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Omzetting van de  

Seveso III-richtlijn in België  





Bevoegdheden in België 

Taak Bevoegdheidsniveau 

Interne mensveiligheid (veiligheid van 
mens binnen de Seveso-inrichting; 
arbeidsveiligheid)  

Federaal  

Externe mensveiligheid (veiligheid van 
mens in de omgeving van Seveso-
inrichting)   

Gewestelijk  

Milieuveiligheid (veiligheid van milieu in en 
nabij de Seveso-inrichting)  

Gewestelijk  
 

Brandveiligheid en brandpreventie   Lokaal  



Bevoegdheden in België 

Taak Bevoegdheidsniveau 

Beleid ruimtelijke ordening Gewestelijk  

Beleid vergunningverlening Gewestelijk 

Interne noodplanning  Federaal 

Externe noodplanning  Federaal  



Omzetting van Seveso III-richtlijn 

Samenwerkingsakkoord onderhandeld met alle betrokken 
administraties 
Goedgekeurd door alle regeringen en parlementen 
Ondertekend door 10 ministers 

 
 Samenwerkingsakkoord van 16/02/2016 tussen de 

 Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
 Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
 ongevallen 

 
Aantal delegaties naar gewestregeringen  
(o.a. ruimtelijke ordening en vergunningen) 

 



Omzetting van Seveso III-richtlijn  

In Vlaams gewest verdere omzetting in  
 
• Decreet omgevingsvergunning (DOV) 

o.a. vergunningsaanvraag Seveso-inrichtingen 

• Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) 
o.a. omgevingsveiligheidsrapport (OVR), ruimtelijk 
veiligheidsrapport (RVR), ... 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) 
o.a. ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), ... 



 

 

 

 

 

 

 

Vergunningenbeleid in 

Vlaanderen: invoering van de 

permanente omgevingsvergunning 

 

 

DEPARTEMENT 
LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE 

DEPARTEMENT 
RUIMTE VLAANDEREN 



Omgevingsvergunning: 1 vergunning 

• Omgevingsvergunning  
 = milieuvergunning & bouwvergunning 

 = toelating voor een vergunningsplichtig project 
 

• Vergunningsplichtig project =  
• stedenbouwkundige handelingen 
• verkaveling van gronden 
• exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
• gemengde projecten  

 
 

 
 
 



Omgevingsvergunning: 2 procedures 

• Gewone procedure 
• altijd openbaar onderzoek 
• soms advies van een omgevingsvergunningscommissie (OVC) 
• beslissingstermijn: 105/120 dagen (zonder/met OVC) 

 

• Vereenvoudigde procedure 
• géén openbaar onderzoek 
• beslissingstermijn: 60 dagen 

 
 
 

 
 
 



Omgevingsvergunning: 3 overheden 

• Vlaamse Regering (gewest) 
• projecten op Vlaamse lijst 
• aanvragen in meerdere provincies 

 

• Deputatie (provincie) 
• projecten op provinciale lijst 
• klasse 1-ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
• aanvragen in meerdere gemeenten 

 

• College van burgemeester en schepenen (gemeente) 
• alle andere projecten 
 
 
 

 
 
 



Wettelijk kader 
 

 
OMGEVINGSDECREET 

12 hoofdstukken (397 art.) 
OMGEVINGSBESLUIT 

10 titels (799 art.) 

1. Inleidende bepalingen 

2. Vergunningsprocedure 1ste aanleg 

3. Vergunningsprocedure 2de aanleg 

4. Duur van de OV 

5. Kenmerken van de OV 

6. Bijstellen van de OV 

7. Schorsen of opheffen van de OV 

8. Verval en afstand van de OV 

9. Beroep tegen beslissingen genomen 

in laatste administratieve aanleg 

10. Meldingen 

11. Wijzigingsbepalingen 

12. Slotbepalingen (omzettingsregeling)  

1. Algemene bepalingen 

2. Vooroverleg en 

projectvergadering 

3. Vergunningverlening ! 

4. Bijstellen van de OV 

5. Schorsen of opheffen 

6. Melding 

7. Omgevingsambtenaren 

8. Digitalisering 

9. Wijzigingsbepalingen 

10. Slotbepalingen 

(omzettingsregeling) 

 



Omgevingsbesluit - Titel 3 vergunningverlening :  13 hoofdstukken 

1. De bevoegde overheid 
2. Projecten waarvoor de gewestelijke omgevingsambtenaar 

bevoegd is 
3. Toepassingsgebied van de gewone en de vereenvoudigde 

procedure 
4. De samenstelling van een aanvraag 
5. Het openbaar onderzoek 
6. Adviesinstanties 
7. De omgevingsvergunningscommissies 
8. Beslissing over de zaak van de wegen 
9. De beslissing  
10.De gewone vergunningsprocedure 
11.De vereenvoudigde vergunningsprocedure 
12.De omgevingsvergunning op proef 
13.Actualisatie van de gecoördineerde omgevingsvergunning 



