
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2019/14813]
18 JULI 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de

installaties voor de distributie van gasvormige waterstof voor motorvoertuigen en tot wijziging van het besluit
van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van
het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij
de decreten van 24 oktober 2013, 20 juli 2016, 13 maart 2014 en 4 oktober 2018, artikel 5, artikel 7, gewijzigd bij het
decreet van 22 november 2007, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 24 oktober 2013, artikel 9, artikel 17, § 1, en
artikel 83, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor
de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het rapport van 29 maart 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van
11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die
in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de
gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 66.016/4 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid,
2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2015 tot bepaling van de sectorale voorwaarden
betreffende de installaties voor de distributie van brandstoffen bestemd om de tanks van motorvoertuigen te
bevoorraden met alternatieve gasbrandstof, wanneer het gaat om gecomprimeerd aardgas, en tot wijziging van het
besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectenstudie
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, alsook het besluit van de Waalse Regering van
4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende
de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018 tot bepaling van de sectorale voorwaarden
betreffende de brandstofverdeelinstallaties voor de bevoorrading van motorvoertuigen met gasvormige alternatieve
brandstof, wanneer het gaat om vloeibaar aardgas en tot wijziging van verschillende besluiten van de Waalse Regering
betreffende de milieuvergunning;

Overwegende dat dit besluit op 12 april 2019 aan de Europese Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 5,
paragraaf 1, van Richtlijn (EU) 2015/1535/EU van het Europees Parlement en van de Raad van
9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij; overwegende dat de Commissie geen bemerkingen had op dit
besluit;

Overwegende dat Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende
de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in bijlage II, punt 2, gemeenschappelijke technische
specificaties vaststelt voor de waterstoftankpunten voor motorvoertuigen;

Overwegende dat de risico’s voor het milieu en de mens van dien aard zijn dat voor elke installatie voor de
distributie van alternatieve brandstoffen een vergunning vereist is;

Overwegende evenwel dat één enkele sectorale voorwaarde niet alle risico’s van alle installaties voor de distributie
van alle gasvormige alternatieve brandstoffen kan dekken;
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Overwegende dat Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en
vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad, de zgn. SEVESO 3-Richtlijn, omgezet bij het
samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken, op waterstof van toepassing is zodra bepaalde drempels van op de site aanwezige hoeveelheden
bereikt zijn; dat onder die drempels nagegaan dient te worden of de dossiers voor de vergunningsaanvragen alle
informatie bevat, nodig voor de behandeling van de risicobeheersing waarin de aanvrager voorziet;

Gelet op Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674 van de Commissie van 17 november 2017 tot aanvulling van
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de oplaadpunten voor motorvoertuigen van
categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenvaartschepen en tankpunten voor LNG voor het vervoer over water,
en tot wijziging van die richtlijn met betrekking tot connectoren voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige
waterstof;

Overwegende dat ISO-norm 17268 : 2012 “Vulaansluitingen voor wegvoertuigen met gasvormige waterstof als
motorbrandstof” de verschillende onderdelen van de connector beoogt; dat hier enkel het onderdeel dat aan de
installaties voor de distributie van waterstof verankerd is, beoogd wordt; dat de technische specificaties van het
onderdeel dat op het voertuig aangesloten wordt, niet onder de bevoegdheid van het Gewest valt;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied en begripsomschrijving

Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van
22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen gedeeltelijk omgezet.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de voor het publiek opengestelde brandstofdistributie-installaties bestemd
voor de bevoorrading van motorvoertuigen met gasvormige alternatieve brandstof, bedoeld in rubriek 50.50.04.01.04
van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een
milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten met een risico voor de
bodem, wanneer het gaat om waterstof.

De voorwaarden bedoeld in artikelen 4 tot 7 is van toepassing op brandstofdistributie-installaties voor gasvormige
waterstof.

Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder “distributie-installatie” verstaan: installatie voor de
distributie van brandstoffen, voor de bevoorrading van motorvoertuigen met een alternatieve brandstof.

HOOFDSTUK II. — Vestigingsplaats, opbouw en uitbating

Art. 4. De uitbater houdt de informatie waaruit blijkt dat de gasvormige waterstof die via de distributie-installatie
geleverd wordt overeenstemt met ISO-norm Waterstof als brandstof – Productspecificatie – Deel 2: Protonenuitwisse-
lingmembraan (PEM) brandstofceltoepassingen voor wegvoertuigen – en latere wijzigingen ervan, ter beschikking van
de met het toezicht belaste ambtenaar.

