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Gids om de inventaris van gevaarlijke producten die in uw exploitatie staan opgeslagen in te  
vullen 
 
 
Wanneer moet u de inventaris van gevaarlijke producten invullen? 
 

- U moet de inventaris invullen voor al de gestockeerde gevaarlijke producten die u hebt 
geïdentificeerd aan de hand van de etiketten en/of het veiligheidsinformatieblad. 

- U moet de inventaris invullen als u producten onder bijlage 14 van de REACH-verordening 
vervaardigt, gebruikt of opslaat. 

- U moet de inventaris ook invullen voor de gevaarlijke producten die niet onder de verplichting 

van het veiligheidsinformatieblad vallen. 

- Hebt u meer dan 300 gevaarlijke producten op uw exploitatie staan? 

U kunt een inventaris per atelier of labo invullen, u kunt ook contact opnemen met Leefmilieu 

Brussel.  
 
Bijzonderheden voor de kleinhandelszaken 

 
Voor dit soort van activiteit moeten er één of twee inventarissen van gevaarlijke producten worden ingevuld, 
zoals aangegeven in de onderstaande tabel: 

 

Soort van 
activiteit 

Aanwezigheid van een 
voedingswerkplaats*?  

Soort van op te stellen inventaris 

Supermarkt 

Ja 

2 op te stellen inventarissen:  
 producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en 

op voorraad): enkel de vloeibare producten verpakt in 
plastic verpakkingen ≥ 500 ml en met een vlampunt ≤ 
21°C; 

 producten bestemd voor het onderhoud van de winkel: 
alle producten.  

Neen 

1 op te stellen inventaris:  
 producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en 

op voorraad): enkel de vloeibare producten verpakt in 
plastic verpakkingen ≥ 500 ml en met een vlampunt ≤ 
21°C. 

Hypermarkt 

Ja 

2 op te stellen inventarissen: 
 producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en 

op voorraad): alle producten;  
 producten bestemd voor het onderhoud van de winkel: 

alle producten. 

Neen 
1 op te stellen inventaris:  
 producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en 

op voorraad): alle producten. 

Doe-het-
zelfzaak 

Niet van toepassing 
1 op te stellen inventaris:  
 producten bestemd voor de verkoop (in de rekken en 

op voorraad): alle producten. 

 
*Bijvoorbeeld een slagerij of een vishandel met detailverkoop 
 

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
mailto:permit@leefmilieu.brussels
mailto:permit@leefmilieu.brussels


 

02/07/2019 
Pagina 2 /5 

 

Technische informatie 
 
 
 
Van kolom “A” tot kolom “F” geven we u de noodzakelijke uitleg om de inventaris product per product te 
kunnen invullen. 
 
 

U moet alle kolommen invullen. Als bepaalde kolommen geen betrekking hebben op de gevaarlijke 

stof, duid dan “geen toepassing” aan in de kolom. 

 

 

  

 

 
 

 

Opschrift van 
de kolom 

 

Uitleg 

A Naam van het 

product of  

“productfamilie

” 

- Naam van het product: geef de handelsnaam van het product op 

- “Productfamilie”:  

 

 u kunt de producten met dezelfde eigenschappen groeperen 

 op voorwaarde dat deze 

 eigenschappen dezelfde zijn voor: 

- het gevaarpictogram: kolom B 

- het type van gevaarlijk product: kolom C 

- het vlampunt: kolom D 

 Ontvlambare producten 

 U kunt ze enkel groeperen als  

 hun vlampunt dezelfde interval vertoont: 

 kolom D. 
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B Gevaarpictogra

m 

 

U vindt de pictogrammen op het etiket van het product of op het 

veiligheidsinformatieblad, afdeling 2.  

 
 
 U moet de pictogrammen van de nieuwe internationale CLP-indeling 

noteren. 
Als het pictogram dat op het product staat van de voormalige 

Europese indeling is, ga dan op zoek naar het equivalent ervan in de 

nieuwe indeling en ken het dan de correcte code toe. 

 Raadpleeg de overeenkomsttabel voor gevaarpictogrammen.  

 

            Vraag aan uw leverancier een geactualiseerde versie  

vavan uw veiligheidsinformatiebladeren. 

 

 Geef «geen gevaarpictogram» op: 

- als er geen pictogram op het etiket van uw product staat of  

- als er een of meerdere gevaarmeldingen op staan. 

C Type van 

gevaarlijk 

product 

 Deze stap is het belangrijkst voor een goede indeling van uw 

gevaarlijke producten. 

 
 Kies één enkele optie tussen de 14 opties van het uitklapmenu. 

 

 

http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/docu_tab_clp_nl.pdf
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D Vlampunt in 

graden Celsius 

Enkel voor ontvlambare vloeistoffen worden opties 6 of 7 uit de tabel 

hieronder overgenomen. Voor andere opties, wordt de kolom 

automatisch ingevuld. 