Externe veiligheid in de 

Omgevingsvergunning 

 

 

DEPARTEMENT 
LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE 

DEPARTEMENT 
RUIMTE VLAANDEREN 



Vergunning van Sevesobedrijven: 
hogedrempelinrichtingen 

 
Toevoegen van een omgevingsveiligheidsrapport  (OVR) of een 

veiligheidsnota (VN) bij de vergunningsaanvraag 
 
• Wordt opgesteld door een erkende VR-deskundige 
• Volgens de richtlijnen van de dienst Veiligheidsrapportering 
• Wordt goedgekeurd door de dienst Veiligheidsrapportering 

 
 

 
 



Omgevingsveiligheidsrapport van 
hogedrempelinrichtingen 
 

• Algemene inlichtingen 

• Veiligheidsbeheersysteem 

• Beschrijving van de omgeving 

• Beschrijving van de inrichting 

• Kwantitatieve risicoberekening (QRA) 

(selectie – effectberekening – 
kansberekening – domino-effecten) 

• Evaluatie van het risico 

• Besluit 

• Niet-technische samenvatting 

 

https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-
omgevingsveiligheidsrapport 

 

 

Standaard OVR 

https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport
https://www.lne.be/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-omgevingsveiligheidsrapport


Vergunning van Sevesobedrijven: 
lagedrempelinrichtingen 

 
Op vraag van vergunningverlenende overheid,  toevoegen van 

een veiligheidsstudie  (VS) bij de vergunningsaanvraag 
 
• Wordt opgesteld door een erkende VR-deskundige 
• Volgens de richtlijnen van de dienst Veiligheidsrapportering 
• Wordt niet goedgekeurd door de dienst Veiligheidsrapportering 
 
 

 
 
 



 
Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

in Vlaanderen 

  



QRA = kwantitatieve risicoanalyse 

Selectie van relevante installaties 
Alle installaties met gevaarlijke stoffen 
Subselectiemethodiek / Vlaamse selectiemethodiek 

 

Scenario-ontwikkeling 
Welke (vervolg)scenario’s kunnen zich voordoen bij falen van de 
relevante installaties? 
 

Effectenanalyse 
Hoe groot is het effect van het scenario  

 (1%letalitieitsafstand)?          risico 
Warmtestraling, intoxicatie, drukeffect 

Kansberekening 



QRA = kwantitatieve risicoanalyse 

QRA wordt uitgevoerd door erkende VR-deskundige 
Erkenningsvoorwaarden op basis van opleiding, kennis & 
ervaring 
Jaarlijkse bijscholing is verplicht 
Erkenning voor onbepaalde duur, maar met evaluatie 
Dienst VR heeft rol bij aanvraag en evaluatie 
Circa 24 deskundigen verspreid over 11 studiebureaus 



Berekenen van IRC’s en GR 

Het individueel of plaatsgebonden 
risico (IRC) van een inrichting is de kans 
(uitgedrukt per jaar) dat een persoon 
op een bepaalde plaats in de buurt van 
de inrichting overlijdt ten gevolge van  
een ongeval met gevaarlijke stoffen in 
de inrichting, wanneer die persoon zich 
onbeschermd en permanent op die 
bepaalde plaats in de omgeving van  de 
inrichting zou bevinden. 
 
Het individueel risico geeft ook aan in 
hoeverre het risico voor doding zich 
uitstrekt buiten de inrichting. 
 
De IRC verbindt de punten van gelijk 
risico. 

 



Berekenen van IRC’s en GR 

Het groepsrisico (GR) verbonden aan 
een inrichting is de kans (per jaar) 
dat een aantal personen in de 
omgeving van de inrichting 
gelijktijdig omkomt ten gevolge van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen 
binnen de inrichting. 

 
Behalve de karakteristieken van de 
inrichting zelf speelt hier de 
populatie in de omgeving een 
belangrijke rol.  



Criteria voor toetsing 
code van goede praktijken 

 

Toetsing aan 
locatie 

IRC 
(risico/jaar) 

Kleurcode 

Terreingrens 
inrichting  

10-5 rood 

 Gebied met 
woonfunctie  

 10-6 geel 

 Gebied met 
kwetsbare locatie 

 10-7 groen 



Criteria voor toetsing 
code van goede praktijken 
  



Criteria voor toetsing 
code van goede praktijken 

 
Toetsing aan de criteria  

Aandachtspunten versus knelpunten 

IRC 10-5 : groen IRC 10-6 : rood 



Handboek risicoberekeningen 

Vaststelling: 
• Te weinig richtlijnen 
• Te grote verschillen in risicobeeld 

 
Oplossing: Handboek risicoberekeningen (HBRB) 

 

 

