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AFDELING 5.2.3BIS.
VERBRANDINGS- EN MEEVERBRANDINGSINSTALLATIES VOOR AFVALSTOFFEN
Subafdeling 5.2.3bis.1.
Algemeen geldende voorwaarden voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties

Art. 5.2.3bis.1.1. Deze subafdeling is van toepassing op inrichtingen ingedeeld volgens volgende rubrieken:
1° 2.3.4.1.b,c,e,f,g,h,j,k,l,m;
2° 2.3.4.2.b,c,d,e,f,g;
3° 2.3.5.
Art. 5.2.3bis.1.1bis. §1. Voor de toepassing van deze subafdeling omvatten afvalverbrandingsinstallaties en
afvalmeeverbrandingsinstallaties tevens alle verbrandingsstraten of meeverbrandingsstraten en de voorzieningen voor
ontvangst, opslag en voorbehandeling ter plaatse van het afval, de systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht,
stoomketels, de voorzieningen voor het behandelen van afgassen, de voorzieningen voor de behandeling of opslag ter
plaatse van residuen en afvalwater, de schoorstenen, alsook de apparatuur en de systemen voor de regeling van het
verbrandings- of meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring van de verbrandings- of
meeverbrandingsomstandigheden.
Als voor de thermische behandeling van afval gebruik wordt gemaakt van andere processen dan oxidatie, zoals pyrolyse,
vergassing en plasmaproces, omvat de afvalverbrandingsinstallatie of de afvalmeeverbrandingsinstallatie zowel het proces
voor thermische behandeling als het daaropvolgende verbrandingsproces.
§2. Deze subafdeling is niet van toepassing op vergassings- en pyrolyse-installaties, voor zover de gassen die het resultaat
zijn van de thermische behandeling van afvalstoffen dermate worden gezuiverd dat ze vóór de verbranding ervan qua aard
en samenstelling steeds vergelijkbaar zijn met aardgas.
§3. Als meeverbranding van afval op een zodanige manier plaatsvindt dat de installatie niet in hoofdzaak voor de opwekking
van energie of de fabricage van materiële producten bestemd is, maar voor de thermische behandeling van afval, wordt de
installatie beschouwd als een afvalverbrandingsinstallatie.
AANVAARDING EN INONTVANGSTNEMING VAN DE AFVALSTOFFEN

Art. 5.2.3bis.1.2. De exploitant van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie treft in samenhang met de aflevering en
inontvangstneming van de afvalstoffen alle nodige voorzorgsmaatregelen om schadelijke gevolgen voor het milieu, in het
bijzonder de verontreiniging van lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater alsook andere negatieve milieueffecten,
geuroverlast en geluidshinder, en directe risico’s voor de menselijke gezondheid te voorkomen of, zover als haalbaar is, te
beperken.
Art. 5.2.3bis.1.3. §1. In een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie voor afvalstoffenkunnen enkel die afvalstoffen
worden verbrand of meeverbrand die uitdrukkelijk vermeld zijn in de milieuvergunning.
§2. Indien in de milieuvergunning niet bepaald is welke afvalstoffen mogen worden verbrand of meeverbrand, is de
vergunning beperkt tot de afvalstoffen die in de vergunningsaanvraag zijn vermeld.
§3. De vergunning is beperkt tot de gegevens die in de vergunningsaanvraag zijn vermeld indien in de milieuvergunning van
een verbrandingsinstallatie of een meeverbrandingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen geen gegevens zijn vermeld
over:
1° de minimale en de maximale toevoer van de afvalstoffen;
2° de laagste en de hoogste calorische waarde van de afvalstoffen;
3° de maximumgehalten aan verontreinigende stoffen (PCB’s, PCP, chloor, fluor, zwavel en zware metalen) in de
afvalstoffen.
Art. 5.2.3bis.1.4. §1. Vooraleer afvalstoffen bij de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie in ontvangst worden
genomen, volgt de exploitant van de installatie ten minste de volgende inontvangstnemingsprocedures:
1° controle van de vereiste documenten;
2° controle van de conformiteit van de aangevoerde afvalstoffen met de schriftelijke gegevens. Indien relevant worden de
afvalstoffen daartoe op een representatieve wijze bemonsterd en geanalyseerd, waarbij de te analyseren parameters zo
worden bepaald dat een sluitende conformiteitscontrole is verzekerd. De daartoe genomen monsters worden tot ten
minste één maand na de verbranding bewaard.
§2. Vooraleer gevaarlijke afvalstoffen bij de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie kunnen worden aanvaard, moet de
exploitant daarenboven over een beschrijving van de afvalstoffen beschikken waarin de volgende gegevens zijn vermeld:
1° de oorsprong en de herkomst van de afvalstof;
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2° de fysische en chemische samenstelling van de afvalstoffen, alsmede alle benodigde gegevens voor de beoordeling van
de geschiktheid van die stoffen voor het bedoelde verbrandingsproces, gebaseerd onder meer op analyse van de
afvalstoffen;
3° de gevaarlijke eigenschappen van de afvalstoffen, de stoffen waarmee ze niet mogen worden gemengd en de bij de
behandeling van de afvalstof te treffen voorzorgsmaatregelen;
De aanvaarding gebeurt op basis van documenten die de voormelde gegevens bevatten.
Art. 5.2.3bis.1.5. De exploitant stelt de massa van elke afvalcategorie per vracht vast, en indien mogelijk de categorie
overeenkomstig de afvalstoffenlijst, vermeld in bijlage 2.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen voordat
het afval bij de verbrandings- of meeverbrandings-installatie in ontvangst wordt genomen.
Art. 5.2.3bis.1.6. In de milieuvergunning kunnen afwijkingen van artikel 5.2.3bis.1.4 en artikel 5.2.3bis.1.5 worden
toegestaan voor industriële installaties en ondernemingen die uitsluitend de door henzelf geproduceerde afvalstoffen
verbranden of meeverbranden op de plaats waar ze werden geproduceerd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de
voorschriften van deze afdeling.

