Lijst van overeenkomst tussen de rubrieken van de lijst van 1993 en deze van 1999
(De orde is deze van de rubrieken van de lijst van 1993)
Nr
rub
93
1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8
9

9

Benaming volgens OMV van 23.11.93

Slachthuizen of slachterijen (openbare of
particuliere) voor slachtdieren, voor gevogelte
en andere kleine dieren, met een dagelijkse
slachtcapaciteit van 30 stuks of meer.
Werkplaatsen voor het vervaardingen,
herstellen of monteren van elektrische
accumulatoren.
Stationaire batterijen waarvan de uitkomst
van het vermogen, uitgedrukt in Ah,
vermenigvuldigt met de spanning uitgedrukt in
V, meer bedraagt dan 10.000
Vaste inrichtingen voor de lading van niet
stationaire elektrische accumulatoren met
behulp van toestellen met een vermogen dat
meer bedraagt dan 5kW.
Geïntegreerde fabrieken voor de eerste
smeltingen en gietingen van staal,
staalbedrijven, hoogovens.

Inrichtingen voor de winning, het
bewerkingen van asbest, met een capaciteit:
a) hoger dan 200T/jaar;
b) lager dan 200T/jaar.
Inrichtingen voor de winning, het
bewerkingen van asbest, …
Inrichtingen voor het vervaardigen van
asbesthoudende producten en voorwerpen,
uitgenomen remvoeringen en producten uit
asbestcement, met een productie:
a) of meer dan 50T/jaar;
b) voor minder dan 50T/jaar.
Inrichtingen voor het vervaardigen van
asbesthoudende producten en voorwerpen,
uitgenomen remvoeringen en producten uit
asbestcement, met een productie, …
Inrichtingen voor het produceren of
bewerken van asbesthoudende
remvoeringen, met een productie:
a) hoger dan 50T/jaar;
b) lager dan of gelijk aan 50T/jaar.
Inrichtingen voor het produceren of
bewerken van asbesthoudende
remvoeringen, …
Opslagplaatsen voor asbest
Inrichtingen voor het vervaardigen van
asbestcement of producten die asbestcement
bevatten met een productie:
a) van 20.000T afgewerkte producten per
jaar;
b) lager dan 20.000T afgewerkte producten
per jaar.
Inrichtingen voor het vervaardigen van
asbestcement of producten die asbestcement
bevatten, …

Nr
rub
‘99
1

2

3

200

4

201

5

202

6

203

7
8

204

Benaming ‘99

Klasse

Slachthuizen (openbare en particuliere) voor
gevogelte en andere kleine dieren, voor
slachtdieren en andere grote dieren

1B

Werkplaatsen voor het vervaardigen, de
assemblage of het herstel van elektrische
accumulatoren
Stationaire batterijen waarvan het product van
het vermogen, uitgedrukt in Ah, vermenigvuldigt
met de spanning uitgedrukt in V, hoger ligt dan
10.000.
Vaste inrichtingen voor de heroplading van
accumulatoren met behulp van toestellen met een
vermogen van meer dan 5kW

1B

Geïntegreerde fabrieken voor de eerste
smeltingen en gietingen van staal, staalbedrijven,
hoogovens
Inrichtingen voor de winning van ruwe
nonferrometalen uit erts, ertsconcentraat of
secundaire grondstoffen met metallurgische of
elektrolytische processen met een capaciteit van
meer dan 100.000t/jaar ruwe non-ferrometalen
Inrichtingen voor de winning, de bewerking van
asbest, met een capaciteit kleiner dan of gelijk
aan 200 t/jaar

1A

Inrichtingen voor de winning, behandeling van
asbest, met een capaciteit van meer dan 200
t/jaar.
Inrichtingen voor de productie van
asbesthoudende producten en voorwerpen, met
uitzondering van remvoeringen en producten uit
asbestcement, met een productie kleiner dan of
gelijk aan 50 t asbest/jaar

1A

Inrichtingen voor de productie van
asbesthoudende producten en voorwerpen,
uitgenomen remvoeringen en producten uit
asbestcement, met een productie van
meer dan 50 t/jaar.
Inrichtingen voor de productie of de behandeling
van asbesthoudende remvoeringen, met een
productie lager dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar

1A

Inrichtingen voor de productie of de bewerking
van asbesthoudende remvoeringen, met een
productie hoger dan 50 t/jaar
Opslagplaatsen voor asbest in de vorm van vrij
Mineraal
Inrichtingen voor de productie van asbestcement
of producten die asbestcement bevatten, met een
productie lager dan 20.000 t afgewerkte
producten per jaar

1A

Inrichtingen voor het vervaardigen van
asbestcement of producten die asbestcement
bevatten met een productie van 20.000 t/jaar
afgewerkte producten per jaar of meer
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1B
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1B
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1A

10

11

11

11

12

13

14

Inrichtingen voor de verkoop van dieren met
meer dan 6 kleine dieren of grote dieren of
elk ander dier dat deel uitmaakt van een
soort die een gevaar vormt omwille van haar
agressiviteit, giftigheid of gedrag.
Diergaarden, dierentuinen, inrichtingen voor
de opvang en verzorging van gewonde,
achtergelaten, verzwakte dieren, inrichtingen
voor het bewaken, het fokken, van andere
dieren dan degene die onder de rubrieken
125 en 130 vallen, met:
a) meer dan 6 en minder dan 300 kleine
dieren;
b) meer dan 300 kleine dieren of grote dieren
of elk ander dier dat deel uitmaakt van een
soort die een gevaar vormt omwille van haar
agressiviteit, giftigheid of gedrag.
Diergaarden, dierentuinen, inrichtingen voor
de opvang en verzorging van gewonde,
achtergelaten, verzwakte dieren, inrichtingen
voor het bewaken, het fokken, van andere
dieren dan degene die onder de rubrieken
125 en 130 vallen, met:
a) meer dan 6 en minder dan 300 kleine
dieren;
b) meer dan 300 kleine dieren of grote dieren
of elk ander dier dat deel uitmaakt van een
soort die een gevaar vormt omwille van haar
agressiviteit, giftigheid of gedrag.
Diergaarden, dierentuinen, inrichtingen voor
de opvang en verzorging van gewonde,
achtergelaten, verzwakte dieren, inrichtingen
voor het bewaken, het fokken, van andere
dieren dan degene die onder de rubrieken
125 en 130 vallen, met:
a) meer dan 6 en minder dan 300 kleine
dieren;
b) meer dan 300 kleine dieren of grote dieren
of elk ander dier dat deel uitmaakt van een
soort die een gevaar vormt omwille van haar
agressiviteit, giftigheid of gedrag.
Inrichtingen voor bodemsanering

Inrichtingen voor het wassen, het
ontparaffinering, ontwaxen van voertuigen en
hun aanhangwagens

Werkplaatsen voor het herstellen, het
onderhouden, het testen van voertuigen met
ontploffingsmotoren of voertuigen met
inwendige verbranding

9

10

Inrichtingen voor de verkoop van dieren (met
uitzondering van vissen)

De kweek, de opvang, het hoeden of het houden
(met uitzondering van verkoop in een winkel) van
dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek
115, de bijen uit rubriek 133 en vissen
a) van 6 tot 30 kleine dieren of van 1 grote
b) van 31 tot 300 kleine dieren of van 2 tot 30
grote
c) van meer dan 300 kleine dieren of van meer
dan 30 grote dieren, maar van minder dan 3000
mestvarkens van meer dan 30 kg of dan 900
zeugen

2

3
2
1B

Dierentuinen, dierenparken die openstaan voor
het publiek, met uitzondering van circussen en
rondtrekkende tentoonstellingen met tijdelijke
exploitatie

1B

205

Het fokken, de opvang, het hoeden of het houden
met uitzondering van verkoop in een winkel van :
meer dan 60 000 hennen of 85 000 kippen - meer
dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens van meer
dan 30 kg en 900 plaatsen voor zeugen.

1A

29

Bodemsaneringswerven of werven voor het
nemen van vrijwaringsmaatregelen met inbegrip
van de ingedeelde inrichtingen die voor het
saneren nodig zijn (maar met uitzondering van
fysico-chemische behandeling van afvalstoffen)
Inrichtingen voor het wassen van voertuigen of
vanhun aanhangwagens:
- manueel wassen(met inbegrip
van het manueel wassen met behulp van een
hogedrukreiniger) met uitzondering van
«zelfbedieningsinrichtingen
- manueel wassen in het kader van
«zelfbediening», automatisch of mechanisch
wassen, het weghalen van de beschermingslaag
(ontparaffineren, ontwaxen)
Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken
voor voertuigen (open dak,beglazing,
schokdempers, alarminstallaties,
air-conditioning, hifi,..), werkplaatsen voor
het onderhoud (olieverversing, afstellen van de
motor,afstellen van de stuurgeometrie,vervangen
van banden, schokdempers,...), voor het
uittesten, het demonteren, het herstellen van
motorvoertuigen, meteen drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW

1B

11

12

13
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1B

2
1B

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Zwembaden, georganiseerde zwemplaatsen,
badinrichtingen, toegankelijk voor het publiek

Beton-, mortel-, of pleistercentrales
Opslagplaats en voor meer dan 5 ton
aardpek, teer, asfalt, zware fuel-oil met een
ontvlammingspunt bepaald in een gesloten
vat volgens de norm NBN 52017 hoger dan
100°C, pek en dergelijk stoffen
Fabrieken van blokken, tegels, platen,
buizen, bakstenen, enz. van beton of cement,
met uitzondering van producten van
asbestcement of die asbest bevatten, en
waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10
kW;
b) meer bedraagt dan 10 kW
Werkplaatsen voor het bewerken van hout en
het vervaardigen van artikelen in hout of
gerestaureerd hout, met een drijfkracht:
a) die minder bedraagt dans of gelijk is aan
10 kW;
b) die meer bedraagt dans 10 kW
Opslagplaatsen voor het bewerken van hout
en het vervaardigen van artikelen in hout of
gerestaureerd out, met een drijfkracht:
a) opslagplaats of magazijn voor meer dan
50m³ in industriegebied;
b) opslagplaats of magazijn voor meer dans
5m³ uitgenomen in industriegebied.
Houtdrenking met creosool of met
soortgelijke of giftige produkten

Werkplaatsen voor het bereiden,
conditioneren, bottelen (of verpakken in het
algemeen) van dranken

14

15
17

16

18

19

20

21

Opslagplaatsen voor slib waarvan de
oppervlakte:
a) kleiner is dan of gelijk aan 1ha
b) groter is dan 1ha

22

Werkplaatsen voor brood- en
banketbakkerijen waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Bierbrouwerijen, mouterijen en
distilleerderijen en werkplaatsen waar
gelijkaardige aktiviteiten plaatsvinden
Wasserijen:
a) wanneer de gezamenlijke drijfkracht meer
bedraagt dan 2kW maar minder dan 10kW en
wanneer de machines uitsluitend door de
klanten worden gebruikt
b) wanneer de drijfkracht meer bedraagt dan
2kW en wanneer de machines niet uitsluitend
door de klanten worden gebruiken, of
wanneer de gezamenlijke drijfkracht meer
bedraagt dan 10kW

23

24

25

Sauna’s, badinrichtingen, met uitzondering van
inrichtingen voor uitsluitend privé-gebruik of georganiseerde zwemgele-genheden, zwembaden
(behalve zwembaden uitsluitend voor privégebruik) met een kuipoppervlakte:
a) van minder dan of gelijk aan 200 m²
b) van meer dan 200 m²
Beton-, mortel-, of pleistercentrales
Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt:
a) van 5 tot en met 50 ton
b) van meer dan 50 ton

Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen,
bakstenen, enz., uit beton of cement, (met
uitzondering van producten uit asbestcement of
producten die asbest bevatten), behalve de
werkplaatsen opgenomen in rubriek 43 met een
drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de
fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd
hout, met een drijfkracht:
a)kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd
hout of stukken hout (behalve de meubelzaken)
met een voor opslag bestemde totaal
oppervlakte:
a) van meer dan
100 m² tot en met 2.000 m²
b) van meer dan 2.000 m²
Kuipen voor het afbijten van meubelen of
voorwerpen uit hout met een totale inhoud
a) van minder dan 200 liter
b) groter dan of gelijk aan 200 liter.
Houtdrenking
Werkplaatsen voor de bereiding, de conditionering
van dranken, behalve de inrichtingen opgenomen
in rubriek 24, met een drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Opslagplaatsen voor niet tot de categorie van
gevaarlijke afvalstoffen behorend slib met een
inhoud:
a) kleiner dan of gelijk aan 100 m³
b) groter dan 100 m3
Werkplaatsen voor brood-, banket- en
koekjesbakkerijen, met een drijfkracht
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kW
Bierbrouwerijen, mouterijen en distilleerderijen en
werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten
plaatsvinden
Wasserijen:
a) met een drijfkracht van 2 tot en met 20
kW met toestellen die uitsluitend door de klanten
worden gebruikt
b) met een drijfkracht groter dan 2 kW maar
die niet uitsluitend door de klanten worden
gebruikt, of met een drijfkracht van meer dan 20
kW
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1B

