen en mengsels en de voorschriften voor etikettering en verpakking gewijzigd zijn. 

Wat moet ik nu concreet doen? 

1. Een bedrijf dat voor 1 juni 2015 al duidelijk vergund is voor de opslag/aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen binnen de inrichting, moet geen aanpassing van de milieuvergunning 

doorvoeren, de vergunning blijft geldig. 

Onder duidelijk vergund wordt verstaan: 

 De producten zijn duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in de 

milieuvergunning 

 De producten zijn niet duidelijk met naam en hoeveelheid vermeld in de 

milieuvergunning, maar wel in het milieuvergunningsaanvraagdossier 

 U beschikt enkel over een opslag gevaarlijke stoffen onder rubriek 17.4 en de 

werkelijke opslaghoeveelheid binnen het bedrijf stijgt niet t.o.v. de vergunde 

opslaghoeveelheid. 

Ook als er door de meervoudige rubricering nieuwe rubrieken bijkomen, dient de vergunning 

niet aangepast te worden, indien het product reeds duidelijk vergund was voor 1 juni 2015. 

Ook als de klasse verandert moet men geen vergunning aanvragen; men dient er wel op te 

letten dat de volgende vergunningsaanvraag bij de correcte overheid wordt ingediend.  

2. Elk bedrijf dat over een opslag van gevaarlijke stoffen (volgens de CLP-verordening) of 

brandbare vloeistoffen beschikt, moet voor  1 december 2015 een document opmaken 

waarin vermeld wordt onder welke subrubriek(en) van de indelingslijst de inrichting valt. Dit 

document dient men ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheid.  

 

3. Deze wijziging in de wetgeving impliceert dat de opslag of aanwezigheid van een gevaarlijk 

product of brandbare vloeistof, die voor 1 juni 2015 niet vergunningsplichtig was, nu wel 

vergunningsplichtig wordt!  Elk bedrijf dient dus de opslag  of aanwezigheid van gevaarlijke 

producten of brandbare vloeistoffen in zijn bedrijf te herbekijken en opnieuw in te delen 

conform de gewijzigde indelingslijst (bijlage 1, Vlarem I). Indien blijkt dat bepaalde producten 

vergunningsplichtig geworden zijn, kan men deze via een mededeling kleine verandering 

laten opnemen in de milieuvergunning. 

 

Meer informatie via http://www.lne.be/themas/vergunningen/vlarem-en-clp of bij de milieudienst 

(milieu@zwevegem.be of 056/76.55.80) 
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