UITBATING
Art. 5.2.3bis.1.7. De terreinen van verbrandings- en meeverbrandings-installaties, met de bijbehorende terreinen voor de
opslag van afval, worden zodanig ontworpen en geëxploiteerd dat het ongeoorloofd en accidenteel vrijkomen van
verontreinigende stoffen in bodem, oppervlaktewater en grondwater wordt voorkomen.
Er wordt voorzien in opvangcapaciteit voor het van het terrein van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie
wegvloeiend verontreinigd hemelwater en voor het verontreinigd water dat afkomstig is van overlopen of brandbestrijding.
De opvangcapaciteit is zodanig dat dit water, alvorens het wordt geloosd, zo nodig kan worden onderzocht en behandeld.
Art. 5.2.3bis.1.8. §1. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning worden de afvalstoffen niet buiten de daartoe bestemde
overdekte opslagruimte opgeslagen. De opslagruimte is dermate beveiligd dat ongevallen tijdens het afladen van de
afvalstoffen worden vermeden.
§2. Voor verbrandingsinstallaties waar afval in bulk wordt opgeslagen, is de grootte van de opslagruimte berekend op een
hoeveelheid afvalstoffen die overeenkomt met ten minste achtenveertig bedrijfsuren van de installatie, om continu bedrijf te
garanderen. Om stankontwikkeling en andere hinder te voorkomen worden te lange opslagtijden van het geheel of van een
gedeelte van de afvalstoffen in de opslagruimte evenwel vermeden. Er wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering en
de stilstanden voor herstelling en onderhoud.
De opslagruimte wordt in onderdruk gehouden ten opzichte van de omgeving. Hiertoe wordt de verbrandingslucht
aangezogen uit de opslagruimte. Een goede verluchting van deze ruimte wordt verzekerd.
De wanden van de opslagruimte zijn zodanig uitgevoerd dat de afzetting van stof en afval voorkomen wordt. De
opslagruimte is bovendien zo gebouwd dat ze volledig mechanisch kan geledigd worden. Ze is uitgerust met een
afvoermogelijkheid voor water.
§3. Voor verbrandingsinstallaties van huishoudelijke afvalstoffen is het aantal stortopeningen voldoende om ook gedurende
de piekuren de aanvoer van afvalstoffenmogelijk te maken. Enkel de poorten, noodzakelijk voor de aanvoer van
afvalstoffen, mogen geopend zijn.
§4. Gevaarlijke afvalstoffenmoeten in afwachting van verbranding worden opgeslagen overeenkomstig subafdeling 5.2.2.5.
Art. 5.2.3bis.1.9. §1. De verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie wordt zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en
geëxploiteerd dat de afvalstoffen steeds zo gelijkmatig en volledig mogelijk worden verbrand en de emissie minimaal is.
Indien nodig worden de afvalstoffen voorbehandeld en in geval van heterogene afvalstoffen worden ze zo goed mogelijk
gemengd en homogeen gemaakt.
§2. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning is voor verbrandings-installaties een continue uitbating verplicht, met
uitzondering van de periodes voor nazicht of onderhoud en periodes van stilstand. De voeding van de oven gebeurt in de
meest veilige omstandigheden. De vulopening wordt luchtdicht afgesloten als de oven niet gevuld wordt. De onderdruk in de
oven is zodanig dat het ontsnappen van afgassen via de vulopening niet kan optreden, ook niet tijdens de vuloperaties. Het
toevoermechanisme naar de installatie is zo opgevat dat een regelmatige voeding wordt gewaarborgd.
Art. 5.2.3bis.1.10. Risicohoudend medisch afval wordt in de voorgeschreven recipiënten rechtstreeks in de oven gebracht,
dat wil zeggen zonder dat het eerst met afvalstoffen van andere categorieën wordt vermengd.
Art. 5.2.3bis.1.11. §1. De verbrandingsinstallaties worden zo geëxploiteerd dat een verbrandingsniveau wordt bereikt
waarbij de totale hoeveelheid organische koolstof (TOC) afkomstig van de ontbinding van organische stoffen in de
ontijzerde slakken en de ontijzerde bodemas minder bedraagt dan 3 % of waarbij het gloeiverlies ten gevolge van de
ontbinding van organische stoffen in de ontijzerde slakken en bodemas minder bedraagt dan 5% van het droge gewicht van
het materiaal, conform het compendium voor monsterneming en analyse, zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit.
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§2. De verbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs in de meest
ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas na de laatste toevoer van verbrandingslucht op beheerste en
homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur van 850 °C gedurende ten minste twee seconden.
Indien gevaarlijk afval met een gehalte van meer dan 1 % gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, wordt
verbrand, moet de temperatuur worden opgevoerd zodanig dat de ontstane gassen gedurende ten minste twee seconden
bij 1 100 °C worden verhit.
De temperatuur, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt gemeten dichtbij de binnenwand of op een ander representatief
punt van de verbrandingskamer, toegestaan door de toezichthouder.
§3. Elke verbrandingslijn van de verbrandingsinstallatie wordt uitgerust met tenminste één brander die automatisch wordt
ingeschakeld wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen na de laatste toevoer van verbrandingslucht daalt tot
onder de temperatuur, genoemd in paragraaf 2. De branders moeten ook worden gebruikt bij het starten en stilleggen van
de installatie, teneinde te waarborgen dat de genoemde minimumtemperatuur gehandhaafd blijft, zolang zich onverbrande
afvalstoffen in de verbrandingskamer bevinden. Tijdens het starten en stilleggen of wanneer de temperatuur van het
verbrandingsgas daalt tot beneden de temperatuur, genoemd in paragraaf 2, mogen naar de branders geen brandstoffen
worden toegevoerd die hogere emissies kunnen veroorzaken dan die welke ontstaan bij het stoken van vloeibaar gas, van
aardgas of van gasolie, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 3 oktober 2002 tot vervanging van het koninklijk
besluit van 7 maart 2001 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor verwarming.
§4. Meeverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat zelfs in de meest
ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding van afval ontstane gas gedurende twee seconden op beheerste
en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur van 850 °C. Indien gevaarlijk afval met een gehalte van meer dan 1 %
gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, wordt meeverbrand, moet de temperatuur worden opgevoerd
zodanig dat de ontstane gassen gedurende ten minste twee seconden bij 1 100 °C worden verhit.
§5. De verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie wordt uitgerust met en maakt gebruik van een automatisch systeem
waarmee de toevoer van afvalstoffen wordt belet:
1° bij het starten,totdat de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 °C of, naargelang van het geval, 1100 °C is bereikt;
2° wanneer de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 °C of, naargelang van het geval, 1 100° C niet behouden blijft;
3° wanneer de continumetingen uitwijzen dat een emissiegrenswaarde wordt overschreden als gevolg van storingen of
defecten aan de reinigingsinstallaties.
§6. In de milieuvergunning kan van paragraaf 1 tot en met paragraaf 4, en wat de temperatuur betreft van paragraaf 5,
worden afgeweken voor bepaalde thermische processen of bepaalde categorieën afval op voorwaarde dat in de
verbrandings- of meeverbrandingsoven of in de installatie voor de behandeling van de verbrandingsgassen adequate
technieken worden toegepast. Bij toepassing van deze technieken moeten de emissieniveaus van dioxinen en furanen
overeenkomen met of lager zijn dan de niveaus die onder de voorwaarden van paragraaf 2 of paragraaf 4 worden bereikt
[...] en mogen niet meer residuen of residuen met een hoger gehalte aan verontreinigende stoffen worden geproduceerd
dan te verwachten is onder de voorwaarden, genoemd in paragraaf 1 tot en met paragraaf 4. De emissies van TOC en CO
van afvalmeeverbrandingsinstallaties moeten in deze gevallen tevens voldoen aan de emissiegrenswaarden van artikel
5.2.3.bis.1.15.
Art. 5.2.3bis.1.12. §1. De warmte die door het verbrandings- of meeverbrandingsproces wordt opgewekt, wordt volgens de
beste beschikbare technieken zo veel mogelijk nuttig gebruikt.
§2. Voor stookinstallaties waarvoor een kosten-batenanalyse uitgevoerd wordt, worden de opties toegepast waarvan de
baten hoger zijn dan de kosten.
In afwijking van het eerste lid kan in de milieuvergunning worden toegestaan dat de opties waarvan de baten hoger zijn dan
de kosten, niet toegepast worden. Dit is alleen toegestaan indien de exploitant in de vergunningsaanvraag of in de vraag tot
wijziging van de vergunningsvoorwaarden aantoont dat hiervoor wettelijke, eigendomsrechtelijke of financiële redenen
bestaan.