2
1B

2
1B
1B

2
1B

27

28

28

29

29

30
31

31

32

33
34
35

Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van
handelsbutaan en -propaan en hun
mengsels:
a) met een gezamenlijk inhoudsvermogen in
liters water van 300 tot 3.000l
b) met een gezamenlijk inhoudsvermogen in
liters water van meer dan 3.000l
Droogovens voor hout, met een vermogen:
a) tussen de 5 en de 200kW
b) groter dan 200kW

Droogovens voor hout, met een vermogen:
a) tussen de 5 en de 200kW
b) groter dan 200kW
Groeven (zand-, klei-, turf-,
steenkoolwinning, ligniet, oliehoudende
lijsteen, niet-energetische ertsen,...) in open
lucht
Groeven (zand-, klei-, turf-,
steenkoolwinning, ligniet, oliehoudende
lijsteen, niet-energetische ertsen,...) in open
lucht
Werkplaatsen voor het laden van patronen;
wapenhandelaars en andere kleinhandelaars
Inrichtingen voor het sorteren of recycleren
van afvalstoffen met een vermogen:
a) lager dan 100.000T/jaar
b) van 100.000T/jaar of meer
Inrichtingen voor het sorteren of recycleren
van afvalstoffen met een vermogen:
a) lager dan 100.000T/jaar
b) van 100.000T/jaar of meer
Werkplaatsen voor het vervaardigen,
herstellen en onderhouden van schoenen,
pantoffels, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan
10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW
Kalkovens
Cementfabrieken
Inrichtingen voor het schoonmaken en
herconditionneren van vaten, containers en
reservoirs die gevaarlijke stoffen hebben
bevat

69

Opslagplaatsen met vaste recipiënten van
handelsbutaan en -propaan en hun mengsels:
a) met een totale waterinhoud van 300 tot en met
3.000 l
b) met een totale waterinhoud van meer dan
3.000 l

2
1B

a) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van
inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43,
50, 216 en 219) met een nominaal
warmtevermogen van 100 kW tot 1 MW, wanneer
ze voor het verwarmen van lokalen zijn bestemd
en met een op het bedrijfsterrein globaal
vermogen dat niet hoger ligt dan 20 MW

3

b) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering
van inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42,
43, 50, 216 en 219) met een nominaal
warmtevermogen : van 100 kW tot 20 MW
wanneer ze niet voor het verwarmen van lokalen
zijn bestemd, van meer dan 1 MW tot 20 MW
wanneer ze voor het verwarmen van lokalen zijn
bestemd. wanneer het globaal vermogen op het
bedrijfsterrein niet hoger ligt dan 20 MW

2

c) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van
inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43,
50, 216 en 219) op een bedrijfsterrein waar het
globaal vermogen van de
verbrandingsinrichtingen begrepen tussen 20 MW
en 300 MW
Elektrische ovens met een nominaal vermogen:
a) tussen 20 tot en met 200 kW
b) groter dan 200 kW
Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen
met een terreinoppervlakte kleiner dan of gelijk
aan 25 ha

1B

207

Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen
met een terreinoppervlakte groter dan 25 ha

1A

60

Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen
bij wapen-handelaars en andere kleinhandelaars
Inrichtingen voor het sorteren en recycleren van
afvalstoffen met een capaciteit:
a) kleiner dan 1.000 t/jaar
b) tussen 1.000 tot en met 100.000 t/jaar
Inrichtingen voor het sorteren of recycleren van
afvalstoffen met een capaciteit hoger dan 100.000
t/jaar

2

40

64

26

44

213

30

31
31
33

Werkplaatsen voor de fabricage, de herstelling en
het onderhoud van schoeisel en pantoffels of
delen daarvan, met een drijfkracht
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Kalkovens, cementfabrieken
Kalkovens, cementfabrieken
Inrichtingen voor het schoonmaken en
herconditioneren van vaten, containers en tanken
die gevaarlijke stoffen (in de zin van art. 723bis
van het A.R.A.B.) hebben bevat
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36

37

37

38

39

40

41

Vilderijen, opslagplaatsen voor afvalstoffen
van dierlijke oorsprong of nevenprodukten
van het slachten

Cokesfabrieken, inrichtingen voor het
chemisch omzetten van de vaste
brandstoffen die niet in rubriek 41 zijn
begrepen
Cokesfabrieken, inrichtingen voor het
chemisch omzetten van de vaste
brandstoffen die niet in rubriek 41 zijn
begrepen
Werkplaatsen voor het bereiden van lijm op
basis van stoffen van dierlijke of plantaardige
oorsprong, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) groter is dan 10kW
Inrichtingen voor het verwerken en
mechanisch omzetten van vaste
brandstoffen, die niet onder rubriek 110
vallen, met een drijfkracht die:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen
b) groter is dan 10kW of die meer dan 7
personen tewerkstellen
Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met
een capaciteit:
a) van meer dan 5 ton uitgenomen in
industriegebied
b) van meer dan 20 ton in industriegebied
Inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar
maken van steenkool en aardpekhoudende
schiefters:
a) tot 500T/dag steenkool of
ardpekhoudende schiefters
Inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar
maken van steenkool en aardpekhoudende
schiefters:
b) van meer dan 500T/dag steenkool of
aardpekhoudende schiefters

45

34

a) Opslagplaatsen voor : - ongevaarlijke en nietinerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de
industrie, uit de landbouw,...) doch geen
elektrische en elektronische apparatuur met een
voor opslag bestemde totaaloppervlakte tussen
100 tot en met 2.000 m2
- gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van
de afvaloliën uit rubriek 80 en van de afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) met een
capaciteit tussen 100 tot en met 500 kg

3

b) Opslagplaatsen voor:
- ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (nietinerte afvalstoffen uit de industrie, uit de
landbouw,...) doch geen elektrische en
elektronische apparatuur met een voor opslag
bestemde totaaloppervlakte groter dan
2.000 m
- gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van
de afvalolie uit rubriek Nr 80 en van de
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) met een capaciteit groter dan 500 kg
tot en met 500 ton
- opslagplaats voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur van meer dan 1 000 kg
buiten het toepassingsgebied van de
terugnameplicht

2

c) Opslagplaats voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur:
- van 40 kg tot 1 000 kg, buiten het
toepassingsgebied van de terugnameplicht;
- van meer dan 350 kg, binnen het
toepassingsgebied van de terugnameplicht
Cokesfabrieken, industriële inrichtingen voor het
chemische omzetten van vaste, niet in rubriek 39
bedoelde brandstoffen, tot en met 500 ton/dag

1B

210

Cokesfabrieken, inrichtingen voor het chemisch
omzetten van de vaste brandstoffen die niet in
rubriek 39 zijn opgenomen, meer dan 500 t/dag.

35

Werkplaatsen voor het bereiden van lijm op basis
van stoffen van dierlijke of plantaardige
oorsprong, met een drijfkracht :
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Inrichtingen voor de verwerking en mechanische
omzetting van vaste brandstoffen, met een
drijfkracht :
a)tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7
mensen tewerkstellen
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen
tewerkstellen - Industrieel briketteren van
steenkool en bruinkool
Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een
voor opslag bestemde totaal oppervlakte :
a) tussen 100 tot en met 2.000 m²
b) groter dan 2.000 m²

37

38

39

Industriële inrichtingen voor het vergassen en
vloeibaar maken van alle koolstofhoudende
producten tot 500 t/dag
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42

42

43

44

45

46
47

48

49

Verbrandingsinrichting (uitgenomen de
verbrandingsinstallaties bedoeld in rubrieken
87 en 88) met een totaal warmtevermogen:
a) van 300kW tot en met 3.000kW
b) van meer dan 3.000kW tot 300MW
c) van meer dan 300MW

Verbrandingsinrichting (uitgenomen de
verbrandingsinstallaties bedoeld in rubrieken
87 en 88) met een totaal warmtevermogen:
a) van 300kW tot en met 3.000kW
b) van meer dan 3.000kW tot 300MW
c) van meer dan 300MW
Inrichting voor de verkleining of overslag van
andere afvalstoffen dan huishoudelijke of
inerte afvalstoffen

a) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van
inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43,
50,216 en 219) met een nominaal
warmtevermogen van 100 kW tot 1 MW, wanneer
ze voor het verwarmen van lokalen zijn bestemd
en met een op het bedrijfsterrein globaal
vermogen dat niet hoger ligt dan 20 MW

3

b) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering
van inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42,
43, 50, 216 en 219) met een nominaal
warmtevermogen: van 100 kW tot 20 MW
wanneer ze niet voor het verwarmen van lokalen
zijn bestemd, van meer dan 1 MW tot 20 MW
wanneer ze voor het verwarmen van
lokalen zijn bestemd. wanneer het globaal
vermogen op het bedrijfsterrein niet hoger ligt
dan 20 MW

2

c) Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van
inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43,
50,216 en 219) op een bedrijfsterrein waar het
globaal vermogen van de
verbrandingsinrichtingen begrepen tussen 20 MW
en 300 MW
Verbrandingsinstallaties (met uitzondering van de
installaties bedoeld in de rubrieken 31, 41, 43,
50, 216en 219) in een inrichting, waarbij het
totale vermogenvan de verbrandingsinstallaties
hoger is dan 300 MW

1B

Apparaten voor de distillatie van gebruikte
solventen met een totale capaciteit lager dan 250
liter en enkel bestemd voor de behandeling van
solventen afkomstig van de inrich-ting.

2

Werkplaatsen of uitrustingen voor de
mechanische (vermalen, verscheuren, verkleinen,
overslaan, ...), fysische (behandeling met microgolven, distillatie, ...) of biologische behandeling
van gevaarlijke afvalstoffen
Werkplaatsen of uitrustingen voor de
mechanische behandeling (vermalen,
verscheuren, verkleinen, overslaan, ...) van
ongevaarlijke afvalstoffen met een drijfkracht :
a) tussen 2 en 20 kW
b) groter dan 20 kW
Composteringscentra met een voor
afvalverwerking
bestemde totaaloppervlakte:
a) tussen 50 tot en met 2.000 m²
b) groter dan 2.000 m²
Crematoria, inrichtingen waar lijken worden
verbrand
Werkplaatsen voor het bakken van voorwerpen in
klei, pleister of gelijkaardig materiaal met een
drijfkracht:
a) tussen 2 en 20 kW
bgroter dan 20 kW

1B

218

Stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen (met
uitzondering van de niet-verontreinigde gronden
en van het bouw-en sloopafval van gebouwen
bestemd voor de bewoning waarin zich geen
bederfbare of ontvlambare materialen bevinden).

1A

215

Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen

1A

40

212

46

Inrichting voor de verkleining of overslag van
huishoudelijke of inerte afvalstoffen waarvan
de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW

48

Composteringscentra met een vermogen:
a) lager dan 10.000T/jaar
b) hoger dan 10.000T/jaar

41

Crematorium, inrichtingen waar lijken worden
verbrand
Werkplaatsen voor het bakken, het
vervaardingen van voorwerpen in klei,
pleister, ceramiek, terracotta, porselein,
beton en andere gelijkaardige materialen;
werkplaatsen voor emaileerwerk waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Stortplaatsen voor huishoudelijke of inerte
afvalstoffen (met uitzondering van de nietverontreinigde gronden en van het bouw- en
sloopafval van gebouwen bestemd voor de
bewaring, waarin zich geen bederfbare of
ontvlambare materialen bevinden).
Stortplaatsen voor andere afvalstoffen dan
huishoudelijke of inerte afvalstoffen

42
43
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1A

2
1B

2
1B
1B

2
1B

50

Inrichtingen voor de fysicochemische
behandeling van afvalstoffen

46

50

Inrichtingen voor de fysicochemische
behandeling van afvalstoffen

49

51

Opslagplaatsen van afvalstoffen:
a) - andere dan inert (industrieel en nietinert, landbouw, ...); - gevaarlijn (met
uitzondering van afvaloliën) met een
capaciteit tussen 50 en 15.000kg
b) - gevaarlijk (met uitzondering van
afvaloliën) met en capaciteit van meer dan
15.000kg

45

51

52

53

Opslagplaatsen van afvalstoffen:
a) - andere dan inert (industrieel en nietinert, landbouw, ...); - gevaarlijn (met
uitzondering van afvaloliën) met een
capaciteit tussen 50 en 15.000kg
b) - gevaarlijk (met uitzondering van
afvaloliën) met en capaciteit van meer dan
15.000kg
Opslagplaatsen voor inerte afvalstoffen
(papier, karton, schroot, kunststoffen,
opveegsel, glas, lompen) met een
oppervlakte:
a) lager dan of gelijk aan 100m²;
b) hoger dan 100m².
Containerpark voor afvalstoffen met een
vermogen:
a) lager dan of gelijk aan 20.000T/jaar
b) hoger dan 20.000T/jaar

214

47

51

Apparaten voor de distillatie van gebruikte
solventen met een totale capaciteit lager dan 250
liter en enkel bestemd voor de behandeling van
solventen afkomstig van de inrich-ting.

