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Voor wie is dit informatieblad bedoeld?
Dit informatieblad is bedoeld voor bedrijven die
onder het nieuwe Besluit textielreinigingsbedrijven
milieubeheer vallen, dat per  april  van kracht
is geworden. Geschat wordt dat ongeveer  chemi-
sche wasserijen,  (nat)wasserijen en linnen-
verhuurbedrijven en maximaal  wassalons onder
het nieuwe Besluit vallen. 

In het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
(Staatsblad 146, 2001) worden in artikel 3 de uitsluitings-
gronden van het besluit weergegeven. Door het invullen
van het meldingsformulier Besluit textielbedrijven (RM07)
kan heel snel bepaald worden of een bedrijf onder de
werkingssfeer van het Besluit valt. Hierbij is het wel belang-
rijk te weten dat er onderscheid wordt gemaakt in de
begrippen reinigen en wassen. Met reinigen wordt
bedoeld het procesmatig schoonmaken van textiel met
behulp van oplosmiddelen in een daarvoor geschikte
machine (chemische wasserijen). Met wassen wordt
bedoeld het procesmatig schoonmaken van textiel met
behulp van water in een daarvoor geschikte machine
(natwasserijen). 
Het besluit is niet van toepassing op bedrijven die een
capaciteit voor het reinigen en wassen hebben van meer
dan 25.000 kilogram textiel per dag. Daarnaast geldt
alleen voor het reinigen (oftewel voor de chemische wasse-
rijen) dat de individuele beladingscapaciteit van een opge-
stelde machine voor het reinigen (met oplosmiddel) niet
meer mag bedragen dan 50 kilogram textiel. 

Waarom dit informatieblad?
Het nieuwe besluit textielreinigingsbedrijven geeft
bedrijven de ruimte om een aantal onderwerpen zelf
in te vullen. Die grotere flexibiliteit hoort bij het
uitgangspunt dat zorg voor het milieu de eigen
verantwoordelijkheid van het bedrijf is. Zorg voor
het milieu is dan niet meer iets extra, maar een
normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Door
daarbij te kiezen voor een benadering die negatieve
milieu-effecten zoveel mogelijk voorkomt, realiseert
u de milieudoelen van het besluit op de bedrijfs-
economisch meest aantrekkelijke manier; namelijk
door uw bedrijfsvoering efficiënter te maken.
Dit informatieblad is een hulpmiddel bij het invul-
len hiervan.

Wat is het doel van het informatieblad?
Dit informatieblad geeft uitleg over de volgende
onderwerpen die nieuw of gewijzigd zijn ten
opzichte van het oude Besluit chemische wasserijen
milieubeheer. De onderwerpen zijn: emissie van 
(en andere oplosmiddelen) naar de lucht, energiebe-
sparing, afvalpreventie, waterbesparing, afvalschei-
ding, afvalwater en bodembescherming. Voor deze
onderwerpen geeft het blad een toelichting op de
voorschriften in het besluit. 
De nadruk van dit informatieblad ligt op het onder-
werp: ‘emissie van  (en andere oplosmiddelen)
naar de lucht.’ Aangezien het maximaal toelaatbaar
risiconiveau (-waarde) in Nederland naar bene-
den is bijgesteld, zijn in het nieuwe Besluit de -
toetsingswaarden aangescherpt. In dit blad wordt
uitgebreid ingegaan op de eisen die het nieuwe
besluit stelt aan het gebruik van  en andere
oplosmiddelen. 
Voor de onderwerpen energiebesparing, afvalpreven-
tie, waterbesparing en afvalscheiding geeft dit infor-
matieblad een overzicht van maatregelen waarmee
een bedrijf invulling aan het besluit kan geven. In de
overzichten staan per maatregel gegevens over
toepasbaarheid en bedrijfseconomische gevolgen
(kosten en baten). Ook eventuele subsidiemogelijk-
heden worden aangegeven. Indien nodig zal het
informatieblad in de toekomst worden geactuali-
seerd. 
Een aantal malen zal in dit blad voor onder meer de
onderwerpen energiebesparing, afvalpreventie en 
-scheiding verwezen worden naar maatregelen die
zijn vermeld in een aantal door InfoMil uitgegeven
algemene informatiebladen, zoals Faciliteiten ()
en Gebouwen () en de informatiebladen die zijn
verschenen in het kader van het Besluit opslag en
transportbedrijven (), het Besluit Inrichtingen
voor motorvoertuigen () en het Besluit bouw- en
houtbedrijven () milieubeheer.
Wilt u meer weten over het Besluit textielreinigings-
bedrijven milieubeheer, lees dan de samenvatting
van het Besluit, die verkrijgbaar is bij uw branche-
organisatie en het -distributiecentrum, 
telefoon ()  . Voor specifieke vragen over 
de nieuwe regelgeving kunt u onder andere terecht
bij de milieuafdeling van uw gemeente.
Voor andere onderwerpen in het nieuwe besluit die
in dit informatieblad niet aan de orde komen, zoals
bijvoorbeeld geluidhinder is veel informatie beschik-
baar in handboeken en andere documenten. Voor
vragen over deze onderwerpen kunt u in ieder geval
terecht bij de milieuafdeling van uw gemeente en de
dichtstbijzijnde bedrijfsondersteunende diensten
zoals Bedrijfsmilieudiensten. 
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Een totaal overzicht van instanties die u kunnen
ondersteunen bij vragen over de nieuwe regelgeving
vindt u in bijlage  van dit informatieblad.