SCHOORSTEENHOOGTE EN ROOKGASEMISSIES
Art. 5.2.3bis.1.13. §1. De verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en
geëxploiteerd dat de emissies in de lucht die zouden leiden tot luchtverontreiniging van betekenis aan de grond, worden
voorkomen.
§2. De afgassen worden op gecontroleerde wijze door een schoorsteen geloosd.
§3. De schoorsteenhoogte wordt zodanig berekend dat de menselijke gezondheid en het leefmilieu voor gevaar worden
behoed. De exploitant berekent de schoorsteenhoogte volgens de algemene schoorsteenhoogteberekeningsmethode
vermeld in bijlage 4.4.1 of volgens een gelijkwaardig systeem. De minimale of maximale schoorsteenhoogte kan worden
bepaald in de milieuvergunning.
§4. De schoorsteen en de afvoerkanalen worden uitgerust met meetopeningen en een meetplatform overeenkomstig de
norm NBN T95-001 of een equivalente norm. De meetopeningen hebben een diameter van tenminste 12 cm.
§5. De exploitant treft de nodige schikkingen om het werkelijke debiet van de afgassen, geloosd door de schoorsteen, te
registreren. Het werkelijke debiet van de afgassen is het debiet zonder de eventuele verdunningslucht.
§6. De berekening van de schoorsteenhoogte en de debietgegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthouder.
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EMISSIES IN DE LUCHT: VOORWAARDEN VOOR VERBRANDINGSINSTALLATIES

Art. 5.2.3bis.1.14. §1. Voor verbrandingsinstallaties voor afvalstoffen zijn de emissiegrenswaarden, vermeld in artikel
5.2.3bis.1.15, van toepassing op de geloosde afgassen.
De emissiegrenswaarden hebben betrekking op een referentiezuurstofgehalte van 11%.
Voor de verbranding van afgewerkte olie geldt een referentiezuurstofgehalte van 3%.
§2. Als de afvalstoffen in een met zuurstof verrijkte atmosfeer worden verbrand, mogen de meetresultaten worden herleid
tot een in de milieuvergunning vastgesteld referentiezuurstofgehalte dat de bijzondere omstandigheden van het individuele
geval weerspiegelt.
§3. De omrekening voor de in paragraaf 1 en paragraaf 2 vermelde referentiezuurstofgehaltes gebeurt enkel en alleen
indien het zuurstofgehalte dat gemeten wordt tijdens dezelfde periode als de verontreinigende stof in kwestie, hoger is dan
het referentiezuurstofgehalte. In afwijking hiervan gebeurt voor de bestaande roosterovens de omrekening altijd naar 11%,
ongeacht het gemeten zuurstofgehalte.
Art. 5.2.3bis.1.15. Elke verbrandingsinstallatie voor afvalstoffen moet, als ze in bedrijf is, aan volgende voorwaarden
voldoen:
1° volgende emissiegrenswaarden gelden voor CO [...]:
a) een daggemiddelde van 50 mg/Nm3 verbrandingsgas;
b) 150 mg/Nm3 verbrandingsgas voor de bepalingen van tien minuten-gemiddelden, of 100 mg/Nm3 voor de bepalingen
van halfuurgemiddelden.
In de milieuvergunning kan van die emissiegrenswaarden worden afgeweken voor verbrandingsinstallaties die de
wervelbedtechnologie gebruiken, mits in de vergunning een emissiegrenswaarde voor koolmonoxide (CO) bepaald is
die een uurgemiddelde van 100 mg/Nm3 niet overtreft.
2° de volgende emissiegrenswaarden gelden:
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3
Verontreinigende stof
1. totaal stof
2. gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische
koolstof
3. gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl
4. gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF
5. zwaveldioxide
6. stikstofoxiden (NOx), uitgedrukt als NO2
a) voor bestaande verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van 6
ton/uur of minder

Halfuurgemiddelden Daggemiddelden
A
B
100 %
(100 %) (97 %)
30
10
10

b) voor bestaande verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van
meer dan 6 ton/uur en voor nieuwe verbrandingsinstallaties van 6 ton/uur of
minder

20

10

10

60
4
200
400

10
2
50
200

10
1
50
400
200

400

200

150

c) voor nieuwe verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van meer
dan 6 ton/uur (*)
(*) Voor nieuwe verbrandingsinstallaties met een nominale capaciteit van meer dan 6 ton/uur geldt tevens een
emissiegrenswaarde voor NOx van 125 mg/Nm3 als jaargemiddelde. Als voor een nieuwe verbrandingsinstallatie een
milieuvergunning vóór 28 december 2002 is verleend, gelden de emissiegrenswaarden voor NOx die bepaald werden in
de milieuvergunning, waarbij het daggemiddelde niet meer dan 200 mg/Nm 3 mag bedragen.
3° volgende emissiegrenswaarden gelden als gemiddelden berekend over een bemonsteringsperiode van minimaal dertig
minuten en maximaal 8 uur:
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3
zware metalen (*)
de som van:
- cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd)

(100 %)
0,05

- thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)
kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik (Hg)
de som van: antimoon en antimoonverbindingen, uitgedrukt als antimoon (Sb),
- arseen en arseenverbindingen, uitgedrukt als arseen (As)

0,05
0,5

- lood en loodverbindingen, uitgedrukt als lood (Pb)
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- chroom en chroomverbindingen, uitgedrukt als chroom (Cr)
- kobalt en kobaltverbindingen, uitgedrukt als kobalt (Co)
- koper en koperverbindingen, uitgedrukt als koper (Cu)
- mangaan en mangaanverbindingen, uitgedrukt als mangaan (Mn)
- nikkel en nikkelverbindingen, uitgedrukt als nikkel (Ni)
- vanadium en vanadiumverbindingen, uitgedrukt als vanadium (V)
- tin en tinverbindingen, uitgedrukt als tin (Sn)
(*) Deze gemiddelden omvatten zowel de stofvormige als de gas- en dampvormige emissies van de zware metalen in
kwestie en de verbindingen daarvan.
4° volgende emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen geldt:
Emissiegrenswaarde in ng TEQ/Nm 3
dioxinen en furanen
0,1
De gemiddelden worden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximaal acht uur. De
emissiegrenswaarde heeft betrekking op de totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend aan de hand van het
begrip ’toxische equivalentie’.
Voor de continue bemonstering van dioxinen en furanen geldt 0,1 ng TEQ/Nm 3 als drempelwaarde.