Art. 5. De voor het publiek opengestelde distributie-installatie stemt overeen met de technische specificaties van
norm ISO/TS19880 - 1 : 2016 : Gasvormig waterstof – Vulstations – en latere wijzigingen.

De uitbater houdt de informatie, de documenten, de verslagen en de attesten zoals vereist bij norm bedoeld in
lid 1 ter beschikking van de ambtenaar belast met het toezicht.

Art. 6. Het deel van de connectoren dat verankerd is aan de distributie-installatie, opengesteld voor het publiek,
stemt overeen met norm EN ISO 17268 voor vulaansluitingen voor wegvoertuigen met gasvormig waterstof als
motorbrandstof.

De uitbater houdt de informatie waaruit blijkt dat zijn distributie-installatie overeenstemt met de norm bedoeld in
lid 1, ter beschikking van de ambtenaar belast met het toezicht.

Art. 7. De uitbater vergewist zich ervan dat de distributie-installatie vulalgoritmes en -uitrustingen gebruikt
conform de technische specificaties van norm ISO/TW 19880 – 1 bedoeld in artikel 5.

De uitbater houdt de informatie waaruit blijkt dat zijn distributie-installatie overeenstemt met de norm bedoeld in
lid 1, ter beschikking van de ambtenaar belast met het toezicht.

HOOFDSTUK III. — Ongevallen- en brandpreventie

Art. 8. Vóór de tenuitvoerlegging van het project en vóór elke wijziging van de plaats en/of de exploitatieom-
standigheden die de risico’s voor brand of voor de verspreiding ervan zouden kunnen wijzigen, verstrekt de exploitant,
via de burgemeester van het ambtsgebied, de dienst van de hulpverleningszone informatie over de getroffen
maatregelen en de aangewende uitrustingen inzake de preventie en de bestrijding van brand en ontploffingen, met
inachtneming van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Art. 9. Het brandbestrijdingsmaterieel is tegen vorst beschermd, van gebods- en verbodstekens voorzien en
gemakkelijk toegankelijk binnen in de inrichting.

Art. 10. Er wordt via onderstaande verbodstekens gewezen op het verbod om te roken of vuur te maken op of in
de nabijheid van de distributie- en lospunten:

Er wordt via een zichtbaar en leesbaar bord op of in de nabijheid van de distributie- en lospunten gewezen op het
verbod om gebruik te maken van gsm’s, fototoestellen, meetinstrumenten en andere apparaten die niet overeenstem-
men met de Europese wetgeving inzake het gebruik in explosiegevaarlijke zones.
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HOOFDSTUK IV. — Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 11. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse
maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, voor het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018, wordt aangevuld met volgend lid :

“Als de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een brandstofdistributie-installatie die bestemd is voor de
bevoorrading van motorvoertuigen met alternatieve brandstoffen, zoals bedoeld in rubriek 50.50.04.01.04 van bijlage I
bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectenstudie
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, bevat ze, behalve het algemene aanvraagfor-
mulier, de gegevens vastgesteld door de Minister van Leefmilieu. ”.

Art. 12. Artikel 30 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van
13 december 2018, wordt aangevuld met volgend lid :

“Als de globale-vergunningsaanvraag betrekking heeft op een brandstofdistributie-installatie die bestemd is voor
de bevoorrading van motorvoertuigen met alternatieve brandstoffen, zoals bedoeld in rubriek 50.50.04.01.04 van bijlage
I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectenstudie
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten die voor de bodem risicovormend is in het
geval van gasvormig waterstof, bevat ze, behalve het algemene aanvraagformulier, de gegevens vastgesteld door de
Minister van Leefmilieu. ”.

Art. 13. In artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van verscheidene
besluiten inzake milieuvergunning worden de woorden “bijlagen X et XIXbis.” vervangen door de woorden
“bijlagen X, XIXbis en XXIII”.

Art. 14. Artikel 6 treedt in werking op 24 mei 2020 voor zover ontwerp-norm EN ISO 17268 geratificeerd en in het
Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt.

Art. 15. Artikel 13 treedt in werking de dag waarop dit besluit ondertekend wordt.

Art. 16. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit,
Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

*
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