Hoe dit blad te gebruiken?
In hoofdstuk  wordt per onderwerp (emissie van
 (en andere oplosmiddelen) naar de lucht, ener-
giebesparing, afvalpreventie (inclusief waterbespa-
ring), afvalscheiding, afvalwater en bodembescher-
ming) aangegeven welke toetsingscriteria en
voorschriften het besluit aan uw organisatie stelt.
Zijn de toetsingscriteria op u van toepassing, dan
geldt voor u de wettelijke verplichting tot het nemen
van maatregelen. Ook als de criteria niet van toepas-
sing zijn kan het nemen van maatregelen trouwens
aantrekkelijk zijn.

Per onderwerp worden enkele aandachtsvelden
onderscheiden, waarbij per aandachtsveld wordt
aangegeven welke mogelijkheden u ter beschikking
staan om te voldoen aan de voorschriften, dan wel
om de bedrijfsvoering vanuit bedrijfseconomisch
oogpunt te optimaliseren. Om te komen tot een
optimale benadering van de weergegeven onderwer-
pen binnen uw organisatie is daarnaast per onder-
werp een kort stappenplan opgenomen. Met dit
stappenplan wordt u een houvast geboden om
verbeteringen op te sporen en in te voeren in de
bedrijfsvoering. 

Tip ▼

Het zoeken naar verbeteringsopties voor de in dit informa-
tieblad behandelde onderwerpen begint bij het goed in
kaart brengen (registratie) van verbruiken (gas, elektriciteit,
water) en hoeveelheden (afval, vervuilingseenheden afval-
water). Daarbij zijn ook de door u gemaakte kosten van
groot belang. Wilt u weten waar de belangrijkste bespa-
ringsmogelijkheden liggen, dan zult u de grootste verbrui-
kers dan wel de grootste afval producerende bedrijfsonder-
delen in beeld moeten brengen. Ook kunt u voor de
analyse gebruik maken van werkbladen, die als hulpmiddel
achterin dit blad zijn opgenomen. 

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u van
dit blad gebruik kunt maken.
• Bekijk in hoofdstuk  per onderwerp de toetsings-

criteria en de bijbehorende voorschriften.
• Ga per onderwerp na of de toetsingscriteria op uw

organisatie van toepassing zijn.
• Bepaal per onderwerp welke aandachtsvelden voor

u van toepassing zijn.
• Zoek de weergegeven mogelijkheden op in de

bijlage.
• Bepaal per mogelijkheid of hij interessant genoeg

is om uit bedrijfseconomisch oogpunt in te voeren
of dat hij redelijkerwijs van u verlangd mag
worden. Een goede registratie van de milieurele-
vante gegevens helpt u hierbij op weg.

• Maak een invoeringsplan voor de door u geselec-
teerde mogelijkheden, aan de hand van het bij het
thema weergegeven stappenplan.

• Indien niet duidelijk is of de mogelijkheid wel
interessant genoeg is om uit bedrijfseconomisch
oogpunt in te voeren of redelijkerwijs van u
verlangd mag worden, vraag dan aanvullende
informatie op bij daarbij genoemde informatie-
bronnen, de milieuafdeling van uw gemeente of
bij één van de andere in bijlage  genoemde
instanties.

