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BESTE LEDEN  ________________________________________________

De BACD heeft het jaar 2015 afgesloten met een workshop rond Responsible Care. Tijdens deze 
vergadering hebben 11 bedrijven hun improvement plan toegelicht en hebben 3 bedrijven voor 
het eerst hun algemene presentatie gegeven voor het behalen van het RC-certificaat. Het veilig 
omgaan met chemische producten is van het allerhoogste belang binnen onze sector. Zo hebben 
wij in 2015 een werkgroep opgericht rond verpakte goederen. Dit heeft geleid tot het opstellen 
van een “Code van Goede Praktijk Verpakte Goederen”. In deze uitgave van Chemic News vindt u 
over deze 2 onderwerpen, en natuurlijk ook andere, meer informatie. Ik wens u veel leesgenot en 
een gezond en veilig nieuw jaar.

Christophe De Cannière
Voorzitter

WEEKEND VAN DE CHEMIE ______________________________________

Het weekend van de Chemie van de BACD stond dit jaar in het teken van 80-jarige bestaan van 
onze vereniging.

Dit event werd dan ook speciaal belicht tijdens het galadiner in Château du Lac in Genval. Patrick 
Delahaye blikte in zijn speech en in zijn eigen onvervalste stijl terug op de beginjaren en schetste 
hoe onze vereniging geëvolueerd is tot op de dag van vandaag.

Eerder die dag werden de aanwezigen reeds vergast op een golfinitiatie waarbij we de golfballen 
rustig op een klein eiland naar het meer konden slaan of toch diegenen die tot daar geraakten. 
De putting wedstrijd was dan weer op het scherp van de snee waarbij natuurlijk niemand wou 
onderdoen.

Tijdens het galadiner werd een muziekquiz georganiseerd met muziek van de jaren ’80.
Na het gezellige diner werd dan traditiegetrouw afgesloten in de bar van het hotel. Zaterdag was 
cultuurdag en vertrokken we na het ontbijt richting Waterloo.

Dit jaar werd de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo herdacht. Een unieke gelegenheid om 
met een gids het nieuwe museum te bezoeken en de 226 treden te beklimmen tot aan de leeuw. 
De inspanning ging vaak gepaard met uur waarop de avond voordien de bar verlaten werd.

Het Weekend werd afgesloten met een aangename lunch in Auberge de la Roseraie in Ohain. 
Iedereen blikte terug op alweer een geslaagd Weekend waarvoor dank aan Philippe Moniotte van 
Univar en Cathy en Jacques voor de praktische organisatie.

Het wordt dan ook weer uitkijken naar volgend jaar!
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 Agenda BACD Vergaderingen 2016

 13 januari  Nieuwjaarsreceptie 2016
 24 februari Technische Commissievergadering
 21 maart Ledenvergadering met lunch causerie
 29 april Bedrijfsbezoek
 18 mei  Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering 
  der Leden met lunch causerie
 1 juni Technische Commissievergadering
 7 september Technische Commissievergadering
 30 september – 
 1 oktober   Weekend van de Chemie 
 9 november   Ledenvergadering met lunch causerie 
 23 november Technische Commissievergadering
 23 november Responsible Care Workshop 
 18 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 2017

 Werkgroep “Code van goede Praktijk Verpakte Goederen”

 Algemeen wordt er vastgesteld dat zich regelmatig problemen 
voordoen bij de levering van verpakte goederen bij klanten. Een 
opsomming van deze problemen en tekortkomingen zijn o.a. : 
• Lekkende verpakkingen bij klanten
• Terugname lege verpakkingen
• Niet conforme goederen

 Om deze problemen te bespreken en efficiënt aan te pakken werd 
een speciale werkgroep opgericht die op 28 oktober 2015  heeft 
vergaderd met Ignace Dejager als Chairman. 

 De bedoeling is om hieruit een BACD Guideline op te maken die 
bestemd zal zijn voor klanten en distributeurs. 