EMISSIES: WATER

Art. 5.2.3bis.1.23. §1. Lozingen van afvalwater, afkomstig van de reiniging van afgassen, moeten voor zover doenlijk
worden beperkt.
§2. Onverminderd de in de vergunning opgelegde emissiegrenswaarden voor het lozen van afvalwater van de installatie,
moet het afvalwater dat ontstaat bij de reiniging van de afgassen worden gezuiverd zodat aan de volgende
emissiegrenswaarden wordt voldaan:
Verontreinigende stof
1. Totale hoeveelheid zwevende stoffen
2. Kwik en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als kwik
(Hg)
3. Cadmium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
cadmium (Cd)
4. Thallium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
thallium (Tl)
5. Arseen en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
arseen (As)
6. Lood en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als lood
(Pb)
7. Chroom en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
chroom (Cr)
8. Koper en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
koper (Cu)
9. Nikkel en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als
nikkel (Ni)
10. Zink en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als zink
(Zn)
11. Dioxinen en furanen

Emissiegrenswaarden, uitgedrukt in massaconcentratie, voor
ongefilterde monsters
95 %
100 %
30 mg/l
45 mg/l
0,03 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,15 mg/l
0,2 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
1,5 mg/l
0,3 ng TEQ/l

§3. Om de naleving van de in § 2 genoemde emissiegrenswaarden voor het afvalwater van afgasreiniging te controleren,
bepaalt de exploitant aan de hand van passende massabalansberekeningen overeenkomstig artikel 5.2.3bis 1.30, § 2, hoe
groot het aandeel is van de emissies in de uiteindelijk geloosde hoeveelheid afvalwater, dat kan worden toegeschreven aan
het afvalwater afkomstig van de reiniging van afgassen.
§4. Als het afvalwater afkomstig van de reiniging van afgassen dat de in § 2 genoemde verontreinigende stoffen bevat,
buiten de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie die uitsluitend voor de
verwijdering van dit type afvalwater is bestemd, moeten de emissiegrenswaarden van § 2 worden toegepast op het punt
waar het afvalwater de zuiveringsinstallatie verlaat. Indien die zuiveringsinstallatie die zich op een andere plaats bevindt niet
uitsluitend is bestemd voor de zuivering van afvalwater dat bij verbranding ontstaat, bepaalt de exploitant aan de hand van
passende massabalansberekeningen overeenkomstig artikel 5.2.3bis.1.30, § 2 hoe groot het aandeel van de emissies in de
uiteindelijk geloosde hoeveelheid afvalwater is dat kan worden toegeschreven aan het afvalwater afkomstig van de reiniging
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van afgassen, om zo de naleving van de in § 2 genoemde emissiegrenswaarden voor het afvalwater van afgasreiniging te
controleren.
§5. Indien in de milieuvergunning niet bepaald is welk debiet mag worden geloosd, is de vergunning beperkt tot het debiet
dat in de vergunningsaanvraag is vermeld.
§6. In geen geval mag afvalwater worden verdund om aan de emissie-grenswaarden te voldoen.

METINGEN: LUCHT

Art. 5.2.3bis.1.24. §1. Meetapparatuur wordt geïnstalleerd en technieken worden gebruikt voor de bewaking van de
parameters, de omstandigheden en de massaconcentraties die relevant zijn voor het verbrandings- of
meeverbrandingsproces.
§2. Alle meet- en analyseresultaten worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Maandelijks bezorgt
de exploitant het overzicht van de resultaten aan de toezichthoudende overheid. De resultaten van de discontinue metingen
van dioxinen en furanen worden zo snel mogelijk en liefst binnen een maand na uitvoering van de metingen bezorgd. Alle
resultaten worden op passende wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd zodat de toezichthoudende overheid kan
nagaan of de vastgestelde voorwaarden en emissiegrenswaarden worden nageleefd.
§3. De kwaliteitsborging van de geautomatiseerde meetsystemen wordt uitgevoerd volgens de CEN-normen. De
geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste jaarlijks met behulp van parallelmetingen met de
referentiemeetmethoden gecontroleerd en worden ten minste om de drie jaar gekalibreerd door een erkend laboratorium in
de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL.
[...]
De toestellen voor continue dioxinebemonstering worden ten minste om de drie jaar gekeurd volgens een code van goede
praktijk.
De exploitant brengt de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, op de hoogte van de resultaten van de controle van de
geautomatiseerde meetsystemen.
Art. 5.2.3bis.1.25. §1. Metingen ter bepaling van de concentratie van in de lucht geloosde stoffen moeten representatief
zijn.
§2. De bemonstering en analyse van de verontreinigende stoffen in kwestie, met inbegrip van dioxinen en furanen, alsook
de referentiemeetmethoden om de geautomatiseerde meetsystemen te ijken, worden uitgevoerd volgens de
meetmethoden, vermeld in bijlage 4.4.2, of als er geen meetmethoden zijn vermeld, volgens de CEN-normen.
Als er geen CEN-normen bestaan, worden de ISO-normen, nationale of andere internationale normen toegepast, die
waarborgen dat gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt.
§3. De waarde van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval, bepaald bij de daggemiddelde-emissiegrenswaarden, mag de
volgende percentages van de emissiegrenswaarden niet overschrijden:
CO
totaal stof
totaal organische koolstof
HCl
HF
SO2
NOx