Hoofdstuk  geeft voor enkele onderwerpen een
meer op het onderwerp toegesneden stappenplan.

Tip ▼

Als u aandacht voor milieu en energie structureel 
wil maken
Als u niet eenmalig maar structureel aandacht wil geven
aan vermindering van milieubelasting kunt u milieuzorg
een normaal onderdeel maken van de bedrijfsvoering.
Informatie daarover is verkrijgbaar op de volgende 
plekken:
Novem heeft een energiezorgsysteem ontwikkeld waarmee
bedrijven op een structurele en economische verantwoorde
wijze hun energiegebruik kunnen minimaliseren. Energie-
zorg omvat maatregelen op het gebied van organisatie,
techniek en gedrag. Het systeem omvat de organisatori-
sche structuur, afspraken over taken en verantwoordelijk-
heden en procedures, processen en voorzieningen voor het
uitvoeren van milieuzorg. Hiervoor bestaat een keur aan
instrumenten, variërend van praktijkvoorbeelden en check-
lists tot rekenmodellen en voorbeeldrapportages. Novem
heeft deze informatie via haar website (www.novem.nl)
toegankelijk gemaakt. Dit zogeheten Energiekabinet is zo
ontworpen dat iedere organisatie uit de laden dïe instru-
menten kan kiezen die haar het beste passen. Meer infor-
matie over energiezorg is te verkrijgen bij Novem.
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Tip ▼

Achterin dit informatieblad zijn drie werkbladen opgeno-
men. Werkblad 1 kunt u gebruiken om de hoeveelheid
vluchtige organische stoffen in beeld te brengen. Met de
werkbladen 2 en 3 kunt u snel uw energieverbruik en uw
afvalstromen in kaart brengen. Hierin kunt u invullen welke
mogelijkheden voor uw organisatie interessant zijn en
welke actie u denkt te ondernemen met betrekking tot deze
mogelijkheden. Door het invullen van deze werkbladen
brengt u voor uzelf de mogelijkheden in kaart. Bovendien
kunt u hiermee aan de gemeente laten zien welke aandacht
u reeds besteedt aan de milieuaspecten van uw bedrijfs-
voering.

Financiële aspecten
Er zijn een aantal fiscale regelingen, zoals: de ‘Rege-
ling Willekeurig Afschrijven Milieu-investeringen’
() en de ‘Aanwijzingsregeling Milieu-Investe-
ringsAftrek (). De regelingen werken met een
lijst van bedrijfsmiddelen die jaarlijks wordt vastge-
steld. De  regeling geeft u vrijheid wanneer u
een middel van de lijst fiscaal afschrijft. Met de -
regeling mag u % of % van het investeringsbe-
drag extra ten laste brengen van de winst over het
kalenderjaar waarin u het bedrijfsmiddel aanschaft.
Voorwaarde is dat de investering tijdig, dat wil
zeggen binnen drie maanden na het aangaan van de
verplichting of het maken van voortbrengingskos-
ten, is aangemeld bij het Bureau Investeringen en
Willekeurige Afschrijvingen. 
Naast de fiscale regelingen voor bedrijfsmiddelen
(/) zijn er voor een groot aantal energiebe-
sparende maatregelen specifieke subsidie- of fiscale
regelingen. Veel van deze subsidieregelingen zijn
plaatselijk of regionaal. Er zijn ook landelijke rege-
lingen. Een belangrijke regeling is de Energie-Inves-
teringsAftrek ( en voor non-profitinstellingen de
) regeling van Senter die geldt voor generieke
middelen waar een bepaalde besparing mee behaald
kan worden, en voor specifiek aangewezen bedrijfs-
middelen. Meer informatie over de /-rege-
ling bij Helpdesk- ()    en over de
-regeling bij Senter ()   . Wilt u meer
weten over één van deze en andere subsidie- en
fiscale regelingen, neem dan contact op met de
milieuambtenaar van uw gemeente, Schoner produ-
ceren ()  of Novem ()  .
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2.1 Emissie van PER 
(en andere oplosmiddelen) 
naar de lucht