 Een tweede werkvergadering wordt binnenkort nog gepland om 
de definitieve “BACD Code van goede Praktijk Verpakte Goederen” 
goed te keuren. Van zodra deze klaar is wordt die via de BACD 
website gepubliceerd en rondgestuurd naar de leden. 

NOG DRIE BEDRIJVEN BEHALEN HET BACD RESPONSIBLE CARE CERTIFICAAT  _________________________

• Op 25 november 2015 werd de BACD Responsible Care Workshop 
gehouden. Tijdens deze Workshop werd door Wim Vermeylen, 
Chairman van het BACD Responsible Care Committee, een interessante 
presentatie gegeven over “Product Stewardship for Chemical 
Distributors”.

• Tevens hebben de bedrijven die houder zijn van het BACD Responsible 
Care Certificaat hun “Improvement Plan 2016” voorgesteld.

• Voor een aantal bedrijven was de doelstelling van deze Workshop 
het behalen van het BACD Responsible Care Certificaat. Door hun 
presentatie hebben deze bedrijven aangetoond dat de implementatie 
van Responsible Care binnen hun bedrijf conform het Europees 
Responsible Care Programma verloopt. Bij deze bedrijven werd 
inderdaad ook vastgesteld dat ze aan volgende verplichtingen voldoen:
- Er bestaat een Commitment, ondertekend door het Management om 

de Responsible Care basisregels toe te passen.
- Er is een Responsible Care Coordinator aangesteld en geregistreerd 

bij de BACD.
- De Indices of Performance – IoP worden jaarlijks binnen de 

tijdslimieten aan de BACD gerapporteerd.
- Het bedrijf heeft aan de BACD zijn Self Assessment gerapporteerd, 

dat door een audit zal geverifieerd worden.
- Er is een actieplan aanwezig om de kwaliteit van de processen op 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op een permanente 
wijze te verbeteren.

• Na overleg heeft de Raad van Bestuur beslist om het BACD Responsible 
Care Certificaat toe te kennen aan volgende drie bedrijven:

- Arpadis Benelux NV
- Ingrizo NV
- Roam Chemie BVBA

 Wij feliciteren deze bedrijven met het behalen van het BACD 
Responsible Care Certificaat en hopen dat in de toekomst andere 
bedrijven de processen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 
ook op deze verantwoorde manier zullen implementeren.

• Hiermee hebben in totaal reeds 14 leden het BACD Responsible 
Care Certificaat behaald. De namen van deze 14 bedrijven worden 
dan ook permanent op de website www.bacd.be gepubliceerd onder 
Responsible Care/BACD Certificaat.

 Uw Logo op de BACD Website

 Zoals op de website van de BACD te zien is, kunnen onze leden 
genieten van een speciale dienst, namelijk het permanent plaatsen 
van hun logo met link naar de bedrijfswebsite. Bezoekers van 
de BACD website kunnen zo onmiddellijk kennis maken met de 
mogelijkheden en activiteiten van uw bedrijf. Als sponsor van de 

BACD kan dit voor een bedrag van slechts 500 Euro per jaar. 
 Neem hiervoor contact op met Jacques Declercq, Secretary 

General, op jacques.declercq@bacd.be

 Zie BACD website : www.bacd.be
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KILOMETERHEFFING VANAF 1 APRIL 2016 - GEVOLGEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE ___________________

Vanaf 1 april 2016 wordt op het Belgisch wegennetwerk de kilometerhef-
fing ingevoerd. Alle voertuigen met een MTM van 3,5 ton of meer zijn 
verplicht vanaf die datum met een OBU te rijden. 
 