10 %
30 %
30 %
40 %
40 %
20 %
20 %

Art. 5.2.3bis.1.26. §1. In de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie worden op initiatief en op kosten van de exploitant
de volgende metingen verricht:
1° continumetingen van de volgende stoffen in de afgassen: CO,[...] stof, TOC, HCl, NOx, HF en SO2;
2° continumetingen van de volgende procesparameters: temperatuur dichtbij de binnenwand of op een door de
toezichthouder toegestaan ander representatief punt van de verbrandingskamer, zuurstofconcentratie, druk, debiet,
temperatuur en waterdampgehalte van het afgas.
De continumeting van het debiet kan vervangen worden door een berekening op basis van relevante parameters volgens
een door de toezichthouder goedgekeurde methode;
3° ten minste twee metingen van zware metalen in de afgassen per jaar; gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf
maanden moet evenwel ten minste om de drie maanden een meting worden verricht;
4° ten minste twee metingen van dioxinen en furanen in de afgassen per jaar; gedurende de eerste werkingsperiode van
twaalf maanden moet evenwel ten minste om de twee maanden een meting worden verricht;
§2. In de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie worden op initiatief en op kosten van de exploitant bijkomend de
dioxinen en furanen op continue wijze bemonsterd met ten minste tweewekelijkse analyses.
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Bij meeverbrandingsinstallaties moet die continue bemonstering worden uitgevoerd telkens als er afvalstoffen worden
meeverbrand.
Bij verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties kan de analysefrequentie van de monsters worden verminderd volgens
het schema, vermeld in bijlage 5.2.3bis.1.
Behalve voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen kan de vergunningverlenende overheid op vraag van
de exploitant en op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid, toestaan dat er geen continue
bemonstering van dioxinen en furanen wordt uitgevoerd en/of de analysefrequentie wordt verminderd.
§3. De meetcampagnes die zes keer per jaar of minder worden uitgevoerd, worden gelijkmatig gespreid over de
werkingsperiode tijdens het jaar. De toezichthoudende overheid moet vooraf op de hoogte worden gebracht van de
uitvoerder en de data van de discontinue metingen van dioxinen en furanen.
§4. De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden op passende wijze
gecontroleerd, en wel ten minste één keer als de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie in werking wordt gesteld en
één keer onder de slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden.
§5. Continumeting van HF mag achterwege blijven indien voor HCl behandelingsstappen worden gevolgd die waarborgen
dat de emissiegrenswaarde voor HCl niet wordt overschreden. In dit dat geval worden de emissies van HF ten minste
tweemaal per jaar gemeten. Gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden moet evenwel ten minste om de
drie maanden een meting worden verricht.
§6. Continumeting van het waterdampgehalte is niet nodig indien de als monster gebruikte afgassen worden gedroogd
vooraleer de emissies worden geanalyseerd.
§7. In de milieuvergunning kan worden toegestaan dat in verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties in plaats van
continumetingen van HCl, HF en SO2 periodieke metingen worden verricht met een frequentie van ten minste twee
metingen per jaar en gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden ten minste om de drie maanden. Dat is
enkel toegestaan indien de exploitant in de milieuvergunningsaanvraag of in de vraag tot wijziging van de
vergunningsvoorwaarden kan aantonen dat de emissies van de genoemde verontreinigende stoffen in geen geval hoger
kunnen zijn dan de vastgestelde emissiegrenswaarden.
§8. In de milieuvergunning kan worden toegestaan dat de frequentie van de periodieke metingen voor zware metalen van
tweemaal per jaar verlaagd wordt naar eenmaal per twee jaar en voor dioxinen en furanen van tweemaal per jaar naar
eenmaal per jaar, op voorwaarde dat de emissies als gevolg van verbranding of meeverbranding minder dan 50 %
bedragen van de overeenkomstig artikel 5.2.3bis.1.15 en artikel 5.2.3bis.1.20 tot en met 5.2.3bis.1.22 vastgestelde
emissiegrenswaarden, en dat tenminste voldaan wordt aan:
1° het te verbranden of mee te verbranden afval bestaat uitsluitend uit bepaalde gesorteerde brandbare fracties van
ongevaarlijk afval die niet recycleerbaar zijn en aan bepaalde kenmerken voldoen, en die nader omschreven worden in
de milieuvergunningsaanvraag;
2° de exploitant kan aan de vergunningverlenende overheid kan bewijzen dat de emissies onder alle omstandigheden
opmerkelijk lager liggen dan de emissiegrenswaarden van artikel 5.2.3bis.1.15 (voor verbrandingsinstallaties) en artikel
5.2.3bis.1.20 tot en met 5.2.3bis.1.22 (voor mee-verbrandingsinstallaties) voor dioxinen en furanen en voor zware
metalen. Dat wordt beoordeeld aan de hand van informatie over de kwaliteit van de afvalstof in kwestie en metingen van
de emissies van de genoemde stoffen.
§9. In de milieuvergunning kan worden toegestaan dat in bestaande verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties met een
nominale capaciteit van minder dan 6 ton per uur in plaats van continumetingen van NOX periodieke metingen worden
verricht met een frequentie van ten minste twee metingen per jaar en gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf
maanden ten minste om de drie maanden. Dat is alleen toegestaan indien de exploitant in de milieuvergunningsaanvraag of
in de vraag tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden aan de hand van informatie betreffende de kwaliteit van het
betrokken afval, de gebruikte technologieën en de resultaten van de emissiemonitoring kan aantonen dat de uitstoot van
NOX in geen geval de vastgestelde emissiegrenswaarden kan overschrijden.
Art. 5.2.3bis.1.27. §1. De halfuurgemiddelden en de tienminutengemiddelden worden bepaald binnen de tijd dat de
installatie in werking is (de tijd die nodig is voor de inwerkingstelling en stillegging is daarin niet begrepen, voor zover op dat
ogenblik geen afvalstoffen worden verbrand) op basis van de meetwaarden waarvan de waarde van het
betrouwbaarheidsinterval van artikel 5.2.3bis.1.25, § 3 is afgetrokken. De daggemiddelden worden bepaald op basis van die
gevalideerde gemiddelden.
Een daggemiddelde is slechts geldig indien voor de dag in kwestie niet meer dan vijf halfuurgemiddelden als gevolg van
defecten of als gevolg van het onderhoud van het systeem voor continumetingen buiten beschouwing zijn gelaten. Per jaar
mogen niet meer dan tien daggemiddelden ten gevolge van defecten of onderhoud van het continumetingssysteem buiten
beschouwing worden gelaten.
§2. De emissiegrenswaarden bij de continue metingen worden geacht te worden nageleefd als van de gevalideerde
meetresultaten:
1° voor stof, TOC, HCl, HF, SO2, NOx:
a) geen van de daggemiddelden hoger is dan de vastgestelde emissiegrenswaarden in artikel 5.2.3bis.1.15, 2°
(verbrandingsinstallaties) of in artikel 5.2.3bis.1.19, artikel 5.2.3bis.1.20, 1°, en artikel 5.2.3bis.1.21, 1°,
(meeverbrandingsinstallaties);
b) ofwel geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan de vastgestelde emissiegrenswaarden voor verbrandingsinstallaties
in kolom A van artikel 5.2.3bis.1.15, 2°, ofwel, in voorkomend geval, 97 % van de halfuurgemiddelden over het jaar niet
hoger is dan de vastgestelde emissiegrenswaarden voor dezelfde parameters in kolom B van artikel 5.2.3bis.1.15, 2°;
2° voor CO bij verbrandingsinstallaties:
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a) 97 % van de daggemiddelden over het jaar niet hoger zijn dan de emissiegrenswaarde in artikel 5.2.3bis.1.15, 1°, a);
b) ofwel ten minste 95 % van alle bepalingen van de 10-minutengemiddelden, ofwel alle bepalingen van
halfuurgemiddelden gedurende een willekeurige periode van 24 uur voldoen aan de respectieve emissiegrenswaarden,
bepaald in artikel 5.2.3bis.1.15, 1°, b);
3° voor CO bij meeverbrandingsinstallaties, geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan de volgens artikel 5.2.3bis.1.19
afgeleide of volgens artikel 5.2.3bis.1.20, 2° vastgestelde emissiegrenswaarden.
§3. Bij discontinue metingen van de concentraties van verontreinigende stoffen in de afgassen wordt aan de
emissiegrenswaarden voldaan indien van de meetresultaten (na verrekening van een meetnauwkeurigheid van 30 %):
1° het gemiddelde over de monsternemingsperiode voor HCl, HF, SO2 niet hoger is dan de emissiegrenswaarden in kolom
A van artikel 5.2.3bis.1.15,2° voor verbrandingsinstallaties of dan de volgens artikel 5.2.3bis.1.19 hiervan afgeleide
emissiegrenswaarden voor meeverbrandingsinstallaties;
2° [...]
3° geen van de gemiddelden over de voor zware metalen en dioxinen en furanen vastgestelde bemonsteringsperiode hoger
is dan de emissiegrenswaarden bepaald in artikel 5.2.3bis.1.15, 3° en 4° voor verbrandingsinstallaties, of dan de
emissiegrenswaarden bepaald in artikel 5.2.3bis.1.20,1°, artikel 5.2.3bis.1.21, 2°, en artikel 5.2.3bis.1.22 voor
meeverbrandingsinstallaties;
4° [...]