2

Werkplaatsen of uitrustingen voor de
mechanische (vermalen, verscheuren, verkleinen,
overslaan, ...), fysische (behandeling met microgolven, distillatie, ...) of biologische behandeling
van gevaarlijke afvalstoffen
Werkplaatsen of industriële uitrustingen voor de
fysico-chemische of biologische behandeling van
ongevaarlijke afvalstoffen met uitzondering van
de inrichtingen opgenomen in rubriek 41
Opslagplaatsen voor: - ongevaarlijke en nietinerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de
industrie, uit de landbouw,...) doch geen
elektrische en elektronische apparatuur met een
voor opslag bestemde totaaloppervlakte tussen
100 tot en met 2.000 m2
- gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van
de afvaloliën uit rubriek 80 en van de afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) met een
capaciteit tussen 100 tot en met 500 kg

1B

Opslagplaatsen voor:
- ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (nietinerte afvalstoffen uit de industrie, uit de
landbouw,...) doch geen elektrische en
elektronische apparatuur met een voor opslag
bestemde totaaloppervlakte groter dan
2.000 m
- gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van
de afvalolie uit rubriek Nr 80 en van de
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) met een capaciteit groter dan 500 kg
tot en met 500 ton
- opslagplaats voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur van meer dan 1 000 kg
buiten het toepassingsgebied van de
terugnameplicht

1B

Opslagplaats voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur:
- van 40 kg tot 1 000 kg, buiten het
toepassingsgebied van de terugnameplicht;
- van meer dan 350 kg, binnen het
toepassingsgebied van de terugnameplicht
Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met
uitzondering van afvaloliën uit rubriek 80) met
een capaciteit van meer dan 500 ton

3

Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke
afvalstoffen (namelijk papier, karton, schroot,
kunststof, opveegsel, glas, lompen, bouwafval,
...) met een voor opslag bestemde
totaaloppervlakte:
a) tussen 100 en 2.000 m²
b) groter dan 2.000 m²
Containerparken (met uitzondering van
afzonderlijke containers) voor ongevaarlijke
afvalstoffen, afvalverwerkingsinrichtingen,
met een capaciteit:
a) kleiner dan 100 m³
b) tussen 100 en 1.000 m³
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1A

2
1B

2
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53

54

Containerpark voor afvalstoffen met een
vermogen:
a) lager dan of gelijk aan 20.000T/jaar
b) hoger dan 20.000T/jaar
Werven voor de sanering van gebouwen of
kunstwerken waarin zich asbest bevindt

220

27

Containerpark (met uitzondering van
afgezonderde containers) voor afvalstoffen,
afvalverwerkingsinrichtingen met een vermogen
van meer dan 1.000 m³
Werven voor het saneren van asbesthoudende
gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de
aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen
die asbestafval thermisch of chemisch
behandelen):
- werven voor de inkapseling van 20 tot 120 m²
materiaal in broos asbest in goede staat (met
uitzondering van spuitasbest);
- werven voor de zuivere demontage van 120 m²
of meer materiaal in niet-broos asbest in goede
staat (met uitzondering van materiaal van het
Pical -type);
- werven voor de verwijdering van 120 m² of
meer asbesthoudende vinyltegels;
- werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m
warmteisolerend asbesthoudend materiaal in
goede staat rond buizen, met de
couveusezakmethode;
- werven voor de venvijdering van 5 tot 20 m
asbesthoudend touw in goede staat, met de
couveusezakmethode of elke andere techniek die
het mogelijk maakt het risico dat asbestvezels
vrijkomen zoveel mogelijk te beperken
(impregnatie, afzuiging, enz.);
- werven voor de verwijdering van 20 m² of meer
van elke toepassing in goede staat, van het Pical type (of in broos asbest), waarbij het broos
materiaal wordt ingekapseld of waarvan de
asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn
en voorafgaand aan de demontage volledig
kunnen worden bedekt met een hermetische
verpakking, zonder dat hierbij
asbestvezels vrijkomen;

1A

Werven voor het saneren van asbesthoudende
gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de
aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen
die asbestafval thermisch of chemisch
behandelen) :
- werven voor de inkapseling van meer dan 120
M2 materiaal in 1.13 broos asbest in goede staat;
- werven voor de inkapseling van materiaal in
nietbroos asbest in slechte staat;
- werven voor de verwijdering van materiaal in
nietbroos asbest in slechte staat of dat niet kan
onderworpen worden aan zuivere demontage;
- werven voor de verwijdering van toepassingen
van het Pical -type die niet beantwoorden aan de
onder 27 1 °A opgenomen kenmerken;
- werven voor de verwijdering van
asbesthoudende lijm, met uitzondering van de
manuele verwijdering van minder dan 20 m2
asbesthoudende lijm;
- andere werven voor de verwijdering of de
inkapseling van asbest met uitzondering van :
- de inkapseling van materialen in niet-broos
asbest in goede staat;
- de verwijdering van asbesthoudende
afdichtingen, brandwerende panelen, mastiek en
remelementen;
- de inkapseling van minder dan 20 m2 materiaal
in broos asbest in goede staat (met uitzondering
van spuitasbest);
- de zuivere demontage van minder dan 120 m2
materialen in niet-broos asbest in goede staat
(met uitzondering van materialen van het °Pical type);

1B
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1C

- de verwijdering met de couveusezakmethode
van minder dan 5 m asbesthoudend warmteisolerend materiaal in goede staat rond buizen;
- de verwijdering met de couveusezakmethode of
elke andere techniek waardoor het risico dat
asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk kan
worden beperkt (impregnatie, afzuiging enz.), van
minder dan 5 m asbesthoudend touw;
- de verwijdering van minder dan 20 m² van elke
toepassing in goede staat van het Pical -type (of
in broos asbest) waarbij het asbesthoudend
materiaal wordt ingekapseld en waarbij de
asbesthoudende opperviakten in goede staat zijn
en volledig kunnen worden bedekt met een
hermetische verpakking voor de demontage
ervan, zonder dat hierbij asbestvezels
vrijkomen;
- de inkapseling van asbesthoudende lijm en/of
asbesthoudende vinyltegels;
- de verwijdering van minder dan 120 m²
asbesthoudende vinyltegels
1C
Werven voor het saneren van een plaats waar
afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is :
- werven die bestaan uit het manueel scheiden
vanasbestcement van het besmette puin;
1B
Werven voor het saneren van een plaats waar
afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is :
- werven die bestaan uit het verzamelen zonder
sorteren van het besmette puin.
1B

55

Vaste inrichtingen voor het verwijderen van
parasieten en het ontsmetten met behulp van
cyanide of cyaanzuur

52

56

Opslagplaatsen voor stoffen, produkten,
materiaal, niet opgenomen in de andere
rubrieken:
a) voor meer dan 250m³ uitgenomen in
industriegebied
b) voor meer dan 5.000m³ in industriegebied
Werkplaatsen voor het bereiden van stijfsel
en zijn derivaten, zetmeelfabrieken,
gistfabrieken en zijn derivaten, en voor de
bereiding van andere stoffen van
plantaardige oorsprong

53

57

58

Inrichtingen voor de generatie van
elektriciteit van niet-nucleaire oorsprong met
een nominaal vermogen:
a) van 100kW tot 1.000kW
b) van 1.000kW tot 300MW
c) van meer dan 300MW

54

55

Werven voor het ontstoffen van een oppervlakte
van meer dan 20 m2, die zicht bevindt in een
overdekte plaats en die gecontamineerd is met
stof dat asbestvezels bevat.
Vaste inrichtingen voor het verwijderen van
parasieten en het ontsmetten met behulp van
cyanide, cyaanzuur of andere producten met een
gelijkwaardige giftigheid
Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal
dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met
een voor opslag bestemde totaaloppervlakte:
a) van 500 tot en met 5.000 m²
b) groter dan 5.000 m²
Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en
stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van
gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de
bereiding van andere voedingsstoffen van
plantaardige oorsprong, met een drijfkracht :
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
1A - Generatoren (met uitzondering van
zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal
vermogen : van 100 tot en met 250 kVA

1B

2
1B

2
1B
3

1B - Generatoren (met uitzondering van
zonnecelpanelen),ontvangers met een nominaal
vermogen : groter dan 250 tot en met 1000 kVA

2

1C- Generatoren (met uitzondering van
zonnecelpanelen),ontvangers met een nominaal
vermogen: groter dan 1000 kVA

1B

2A - Inrichtingen en windturbineparken voor de
winning van windenergie voor de
energieproductie: van 1 tot en met 250 kW

1C

2B- Inrichtingen en windturbineparken voor de
winning van windenergie voor de
energieproductie: groter dan 250 kW tot en met 1
MW

1B
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59

59

60

61

62

Inrichtingen voor de zuivering van
afvalwater:
a) van minder dan 30.000
inwonersequivalent;
b) gelijk aan of hoger dan 30.000
inwonersequivalent.

Inrichtingen voor de zuivering van
afvalwater:
a) van minder dan 30.000
inwonersequivalent;
b) gelijk aan of hoger dan 30.000
inwonersequivalent.
Werkplaatsen voor het conditioneren van
kruiden, voor het bereiden van
voedingsextracten, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW.
Uitgravingen (ondergrondse) veroorzaakt
door het wegnemen door menselijke arbeid
van de stoffen die er zich bevonden
uitgenomen de uitgravingen uitgenomen die
dienend als of bestemd voor
verbindingswegen
a) Springstoffenfabrieken (inrichtingen voor
de bereiding, de behandeling of de
verwerking van allerlei springstof behalve de
in rubriek 30 bedoeld of in het lid b
aangeduid werkplaatsen);

56

221

57

58

59

b) Opslagplaatsen waarvan de inhoud
beperkt is tot de volgende hoeveelheden:
- 50kg salpeterkruit en rookzwak kruit;
- 500kg veiligheidsslonten voor mijnwerkers,
veiligheidspatronen voor draagbare wapens
ten belope van 500kg kruit,
tweehonderdduizend Flobertpatronen zonder
kruit en slaghoedjes voor veiligheidspatronen
voor draagbare wapens; OF - feest- en
seinvuurwerk ten belope van 25kg
pyrotechnische sas

63

64

65
66

Werkplaatsen voor het spinnen en weven van
katoen, vlas, hennep, wol, jute, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW

61

Inrichtingen voor diepteboringen
(uitgenomen de boringen om de stabiliteit
van de bodem te bestuderen) en meer in het
bijzonder:
a) de geothermische boringen
b) de boringen voor het opslaan van nucleair
afval
c) de boringen voor de waterbevoorrading
Smidsen, draadtrekkerijen, walserijen,
dieptrekken van grote stukken
Werkplaatsen voor het bereiden of inleggen
van fruit, geconfijt fruit, stropen, confituren,
geleien,... waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen

62

63
65

3 - Inrichtingen voor de productie van hydroelektrische energie
Septische putten, individuele zuiveringsinstallaties
(of autonome zuivering) van meer dan 20
inwonersequivalenten en
Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit
lager dan 2.000 inwonersequivalenten

1B

Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit
tussen 2.000 tot en met 30.000
inwonerequivalenten
Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit
van meer dan 30.000 inwonersequivalent.