Het is een werk van lange adem geweest om tot het systeem te komen 
waar we vanaf 1 april 2016 mee zullen werken. De regering zat al lang met 
het idee om een kilometerheffing in te voeren. De definitieve beslissing 
is uiteindelijk gevallen in 2011. Hoe dat concreet zou moeten gebeuren, 
hoe de gewesten daarvoor gingen samen werken en wie daar mee belast 
zou worden kreeg de laatste jaren meer en meer vorm. De eerste tarieven 
en belaste wegen die werden voorgesteld waren te drastisch. Door veel 
lobbywerk van verschillende transportfederaties zijn de tarieven gedaald 
en het tolnetwerk beperkt in vergelijking met de eerst vooropgestelde 
richtlijnen. Maar zelfs door die verlaging zal de kilometerheffing een grote 
impact hebben op de kostprijs van het Belgische transport. Hierdoor zijn 
de vervoerders gedwongen om deze extra uitgave door te rekenen naar 
de klant waar de consument dan uiteindelijk de prijs voor zal betalen. Dat 
brengt met zich mee dat de positie van de Belgische transporteurs op 
de Europese concurrentie markt in het gedrang komt omdat zij aan hun 
klanten meer kosten zullen moeten aanrekenen.
 
Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) heeft voor Febetra 
berekend dat de kostprijs van het algemeen nationaal vervoer gemiddeld 
met 8,77% zal stijgen door de invoering van de kilometerheffing. Een 
standaard internationaal transport zal 2,97% meer kosten. Op Duitsland 
bedraagt de kostprijsstijging 3,97%, op Frankrijk 3,88%.

De impact qua kosten zal dus enorm zijn voor de Belgische transporteurs. 
Maar ook op vlak van administratie komt er heel wat bij kijken namelijk de 
registratie van de voertuigen, het bestellen en de registratie van de OBU. 

Door de invoering van de kilometerheffing zal het eurovignet vanaf 1 april 
2016 niet langer gebruikt worden in België. Het vignet blijft echter wel ver-
plicht voor de andere landen van het eurovignetwegennet. Voor die landen 
(Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden) zal u dus nog steeds een 
eurovignet moeten aanvragen, zo niet riskeert u beboeting in het buitenland.

Het project kreeg de overkoepelende naam Viapass en werd uitbesteed aan 
de firma Satellic. Zij zijn verantwoordelijk voor de OBU en de controle op de 
desbetreffende wegen. De OBU, On Board Unit, zal de gereden kilometers 
registreren. Er zal op 3 verschillende manieren controle gevoerd worden: 
via vaste, flexibele en mobiele controle. Indien u niet in orde bent of u geen 
actieve OBU aan boord hebt zal er kordaat worden opgetreden: de boete 
bedraagt €1.000 per tijdsblok van 3 uur.

Of de vaste installatie voor ADR voertuigen verplicht is, is nog onduidelijk. 
De ene bron zegt van wel en de andere bron zegt dan weer dat het niet nodig 
is. De vaste installatie van de OBU wordt nergens expliciet verplicht maar u 
heeft er alle baat bij om voor een vaste installatie te kiezen. Indien u de OBU 
laat installeren bij een gecertificeerd installateur zal die bij de installatie 
de OBU verzegelen. Door deze verzegeling kan u niet aansprakelijk gesteld 
worden voor mogelijke defecten aan de OBU. Op die manier kan u onno-
dig boetes vermijden. Het heeft veel moeite gekost om dit systeem van de 
grond krijgen maar het lijkt er nu wel op dat 1 april 2016 de definitieve start 
van de kilometerheffing zal zijn. 

U kan beter tijdig beginnen aan de inbouw 
van de OBU zodat u op 1 april 2016 correct 
de baan op kan. Voor een vaste installatie kan 
u terecht bij Trafuco, erkend als gecertificeerd 
installateur van de OBU.

Serge De Wolf - Trafuco

VLAANDEREN, WALLONIË (EX BTW)
BRUSSEL AUTOSNELWEG

BRUSSEL BINNENSTEDELIJK GEBIED*
(*) Binnenstedelijk gebied: alle lokale en regionale wegen die 
geen autosnelweg zijn.