METINGEN: AFVALWATER VAN ROOKGASREINIGING

Art. 5.2.3bis.1.28. §1. Meetapparatuur wordt geïnstalleerd en technieken worden gebruikt ter bewaking van de parameters,
de omstandigheden en de massaconcentraties die relevant zijn voor het verbrandings- of meeverbrandingsproces.
§2. De praktische uitvoering van de monsterneming en metingen wordt vooraf goedgekeurd door een erkend laboratorium
in de discipline water, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL, tenzij de monsterneming en de metingen door een
erkend laboratorium in de discipline water, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL, zelf worden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor de plaats van monsterneming of het meetpunt.
§3. Een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL,
controleert of de automatische apparatuur voor de bewaking van de emissies in het water naar behoren is geïnstalleerd en
functioneert.
Jaarlijks wordt een verificatietest uitgevoerd.
Ten minste om de drie jaar wordt er gecontroleerd door middel van parallelmetingen overeenkomstig de
referentiemethoden.
De exploitant bezorgt jaarlijks een kopie van de keuringsrapporten aan de toezichthouder.
§4. Alle resultaten worden op passende wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd zodat de toezichthouder kan
nagaan of de vastgestelde voorwaarden en emissiegrenswaarden worden nageleefd.
Art. 5.2.3bis.1.29. §1. Metingen om de concentratie van waterverontreinigende stoffen te bepalen moeten, representatief
zijn.
§2. De bemonstering en analyse van alle verontreinigende stoffen in het water, met inbegrip van dioxinen en furanen, de
kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen, alsmede de referentiemetingen ter ijking van automatische
meetsystemen, moeten worden uitgevoerd volgens meetmethodes opgenomen in bijlage 4.2.5.2 van dit besluit. Indien geen
normen zijn opgenomen moeten CEN-normen worden gevolgd. Indien er geen CEN-normen bestaan, moeten ISO-normen,
nationale normen of internationale normen worden toegepast die waarborgen dat gegevens van een gelijkwaardige
wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt.
§3. De controle van de meetresultaten wordt door de toezichthoudende overheid uitgevoerd volgens artikel 4.2.6.1 van dit
besluit.
Art. 5.2.3bis.1.30. §1. Op initiatief en op kosten van de exploitant moeten tenminste de volgende metingen verricht worden
op het gezuiverde afvalwater afkomstig van de afgasreiniging:
1° continue metingen van de operationele regelparameters pH, temperatuur en debiet;
2° dagelijkse meting van de totale hoeveelheid zwevende stoffen door middel van een schepmonster of een
debietsevenredig vierentwintiguurmengmonster;
3° ten minste maandelijkse metingen van de stoffen 2 tot en met 10 vermeld in artikel 5.2.3bis.1.23, § 2, via een
debietsevenredig vierentwintiguurmengmonster;
4° ten minste elke zes maanden metingen van dioxinen en furanen door middel van een schepmonster. Die meting moet
gelijktijdig met de meting van dioxinen en furanen in de afgassen worden uitgevoerd. Gedurende de eerste
bedrijfsperiode van twaalf maanden moet die meting evenwel ten minste om de drie maanden worden uitgevoerd.
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§2. Als het afvalwater dat bij de reiniging van afgassen ontstaat, ter plaatse gezamenlijk met afvalwater uit andere bronnen
van de plaats van de installatie wordt gezuiverd, verricht de exploitant de in § 1 omschreven metingen, om een
massabalansberekening te kunnen maken op de volgende plaatsen:
1° op de afvalwaterstroom van de rookgasreinigingsprocessen vóór de menging met andere afvalwateren;
2° op de andere afvalwaterstroom of -stromen;
3° op het punt waar het afvalwater uiteindelijk door de verbrandingsinstallatie of de meeverbrandingsinstallatie wordt
geloosd.
Art. 5.2.3bis.1.31. Onverminderd de bepalingen, opgenomen in afdeling 4.2.6 van dit besluit, worden de
emissiegrenswaarden voor afvalwater afkomstig van de afgasreiniging geacht te zijn nageleefd indien:
1° bij metingen van de totale hoeveelheid zwevende stoffen, 95 % en 100 % van de meetwaarden de respectieve
emissiegrenswaarden niet overschrijden;
2° bij metingen van zware metalen, niet meer dan eenmaal per jaar de emissiegrenswaarden overschreden worden;
3° bij de metingen van dioxinen en furanen, de emissiegrenswaarde niet overschreden wordt.

VERWERKING VAN VERBRANDINGSRESTEN

Art. 5.2.3bis.1.32. §1. Het ontstaan van residuen bij de exploitatie van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie en
de schadelijkheid daarvan worden tot een minimum beperkt.
§2. Vooraleer de verwerkingswijze van de residuen uit verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties wordt vastgesteld,
worden passende tests en analyses uitgevoerd om na te gaan wat de fysische en chemische eigenschappen en het
verontreinigend vermogen van de verschillende verbrandingsresiduen zijn. De analyses hebben ten minste betrekking op
de totale oplosbare fractie en de oplosbare fractie zware metalen.
Waar toepasselijk worden de residuen gerecycleerd, in de installatie zelf of daarbuiten.
§3. De as, vliegas en andere reststoffen van de verbranding worden gescheiden gehouden om de meest aangepaste
verwerking mogelijk te maken.
§4. Droge residuen in de vorm van stof, bijvoorbeeld ketelas en droge residuen van afgasbehandeling, worden op zodanige
wijze vervoerd en tussentijds opgeslagen binnen de installatie of op het terrein dat verspreiding in het milieu voorkomen
wordt, bijvoorbeeld in gesloten houders of in een daartoe bestemde gesloten opslagruimte.
§5. As, vliegasen andere reststoffen moeten stofvrij worden afgevoerd. De temperatuur van de as, vliegasen andere
reststoffen mag niet meer dan 60 °C zijn bij het verlaten van de installatie.