1B

Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden,
voor het bereiden van voedingsextracten, met een
drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Ondergrondse uitgravingen waarbij door
menselijke activiteit stoffen uit de grond worden
verwijderd, behalve uitgravingen die voor
verbindingswegen bestemd zijn

2

1A

2
1B
1B

a) Opslagplaatsen voor feest- en seinvuurwerk
met 0,5 tot en met 25 kg pyrotechnische sas
Opslagplaatsen voor springstoffen met een
opgeslagen hoeveelheid:
tussen 2 tot en met 50 kg salpeterkruit en
rookvrij kruit
tussen 10 tot en met 500 kg veiligheidslonten
voor mijnwerkers
tussen 10 tot en met 500 kg kruit in
veiligheidspatronen voor draagbare wapens
tussen vijfduizend tot en met
tweehonderdduizend
Flobertpatronen zonder kruit en slaghoedjes voor
veiligheidspatronen voor draagbare wapens

2

b)
- Explosievenfabrieken (inrichtingen voor de
productie, de behandeling of de bewerking van
alle soorten springstoffen behalve de
werkplaatsen bedoeld in rubriek 60)
- Opslagplaatsen voor springstoffen met een
opslagen hoeveelheid hoger dan die welke sub a)
staat vermeld
Werkplaatsen voor het spinnen en weven van
katoen, vlas, hennep, wol, jute, met een
drijfkracht:
a) groter dan 2 kW maar kleiner dan of gelijk aan
20 kW
b) groter dan 20 kW
Grondwaterwinningen met een debiet:
a) kleiner dan of gelijk aan 96 m3/dag
b) tussen 96 m3/dag tot en met 20.000 m3/dag

1B

Industriële smederijen, draadtrekkerijen,
walserijen
Werkplaatsen voor de bereiding of het inleggen
van fruit, gekonfijt fruit, stropen, confituren,
geleien, ..., met een drijfkracht :
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
en die minder dan 7 mensen tewerkstellen

1B
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1B
2
1B

2

67

68
69

69

69

70

71

72

72

b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen
Opslagplaatsen voor mest,
varkensmengmest, meststoffen, met inbegrip
van uitsluitend chemische meststoffen:
a) meer dan 300kg behalve in
industriegebied
b) meer dan 5 ton in industriegebied
Rouwkamers
Garages, overdekte plaatsen waar
motorvoertuigen worden geparkeerd
(overdekte parkings, tentoonstellingsruimten,
enz.) waarin:
a) tussen 3 en 24 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
b) tussen 25 en 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
c) meer dan 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
Garages, overdekte plaatsen waar
motorvoertuigen worden geparkeerd
(overdekte parkings, tentoonstellingsruimten,
enz.) waarin:
a) tussen 3 en 24 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
b) tussen 25 en 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
c) meer dan 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
Garages, overdekte plaatsen waar
motorvoertuigen worden geparkeerd
(overdekte parkings, tentoonstellingsruimten,
enz.) waarin:
a) tussen 3 en 24 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
b) tussen 25 en 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
c) meer dan 200 voertuigen of
aanhangwagens kunnen staan
Gassen: Inrichtingen voor het vullen van om
het even welke verplaatsbare recipiënten met
ontvlambare of giftige gassen, samengeperst,
vloeibaar gemaakt of opgelost gehouden
onder een druk hoger dan 1kg/cm², wanneer
het totale waterinhoudsvermogen van de
recipiënten die zich in de inrichting bevinden
meer dan 500l bedraagt
Industriële inrichtingen voor het scheiden,
het bewerken langs fysische weg van gassen,
stations voor de uitzetting, de samenpersing

66

67
68

150

b) groter dan 20 kW of die 7 of
meer mensen tewerkstellen
Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met
inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen:
a) van 300 kg tot en met 50 ton
b) van meer dan 50 ton

1B

Funeraria, rouwkamers waar gebalsemd wordt
Garages, overdekte parkeerplaatsen waar
motorvoertuigen worden geparkeerd voor:
a) 10 tot en met 24 wagens of aanhangwagens
b) 25 tot en met 200 wagens of aanhangwagens

2
2
1B

Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe
voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe
voertuigen (met uitzondering van al dan niet
overdekte parkeerterreinen), met plaats voor :
a) 3 tot en met 10 parkeerplaatsen
b) 11 tot en met 50 parkeerplaatsen
c) meer dan 50 parkeerplaatsen

3
2
1B

2
1B

Garages, overdekte parkeerplaatsen waar
motorvoertuigen worden geparkeerd met meer
dan 200 voertuigen of aanhangwagens

1A

70

Inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare
recipiënten, van welke aard ook, met
samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder een
druk hoger dan 1kg/cm2 opgelost gehouden gas

1B

71

Luchtcompressoren met een hoger vermogen dan
2 kW

2

Industriële inrichtingen voor gasscheiding,
fysische gasverwerking &
Gassamenpersingsstations (met uitzondering van
luchtcompressoren), gasuitzettingsstations (met
uitzondering van uitzettingsposten waarvoor het
gas niet verwarmd hoeft te worden)
Gashouders, opslagplaatsen voor vaste
recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt
of in oplossing gehouden gassen, (met
uitzondering van opslagplaatsen voor
handelsbutaan en –propaan en hun mengsels)
met een totale inhoud in liters:
a) van 300 tot en met 1.000 liter
b) van 1.000 tot en met 1.000.000 liter
Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van
samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing
gehouden gassen (uitgenomen de opslagplaatsten
voor handelsbutaan en- propaan en hun
mengsels) met een totaalinhoud, in liters, van
meer dan 1.000.000 liter

1B

224

Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van
samengeperst, vloeibaar gemaakt of in
oplossing gehouden gassen, (uitgenomen de
opslagplaatsen voor handelsbutaan en propaan en hun mengsels) met een
gezamenlijk inhoudsvermogen in liters water
van 300l of meer

72

Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van
samengeperst, vloeibaar gemaakt of in
oplossing gehouden gassen, (uitgenomen de
opslagplaatsen voor handelsbutaan en propaan en hun mengsels) met een
gezamenlijk inhoudsvermogen in liters water
van 300l of meer

225
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73

73

73

75

76

77

78
79

80

81

82

83

84

85

86

87
87

Vaste inrichtingen voor de produktie van
gassen (uitgenomen de cokesfabrieken) met
een vermogen hoger dan 1Nm³/u
Vaste inrichtingen voor de produktie van
gassen (uitgenomen de cokesfabrieken) met
een vermogen hoger dan 1Nm³/u
Vaste inrichtingen voor de produktie van
gassen (uitgenomen de cokesfabrieken) met
een vermogen hoger dan 1Nm³/u
Opslagplaatsen voor verplaatsbare
recipiënten van samengeperst, vloeibaar
gemaakt of in oplossing gehouden gas met
een gezamenlijk inhoudsvermogen in liters
water van 500l of meer
Gashouders die een brandbaar gas inhouden
en een inhoudsvermogen hebben van:
a) 1.000 tot 10.000l gas
b) meer dan 10.000l gas

73

211

226

74

72

Opslagplaatsen voor gelatine en lijm voor
meer dan 5.000kg.

75

Werkplaatsen voor de bereiding van gelatine
en osseïne.
Opslagplaatsen voor vetten, was, oliën of
andere dierlijke stoffen:
a) oor meer dan 5.000 kg, behalve in
industriegebied
b) voor meer dan 50 ton in industriegebied
Vervaardiging, smelting of extraktie van
vetten, was en andere vetstoffen,
zeepiederijen.
Opslagplaatsen voor guano:
a) voor meer dan 300kg, behalve in
industriegebied
b) voor meer dan 50 ton in industriegebied
Hospitalen, klinieken en andere inrichtingen
waar de zieken geherbergd worden en zorgen
ontvangen
Opslagplaatsen voor afvaloliën met een
capaciteit:
a) hoger dan 30l en lager dan 1.000 liter
b) gelijk aan of hoger dan 1.000 liter
Inrichtingen voor de verwijdering, de
regeneratie, de bewerking van afvaloliën met
inbegrip door verbranding
Drukkerijen en alle drukwerken op papier,
stof, metaal, synthetische stoffen, wanneer
de totale drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen
b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen

76

Werkplaats waar de voorbereidingen en de
afwerkingen gebeuren voor de grafische
industrie (lakken, op film zetten, plooien,
inbinden, innaaien...), uitgenomen voor de
laboratoria, wanneer de totale drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW.
Inrichtingen voor de verbranding van andere
afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen.
Inrichtingen voor de verbranding van andere
afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen.

83

77

Vaste inrichtingen voor gasproductie (met
uitzondering van cokesfabrieken) met een
capaciteit tussen 1 Nm3/u en 1.000 Nm3/u
Industriële inrichtingen voor het vergassen en
vloeibaar maken van alle koolstofhoudende
producten van meer dan 500 t/dag
Vaste inrichtingen voor de productie van gassen
(uigenomen de cokesfabrieken) met een
capaciteit hoger dan 1.000 Nm³/h
Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten
van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in
oplossing gehouden gas met een totale capaciteit
in liter water :
a) van 300 tot en met 1.000 liter
b) groter dan 1.000 liter
Gashouders, opslagplaatsen voor vaste
recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt
of in oplossing gehouden gassen, (met
uitzondering van opslagplaatsen voor
handelsbutaan en –propaan en hun mengsels)
met een totale inhoud in liters :
a) van 300 tot en met 1.000 liter
b) van 1.000 tot en met 1.000.000 liter
Gelatine-opslagplaatsen, met een capaciteit:
a) tussen 5 tot en met 50 ton
b) groter dan 50 ton
Werkplaatsen voor de bereiding van gelatine en
osseïne
Opslagplaatsen voor vetten, was, oliën of andere
gelijkaardige dierlijke stoffen:
a) van 5 tot en met 50 ton
b) van meer dan 50 ton

78

De productie, de smelting of de winning van
vetten, was en andere vetstoffen, zeepziederijen

66

Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met
inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen:
a) van 300 kg tot en met 50 ton
b) van meer dan 50 ton
Ziekenhuizen, klinieken en andere inrichtingen
waar zieken ondergebracht en verzorgd worden

79

80

81
82

216
219

Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een
capaciteit:
a) van 60 tot en met 2.000 liter
b) groter dan 2.000 liter
Inrichtingen voor de verwijdering, de regeneratie,
de verwerking van afvaloliën met inbegrip door
verbranding
Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier,
stof, metaal, synthetisch materiaal, met een
drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW, en die minder dan
7 mensen tewerkstellen fotokopiewerkplaatsen
met meer dan 5 toestellen
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen
tewerkstellen
Werkplaatsen waar de voorbereidings- en
afwerkingswerkzaamheden voor de grafische
industrie plaatsvinden (lakken, op film zetten,
plooien, inbinden, innaaien...), met uitzondering
van laboratoria, met een totale drijfkracht :
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kW
Inrichtingen voor de verbranding van gevaarlijke
afvalstoffen
Inrichtingen voor de verbranding van
ongevaarlijke afvalstoffen met een vermogen van
meer dan 12 t/dag.
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88

89

90

Inrichtingen voor de verbranding van
huishoudelijke afval met een vermogen: a)
lager dan of gelijk aan 12T/dag
b) hoger dan 12T/dag
Geïntegreerde chemische inrichtingen

Inrichtingen waar de activiteit het gebruik
van genetisch gemodificeerde microorganismen of organismen (GGM of GGO)
vereist, of waar GGM of GGO worden
gekweekt, geteeld, opgeslagen, gebruikt,
vernield of verwijderd en waar fysische of
een combinatie van fysische en chemische
en/of biologische barrières worden gebruikt
om het contact van deze GGM of GGO met
het geheel van de bevolking en met het
leefmilieu te beperken:
a) inrichtingen met research-, analyse-,
diagnoselaboratoria, met les- of
demonstratielokalen of lokalen voor
praktische proeven die uitsluitend gebruik
maken van GGM of GGO zonder risico's voor
de gezondheid en het leefmilieu, behoudens
inrichtingen waarvan de
inperkingsmaatregelen niet kunnen worden
genomen, los van deze die voor andere
inrichtingen beoogd onder lettera b)
hieronder worden vereist, en die gelegen zijn
in eenzelfde gebouw;; - behoudens de GGM
of GGO GEVALLEN DIE DOOR DE Brusselse
Hoofdstedelijke Regering worden bepaald in
toepassing van artikel 76 van de
ordonnantie.(Richtlijn 90/219/EEG van 23
april 1990 van de E.G. betreffende het
ingeperkte gebruik van genetisch
gemodificeerde micro-organismen.)
b) inrichtingen met research-, analyse-,
diagnoselaboratoria, met les- of
demonstratielokalen of lokalen voor
praktische proeven die uitsluitend gebruik
maken van GGM of GGO zonder risico's voor
de gezondheid en het leefmilieu, behoudens
inrichtingen waarvan de
inperkingsmaatregelen niet kunnen worden
genomen, los van deze die voor andere
inrichtingen beoogd onder lettera b)
hieronder worden vereist, en die gelegen zijn
in eenzelfde gebouw;; - behoudens de GGM
of GGO GEVALLEN DIE DOOR DE Brusselse
Hoofdstedelijke Regering worden bepaald in
toepassing van artikel 76 van de
ordonnantie.(Richtlijn 90/219/EEG van 23
april 1990 van de E.G. betreffende het
ingeperkte gebruik van genetisch
gemodificeerde micro-organismen.)