[€ / km] 3.5 – 12 ton 12-32 ton > 32 ton 3.5 – 12 ton 12-32 ton >32 ton
Euro 0 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 1 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 2 0,146 0,196 0,200 0,188 0,263 0,292
Euro 3 0,126 0,176 0,180 0,163 0,238 0,267
Euro 4 0,095 0,145 0,149 0,132 0,207 0,236
Euro 5 0,074 0,124 0,128 0,109 0,184 0,213
Euro 6 0,074 0,124 0,128 0,099 0,174 0,203

De tarieven van Viapass voor vrachtwagens worden berekend op basis van het type weg, 
de MTM sleep van de vrachtwagen en de Euro-emissienorm.

KRIS PEETERS SPRAK OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 13 JANUARI 2016 
OVER “DE POSITIEVE GEVOLGEN VAN DE TAXSHIFT OP ONZE WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE” _______

KRIS PEETERS

Geboortedatum: 18 mei 1962
Gehuwd, 1 zoon

OPLEIDING
Speciaal licentiaat in Accountancy en 
Fiscaal Recht, Vlerick Management 
School, Gent

Licentiaat in de Rechten, Universiteit 
van Antwerpen

Kandidaat in de Wijsbegeerte, 
Universiteit van Antwerpen

POLITIEKE LOOPBAAN
2014 –  Vice-eersteminister van de Federale Regering
2014 – Federaal minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
2009-2014 Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
2009-2014 Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 

Landbouw en Plattelandsbeleid (België)
2007-2009 Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
2007-2009 Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, 

Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, 
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 
(België)

2004-2007 Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur (België)
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BEDRIJFSBEZOEK AAN LA LORRAINE BAKERY GROUP ____________________________________________

Dinsdag 24 november was de BACD te gast bij La Lorraine Bakery 
Group in Ninove. 
Naast de grootste versbakkerij binnen de groep bevindt zich hier eveneens 
het hoofdkantoor. Het  bedrijfsmotto “a passion to share” ontdekken 
we van dichtbij door een geleid bezoek aan de productie van brood en 
de ateliers waar menig patissier dagelijks verse taartjes, gebakken en 
dessertjes maakt.

La Lorraine Bakery Group is een 100 % Belgische familiale holding die 
actief is in de maalderij- en bakkerijsector. De onderneming werd in 1939 
opgericht door Gerard Vanherpe. Dankzij een dynamisch internationaal 
expansie- en innovatiebeleid is de groep vandaag uitgegroeid tot een 
van de toonaangevende bedrijven in de Europese bakkerijbranche. La 
Lorraine heeft meer dan 2800 werknemers in dienst en zal in 2015 een 
geconsolideerde omzet van ongeveer 600 miljoen euro realiseren.

De groep omvat 10 moderne bakkerijbedrijven waarvan er 7 gevestigd 
zijn in België en 3 in EU-landen (Polen, Tsjechië en een joint venture in 
Roemenië). In 2016 wil de groep zijn volgende bedrijf voor diepgevroren 
bakkerijproducten openen in Turkije.
In 2012 werd La Lorraine Bakery Group bekroond met de titel 
“Onderneming van het Jaar”.

De groep bestaat uit de volgende afdelingen:

Verse bakkerij: In België is La Lorraine Bakery Group marktleider in het 
segment van dagvers brood en patisserie. Via 5 regionale vers-bakkerijen 
worden dagelijks méér dan 1.500 supermarkten ‘just-in-time’ beleverd. 

Diepvries bake-off: Op Europees vlak heeft La Lorraine Bakery Group 
NV zich als één van de marktleiders in diepvries bake-off producten 
gepositioneerd. De groep is vooral pionier geweest in Centraal-Europa 
dat nu reeds instaat voor één derde van haar omzet.