Inleiding
Vanaf  is in het milieubeleid voor  een maxi-
maal toelaatbaar risiconiveau (-waarde) gehan-
teerd van , mg/m³. In het thans ingetrokken
Besluit chemische wasserijen milieubeheer van 
 januari  werd dan ook voor de buitenlucht-
kwaliteit als toetsingswaarde een jaargemiddelde van
 mg/m³ voor bestaande inrichtingen en een waarde
van  mg/m³ voor nieuwe inrichtingen gehanteerd.
Bij deze concentraties werden dan geen nadelige
gezondheidseffecten voor omwonenden verwacht.
Uit nieuwe wetenschappelijke gegevens is echter de
-waarde naar beneden bijgesteld tot ,
mg/m³. Om die reden is in het nieuwe besluit de
-toetsingswaarde naar beneden bijgesteld tot
deze , mg/m³. In deze paragraaf zal verder worde
ingegaan op de eisen die in het besluit aan het
gebruik van  en de andere organische oplosmid-
delen worden gesteld en wanneer daaraan moet zijn
voldaan.
Waar in deze paragraaf naar voorschriften wordt
verwezen, worden de voorschriften als genoemd in
het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
onder bijlage  bedoeld. 

Eisen aan PER en andere VOS
Voor de reiniging met  of andere vluchtige orga-
nische stoffen () zijn in het besluit verschillende
typen eisen opgenomen:
 Eisen aan het soort organische oplosmiddelen 

dat gebruikt mag worden;
 Eisen aan de concentratie/hoeveelheid 

(zie tabel ) en andere ;
 Eisen aan de wijze van meten van  en andere

vluchtige oplosmiddelen;
 Eisen aan de reinigingsmachine;
 Eisen aan de constructie van de ruimten en 

het leidingsysteem;
 Eisen aan de afvoer van ventilatielucht;
 Eisen aan de registratie van oplosmiddelen.

2.1.1 Eisen aan het soort organische 
oplosmiddelen dat gebruikt 
mag worden

In het besluit worden eisen gesteld aan het soort
organische oplosmiddelen dat gebruikt mag worden.
Binnen de inrichting mogen, behalve , uitslui-
tend niet-gechloreerde alifatische koolwaterstoffen
worden toegepast (voorschrift ..).

2.1.2 Eisen aan de concentratie/ 
hoeveelheid PER (zie tabel 1) 
en andere VOS

In het besluit zijn verschillende soorten concentra-
tie-eisen voor  opgenomen. 
Ten eerste zijn er eisen gesteld aan de immissiecon-
centratie van  (zowel weekgemiddelde binnen-
luchtconcentratie als jaargemiddelde buitenlucht-
concentratie). In paragraaf ... wordt beschreven
hoe kan worden aangetoond dat aan deze eisen kan
worden voldaan.
Daarnaast zijn er eisen gesteld aan de concentratie
van  boven pas gelost textiel. In paragraaf ...
wordt beschreven hoe kan worden aangetoond dat
aan deze concentratie-eis kan worden voldaan.
Tot slot zijn er voor alle vluchtige oplosmiddelen
(bijvoorbeeld alifatische koolwaterstoffen), inclusief
, ook eisen gesteld aan de emissie van vluchtige
organische stoffen () die vrijkomt via de droog-
lucht alsmede uit het gereinigde textiel. In paragraaf
... wordt beschreven hoe kan worden aange-
toond dat aan deze producteis kan worden voldaan.

Een overzicht van de verschillende concentratie-
eisen is opgenomen in tabel . 
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2.1.2.1 Aantonen dat aan de eisen voor de immissie-
concentratie wordt voldaan

Indien met  wordt gereinigd moet degene die de
inrichting drijft door middel van metingen aan het
bevoegd gezag aantonen dat aan voorschrift .. en
.. (zie tabel ) wordt voldaan. 
Voor de jaargemiddelde immissieconcentratie-eis
aan  in de buitenlucht moeten deze metingen
worden verricht binnen drie maanden nadat aan
deze eis moet zijn voldaan. Dit betekent dat bij
bestaande inrichtingen per  april  metingen
moeten zijn verricht en dat bij nieuwe inrichtingen
en wijzigingen/uitbreidingen (voor een definitie
hiervan zie voetnoot  bij tabel ) binnen drie maan-
den metingen moeten zijn verricht.
Voor de weekgemiddelde immissieconcentratie-eis
aan  in de binnenlucht hoeven deze metingen
echter ook pas op  juli  te zijn verricht tenzij
de installatie voor -reiniging wordt gewijzigd of
uitgebreid; in dat geval moeten de metingen binnen
drie maanden na deze wijziging of uitbreiding zijn
verricht. Dit betekent dat voor bestaande textielrei-
nigingsbedrijven de inrichtinghouder pas 