NORMOVERSCHRIJDING EN STORINGEN

Art. 5.2.3bis.1.33. §1. Indien uit de verrichte metingen blijkt dat de vastgestelde emissiegrenswaarden voor lozing in de
lucht zijn overschreden, meldt de exploitant dat onmiddellijk aan de toezichthoudende overheid. De exploitant van een
verbrandingsinstallatie houdt de installatie niet in werking zonder dat de emissiegrenswaarden in acht worden genomen en
treft onmiddellijk de nodige maatregelen om de installatie te wijzigen zodat aan alle emissiegrenswaarden wordt voldaan, of
stelt de installatie buiten werking. De exploitant van een meeverbrandingsinstallatie gaat niet door met de meeverbranding
van afvalstoffen zonder dat de emissiegrenswaarden in acht worden genomen en treft onmiddellijk de nodige maatregelen
om de installatie te wijzigen, zodat aan alle emissiegrenswaarden wordt voldaan, of stelt de installatie buiten werking.
§2. Indien het meetresultaat van de continue bemonstering van dioxinen en furanen [...] de drempelwaarde van 0,1 ng
TEQ/Nm3 overschrijdt:
1° verwittigt de exploitant de toezichthoudende overheid hiervan onmiddellijk
2° neemt de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen om de dioxine-emissie te verlagen;
3° laat de exploitant zo snel mogelijk een meting uitvoeren over een bemonsteringsperiode van minstens zes en maximaal
acht uur volgens de normNBN EN 1948.
De toezichthoudende overheid wordt van de genomen maatregelen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door middel
van een verslag en kan zo nodig aanvullende puntmetingen opleggen.
§3. Onverminderd de bepalingen van § 4 en in afwijking van de bepalingen van § 1 stopt de exploitant bij elke
overschrijding van de emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen met de verbranding van afvalstoffen en dit uiterlijk
achtenveertig uur na het bekend worden van de meetresultaten.
Het opnieuw verbranden van afvalstoffen is pas mogelijk na toestemming van de toezichthoudende overheid. Binnen tien
dagen na het heropstarten laat de exploitant gedurende drie opeenvolgende dagen een meting uitvoeren van dioxinen en
furanen in de afgassen over een bemonsteringsperiode van minstens zes en maximaal acht uur volgens de norm NBN EN
1948 en bezorgt de resultaten hiervan binnen de veertien kalenderdagen aan de toezichthoudende overheid.
§4. Op verzoek van de exploitant kan de toezichthoudende overheid de toestemming verlenen om van de bepalingen van §
3 af te wijken. Die toestemming kan enkel worden verleend indien de exploitant aantoont dat er noodzakelijke en voldoende
maatregelen zijn genomen of onmiddellijk worden genomen om de emissie te beperken tot een concentratie die lager ligt
dan de emissiegrenswaarde. De toezichthoudende overheid zal die maatregelen ter plaatse beoordelen. In dat geval laat de
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exploitant binnen een maand gedurende drie opeenvolgende dagen een meting uitvoeren van dioxinen en furanen in de
afgassen over een bemonsteringsperiode van minstens 6 en maximaal 8 uur volgens de norm NBN EN 1948 ter
bevestiging van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen. De resultaten worden binnen veertien dagen bezorgd
aan de toezichthoudende overheid.

ABNORMALE WERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Art. 5.2.3bis.1.34. §1. Voor technisch onvermijdelijke stilleggingen, storingen of voor defecten aan
afgasreinigingsinstallaties mogen gedurende maximaal vier uur de concentraties van de in de lucht uitgestoten
verontreinigende stoffen de voorgeschreven emissiegrenswaarden overschrijden. De verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie mag in geen geval langer dan vier uur ononderbroken met verbranding van afvalstoffen
voortgaan. Voorts moet de totale duur waarin de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie in de loop van één jaar onder
die omstandigheden in bedrijf is minder dan zestig uur bedragen. De duur van zestig uur geldt voor die lijnen van de gehele
verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die verbonden zijn met één enkele afgasreinigingsinstallatie.
§2. In dat geval overschrijdt het totale stofgehalte van de emissies in de lucht van een verbrandingsinstallatie onder geen
enkele voorwaarde een halfuurgemiddelde van 150 mg/Nm3. Verder mogen de emissiegrenswaarden voor CO en TOC in
de lucht evenmin worden overschreden. Voorts moet aan alle andere voorwaarden, met betrekking tot de verbranding,
worden voldaan.
§3. In geval van een ander defect, moet de exploitanthet uitbaten (verbranden) zo spoedig als uitvoerbaar is, verminderen
of de oven stilleggen, totdat normaal bedrijf opnieuw mogelijk is. In installaties waar niet uitsluitend afvalstoffen worden
verbrand, wordt de verbranding van afvalstoffen als toevoeging gestaakt.

RAPPORTAGE, INZAGE VAN INFORMATIE EN INSPRAAK

Art. 5.2.3bis.1.35. §1. Per kalenderjaar stelt de exploitant een technisch rapport op waarin verslag wordt uitgebracht van de
verbrandings- en meeverbrandingsactiviteiten gedurende het afgelopen jaar. Voor dat rapport kan de exploitant gebruik
maken van andere documenten die aan de bevoegde overheid moeten toegezonden worden.
§2. Het technisch rapport omvat:
1° de aard, de herkomst en de hoeveelheden van de aangevoerde afvalstoffen;
2° een grafische voorstelling van het verloop van emissies voor water en lucht met de meetresultaten voor en na het
aftrekken van het betrouwbaarheidsinterval, en dat ten opzichte van de emissiegrenswaarden;
3° een overzicht van de werking van de installatie (uren werking, stilstanden voor onderhoud, noodstops, defecten aan de
afgasreiniging) en de vast opgestelde emissiemeetapparatuur;
4° indien relevant, het energetisch rendement van de installatie met vermelding van de hoeveelheid warmte die werd
gerecupereerd of de hoeveelheid elektriciteit die werd geproduceerd.
§3. Per kalenderjaar stelt de exploitant ook een niet-technisch rapport op dat op een beknopte en voor een algemeen
publiek begrijpelijke wijze de informatie uit het technisch rapport verwoordt.
§4. De in paragraaf 1 en paragraaf 3 bedoelde rapporten worden uiterlijk tegen 1 april van het jaar na het kalenderjaar
waarop ze betrekking hebben, bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan OVAM. Een kopie van de rapporten
wordt eveneens toegestuurd aan het betrokken gemeentebestuur[...].
Art. 5.2.3bis.1.36. §1. Alle verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties moeten een informatiepunt oprichten waar men
terecht kan met vragen en klachten over de installatie.
§2. De exploitant verzorgt tenminste jaarlijks een informatie en duidingsdag over de werking van de installatie ten behoeve
van de omwonenden, waarop het jaarlijks rapport wordt voorgesteld.
§3. In de milieuvergunning kan worden opgelegd dat een begeleidings-commissie wordt opgericht om de communicatie te
verzorgen over de activiteiten, emissies en maatregelen van de inrichting. De commissie is evenredig samengesteld uit
vertegenwoordigers van de inrichting, de overheid en omwonenden, zo nodig aangevuld met één of meer onafhankelijke
deskundigen.
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1. Aanvoer afval op ISVAG
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2. Emissies
2.1.