Winkelconcepten: Panos is het bekendste merk en is dé referentie 
geworden in de Belgische markt voor belegde broodjes. Panos heeft in 

België reeds méér dan 250 winkelpunten en bouwt sedert kort ook aan 
haar internationale expansie in Centraal Europa. Naast Panos bestaan 
ook de winkelconcepten The Coffee Club en Deliway.

Maalderij: Brabomills is één van de grootste bloemproducenten in België, 
gespecialiseerd in de vermaling van tarwe en rogge. Deze moderne 
industriële maalderij legt de focus op het aanbieden van tailormade 
bloem- en meelproducten met het oog op een constante kwaliteit en 
flexibiliteit.    
                      
La Lorraine Bakery Group NV heeft zich succesvol verticaal kunnen 
integreren in een boeiende deelsector van de voeding. De groep heeft een 
sterke ambitie om te blijven investeren in haar internationale expansie in 
het ‘grotere’ Europa. 

BROCHURE “CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BIJ BULKLEVERINGEN” ________________________________

Gezien het belang en de regelmatige vraag naar de “Code van Goede Praktijk bij Bulkleve-
ringen van Vloeibare Chemicaliën” heeft de BACD beslist om dit document voortaan ook 
in brochurevorm te publiceren.

Deze brochure, aangevuld met praktische foto’s en tabellen, zal voor het eerst te verkrijgen 
zijn op de Nieuwjaarsreceptie van de BACD op 13 januari 2016. Dit document dat tevens de 
“Responsible Care” prioriteit van de BACD ondersteunt, bevat volgende belangrijke punten:
• Definities
• Losprocedures voor Vloeibare Bulkproducten
• Richtlijn voor Koppelingen gebruikt tijdens het Laden/Lossen van Chemische Producten 

in Bulkvorm
• Checklist Tankinstallatie’ s voor Chemicaliën
• Vragenlijst
Deze is als een apart blad voorzien in de brochure, ten einde dit overzicht van een 
bestaande tankinstallatie manueel te kunnen invullen.

Wij raden U ten stelligste aan deze brochure te verspreiden onder uw medewerkers, 
klanten, leveranciers en ook eventueel de chauffeurs die uw klanten bezoeken. 

Deze brochure zal tevens elektronisch via de website van de BACD te verkrijgen zijn.

 

CODE  VAN  GOEDE  PRAKTIJK 
BIJ BULKLEVERINGEN VAN 
VLOEIBARE CHEMICALIEN

RESPONSIBLE  CARE

Opgesteld door de Commissie  «Veiligheid, Gezondheid en Milieu»

 Inhoud:  
	 •	Definities
 • Losprocedures voor vloeibare bulkproducten
 • Richtlijn voor koppelingen
	 •	Checklist	tankinstallaties	voor	chemicaliën
 • Vragenlijst

Auguste Reyerslaan, 80      Met de steun van 
B-1030 Brussel

Zevende uitgave : 13/01/2016
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Algemene kenmerken/informatie
Gaat het over een “opslagtank”  
(Zie presentatie op www.bacd.be => Code goede praktijk)

ja nee

Type tank:     Dubbelwandig     Enkelwandig met inkuiping         Enkelwandig zonder  
        inkuiping    Binnenopstelling     Buitenopstelling

Was er een bouwvergunning nodig en is deze in jullie bezit ? ja nee
Bent u in het bezit van een conformiteitsattest met prototypenummer ? ja nee

Beschikt u over een milieuvergunning voor dit volume en medium ? ja nee

Beschikt U over een verslag van de indienstname/laatste keuring die nog geldig is ? ja nee

Nazicht van de inkuiping (bij enkelwandige tank)
Is de inkuiping resistent tegen het medium (bewijs van resistentie) ? ja nee
Is er een vloeistofdichtheidsattest ? ja nee
Inhoud is conform de wetgeving i.v.m. opvang van gevaarlijke stoffen ? ja nee
Hemelwater wordt verwijderd op geregelde tijdstippen ? ja nee
Is de inkuiping leeg en vrij van alle andere materialen of verontreinigingen? ja nee
Mogelijk doorvoer van leidingen werd lekdicht uitgevoerd ? ja nee