50

208

84

Verbrandingsinrichting van ongevaarlijke
afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of
gelijk aan 12 t/dag

1B

Geïntegreerde chemische inrichtingen, met name
inrichtingen voor het vervaardigen op industriële
schaal van stoffen door scheikundige
transformatie, waar meerdere eenheden naast
elkaar worden geplaatst en functioneel aan elkaar
zijn gekoppeld, en die, in het bijzonder bestemd
zijn voor de vervaardiging van: organische
basischemicaliën, inorganische basischemicaliën,
meststoffen met een fosfor-, stikstof-of
kaliumbase (enkelvoudige of samengestelde
meststoffen), fytosanitaire en kiemdodende
basisproducten, farmaceutische basisproducten
aan de hand van een scheikundig of
biologisch proces, springstoffen
Inrichtingen waar de activiteit het gebruik vergt
van genetisch gemodificeerde en/of pathogene
microorganismen of organismen (GGM of GGO) of
waar GGM's of GGO's worden gekweekt,
opgeslagen, getransporteerd, vernietigt,
verwijderd of anderszins gebruikt alsook waarvoor
fysieke barrières of een combinatie van fysieke en
chemische en/of biologische barrières worden
gebruikt om het contact van deze GGM's of GGO's
met de bevolking en het milieu te beperken

1A
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91

92

93

94

Inrichtingen (laboratoria of produktieeenheden) die eender welke activiteit
uitoefenen op het biologische of scheikundige
terrein (mineraal of organisch), en waar men
zich bezighoudt met onderzoeken,
experimenten, analyses, toepassingen of
ontwikkeling van produkten,
kwaliteitscontrole van produkten, of die een
didactisch doel hebben:
a) die minder dan 7 personen tewerkstellen,
die niet meer dan 1kg gevaarlijke stoffen per
maand afvoeren, per stof die voorkomt in de
lijst I van de bijlage bij de richtlijn 76/764
van 4 mei 1976 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, en die geen
micro-organismen of organismen kunnen
afvoeren en die risico's voor de gezondheid
en het leefmilieu kunnen inhouden (bedoeld
in littera b) hieronder
b) die meer dan 7 personen tewerkstellen of
die hetzij meer dan 1kg gevaarlijke stoffen
afvoeren per maand en per stof die voorkomt
in de lijst I van de bijlage bij de richtlijn
76/764 van 4 mei 1976 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, hetzij, zelfs
toevallig, micro-organismen of organismen
kunnen afvoeren die risico's voor de
gezondheid en het milieu inhouden, zoals
aangeduid door de Regering.
Melkerijen, kaasmakerijen en werkplaatsen
voor het verwerken en bereiden van
melkprodukten of derivaten, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen
b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen
Werkplaatsen voor het bereiden, inleggen,
bewerken van groenten

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt lager is dan
of gelijk is aan 21°C:
a) opslagplaatsen voor 50 tot 500l
b) opslagplaatsen voor meer dan 500l
(uitgenomen de opslagplaatsen bedoeld in
4°);
Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt hoger is dan
21°C maar niet hoger dan 50°C:
a) opslagplaatsen voor 500 tot 5.000l
b) opslagplaatsen voor meer dan 5.000l
(uitgenomen de opslagplaatsen bedoel in
4°);
Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt hoger is dan
50°C maar niet hoger dan 100°C :
a) opslagplaatsen voor 10.000 tot 100.000l;
b) opslagplaatsen voor meer dan 100.000l
(uitgenomen de opslagplaatsen, bedoel in
4°);

85

86

87

88

Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden)
die biologisch of scheikundig werk van welke aard
ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken,
experimenten, analyses, toepassingen of
ontwikkeling van producten, kwaliteitscon-trole
van producten voor didactische of diagnostische
doeleinden:
a) die minder dan 7 mensen tewerkstellen, die
niet meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen per maand
afvoeren per stof die voorkomt in lijst I van de
bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen, en die
geen microorganismen of organismen kunnen
afvoeren die de in littera b) hieronder bedoelde
risico's voor de gezondheid en het leefmilieu
inhouden

2

b) die meer dan 7 mensen tewerkstellen of die
hetzij meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen afvoeren
per maand en per stof die voorkomt in lijst I van
de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen,
hetzij, zelfs per ongeluk, micro-organismen of
organismen kunnen afvoeren die risico's voor de
gezondheid en het leefmilieu inhouden,
zoals die door de Regering zijn aangegeven

1B

Melkerijen, kaasmakerijen en werkplaatsen voor
het verwerken en bereiden van melkproducten of
derivaten, met een drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder
dan 7 mensen tewerkstellen
b)groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen
tewerkstellen
Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het
bewerken van groenten en andere plantaardige
producten niet gedekt door rubriek 65 met een
drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder
dan 7 mensen tewerk stellen
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen
tewerk stellen

2
1B

2
1B

1A - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk
aan 21°C:
- opslagplaatsen tot en met 500 liter bij
ingegraven tank
- opslagplaatsen van 50 tot en met 500 l in de
andere gevallen

2

1B - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk
aan 21°C: opslagplaatsen voor meer dan 500

1B

2A - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C
maar niet hoger dan 55°C:
- opslagplaatsen tot en met 500 liter bij
ingegraven tank
- opslagplaatsen van 100 tot en met 500 l in de
andere gevallen

3

2B - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C
maar niet hoger dan 55°C: opslagplaatsen voor
meer dan 500 l tot en met 10.000 l

2
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2C - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C
maar niet hoger dan 55°C: opslagplaatsen voor
meer dan 10.000 l
88

94

3A - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C
maar niet hoger dan 100°C:
- opslagplaatsen tot en met 10.000 liter bij
ingegraven tank
- opslagplaatsen van 3.000 tot en met 10.000 l in
de andere gevallen

Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen: opslagplaatsen voor meer dan
250m³ voor de ontvlambare vloeistoffen die
hierna worden gedefinieerd:
a) petroleumessences en surrogaten:
produkten waarvan het ontvlammingspunt
lager is dan of gelijk is aan 21°C;
b) petroleum en surrogaten: produkten
waarvan het ontvlammingspunten hoger is
dan 21°C maar lager of gelijk is aan 50°C
c) zware mineraaloliën en surrogaten :
produkten waarvan het ontvlammingspunt
hoger is dan 50°C en lager dan of gelijk is
aan 100°C
d) ontvlambare produkten bekomen door het
mengen van de hoger omschreven produkten
onderling of met andere ontvlambare stoffen,
voor zover dit mengsel minerale olie bevat
voor minstens 5% van het gewicht en
wanneer het niet meer in bedoelde
vloeistoffen oplosbare vaste zelfstandigheden
bevat

94

1B

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt lager is dan
of gelijk is aan 21°C:
a) opslagplaatsen voor 50 tot 500l
b) opslagplaatsen voor meer dan 500l
(uitgenomen de opslagplaatsen bedoeld in
4°);

231

3

3B - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C
maar niet hoger dan 100°C: opslagplaatsen voor
meer dan 10.000 l tot en met 50.000 l

2

3C - Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C
maar niet hoger dan 100°C: opslagplaatsen voor
meer dan 50.000 l

1B

4A - Opslagplaatsen voor zware stookolie,
minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige
vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de
norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan
100 °C:
- opslagplaatsen tot en met 10.000 liter bij
ingegraven tank
- opslagplaatsen van 3.000 tot en met 10.000 l in
de andere gevallen

3

4B- Opslagplaatsen voor zware stookolie,
minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige
vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de
norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan
100 °C:
opslagplaatsen van meer dan 10.000 tot en met
100.000 liter

2

4C - Opslagplaatsen voor zware stookolie,
minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige
vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de
norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan
100 °C:
opslagplaatsen van meer dan 100.000 liter
Opslagplaatsen voor petroleum, petrochemicaliën
of chemicaliën met een opslagcapaciteit van
200.000 ton of meer

1B

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt hoger is dan
21°C maar niet hoger dan 50°C:
a) opslagplaatsen voor 500 tot 5.000l
b) opslagplaatsen voor meer dan 5.000l
(uitgenomen de opslagplaatsen bedoel in
4°);
Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
waarvan het ontvlammingspunt hoger is dan
50°C maar niet hoger dan 100°C :
a) opslagplaatsen voor 10.000 tot 100.000l;
b) opslagplaatsen voor meer dan 100.000l
(uitgenomen de opslagplaatsen, bedoel in
4°);
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1A

95

96

97

98

99

100

101

Opslagplaatsen voor ontvlambare
vloeistoffen: opslagplaatsen voor meer dan
250m³ voor de ontvlambare vloeistoffen die
hierna worden gedefinieerd:
a) petroleumessences en surrogaten:
produkten waarvan het ontvlammingspunt
lager is dan of gelijk is aan 21°C;
b) petroleum en surrogaten: produkten
waarvan het ontvlammingspunten hoger is
dan 21°C maar lager of gelijk is aan 50°C
c) zware mineraaloliën en surrogaten :
produkten waarvan het ontvlammingspunt
hoger is dan 50°C en lager dan of gelijk is
aan 100°C
d) ontvlambare produkten bekomen door het
mengen van de hoger omschreven produkten
onderling of met andere ontvlambare stoffen,
voor zover dit mengsel minerale olie bevat
voor minstens 5% van het gewicht en
wanneer het niet meer in bedoelde
vloeistoffen oplosbare vaste zelfstandigheden
bevat
Lunaparken waar meer dan 10
speelautomaten staan, uitgenomen de
inrichtingen die tijdelijk op kermissen worden
geïnstalleerd
Winkels voor kleinhandel waarvan de
verkooplokalen en de lokalen die grenzen aan
de verkooplokalen en als warenopslagplaats
dienen, een totale oppervlakte hebben die
gelijk is aan of groter dan 1.000 m2, de
oppervlakte ingenomen door de toonbanken
en andere meubelen inbegrepen
Werkplaatsen voor het bewerken van
marmer, natuur- of kunststeen, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Marokijnwerkplaatsen, werkplaatsen voor de
vervaardiging van artikelen uit leder of
huiden, waarvan de drijfkracht: a) minder
bedraagt dan of gelijk is aan 10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW.
Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een
capaciteit:
a) van meer dan 100m² uitgenomen en
industriegebieden
b) van meer dan 5.000m² in
industriegebieden
Werkplaatsen voor de bewerking van rubber,
kunststoffen, waarvan de totale drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan
10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW

Opslagplaatsen voor kunststoffen en
voorwerpen uit kunststof:
a) met een capaciteit van meer dan 10m³
uitgenomen in industriegebied
b) met een capaciteit van meer dan 100m³ in
industriegebied.

89

90

91

92

100

93

94

Lunaparken met meer dan 10 speelautomaten of
waar meer dan 20 mensen gelijktijdig kunnen
spelen, met uitzondering van inrichtingen die
tijdelijk op kermissen worden geïnstalleerd
Kleinhandelszaken waarvan de verkoopslokalen
en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen
en als warenopslagplaats dienen een totale
oppervlakte hebben die gelijk is aan of groter is
dan 1.000 m², met inbegrip van de oppervlakte
die door de toonbanken en andere meubelen
wordt ingenomen
Werkplaatsen voor het bewerken van marmer,
natuurof kunststeen, met een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b)g roter dan 20 kW
Werkplaatsen voor leerbewerking, werkplaatsen
voor de vervaardiging van artikelen uit leer of
huiden, met een drijfkracht :
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kW
Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een
voor opslag bestemde totaaloppervlakte :
a) van 100 tot en met 2.000 m2
b) groter dan 2.000 m2

2

2

2
1B

2
1B

2
1B

a) - Werkplaatsen voor de bewerking van rubber,
kunststoffen, met een totale drijfkracht: kleiner
dan of gelijk aan 20 kW
- Installaties voor oppervlaktebehandeling van
plastic materiaal door middel van een
elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met
een totale inhoud: van 10 tot en met 100 liter

2

b) - Werkplaatsen voor de bewerking van rubber,
kunststoffen, met een totale drijfkracht: groter
dan 20 kW
- Installaties voor oppervlaktebehandeling van
plastic materiaal door middel van een
elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met
een totale inhoud: van meer dan 100 liter
Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een
voor opslag bestemde totaaloppervlakte:
a) van 100 tot en met 2.000 m2
b groter dan 2.000 m2

1B
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2
1B

102

103

104

Werkplaatsen voor het omzetten, het
bereiden van voorwerpen op basis van
plantaardige stoffen (mandenwerk,
vervaardiging van borstels, vezelbewerking)
of dierlijke stoffen (pees, been, hoorn,
darmen), waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan
10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW
Werkplaatsen voor de synthese van
kunststoffen, de vulcanisering van rubber, de
vervaardiging van kunstvezels, waarvan de
totale drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW.