 jaar nadat ze van kracht zijn geworden hoeft aan te
tonen dat aan de eisen voor de weekgemiddelde
immissieconcentratie in de binnenlucht van in- of
aanpandige gevoelige objecten wordt voldaan. 
De wijze waarop de metingen moeten worden uitge-
voerd is nader omschreven in het besluit en onder
paragraaf .. verder toegelicht. 

In het besluit worden twee verschillende methodes
aangegeven om metingen van  uit te voeren.
Het meest eenvoudig en gebruikelijk is om metin-
gen ter bepaling van de gemiddelde concentraties
van  uit te voeren met behulp van adsorptiemate-
riaal in buisjes of badges. Hiermee kan door gedu-
rende een week continu te meten, direct een week-
gemiddelde concentratie worden bepaald. Deze
methode is tot nog toe echter alleen toegestaan voor
binnenluchtmetingen. Daarnaast kan gebruik
worden gemaakt van continu registrerende meetap-
paratuur zoals Infrarood meten waarbij slechts gedu-
rende de werkdag wordt gemeten. Deze methode is
toegestaan voor zowel binnen- als buitenlucht-
metingen. 
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Tabel 1 Overzicht concentratie- en producteisen PER en andere VOS

Waar Type eis Eis Per wanneer voldoen Per wanneer éénmalig Voorschrift in bijlage 1
meten door inrichting- van het besluit
houder (toelichting in dit blad)

In ruimten van gevoelige objecten1 Weekgemiddelde 0,25 mg/m3 Direct3 1 april 2006 2.1.1 (zie paragraaf 
(gemiddelde verblijftijd kan 24 uur immissieconcentratie 2.1.2.1 van dit 
per etmaal bedragen, bijv. PER voor binnenlucht informatieblad)
woningen) die in- of aanpandig zijn 
aan de wasserij
In ruimten van gevoelige objecten1 Weekgemiddelde 0,25 mg/m3 Direct3 1 april 2006 2.1.1 (zie paragraaf 
(gemiddelde verblijftijd is minder immissieconcentratie (zie voetnoot 2) 2.1.2.1 van dit 
dan 24 uur per etmaal, zoals PER voor binnenlucht informatieblad)
kantoren) die in- of aanpandig zijn 
aan de wasserij
Ter plaatse van gevoelige objecten1 Jaargemiddelde 0,25 mg/m3 Nieuwe of gewijzigde Nieuwe of gewijzigde 2.1.2 (zie paragraaf 
(gemiddelde verblijftijd kan 24 uur immissieconcentratie / uitgebreide4 / uitgebreide4 2.1.2.1 van dit 
per etmaal bedragen, bijv. PER voor buitenlucht inrichting: direct inrichting: binnen drie informatieblad) 
woningen), balkons, tuinen Bestaande inrichting: maanden 
en terrassen 1 april 2006 Bestaande inrichting: 

1 april 2006
Ter plaatse van gevoelige objecten1, Jaargemiddelde 0,25 mg/m3 Nieuwe of gewijzigde Nieuwe of gewijzigde 2.1.2 (zie paragraaf 
(gemiddelde verblijftijd is minder immissieconcentratie (zie voetnoot 2) / uitgebreide4 / uitgebreide4 2.1.2.1 van dit
dan 24 uur per etmaal, zoals PER voor buitenlucht inrichting: direct inrichting: binnen drie informatieblad)
kantoren) balkons, tuinen en Bestaande inrichting: maanden
terrassen 1 april 2006 Bestaande inrichting:

1 april 2006
Boven pas gelost textiel (in ruimte Concentratie PER 340 mg/m3 Direct n.v.t. 2.1.4 (zie paragraaf 
waar machine staat) 2.1.2.2 van dit 

informatieblad)
In drooglucht en uit gereinigd textiel Product-eis PER en 20 g/kg gereinigd Direct n.v.t. 2.1.4 en 2.2.2 

andere vluchtige textiel (zie paragraaf 2.1.2.3
organische stoffen van dit informatieblad)

