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Bijlage R17.3 

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste producten  

 

 

1. Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden. 

 

Voor een overzicht van de opgeslagen producten wordt verwezen naar de tabel die achteraan in 

deze bijlage is toegevoegd. 

 

Opmerking: ook de producten die vallen onder het toepassingsveld van de rubrieken 6.4. en 17.4. 

zijn in deze tabel opgenomen. 

 
 

2. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders. 

 

Opmerking vooraf: aangezien het een nieuw, nog te realiseren project betreft, zijn nog niet alle 

karakteristieken exact in detail gekend. Op basis van de gegevens die wel al bekend zijn en van 

de informatie die gekend is van de bestaande installatie van ISVAG, zijn hieronder de relevante 

gegevens opgenomen die indicatief wel kunnen vermeld worden en die nu verwacht worden voor 

het nieuwe project. 

 

De volgende tanks worden voorzien: 

A = ammoniakoplossing < 25% 

B = natriumhydroxide 27% 

C = diesel voertuigen 

D = diesel noodgenerator 

 

Deze tanks hebben de volgende kenmerken: 

 

Nummer 

van de 

houder 

Inhoud 

(liter) 

Ligging 

* 

Wand 

* 

Druk 

(kPa) 

** 

Temp. 

(°C) 

** 

Inkuiping Overvul-

beveiliging 

Lekdetectie Kathodische 

bescherming 

0/039 70.000 B E   ■ ja □ nee ■ ja □ nee □ ja ■ nee □ ja ■ nee 

0/040 70.000 B E   ■ ja □ nee ■ ja □ nee □ ja ■ nee □ ja ■ nee 

0/033_1 5.000 B E   ■ ja □ nee ■ ja □ nee □ ja ■ nee □ ja ■ nee 

0/033_2 6.000 B D   □ ja ■ nee ■ ja □ nee ■ ja □ nee □ ja ■ nee 

              

 

* met: B = bovengrondse tank / O = ondergrondse tank 

 E = enkelwandige tank / D = dubbelwandige tank  

** indien niets is aangeduid, gaat het om een houder onder atmosferische druk, bij omgevingstemperatuur 

 

Noot: Er wordt ook calciumhydroxide (91%) opgeslagen. Dit is een poeder dat in een 

bovengrondse silo van 200 m³ zal worden opgeslagen. 

 

Opmerking: naast de bovenvermelde houders, is ook de opslag voorzien van de volgende 

producten die niet als gevaarlijk zijn geëtiketteerd: 

- Aktieve kool: 1x 60 m³, in een bovengrondse silo (op niveau +15 m) 
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- Voedingswater: 1x 65 m³, in een bovengrondse tank (op niveau +15 m) 

- Condensatiewater: 1x 22 m³, in een bovengrondse tank (op niveau +15 m). 

 
 

3. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte 

opslag (bijvoorbeeld bulkopslag). 

 

Opmerkingen vooraf:  

- De opslag die zal plaats vinden in verplaatsbare recipiënten, betreft enkel opslag van 

producten die indelingsplichtig is onder de rubrieken 6.4. en 17.4.. Voor de volledigheid 

worden de relevante gegevens voor deze opslag toch hieronder opgegeven1. 

- Zoals ook in punt 2 hoger reeds aangegeven betreft dit een nieuw, nog te realiseren project, 

waardoor de uitvoeringswijze van elke individuele opslag nog niet exact is gekend. Daarom 

wordt onderstaande tabel indicatief ingevuld.  

 

Nummer 

opslag-

plaats 

Aard product Inhoud individueel 

per recipiënt of 

onverpakte opslag 

Eenheid 

(liter of 

kg) 

Aantal 

recipiënten 

Gezamenlijke 

inhoud 

(liter of kg) 

Inkuiping Vloeistof-

dichte vloer 

0/008 diverse oliën > 30 en ≤ 250 liter  5.000 liter ■ ja □ nee ■ ja □ nee 

0/008 afvaloliën > 30 en ≤ 250 liter  2.000 liter ■ ja □ nee ■ ja □ nee 

0/018 onderhouds-

producten 

≤ 30 kg  2.500 kg ■ ja □ nee ■ ja □ nee 

15/005 Hydraulische 

olie 

240 liter 2 480 liter ■ ja □ nee ■ ja □ nee 

          

 

 

4. Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt. 

 

De lokalen waar als gevaarlijke geëtiketteerde vloeistoffen zullen worden opgeslagen in vast 

opgestelde tanks, zullen worden voorzien van muren die de inkuiping vormen. Aangezien dit geen 

opslag betreft van producten met een laag vlampunt enerzijds en anderzijds de site niet gelegen is 

in een waterwingebied of beschermingszone ervan, zal de totale inkuipingscapaciteit per 

opslagruimte minimum gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tanks die in de inkuiping wordt 

geplaatst. 

 

Een uitzondering op het bovenstaande is de dieselopslag voor de noodgenerator. Die opslag zal 

gebeuren in een dubbelwandige tank met lekdetectiesysteem. 

 

De opslag van als gevaarlijke geëtiketteerde vloeistoffen die zal plaats vinden in verplaatsbare 

recipiënten (cf. vaten en bussen), zal gebeuren op lekbakken. De inkuipingscapaciteit hiervan zal 

minimum gelijk zijn 10% van het totale waterinhoudsvermogen van alle boven de inkuiping 

geplaatste recipiënten en zal minimum de inhoud van het grootste recipiënt volledig kunnen 

opvangen. 

 

Aangezien elke voorziene opslag uitsluitend in het gebouw zal plaats vinden, wordt vermeden dat 

er hemelwater in de inkuiping kan terecht komen.

                                                           
1 Gelet op klasse 3-hoeveelheden van deze opslag, dient deze informatie strikt genomen niet mee te worden 

vermeld in deze aanvraag. 