96

Werkplaatsen voor het vervaardigen en het
gieten van metalen

97

95

105

Werkplaatsen voor het thermisch behandelen
van metalen of voorwerpen uit metaal

98

106

Werkplaatsen voor het ontvetten van metalen
of voorwerpen uit metaal door middel van
ontvlambare, gehalogeneerde of giftige
solventen
Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij
de aard van de metalen niet wordt gewijzigd,
zonder warmtebehandeling (polijsten,
vervaardiging van metalen voorwerpen,
zandstralen of ontzanden) en waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Werkplaatsen voor het thermisch behandelen
van metalen of voorwerpen uit metaal

99

107

108

109

110

111

Inrichtingen voor het uitgloeien, het
pelletiseren, het fritten, het zuiveren en
andere warme of chemische behandelingen
van ertsen

Mijnen, graverijen en ondergrondse groeven,
ongeacht de gewonnen stof (steenkool, turf)
met hun dichtbijgelegen aanhorigheden: de
werkplaatsen tot het voorbereiden en wassen
van kolen en ertsen, de werkplaatsen voor
het bewerken van de voortbrengselen van de
groeven.
Motoren met inwendige verbranding, met
inbegrip van de turboreactoren en de
gasturbines:
a) met een vermogen tussen 10 en 250kW
b) met een vermogen van meer dan 250kW

101

102

103

227

104

Werkplaatsen voor de omzetting, de productie van
voorwerpen op basis van plantaardige stoffen
(mandenwerk, productie van borstels,
vezelbewerking, ...) of van dierlijke stoffen (pees,
been, hoorn, darmen,...), met een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kw

2
1B

Werkplaatsen voor de synthese van kunststoffen,
de vulcanisering van rubber, de productie van
kunstvezels, met een totale drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW

2
1B

Werkplaatsen voor de chemische of
elektrochemische bewerking van metalen of
metalen voorwerpen in kuipen met een totale
inhoud:
a) van 10 tot en met 100 liter
b) van meer dan 100 liter
Werkplaatsen voor de thermische bewerking van
metalen of metalen voorwerpen (met uitzondering
van smeltovens), las- en snijbrandwerkplaatsen
met meer dan 5 las- of snijbrandersposten
Het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen
in apparaten of kuipen met een totale inhoud:
a) van 10 tot en met 100 liter
b) van meer dan 100 liter
Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij de
aard van de metalen niet wordt gewijzigd en
zonder warmtebehandeling (slotenmakers,
polijsten, vervaardiging van metalen voorwerpen,
zandstralen of ontzanden,...), met een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kW
Smelterijen van ferrometalen met uitzondering
van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en
horend bij juwelenzaken;
Installaties voor het smelten, met inbegrip van
het legeren, van nonferrometalen, met
uitzondering van edele metalen, inclusief
terugwinningsproducten (affineren, vormgieten,
enz.) met uitzondering van werkplaatsen met
minder dan 3 mensen en horend bij
juwelenzaken
Inrichtingen voor de winning van ruwe
nonferrometalen
uit erts, ertsconcentraat of secundaire
grondstoffen met metallurgische of elektrolytische
processen met een capaciteit van minder
dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe
nonferrometalen;
Installaties voor het roosten en sinteren van
ertsen
Mijnen, graverijen en ondergrondse groeven,
ongeacht de gewonnen stof met hun
aanhorigheden; de werkplaatsen voor het
voorbereiden en wassen van kolen en ertsen; de
werkplaatsen voor het bewerken van de
voortbrengselen van de groeven.
Motoren met inwendige verbranding, met inbegrip
van de turboreactoren en de gasturbines met een
nominaal vermogen:
a) tussen 20 en 250 kW
b) groter dan 250 kW
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3
2

112

Werven, werkplaatsen, niet opgenomen in
een andere rubriek, die motoren bevatten
met een de drijfkracht:
a) tussen de 50 en 100kW
b) hoger is dan 100kW

113

Werkplaatsen voor de ontvetting van textiel
(chemisch reinigen) met behulp van
ontvlambare of giftige chloorsolventen
Pijpleidingen en gasleidingen
Opslagplaatsen voor beenderen:
a) voor 25 tot 300kg
b) voor meer dan 300kg

114
115

116

Werkplaatsen voor het vervaardigen van
houtvezelplaten en andere panelen
samengesteld uit hout, karton, plantaardige
en dierlijke vezels

28

105

0
106

107

Werven voor:
- de bouw, de verbouwing of de afbraak van
gebouwen buiten het openbare wegennet waarbij
installaties worden gebruikt met een totale
drijfkracht van meer dan 50 kW, met inbegrip van
de installaties die onder andere rubrieken vallen
(uitgezonderd de thermische of chemische in situ
behandeling van gevaarlijke afvalstoffen);
- de afbraak van een gebouw of een kunstwerk
met een brutooppervlakte van meer dan 500 m²,
waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1
oktober 1998;
- de verbouwing van een opperviakte van meer
dan 500 m² van een gebouw of een kunstwerk
waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1
oktober 1998.
Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch
reinigen) met behulp van organische solventen
Nihil
a) Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen
van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of
bijproducten van het slachten: van 25 tot 500 kg
afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke
bijproducten van categorie 3
De categorieën worden verstaan in de zin van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober
2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten.

3

1B

2

b) Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen
van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of
bijproducten van het slachten: tot 500 kg
afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke
bijproducten van categorie 1 en 2, met
uitzondering van dierenkadavers
De categorieën worden verstaan in de zin van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober
2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten.

2

c) Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen
van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of
bijproducten van het slachten: van meer dan 500
kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke
bijproducten van categorie 1, 2, 3, met
uitzondering van dierenkadavers
De categorieën worden verstaan in de zin van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober
2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten.

1B

d) Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen
van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of
bijproducten van het slachten: van 250 tot 1000
kg dierenkadavers

2

e) Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen
van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of
bijproducten van het slachten: van meer dan
1000 kg dierenkadavers
Werkplaatsen voor de productie van
houtvezelplaten en andere platen uit hout, karton,
plantaardige of dierlijke vezels

1B
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117

118

118

119
120

121

122

Opslagplaatsen voor papier of karton voor:
a) meer dan 10 ton uitgenomen in
industriegebied
b) meer dan 50 ton in industriegebied
Werkplaatsen voor het vervaardigen van
voorwerpen uit papier of karton of voor het
bewerken van papier of karton, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW

Werkplaatsen voor het vervaardigen van
voorwerpen uit papier of karton of voor het
bewerken van papier of karton, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Werkplaatsen voor het vervaardingen van
papierbrij
Witlooierijen, looierijen en inrichtingen voor
de bewerking van huiden, werkplaats voor de
produktie van voorwerpen op basis van
paardenhaar (krijn), haren, veren, enz.

Opslagplaatsen voor leder, huiden, haren,
veren, en dons, enz.

Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen:
a) voor meer dan 100kg en minder dan
500kg (uitgenomen in industriegebied)
b) van 500kg en meer behalve in
industriegebied;
c) voor meer dan 2.000kg in industriegebied

108

Opslagplaatsen voor papier of karton met een
totale capaciteit van meer dan 500 ton

2

109

Werkplaatsen voor de productie van papier of
karton, of voor de productie van voorwerpen uit
papier of karton of voor papier- of
kartonbewerking met een drijfkracht: tussen 2 tot
en met 20 kW

2

Werkplaatsen voor de productie van papier of
karton, of voor de productie van voorwerpen uit
papier of karton of voor papier- of
kartonbewerking met een drijfkracht: hoger dan
20 kW maar met een productiecapaciteit lager
dan 200 ton per dag voor de inrichtingen bestemd
voor de productie van papier of karton
Industriële inrichtingen voor het vervaardigen van
papier, karton, met een productiecapaciteit hoger
dan 200 ton per dag

1B

Inrichtingen voor het vervaardigen van papierbrij
uit hout en andere vezelhoudende stoffen
Werkplaatsen voor de vervaarding van
voorwerpen op basis van manen, haren, veren,
enz., met een drijfkracht lager dan 20 kW

1A

Witlooierijen, looierijen en inrichtingen voor de
bewerking van huiden,werkplaatsen voor de
productie
van voorwerpen op basis van paardenhaar, haren,
veren, enz., met een drijfkracht hoger dan 20 kW
Opslagplaatsen voor leder, huiden, haren, veren
en dons, enz., met een voor opslag bestemde
oppervlakte:
a) tussen 100 tot en met 2.000 m2
b) groter dan 2.000 m2
Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen (in de
zin van het K.B. van 28 februari 1994) met een
totale capaciteit:

1B

a) - kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor
bestrijdingsmiddelen van klasse A
- tussen 100 tot en met 1.000 kg voor
bestrijdingsmiddelen van klasse B of voor nietingedeelde bestrijdingsmiddelen

2

b) - groter dan 100 kg voor bestrijdingsmiddelen
van klasse A
- groter dan 1.000 kg voor bestrijdingsmiddelen
van klasse B of voor nietingedeelde
bestrijdingsmiddelen
Fabrieken, werkplaatsen voor de productie, het
formuleren, het conditioneren van
bestrijdingsmiddelen
krachtens het K.B. van 28 februari 1994
Inrichtingen voor petroleum- en aardgaswinning
en hun aanhorigheden
Werkplaatsen voor het ontwikkelen of bewerken
van lichtgevoelige emulsies

1B

228

229
110

111

112

123

Bedrijven voor het produceren, het
formuleren, het conditioneren van
bestrijdingsmiddelen

113

124

Inrichtingen voor de petroleumwinning en
hun aanhorigheden.
Inrichtingen voor het ontwikkelen of
bewerken van lichtgevoelige emulsies met
zilverhoudende basis.
Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen
bestemd voor het vetmesten of kweken van
gevogelte, die:
a) tussen de 30 en 300 dieren tellen;
b) meer dan 300 dieren tellen.

230

125

126

114

115

Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen voor het
vetmesten of kweken van gevogelte:
a) van 30 tot en met 300 dieren
b) meer dan 300 dieren, maar minder dan 85.000
kuikens, 60.000 kippen

Pagina 19

1A

2

2
1B

1B

1A
2

2
1B

127

Zalen met een dansvloer met een totale
oppervlakte van de toegankelijke lokalen van
meer dan 200m².