Grafische voorstelling van het waterverbruik en lozing van water 2017.

Waterverbruik en lozing 2017
Verbruik
74 994 m³ Effluent van de RZWI Aartselaar
21 011 m³ stadswater
Lozing
0,00 m³

ISVAG heeft het statuut van nullozer. Dit statuut werd in 2017 herbevestigd door
de VMM.
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2.2

Grafische voorstelling van het verloop van emissies voor lucht 2017.
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2.1.1. Overzicht meetresultaten van de continue metingen lijn 1.
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Aftoetsing van de data aan het Art.5.2.3bis.1.27 van het Titel II van
het VLAREM:
- Voor CO moet 97% van de daggemiddelden over het jaar niet hoger zijn dan 50
mg/Nm³ EN, OFWEL ten minste 95% van alle 10-minutengemiddelden niet hoger
dan 150 mg/Nm³, OFWEL moeten alle halfuurgemiddelden gedurende een
willekeurige periode van 24 uur niet hoger zijn dan 100 mg/Nm³.
- Voor Totaal Stof mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 10 mg/Nm³ EN,
OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 30 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 10 mg/Nm³.
- Voor Totaal organische koolstof mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan
10 mg/Nm³ EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 20 mg/Nm³
,OFWEL in voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet
hoger is dan 10 mg/Nm³.
- Voor Gasvormige anorganische chloride mag geen enkel daggemiddelde
hoger zijn dan 10 mg/Nm³ EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is
dan 60 mg/Nm³ ,OFWEL in voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden
over het jaar niet hoger is dan 10 mg/Nm³.
- Voor zwaveldioxide mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 50 mg/Nm³
EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 200 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 50 mg/Nm³.
- Voor Stikstofoxide mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 200 mg/Nm³
EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 400 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 200 mg/Nm³.
Besluit: De emissiewaarden van ovenlijn 1 beantwoorden aan de VLAREM.
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2.2.2

Overzicht meetresultaten van de puntmetingen zware metalen lijn 1.
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2.2.3

Overzicht meetresultaten van de continue metingen lijn 2.
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Aftoetsing van de data aan het Art.5.2.3bis.1.27 van het Titel II van het VLAREM:
- Voor CO moet 97% van de daggemiddelden over het jaar niet hoger zijn dan 50
mg/Nm³ EN, OFWEL ten minste 95% van alle 10-minutengemiddelden niet hoger
dan 150 mg/Nm³, OFWEL moeten alle halfuurgemiddelden gedurende een
willekeurige periode van 24 uur niet hoger zijn dan 100 mg/Nm³.
- Voor Totaal Stof mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 10 mg/Nm³ EN,
OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 30 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 10 mg/Nm³.
- Voor Totaal organische koolstof mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan
10 mg/Nm³ EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 20 mg/Nm³
,OFWEL in voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet
hoger is dan 10 mg/Nm³.
- Voor Gasvormige anorganische chloride mag geen enkel daggemiddelde
hoger zijn dan 10 mg/Nm³ EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is
dan 60 mg/Nm³ ,OFWEL in voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden
over het jaar niet hoger is dan 10 mg/Nm³.
- Voor zwaveldioxide mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 50 mg/Nm³
EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 200 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 50 mg/Nm³.
- Voor Stikstofoxide mag geen enkel daggemiddelde hoger zijn dan 200 mg/Nm³
EN, OFWEL geen van de halfuurgemiddelden hoger is dan 400 mg/Nm³, OFWEL in
voorkomend geval, 97% van de halfuurgemiddelden over het jaar niet hoger is
dan 200 mg/Nm³.
Besluit: De emissiewaarden van ovenlijn 2 beantwoorden aan de VLAREM.
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2.2.4 Overzicht meetresultaten van de puntmetingen zware metalen lijn 2
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2.2.5 Overzicht meetresultaten van de continu staalname dioxines lijn 1 en lijn 2.
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3. Overzicht productiejaar
3.1

Aanvoer 2017

ISVAG verwerkte met de 2 ovenlijnen 143.914 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk
afval.

3.2

Energiecijfers

3.3

Overzicht meetportiek radioactieve stoffen

Zoals opgelegd door het Koninklijk besluit, installeerde ISVAG eind 2013 een
meetportiek voor het detecteren van de aanwezigheid van radioactieve stoffen
in het huishoudelijk afval. Wanneer een radioactieve bron wordt gedetecteerd,
worden gepaste maatregelen getroffen om deze bron op een correcte wijze te
isoleren.
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4. Overzicht van de werking van de installatie en van de vast
opgestelde emissie apparatuur.
4.1 Werking van de productielijn
Overzicht van de belangrijke onderhoudstops in 2017

Ovenlijn 1

Ovenlijn 2

Turbine

12/0324/03

Geplande stilstand

12/0314/03

Geplande stilstand

12/0315/03

Geplande stilstand
(herstelling bypass)

16/0917/09

Opblokking asex

17/0928/09

Geplande stilstand

17/03

Trip door PLC-kaart

26/0329/03

Ketellek

05/1208/12

Opblokking asex

19/09

Geplande stilstand
(veiligheidstesten)

12/1214/12

Gepland extra
onderhoud

26/1228/12

Ketellek

5/127/12

Trip door tekort
voedingswater

Overzicht van het productiejaar 2017

Totaal uren / jaar
Beschikbaarheid / jaar
% beschikbaar
Doorzet per jaar
Doorzet per uur
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Ovenlijn 1

Ovenlijn 2

8.760 uren
8.279 uren
94,5 %
70.768 ton

8.760 uren
8.298 uren
94,7 %
73.146 ton

8.54 ton

8.81 ton
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4.2. Werking van de meetinstallatie

Beschikbaarheid

Stof
CO
HCl
HF
Ovenlijn 1
SO2
NO2
CnHm
Dioxine
Stof
CO
HCl
HF
Ovenlijn 2
SO2
NO2
CnHm
Dioxine

99,9
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,8
99,5
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,8

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Ongeldig
daggemiddelden
1
4
4
4
4
4
4
0
3
2
2
2
2
2
2
0

Met ongeldige daggemiddelden wordt bedoeld dat er tijdens één dag minder dan
44 halfuurgemiddelden van de meetgegevens beschikbaar zijn, als gevolg van
ijking, technische falen of onderhoud van het desbetreffende meetapparaat.
Hierdoor is het, conform de VLAREM –wetgeving, onmogelijk om een relevant
daggemiddelde te berekenen.
De
onverwachte
ongeldige
daggemiddelden,
alsook
eventuele
emissieoverschrijdingen worden telkens gemeld aan de bevoegde instantie. Het
aantal ongeldige daggemiddelden valt volledig binnen de door VLAREM
opgelegde normen.

Technisch rapport 2017

24

Boomsesteenweg 1000,
2610 Wilrijk
Tel.: 03 877 28 55
Fax: 03 887 09 28
Email: info@isvag.be
www.isvag.be