1 Gevoelige objecten: woning, dienst- of bedrijfswoning, gezondheidsinstelling, onderwijsinstelling, kantoor en winkel

2 De eis aan de immissieconcentratie (voor zowel binnen- als buitenlucht) voor de verschillende gevoelige objecten is identiek. Echter voor die kwetsbare objecten waar de gemiddelde verblijfstijd redelijker-

wijs minder bedraagt dan 24 uur per etmaal, zoals bijvoorbeeld winkels en kantoren, kán de gemeten PER-concentratie, vóór toetsing aan de eis van 0,25 mg/m3 worden gecorrigeerd voor de expositie-

duur. Dit wordt verder uitgewerkt in een voorbeeld in paragraaf 2.1.2.1.

3 Eis geldt niet indien de gebruiker van de ruimte geen toestemming geeft voor de metingen

4 Er is sprake van een wijziging of uitbreiding indien deze wijziging of uitbreiding negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn het bijplaatsen van een PER-reinigingsmachine, het

vergroten van de PER-reinigingscapaciteit en het vervangen van een ‘niet-PER’-machine door een PER-reinigingsmachine. Het vervangen van een PER-reinigingsmachine door een PER-machine met dezelfde

reinigingscapaciteit wordt in het kader van het besluit niet als een wijziging beschouwd.



De gemeten concentraties kunnen lang niet altijd
direct vergeleken worden met de norm voor de
immissieconcentratie. Zo moeten metingen in de
buitenlucht eerst gecorrigeerd worden voor de wind-
condities (zie besluit, bijlage , paragraaf ), vervol-
gens worden omgezet in een jaargemiddelde concen-
tratie (stap ) en kunnen ze daarna eventueel nog
gecorrigeerd worden voor de expositieduur (stap ).
Metingen in de binnenlucht daarentegen moeten,
indien gebruik wordt gemaakt van continu registe-
rende apparatuur (zoals Infrarood), eerst worden
omgezet in een weekgemiddelde concentratie 
(stap ) en kunnen daarna eventueel nog gecorri-
geerd worden voor de expositieduur (stap ). Indien
echter bij metingen in de binnenlucht gebruik
wordt gemaakt van adsorptiemateriaal in buisjes of
badges, kan stap  worden overgeslagen en kan
direct worden overgegaan naar (eventueel) stap .
Een en ander is weergegeven in figuur . De manier
waarop de correcties bij stap  en  moeten worden
uitgevoerd wordt hieronder toegelicht.

Figuur 1

Stap 1 Omzetting van de gemeten concentratie 
naar de week- of jaargemiddelde concentratie

Indien gebruik wordt gemaakt van continu registre-
rende apparatuur zoals bijvoorbeeld een infrarood
spectrometer en slechts gedurende de werkdag
wordt gemeten, moet de gemiddelde gemeten
concentratie gecorrigeerd worden voor het aantal
bedrijfsuren. Dit betekent dat wordt gecorrigeerd
voor het aantal uren dat de -reinigingsmachine
ook daadwerkelijk operationeel is. Hiervoor kan
formule  worden gebruikt voor bepaling van de
weekgemiddelde concentratie in de binnenlucht en
formule  voor bepaling van de jaargemiddelde
concentratie in de buitenlucht. 
Deze correctie moet dus niet worden toegepast
indien voor de bepaling van de weekgemiddelde
concentratie in de binnenlucht gebruik wordt
gemaakt van de één week durende meetmethode
met adsorptiemateriaal. 

Formule 1

BWKGEMBI = CONCGEMBI x BEDURENWK
TOTURENWK

• BWKGEMBI = Berekende weekgemiddelde immissieconcentratie 

PER (mg/m3) in de binnenlucht

• CONCGEMBI = Gemeten concentratie PER(mg/m3) in de binnenlucht

• BEDURENWK = Totaal aantal bedrijfsuren in een week 

• TOTURENWK = Totaal aantal uren in een week (= 168)

Formule 2

BJRGEMBU = CONCGEMBU x BEDURENJR
TOTURENJR

• BJRGEMBU = Berekende jaargemiddelde immissieconcentratie PER

(mg/m3) in de buitenlucht 

• CONCGEMBU = Gemeten concentratie PER (mg/m3) in de buitenlucht

• BEDURENJR = Totaal aantal bedrijfsuren in een jaar 

• TOTURENJR = Totaal aantal uren in een jaar (= 8760)
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Stap 2 Correctie voor de expositieduur
In sommige gevallen kan de berekende week- of
jaargemiddelde concentratie nog gecorrigeerd
worden voor de expositieduur op basis van de
gemiddelde verblijfstijd van personen in de onder-
scheiden gevoelige objecten. Dit moet altijd ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd
gezag. 