135

128
129

Werkplaatsen voor het bereiden van pleister
Werkplaatsen voor het bereiden, het bewaren
van vis of van produkten op basis van vis,
waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen;
b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen

116
117

130

131

132

133

Inrichtingen voor het fokken van varkens

Werkplaatsen voor het bereiden, het
verwerken, het bewaren van
voedingsprodukten van dierlijke oorsprong,
waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen
b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen

Mechanische bewerking van nietmetaalachtige minerale produkten
(uitgezonderd asbest), ertsen, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Opslagplaatsen voor gevaarlijke produkten
(in de zin van het artikel 733bis van Titel II,
Hoofdstik III van het A.R.A.B.), van meer dan
300kg die niet zijn opgenomen in een andere
rubriek

10

119

120

121

- Bioscopen, schouwburgen, operazalen,
concertzalen, kegelbanen
- Feestzalen, plaatsen waar schouwspelen worden
opgevoerd, met een oppervlakte van meer dan
200 m²
- Geluidsopnamestudio’s
Pleisterproductie
a) - Viswinkels (kleinhandel)
- Opslagplaatsen voor zee- of zoetwaterproducten
- Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring
van vis of visproducten of andere producten uit de
zee of zoetwater met een drijfkracht kleiner dan
of gelijk aan 20 kW en die minder dan
7 mensen tewerkstellen

2

b) Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring
van vis of visproducten of andere zee- of
zoetwaterproducten, met een drijfkracht groter
dan 20 kW en die 7 of meer mensen tewerkstellen

1B

c) Vismeel- en visoliefabrieken
De kweek, de opvang, het hoeden of het houden
(met uitzondering van verkoop in een winkel) van
dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek
115, de bijen uit rubriek 133 en vissen
a) van 6 tot 30 kleine dieren of van 1 grote
b) van 31 tot 300 kleine dieren of van 2 tot 30
grote
c) van meer dan 300 kleine dieren of van meer
dan 30 grote dieren, maar van minder dan 3000
mestvarkens van meer dan 30 kg of dan 900
zeugen
Werkplaatsen voor de bereiding, de bewerking, de
conditionering, de bewaring van
voedingsproducten van dierlijke oorsprong (met
uitzondering van restaurant-keukens en
inrichtingen ingedeeld in rubriek 127), met een
drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7
mensen tewerkstellen
b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen
tewerkstellen
Het breken, vergruizen, zeven van nietmetaalachtige minerale producten (met
uitzondering van asbest), ertsen, met een
drijfkracht:
a) tussen 10 tot en met 100 kW
b) groter dan 100 kW
Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of
bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het
A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn
opgenomen, met een capaciteit:

1B

1B
2

3
2
1B

2
1B

2
1B

a) - tussen 300 en 1.000 kg voor als
ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde
materialen of bereidingen met uitzondering van
die welke sub d) staan vermeld- tussen 100 en
300 kg voor andere materialen of bereidingen met
uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

3

b) - tussen 1.000 en 5.000 kg voor als
ontvlambaar, schadelik of irriterend beschouwde
materialen of bereidingen met uitzondering van
diewelke sub d) staan vermeld tussen 300 kg en
1.000 kg voor andere materialen of bereidingen
met uitzondering van die welke sub staan vermeld

2

c) - groter dan 5.000 kg voor als ontvlambaar,
schadelijk of irriterend beschouwde materialen of
bereidingen met uitzondering van die welke sub
staan vermeldgroter dan 1.000 kg voor andere
materialen of bereidingen met uitzondering van

1B
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die welke sub staan vermeld

133

134

135

135

136

137

138

139

Opslagplaatsen voor gevaarlijke produkten
(in de zin van het artikel 733bis van Titel II,
Hoofdstik III van het A.R.A.B.), van meer dan
300kg die niet zijn opgenomen in een andere
rubriek
Opslagplaatsen voor produkten van
plantaardige oorsprong:
a) groter dan 50m³, behalve in
industriegebied
b) groter dan 1.000m³ in industriegebied
Opslagplaatsen (uitgenomen in
industriegebieden) voor minerale produkten
(uitgezonderd asbest), niet-energetische
mineralen met een capaciteit van meer dan 5
ton.
Opslagplaatsen (uitgenomen in
industriegebieden) voor minerale produkten
(uitgezonderd asbest), niet-energetische
mineralen met een capaciteit van meer dan 5
ton.

231

Inrichtingen van het bereiden of
conditioneren van kosmetische middelen,
waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW

126

Atelier voor het versnijden van vlees
(rechtstreeks of via thuisbezorging).

127

Opslagplaatsen voor kosmetische middelen
waarvan het opslagvolume:
a) groter is dan 10m³ uitgenomen in
industriegebied
b) groter is dan 1.000m³ in industriegebied
Werkplaatsen voor het industrieel bereiden,
het formuleren en het verpakken van
farmaceutische produkten, waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
en die minder dan 7 personen tewerkstellen

122

123

124

125

128

d) groter dan:- 100 kg arseentrioxide, arseen
(III) zuur of de zouten daarvan - 10 kg
poedervormige 4,4-methyleen-bis (2chlooraniline) en/of de zouten daarvan- 150 kg
methylisocyanaat- 300 kg kooloxychloride
(fosgeen)- 200 kgarseentrihydride
(arsine)- 200 kg fosfortrihydride (fosfine)- 1 kg
polychloordiben-zofuranen en
polychloordibenzodioxinen
(met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in
TCDD-equivalent)- 1 kg van de volgende
carcinogenen
: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan,
benzidine
en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)-ether,
chloormethyleter en methyleter,
dimethylcarbamoylchloride,
dimethylni-trosamine,
hexamethylfosforzuurtriamide
2-naftylamine en/of de zouten daarvan
en 1,3-propaansultan 4-nitrodi-fenyl
Opslagplaatsen voor petroleum, petrochemicaliën
of chemicaliën met een opslagcapaciteit van
200.000 ton of meer.

Opslagplaatsen voor producten van plantaardige
oorsprong (met uitzondering van afvalstoffen),
met een capaciteit
a) tussen 5 tot en met50 ton
b) groter dan 50 ton
Openluchtopslagplaatsen voor minerale producten
(met uitzondering van asbest), niet-energetische
mineralen, met een capaciteit:
a) tussen 100 tot en met ton
b) groter dan 1.000 ton
Overdekte opslagplaatsen voor minerale
producten (met uitzondering van asbest), nietenergetische mineralen met een voor opslag
bestemde totaaloppervlakte:
a) tussen 100 tot en met 1.000 m2
b) groter dan 1.000 m2
Werkplaatsen voor de productie of het
conditionerenvan cosmetica, met een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7
personen tewerkstellen
b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer
tewerkstellen
a) Slagerijen, slagerswinkels voor orgaanvlees,
werkplaatsen voor het versnijden van vlees met
een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en
die minder dan 7 personen tewerkstellen
b) Werkplaatsen voor het versnijden van vlees
met een drijfkracht van meer dan 20 kW of die 7
personen of meer tewerkstellen
Opslagplaatsen voor cosmetica met een voor
opslag bestemde totaaloppervlakte:
a) tussen 100 tot en met 2.000 m2
b) groter dan 2.000 m2
Werkplaatsen voor de industriële productie, het
formuleren, het verpakken van farmaceutische
producten, met een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7
personen tewerkstellen
b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer
tewerkstellen

b) meer bedraagt dan 10kW of die 7
personen of meer tewerkstellen
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140

141

Opslagplaatsen voor farmaceutische
produkten met een capaciteit:
a) van meer dan 10m³ uitgenomen in
industriegebied;
b) van meer dan 1.000m³ in industriegebied.

129

Niet elders ingedeelde industriële inrichtingen
voor de produktie, verwerking of behandeling
van organische chemicaliën, waarbij gebruikt
wordt gemaakt van: - alkylering; - aminering
met ammoniak; - condensatie; deshydrogenering; - verestering; halogenering en fabricage van halogenen; hydrogenering; - hydrolyse; - oxidatie; polymerisatie; - ontzwaveling, synthese en
transformatie van stikstofhoudende
verbindingen; - synthese van fosforhoudende
verbindingen de nitratie en synthese van
stekstofhoudende verbindingen; - distillatie; extractie; - solvatatie; - menging;

130

En Inrichtingen waar de bereiding van een
van de volgende stoffen gebeurt : ../..

142

143

144

Zink- of sterfputten voor het opslorpen van
industriële vloeibare afval, van menselijke of
dierlijke uitwerpselen
Raffinaderijen voor ruwe aardolie
(uitgenomen de ondernemingen die enkel
smeermiddelen vervaardigen uit ruwe
petroleum), inrichtingen voor de
ontzwaveling van koolwaterstoffen
Koelinrichtingen (met in het bijzonder de
inrichtingen voor airconditioning) waarvan
het energieverbruik:
a) meer bedraagt dan 10kW maar minder
dan 100kW bedraagt
b) gelijk is aan of meer bedraagt dan 100kW

131

232

132

Opslagplaatsen voor farmaceutische producten
(met uitzondering van apothekersopslagplaatsen)
met een voor opslag bestemde oppervlakte:
a) tussen 50 tot en met 100 m2
b) groter dan 100 tot en met 2.000 m2
c) groter dan 2.000 m2
Niet in een andere rubriek vermelde industriële
inrichtingen voor de productie, omzetting of
verwerking van organische of anorganische
chemische producten en tussenproducten waarbij
met name gebruik wordt gemaakt van:
- alkylering
- aminering met ammoniak
- condensatie
- dehydrogenering
- verestering
- halogenering en fabricage van halogenen
- hydrogenering
- hydrolyse
- oxidatie
- polymerisatie
- ontzwaveling, synthese en omzetting van
zwavelhoudende verbindingen
- nitratie en synthese van stikstofhoudende
verbindingen
- synthese van fosforhoudende verbindingen
- distillatie
- extractie
- solvatatie
- menging
Zink- of sterfputten, systemen voor het
verspreiden van effluenten voor het opslorpen van
residuaire vloeistoffen in de grond
Raffinaderijen van ruwe aardolie (uitgenomen de
ondernemingen die enkel smeermiddelen
vervaardigen uit ruwe petroleum), inrichtingen
voor de ontzwaveling van koolwaterstoffen.
a) Klimaatregelingssysteem:
1) dat per circuit 3 kg of meer ozonafbrekende
stoffen (opgesomd in bijlage 1 van verordening
(EG) 1005/2009 betreffende ozonafbrekende
stoffen) of gefluoreerde broeikasgassen
(opgesomd in bijlage I deel I van de verordening
(EG) 842/2006 van het Europees parlement en
van de raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen) bevat, afzonderlijk
of in een mengsel;
of
2) waarbij het totale elektrische vermogen van de
compressoren, nodig voor de werking van de
koelcircuits, hoger is dan 10 kW maar lager is dan
100 kW.

3
2
1B
1B

2

1A

3

- Iedere andere installatie met een koelcircuit:
1) dat 3 kg of meer ozonafbrekende stoffen
(opgesomd in bijlage 1 van verordening (EG)
1005/2009 betreffende ozonafbrekende stoffen)
of gefluoreerde broeikasgassen (opgesomd in
bijlage I deel I van de verordening (EG) 842/2006
van het Europees parlement en van de raad van
17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde
broeikasgassen) bevat, afzonderlijk of in een
mengsel;
of
2) waarbij het totale elektrische vermogen van de
compressoren op eenzelfde circuit hoger is dan 10
kW maar lager is dan 100 kW.
b) - Klimaatregelingssysteem waarbij het totale
elektrische vermogen van de compressoren, nodig
voor de werking van de koelcircuits, hoger is dan
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100 kW.
- Iedere andere installatie met een koelcircuit
waarbij het totaal elektrisch vermogen van de
compressoren op eenzelfde circuit hoger is dan
100 kW.

145

Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of
elektrostatisch aanbrengen van
bedekkingsmiddelen (uitgenomen de
wateerverven).

138

146
147

Bijenkorven voor meer dan 3 bijenkolonies
Inrichtingen voor de winning, zuivering of
raffinage van zwavel

133
130

148

a) plaatsen in open lucht waar permanent of
regelmatig schouwspelen worden opgevoerd
met een voor het publiek toegankelijke
oppervlakte van meer dans 200m²;
b) bioscopen, theaters, concertzalen,
bowling;
c) sportzalen, feestzalen, plaatsen waar
schouwspelen worden opgevoerd, video's
projectiezalen met een voor het publiek
toegankelijke oppervlakte van meer dans
200m².
Parkeerplaatsen in open lucht voor
motorvoertuigen, buiten de openbare weg:
a) waar tussen de 25 en 49 plaatsen zijn
voor auto's;
b) waar tussen de 50 en 199 plaatsen zijn
voor auto's;
c) waar meer dans 200 plaatsen zijn voor
auto's
Parkeerplaatsen in open lucht voor
motorvoertuigen, buiten de openbare weg:
a) waar tussen de 25 en 49 plaatsen zijn
voor auto's;
b) waar tussen de 50 en 199 plaatsen zijn
voor auto's;
c) waar meer dans 200 plaatsen zijn voor
auto's

135

149

149

150

152

- Natte koeltorens.
- Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of
elektrostatisch aanbrengen van
bedekkingsmiddelen
- Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen
voor het bewerken van materiaal-oppervlakken,
voorwerpen of producten met behulp van
organische solventen, met name voor de
aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het
ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het
verven, het reinigen of impregneren, met een
solventenverbruik van meer dan 150 kg per uur of
meer dan 200 ton per jaar
Bijenkorven voor meer dan 3 bijenkolonies
Niet in een andere rubriek vermelde industriële
inrichtingen voor de productie, omzetting of
verwerking van organische of anorganische
chemische producten en tussenproducten waarbij
met name gebruik wordt gemaakt van:
- alkylering
- aminering met ammoniak
- condensatie
- dehydrogenering
- verestering
- halogenering en fabricage van halogenen
- hydrogenering
- hydrolyse
- oxidatie
- polymerisatie
- ontzwaveling, synthese en omzetting van
zwavelhoudende verbindingen
- nitratie en synthese van stikstofhoudende
verbindingen
- synthese van fosforhoudende verbindingen
- distillatie
- extractie
- solvatatie
- menging
- Bioscopen, schouwburgen, operazalen,
concertzalen, kegelbanen
- Feestzalen, plaatsen waar schouwspelen worden
opgevoerd, met een oppervlakte van meer dan
200 m²
- Geluidsopnamestudio’s

1B

2
1B

2

Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe
voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe
voertuigen (met uitzondering van al dan niet
overdekte parkeerterreinen), met plaats voor:
a) 3 tot en met 10 parkeerplaatsen
b) 11 tot en met 50 parkeerplaatsen
c) lmeer dan 50 parkeerplaatsen

3
2
1B

Openluchtparkeerterreinen voor motorvoertuigen
buiten de openbare weg met plaats voor:
a) 10 tot en met 50 auto’s of aanhangwagen
b) 51 tot en met 200 auto’s of aanhangwagens

2
1B
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149

150
151

Parkeerplaatsen in open lucht voor
motorvoertuigen, buiten de openbare weg:
a) waar tussen de 25 en 49 plaatsen zijn
voor auto's;
b) waar tussen de 50 en 199 plaatsen zijn
voor auto's;
c) waar meer dans 200 plaatsen zijn voor
auto's
Vervaardiging en raffinage van suiker en
bietenrasperijen
Werkplaatsen voor de bereiding van
produkten op basis van suiker, suikerstroop
of cacao, werkplaatsen voor de bereiding van
ijs, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW.