HBRB 

Evaluatie 
huidige 

richtlijnen 

Inzichten uit 
onderzoeken 

Vragen & 
antwoorden 

Ongeschreven 
regels 

Literatuur 



Handboek risicoberekeningen 

Algemene uitleg en leeswijzer 
Afkortingen, definities en symbolen 
1. Algemeen 
2. Representatieve stoffen 
3. Meteorologische en 

omgevingsparameters 
4. Selectie relevante installaties 
5. Atmosferische houders 
6. Drukhouders 
7. Warmtewisselaars 
8. Pompen en compressoren 
9. Leidingsystemen 
10. Verladingsactiviteiten 
11. Magazijnen  
12. Open opslagplaatsen 

13. Gevolgbeperkende maatregelen 
14. Vervolggebeurtenissen 
15. Uitstroming 
16. Plasvorming en verdamping 
17. Dispersie 
18. Overdruk 
19. Thermische straling en direct 

vlamcontact 
20. Intoxicatie 
21. Andere effecten 
22. Populatiematrix 
23. Domino-effecten 
24. Milieurisicoanalyse 
Algemene referentielijst 

 



 

Bestemmingsplannen in Vlaanderen: 

integratie plan-MER en andere 

effectbeoordelingen in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP) 

 

Nieuw sinds 1 mei 2017 ! 



Regelgeving RUP’s: opzet 

• een betere afstemming tussen RUP en onderbouwende 

effectbeoordelingen 

• een betere en meer rechtszekere doorwerking van de 

maatregelen die voorgesteld worden in de 

effectbeoordelingen 

• een groter draagvlak: efficiënte, maatgerichte 

participatie vanaf het begin van het proces 

• flexibeler geïntegreerd RUP-planningsproces, minder 

formaliteit 

• meer oplossingsgericht 
 

 
 



Regelgeving RUP’s : proces 

 
 



 

Externe veiligheid in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP):  

het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 

 



Externe veiligheid in RUP 

Belangrijke ontwikkelingen: 

• Bestemmen van nieuwe bedrijventerreinen met Seveso-

inrichtingen 

• Bestemmen van aandachtsgebieden in nabijheid van 

bestaande Seveso-inrichtingen 

Verplichte aftoetsing in elk RUP! 

Vanaf 1 mei 2017: gebruik van de RVR-toets 

https://www.milieuinfo.be/rvr 

       Dienst Veiligheidsrapportering beslist over opmaak 

 ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 

 
 

 

https://www.milieuinfo.be/rvr


RVR nieuw bedrijventerrein 

 
 

 



RVR woongebied nabij Sevesobedrijf 

 
 

 

Historische situatie 



RVR woongebied nabij Sevesobedrijf 

EOC 
• Hogedrempelbedrijf 
• 360 ton butadieen  (2 x 300 m³)  

+ geplande uitbreiding  300 ton (500 m³) 
 

Overdam 
• ca. 20 woningen in industriegebied 
• Historisch gegroeid 
 
Voorstel RUP: bestemmen van Overdam als woongebied  

 



RVR woongebied nabij Sevesobedrijf 

 
 

 

Geplande situatie in RUP 



RVR woongebied nabij Sevesobedrijf 

 
 

 



RVR woongebied nabij Sevesobedrijf 

 
Beslissing voor ruimtelijk uitvoeringsplan  
door ruimtelijk veiligheidsrapport: 

 
• Geen woongebied in Overdam 
• Binnen periode van 10 jaar uitdoofbeleid voor woningen binnen 

IRC van 10-6/jaar  



Stedenbouwkundige ontwikkelingen in 

nabijheid van Seveso-inrichtingen 

 



Stedenbouwkundige ontwikkelingen 

Dienst Veiligheidsrapportering wordt adviesinstantie voor 
een aantal stedenbouwkundige handelingen in nabijheid 
van Seveso: 

 

 Kwetsbare locaties (school, ziekenhuis, rust- en 
verzorgingstehuis) (2 km) 

 Door publiek toegankelijke gebouwen en gebieden (2 km) 

 Windturbines (450 m) 

 Pijpleiding (880 m) 

 Hoogspanningsleiding (180 m) 



Nuttige websites 
 
 
 
 

https://www.lne.be/veiligheidsrapportage 
http://environnement.wallonie.be/seveso/ 
http://www.seveso.be 
https://www.milieuinfo.be/rvr 

https://www.omgevingsloket.be 
http://www.geopunt.be 
https://www.omgevingvlaanderen.be/ 
 

https://www.lne.be/veiligheidsrapportage
http://environnement.wallonie.be/seveso/
http://www.seveso.be/
https://www.milieuinfo.be/rvr
https://www.omgevingsloket.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
https://www.omgevingvlaanderen.be/
https://www.omgevingvlaanderen.be/
https://www.omgevingvlaanderen.be/


 
 
Vragen ? 
 
 
 
seveso@vlaanderen.be 

griet.goossens@vlaanderen.be 
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