 
 Gevaarlijk product 

Soort van opslag Voorbeelden 

1 Gas Vaste opslagplaats citerne, tank 

2 Gas Mobiele opslagplaats Gasflessen, cubitainer, vaten 

3 Gas Aerosols 
luchtzuiveraars in aerosol,  
verf in aerosol 

4 Ontvlambare 
vloeistoffen: 
benzine 

Ondergrondse 
opslagplaats/ 
Bevoorrading van 
voertuigen 

Ondergrondse benzinetank ongeacht het 
gebruik ervan, 
Niet-ondergrondse benzinetank bestemd voor 
de bevoorrading van auto’s 

5 Ontvlambare 
vloeistoffen: 
benzine 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

Niet-ondergrondse benzinetank niet bestemd 
voor de bevoorrading van auto’s,  
Benzine- jerrycans 

6 Ontvlambare 
vloeistoffen andere dan 
benzine 

Ondergrondse 

opslagplaats 

methanoltank 

7 Ontvlambare 
vloeistoffen 
andere dan benzine 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

Lijmen, verf, sommige solvent 
gedragen lakken en verdunners,  
voedingsalcoholen, parfums, 
aceton, white spirit 
Om de brandbare 
vloeistoffen eenvoudig te 
identificeren, plaats de 
volgende gevarensymbolen 

 
 
 

of 
 

8 
Specifieke producten 
Diesel, stookolie, 
brandstof, gasolie 

Ondergrondse 
opslagplaats/ 
bevoorrading van 
voertuigen 

dieselolie, stookolie, brandstof, gasolie 

9 
Specifieke producten 
Diesel, stookolie, 
brandstof, gasolie 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

mobiele vaten met daarin:  
stookolie, dieselolie, brandstof, gasolie 

10 
Specifieke producten 
zware stookolie, 
minerale of synthetische 
oliën en soortgelijke 
vloeistoffen 

Ondergrondse 
opslagplaats/ 
bevoorrading van 
voertuigen 

zware stookolie, minerale of synthetische oliën 
en analoge vloeistoffen; vloeistoffen met een 
vlampunt van meer dan 100°C moeten in deze 
rubriek worden opgenomen 

11 
Specifieke producten 
 
zware stookolie, 
minerale of synthetische 
oliën en soortgelijke 
vloeistoffen 
 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

mobiele vaten met daarin:  
zware stookolie, minerale of  
synthetische oliën 

12 
Specifieke 
gewasbeschermingsmid
delen 
voor professioneel 
gebruik 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

landbouwpesticiden, adjuvantia, 
herbiciden, insecticiden, 
fungiciden, slakwerende middelen: een in 
België toegestaan product is te herkennen aan 
zijn toelatingsnummer dat op het etiket van de 
verpakking moet staan. Het toelatingsnummer 
bestaat uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door de letters 
P/B » of « G/B », een verwijzing naar 
Professioneel (P= Professioneel) of niet- 
professioneel (G = Garden) gebruik van het 
product. 

13 
Specifieke 
gewasbeschermingsmid
delen  
voor niet-professioneel 
gebruik 
 

Niet-ondergrondse 
opslagplaats 

pesticiden, herbiciden, fungiciden 
insecticiden, slakwerende middelen; ze kunnen 
worden geïdentificeerd via de letter G op het 
toelatingsnummer op hun etiket (zie hoger) 

14 

 

Gevaarlijke stoffen of 
mengsels 

 « andere » 
Gevaarlijke producten, 
niet opgenomen onder 
één van de 13 bestaande 
opties 

Niet-ondergrondse 

opslagplaats 

geconcentreerd bleekwater,  
ontkalkers 
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 Kies één enkele optie tussen de 3 opties in het uitklapmenu: 

 

- vlampunt ≤ 21 °C 

- vlampunt > 21 °C maar ≤ 55 °C 

- vlampunt > 55 °C maar ≤ 100 °C 

U vindt deze informatie terug op punt 9 van het informatieblad 

van ontvlambare vloeistoffen 

 

 

E Maximaal 

opgeslagen 

hoeveelheid 

 Geef de maximale hoeveelheid op die u op de site in kilo of in liter 

zou kunnen opslaan. 

U mag ervan uitgaan dat 1 kg = 1 l 

 

F Gevaaraanduidi

ngcode(s) van 

het product (H 

gevolgd door 

cijfers) 

Aan de hand van de gevarencodes kan men het gevaar en het risico 

omtrent het gevaarlijke product nagaan. 

 

 Kies een of meerdere opties in het uitklap 

menu. Bijvoorbeeld: H220 uiterst ontvlambaar gas. 

 

 Als het etiket van het product een gevaaraanduiding 

 zonder code geeft, dan kunt u de overeenkomstige codes vinden 

- op het veiligheidsinformatieblad: identificatie van de gevaren 

(afdeling 2) of 

- in de gids voor gevaaraanduidingen. 

 

 Als het gevaarlijke product een mengsel is, geef dan de codes 

 voor de gevaaraanduiding voor het mengsel (afdeling 2) en   

 geen codes van de bestanddelen (afdeling 3). 

 

 

 

 

Eens u rond bent met het invullen van de gegevens, kan u het tabblad "fouten" raadplegen. Deze geeft de 

invoerfouten weer en toont aan wat er gewijzigd moet worden in de inventaris. 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19091961/Overzichtstabel_Gevarenaanduidingen_NL.pdf