233

Parkeerterreinen in open lucht voor
motorvoertuigen van meer dan 200 plaatsen.

1A

136

Productie en raffinage van suiker en
bietenrasperijen
Werkplaatsen voor de bereiding van producten op
basis van suiker, suikerstroop of cacao,
werkplaatsen voor ijsbereiding, met een
drijfkracht:
a)kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder
dan 7 personen tewerkstellen
b) groter dan 20 kW of die 7 personen of meer
tewerkstellen
Werkplaatsen voor het thermisch bewerken van
oppervlakken (met uitzondering van metalen) en
werkplaatsen voor het aanbrengen van
bedekkingsmiddelendoor onderdompeling op
houders van welke aard dan ook
Fabrieken voor tabaksbewerking of voor de
productie van artikelen die tabak bevatten, met
een drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW

1B

137

152

Werkplaatsen voor het thermisch bewerken
van oppervlakken en het aanbrengen van
bedekkingsmiddelen door onderdompeling op
elke houder (uitgenomen de metalen).

139

153

Fabrieken voor de bewerking van tabak of de
vervaardiging van artikelen die tabak
bevatten, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan
10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW
Opslagplaatsen voor tabak of produkten die
tabak bevatten met een vermogen:
a) van meer dan 10 ton uitgenomen in
industriegebied;
b) van meer dan 50 ton in industriegebied
Vervaardiging van voorwerpen in textiel, van
vilt, touw, draden, tapijten,..., waarvan de
drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan
10kW;
b) meer bedraagt dan 10kW.
Opslagplaatsen voor textiel en voor
textielartikelen met een capaciteit van meer
dan 1.000kg.

140

Werkplaatsen voor het mecanisch bewerken
van textiel, uitgenomen de spinnering en
weverijen, waarvan de drijfkracht:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 10kW
b) meer bedraagt dan 10kW
Werkplaatsen voor het bereiden, afwerken of
chemisch behandelen van textiel (bleken,
verven, bedrukken, impregneren, wassen)
Schietbanen voor wapens met veren of met
perslucht, jacht, sport-, oorlogswapens,
kleiduifschieten...

144

154

155

156

157

158

159

160

161

Werkplaatsen voor het branden wanneer de
totale inhoud van de trommel of de tommels:
a) minder bedraagt dan of gelijk is aan 25kg;
b) meer bedraagt dan 25kg.
Statische transformatoren met een nominaal
vermogen van:
a) 250kVA tot en met 10.000kVA;
b) meer dan 10.000 kVA.

141

143

142

145

146

147

148

2
1B
1B

2
1B

Opslagplaatsen voor tabak of producten die tabak
bevatten, met een capaciteit:
a) van 10 tot en met 50 ton
b) van meer dan 50 ton

2
1B

Fabricage, confectie van textielartikelen,
producten uit vilt, touw, draad, tapijten, enz., met
een drijfkracht:
a) tussen 2 tot en met 20 kW
b) groter dan 20 kW

2
1B

Opslagplaatsen voor textiel en textielartikelen,
met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte:
a) tussen 100 tot en met 2.000 m2
b) groter dan 2.000 m2
Werkplaatsen voor het mechanisch bewerken van
textiel, met uitzondering van spinnerijen en
weverijen, met een drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Werkplaatsen voor het voorbehandelen, afwerken
of chemisch bewerken van textiel (bleken,
merceriseren, verven, bedrukken, impregneren...)
Schietstanden- en terreinen voor wapens met
veren, met perslucht (met uitzondering van
kermiskramen)
Schietstanden- en terreinen b) voor jacht-, sport-,
oorlogswapens, wapens voor het kleiduifschieten,
enz.
Branderijwerkplaatsen met een totale inhoud van
de trommel of de trommels:
a) kleiner dan of gelijk aan 25 kg
b) groter dan 25 kg
Statische transformatoren met een nominaal
vermogen:
a) van 250 kVA tot en met 1.000 kVA
b) van meer dan 1.000 kVA tot en met 5.000
kVA
c) van meer dan 5.000 kVA
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1B
1B

2

1B

2
1B

3
2
1B

162

163

164

165

166

167

168

169

0

Stoomketel met een inhoud van meer dan 25
liter, bestemd om als vast geplaatste ketel in
werking te worden gebracht onder een
drukking van meer dan 0,5kg/cm²,
stoomoververhitters, watervoorverwarmers
die bestemd zijn om te werken op een
temperatuur hoger dan 111°C.
Stoomreservoirs en autoclaven met een
vermogen van meer dan 300 liter.
Laagdrukstoomketels met en vermogen van
meer dan 100 liter
Opslagplaatsen voor autowrakken

149

Stoomtoestellen (in de zin van het K.B. van
18.10.91)

151

Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen of
afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten
voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van
al dan niet overdekte parkeerterreinen), met
plaats voor:
a) 3 tot en met 50 voertuigen
b) meer dan 50 voertuigen
Ventilatoren (door extractie en pulsie), met een
nominaal debiet:
a) tussen 20.000 tot en met 100.000
m3/u
b) groter dan 100.000 m3/u
Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en
andere soorten ontvlambare vernis of verven:
a) voor 500 tot en met 5.000 l
b) voor meer dan 5.000 l
Werkplaatsen voor de productie van vernis, lak,
verf, drukinkt en/of pigmenten, met een
drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW
b) groter dan 20 kW
Werkplaatsen voor de industriële mechanische
bewerking van glas of glazen voorwerpen
(polijsten, schuinslijpen, graveren, ontglazen,
matslijpen, zandstralen) en alle bewerkingen
waarbij het onder druk zandstralen of fluorzuur
worden gebruikt
Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en
smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol,
kunstmatige minerale vezels, en andere
Werkplaatsen voor de bereiding van azijn en
azijnderivaten (ongeacht de oorsprong of het
proces)
Overdekte omlopen, overdekte race- of
trainingsbanen voor voertuigen met
ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings,
met uitsluiting van omlopen die in hun
geheel op verkeerswegen liggen

Luchtextractors, ventilators met een debiet:
a) tussen de 20.000 en 100.000m³/u;
b) groter dan 100.000m³/u.

153

Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven
en andere ontvlambare vernis of verven:
a) opslagplaatsen voor 500 tot 5.000l;
b) opslagplaatsen voor meer dan 5.000l.
Werkplaatsen voor het produceren van
vernis, lak, verven, drukinkten en/of
pigmenten.

154

Werkplaatsen voor de mechanische
bewerking van glas of voorwerpen in glas
(polijsten, schuinslijpen, graveren, ontglazen,
gelijkmaken, zandstralen) en alle
bewerkingen waar er een zandstraal onder
druk of fluorzuur worden gebruikt.
Glasblazerijen en kristalfabriek, vervaardiging
van gegoten glas van vezels, van glas,
glaswol, andere minerale vezels, enz.
Werkplaatsen voor het bereiden van azijn en
zijn derivaten (ongeacht de oorsprong of het
procédé).

155

156

157

158

32

3

2
1B

2
1B

2
1B

2
1B
1B

1B

1B

1B

Nieuwe rubrieken
0

36

0

118

0

159

0

160

Lijmopslagplaatsen met een totale capaciteit:
a) tussen 5 tot en met 50 ton
b) groter dan 50 ton
Materiaal, apparaten die meer dan 1dm³ PCB, PCT
bevatten of minerale oliën met meer dan 50 ppm
PCB en die niet in een andere rubriek zijn vermeld
Opslagplaats en afvalvoorzieningen van
winningsindustrieën in de zin van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei
2009 betreffende het beheer van winningsafval
Luchtvaartterrein: een plaats (desgevallend met
inbegrip van gebouwen, inrichtingen en
uitrusting) die bestemd is om, geheel of
gedeeltelijk, te worden gebruikt voor de aankomst
en het vertrek van luchtvaartuigena)
luchtvaartterrein:
a) waarop het aantal wekelijkse bewegingen
steeds lager ligt dan of gelijk is aan 20
b) waarop het aantal wekelijkse bewegingen
hoger ligt dan 20
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0
0

161
162

162

0
0

163
164

0

165

0
0

166
167

0

168

0
0
0
0

169
170
171
172
173

0

206

0

209

Depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen
Antennes die stralingen uitzenden, die worden
beoogd door de ordonnantie van 1 maart 2007
betreffende de bescherming van het leefmilieu
tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder
van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van
de technische installaties die nodig zijn voor de
exploitatie van de antennes), met uitzondering
van:
- antennes met een EIRP-vermogen van minder
dan 800 mW of 29,031 dBm;
- noodantennes;
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en
uitstralende golfgeleiders;
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze het
ministerieel besluit van 19 oktober 1979
betreffende de private radioverbindingen of elke
andere bepaling die het besluit zou vervangen in
acht nemen;
- straalverbindingen
A
Indoorantennes die stralingen uitzenden bedoeld
in de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende
de bescherming van het leefmilieu tegen de
eventuele schadelijke effecten en hinder van nietioniserende stralingen (met inbegrip van de
technische inrichtingen nodig voor de exploitatie
van antennes), met uitzondering van :
- antennes met een EIRP-vermogen van minder
dan 800 mW of 29,031 dBm;
- noodantennes;
- lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en
uitstralende golfgeleiders;
- WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze het
ministerieel besluit van 19 oktober 1979
betreffende de private radioverbindingen of elke
andere bepaling die het besluit zou vervangen in
acht nemen
Intensieve aquacultuur van vis
Winning van mineralen door uitbaggering van de
zeeof rivierbodem
Automobielfabrieken en assemblagebedrijven en
fabrieken van automobielmotoren
Scheepswerven
Inrichtingen voor de bouw en reparatie van
luchtvaartuigen
Spoorwegmaterieelfabrieken
Uitstampen door middel van springstoffen
Installaties voor de terugwinning of vernietiging
van explosieve stoffen
Installaties voor het produceren en bewerken van
celstof
Projecten voor de overbrenging van water
Testbanken voor motoren, turbines of reactoren
Vilderijen
Themaparken
Vervaardiging, gebruik of opslag van chemische
stoffen, als zodanig of ingehouden in een
mengsel, vermeld in bijlage XIV bij de
Verordening nr. 1907/2006, van 18 december
2006 inzake de registratie en beoordeling van en
de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH)
Stuwdammen en andere inrichtingen voor het
stuwen van water of het duurzaam opslaan ervan
wanneer de nieuwe waterinhoud of een
bijkomende te stuwen of op te slaan waterinhoud
hoger ligt dan 10 kubieke hectometer
Race-of trainingsomlopen in open lucht voor
voertuigen met ontploffingsmotoren met inbegrip
van kartings, met uitsluiting van de omlopen die
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0

217

0

222

0

223

in hungeheel op verkeerswegen liggen
Fabrieken voor de verwijdering van afvalstoffen
door scheikundige behandeling
Grondwaterwinning met een debiet hoger dan
20.000 m³ per dag
Inrichting voor het kunstmatig bijvullen van
grondwater met een dagelijkse watercapaciteit
van meer dan 20.000 m³
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