Nazicht houder / dubbele wand
De houder bevindt zich in een goede staat ? ja nee
Lasnaden zijn in goede staat en vertonen geen lekken ? ja nee
Zijn de leidingen, flenzen, afsluiters en aansluitingen degelijk en veilig uitgevoerd ? ja nee
Is er een aarding en beschikt deze over een geldig keuringsverslag ? (Indien van 
toepassing) 

ja nee

Onderstaande checklist is een samenvatting van de controlepunten die gebeuren bij een controle van uw 
opslagtank. 

Op/bij de tank zijn volgende zaken aanwezig:
Kenplaat met :

• Naam fabrikant ja nee
• Fabricagenummer ja nee
• Prototypekeuringsnummer ja nee
• Bouwjaar ja nee
• Materiaal ja nee
• Naam van het opgeslagen product ja nee
• Waterinhoudsvermogen ja nee
• Max. vuldebiet ja nee
Gevaarsymbolen duidelijk aanwezig met de P&H zinnen ja nee
UN nummer aanduiding (indien ADR product) ja nee
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Omgevingsfactoren
De funderingsplaat is nog in goede staat (geen zichtbare tekenen van schade) ? ja nee
Is er een bouwkundig attest (Bij inhoud van >10m3) ? ja nee
Is er stabiliteitsstudie met attest (Bij houders van >50m3) ? ja nee
Is er rekening gehouden met de afstandsregels t.o.v. overige opslagtanks/zones ? ja nee
Er zijn maatregelen genomen bij de leidingen en pompinfrastructuur om het  
heveleffect te voorkomen ?

ja nee

Nazicht toebehoren
Tank beschikt over een overvulbeveiligingsysteem met prototype keuringsattest ja nee
Overvulbeveiliging met automatische vulklep is ingesteld op = <  98% en werkt ja nee
Overvulbeveiliging met manuele vulklep is ingesteld op = <  95% en werkt ja nee
Is er een hoorbaar & zichtbaar alarm ter hoogte van de tank ? ja nee
Lekdetectie is getest, is operationeel en beschikt over een prototype keuringsattest 
(Enkel bij dubbelwandige tank)

ja nee

Is er een correct werkende peilmeetinrichting aanwezig (mechanisch/elektronisch) ? ja nee
Tank is voorzien van een correct gedimensioneerde ontluchting of een over-/onder-
drukbeveiliging  
(Als vuistregel: min. van 1,3 x de oppervlakte van de doorsnede van de vulleiding)

ja nee

Bij automatische klep kan deze manueel geopend worden voor afname druk ? ja nee
Is het materiaal van alle toebehoren resistent tegen het product ? ja nee
Gebeurt de ontluchting op een veilige plaats weg van het vulpunt ? ja nee
Is er een dampretour leiding ? ja nee
Is er een behandeling van de vrijkomende, schadelijke dampen ? ja nee

Nazicht vulpunt
Vulpunt beschikt over de correcte koppeling (voor het medium)? (zie richtlijn) ja nee
De identificatieplaat is aanwezig aan het vulpunt ? ja nee
Er is een aanduiding aanwezig van de naam product, inhoud tank, vuldebiet, UN num-
mer, gevaarsymbolen ?

