
Van: Schepers Cathérine <Catherine.Schepers@limburg.be>

Onderwerp: afvullen desinfectiemiddelen door Ecolab Production Belgium

Datum: 4 mei 2020 om 10:21:25 CEST

Aan: Schepers Cathérine <Catherine.Schepers@limburg.be>

Van: Dobbelaere, Sibert <Sibert.Dobbelaere@ecolab.com> �Verzonden: donderdag 30 april 2020 18:23�Aan: omgevingsvergunning@vlaanderen.be; 

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning <omgevingsvergunning@limburg.be>; milieu@tessenderlo.be�CC: Van Der Auwera, Serge 

<Serge.VanDerAuwera@ecolab.com>; Peeters, Bart <Bart.Peeters@ecolab.com>; Heijligen, Neal <Neal.Heijligen@ecolab.com>; Jamar, Steven 

<steven.jamar@ecolab.com>; Van eeckhoutte, Daniel <Daniel.VANEECKHOUTTE@ecolab.com>�Onderwerp: afvullen desinfectiemiddelen door Ecolab 

Production Belgium

Geachte,

Ecolab Production Belgium zou graag volgende week beginnen met het afvullen van de handdesinfectanten Skinman Soft Protect FF en Manodes GP om 

de medische sector te helpen in de bestrijding van Covid-19. Hiervoor wenst Ecolab gebruik maken van het nooddecreet van 20 maart 2020 over 

maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Het gaat over het afvullen van de desinfectiemiddelen in 

bidonnen van 20 liter die door een andere Ecolab vestiging zijn geproduceerd. Deze kennisgeving bevat de volgende informatie:

a. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen nodig om het afvullen te kunnen opstarten aangezien de activiteiten plaats zullen vinden in het huidige 

gebouw van Ecolab. De grondstof zal geleverd worden in IBC’s of via een tankwagen van 25 m3. De af te vullen grondstof zal via ATEX gekeurde flexibele 

leidingen en door middel van een ATEX gekeurde pomp rechtstreeks gestuurd worden naar de ATEX gekeurde afvullijn, die hiervoor speciaal in dienst 

wordt genomen. De nodige keuringen zullen gebeuren door Vincotte. Tijdens het afvullen zal de IBC geplaatst worden op een lekbak en zal de tankwagen 

gebruik maken van een tijdelijke, onbrandbare inkuiping. De afgevulde bidonnen zullen niet ter plaatse worden opgeslagen, maar dagelijks afgevoerd 

naar het magazijn van Essers in Genk. Per dag zal ongeveer 40 ton worden afgevuld.

b. De enige aan te passen rubriek is de uitbreiding van de bestaande omgevingsvergunningsrubriek 17.3.2.2.2.b, die bijgevolg zal worden omgezet naar 

17.3.2.2.3.b. De te vergunnen hoeveelheid stijgt van 20 ton naar 60 ton aangezien er gemikt wordt op een productie van 40 ton per dag. De producten 

vallen beiden onder H225 en niet onder H224, waardoor de impact op de seveso cumulatieregel beperkt is. Zowel de grondstoffen als de eindproducten 

zullen normaal niet opgeslagen worden op de site van Ecolab, de 40 ton extra opslag is enkel nodig als er een probleem zou zijn in de productie of met de 

afvoer naar Essers. De maatregelen die uit de Hazop risicoanalyse zijn gekomen, zullen nog worden gecommuniceerd met de seveso diensten.

c. Ecolab Production Belgium bevindt zich op het volgende kadastraal perceel: Tessenderlo, afdeling 4, sectie C, perceelnummer 89f3.

De 2 af te vullen producten zijn erkend volgens de biocidenwetgeving. Manodes GP heeft een tijdelijke erkenning ten gevolge van de coronacrisis, terwijl 

Skinman Soft Protect FF een erkend biocide is (NOTIF913). 

Ecolab Production Belgium heeft ook een vergunning als erkend entrepothouder (BE1H000477299) voor productcode S400. Manodes GP valt onder de 

uitzondering van de Dienst Douane en Accijnzen voor het produceren van handalcohol aangezien de samenstelling overeen komt met de formule 1 van 

de WHO. Skinman Soft Protect FF valt onder de uitzondering van de Dienst Douane en Accijnzen voor het produceren van ontsmettingsmiddelen op basis 

van alcohol.

Gelieve mij te contacteren indien er nog vragen of onduidelijkheden zouden zijn.

Met vriendelijke groeten,

Kind regards,

Ir Sibert Dobbelaere�ENVIRONMENTAL COORDINATOR & DANGEROUS GOODS SAFETY ADVISOR 
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