ja nee

Signaal van de overvulbeveiliging is zichtbaar en hoorbaar bij het vulpunt ? ja nee
Is er een lospiste voorzien conform de wetgeving ? ja nee
Bestaat er een losprocedure die kan opgevraagd worden ? ja nee
De afstand tussen vulpunt en vrachtwagen is max. 6 meter (geadviseerd) ja nee
Er is een oog- en/of nooddouche aanwezig op max. 20 meter ? ja nee
Is de hoogte van het vulpunt op max. 1m hoogte en is deze vlot bereikbaar ? ja nee
Is de peilmeting zichtbaar aan de losplaats (geadviseerd) ? ja nee
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Er is een aanduiding aanwezig van de naam product, inhoud tank, vuldebiet, UN num-
mer, gevaarsymbolen ?

ja nee

Signaal van de overvulbeveiliging is zichtbaar en hoorbaar bij het vulpunt ? ja nee
Is er een lospiste voorzien conform de wetgeving ? ja nee
Bestaat er een losprocedure die kan opgevraagd worden ? ja nee
De afstand tussen vulpunt en vrachtwagen is max. 6 meter (geadviseerd) ja nee
Er is een oog- en/of nooddouche aanwezig op max. 20 meter ? ja nee
Is de hoogte van het vulpunt op max. 1m hoogte en is deze vlot bereikbaar ? ja nee
Is de peilmeting zichtbaar aan de losplaats (geadviseerd) ? ja nee

3

Omgevingsfactoren
De funderingsplaat is nog in goede staat (geen zichtbare tekenen van schade) ? ja nee
Is er een bouwkundig attest (Bij inhoud van >10m3) ? ja nee
Is er stabiliteitsstudie met attest (Bij houders van >50m3) ? ja nee
Is er rekening gehouden met de afstandsregels t.o.v. overige opslagtanks/zones ? ja nee
Er zijn maatregelen genomen bij de leidingen en pompinfrastructuur om het  
heveleffect te voorkomen ?

ja nee

Nazicht toebehoren
Tank beschikt over een overvulbeveiligingsysteem met prototype keuringsattest ja nee
Overvulbeveiliging met automatische vulklep is ingesteld op = <  98% en werkt ja nee
Overvulbeveiliging met manuele vulklep is ingesteld op = <  95% en werkt ja nee
Is er een hoorbaar & zichtbaar alarm ter hoogte van de tank ? ja nee
Lekdetectie is getest, is operationeel en beschikt over een prototype keuringsattest 
(Enkel bij dubbelwandige tank)

ja nee

Is er een correct werkende peilmeetinrichting aanwezig (mechanisch/elektronisch) ? ja nee
Tank is voorzien van een correct gedimensioneerde ontluchting of een over-/onder-
drukbeveiliging  
(Als vuistregel: min. van 1,3 x de oppervlakte van de doorsnede van de vulleiding)

ja nee

Bij automatische klep kan deze manueel geopend worden voor afname druk ? ja nee
Is het materiaal van alle toebehoren resistent tegen het product ? ja nee
Gebeurt de ontluchting op een veilige plaats weg van het vulpunt ? ja nee
Is er een dampretour leiding ? ja nee
Is er een behandeling van de vrijkomende, schadelijke dampen ? ja nee

Nazicht vulpunt
Vulpunt beschikt over de correcte koppeling (voor het medium)? (zie richtlijn) ja nee
De identificatieplaat is aanwezig aan het vulpunt ? ja nee
Er is een aanduiding aanwezig van de naam product, inhoud tank, vuldebiet, UN num-
mer, gevaarsymbolen ?

ja nee

Signaal van de overvulbeveiliging is zichtbaar en hoorbaar bij het vulpunt ? ja nee
Is er een lospiste voorzien conform de wetgeving ? ja nee
Bestaat er een losprocedure die kan opgevraagd worden ? ja nee
De afstand tussen vulpunt en vrachtwagen is max. 6 meter (geadviseerd) ja nee
Er is een oog- en/of nooddouche aanwezig op max. 20 meter ? ja nee
Is de hoogte van het vulpunt op max. 1m hoogte en is deze vlot bereikbaar ? ja nee
Is de peilmeting zichtbaar aan de losplaats (geadviseerd) ? ja nee
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