Correctie voor expositieduur moet alleen worden
toegepast indien de verblijftijd van de personen in
de gevoelige ruimten duidelijk niet samenvalt met
de tijd dat de -reinigingsmachine ook daadwer-
kelijk operationeel is. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij een kantoor dat op zaterdag gesloten is terwijl de
-reinigingsmachine dan operationeel is. In geval
van woningen en gezondheidsinstellingen zou echter
niet gecorrigeerd moeten worden voor de verblijfs-
tijd in deze gevoelige objecten omdat nooit uitgeslo-
ten kan worden dat de verblijfstijd hierin samenvalt
met de bedrijfstijd van de chemische wasserij. Een
en ander wordt verduidelijkt met een voorbeeld
verderop in deze paragraaf. 

Indien na zorgvuldige bestudering blijkt dat een
correctie voor de gemiddelde verblijfstijd kan
worden toegepast, kunnen hiervoor de volgende
formules  en  worden gebruikt. Hierbij moet
formule  worden gebruikt als het gaat om de
correctie van een berekende weekgemiddelde
concentratie in de binnenlucht en formule  als het
gaat om de correctie van een berekende jaargemid-
delde concentratie in de buitenlucht. 

Formule 3

CONCCORREXP = BWKGEMBI x VERBLUREN
BEDUREN

• CONCCORREXP = Voor expositieduur gecorrigeerde concentratie 

PER (mg/m3) 

• BWKGEMBI = Berekende weekgemiddelde immissieconcentratie 

PER (mg/m3) in de binnenlucht (indien is gemeten met de adsorptieme-

thode dan is berekende concentratie gelijk aan gemeten concentratie)

• VERBLUREN = Aantal mogelijke verblijfsuren in een week van personen

in het gevoelig object dat mogelijk overlapt met bedrijfstijd chemische

wasserij

• BEDUREN = Totaal aantal bedrijfsuren chemische wasserij in een week

Formule 4

CONCCORREXP = BJRGEMBU x VERBLUREN
BEDUREN

• CONCCORREXP = Voor expositieduur gecorrigeerde concentratie 

PER (mg/m3) 

• BJRGEMBU = Berekende jaargemiddelde immissieconcentratie 

PER (mg/m3) in de buitenlucht

• VERBLUREN = Aantal mogelijke verblijfsuren in een jaar van personen

in het gevoelig object dat mogelijk overlapt met bedrijfstijd chemische

wasserij

• BEDUREN = Totaal aantal bedrijfsuren chemische wasserij in een jaar 

Voorbeeld

Situatiebeschrijving

Een bestaande chemische wasserij heeft drie PER-reini-
gingsmachines die allen voorzien zijn van een diepkoelin-
stallatie. Boven de chemische wasserij is een woning van
derden gelegen. In de nabijheid van de wasserij is aan de
ene kant een kantoorpand en aan de andere kant een
kledingwinkel gelegen; beide panden zijn niet aanpandig
aan de wasserij.
De chemische wasserij is geopend op dinsdag, woensdag,
vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op
donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur. Gedurende deze
openingstijden zijn de PER-reinigingsmachines onder
normale bedrijfsomstandigheden continu operationeel.
Totaal komt de bedrijfstijd dus overeen met 48 uur per
week. De ernaast gelegen kledingwinkel heeft dezelfde
openingstijden als de chemische wasserij. In het kantoor-
pand zijn daarentegen alleen van maandag tot en met vrij-
dag mensen aanwezig van 9.00 tot 18.00 uur.

Gemeten concentraties

In opdracht van de inrichtinghouder is gedurende een
week continu gemeten met adsorptiebuisjes in de woning
boven de wasserij. Daarnaast zijn met een infraroodspec-
trometer aan de buitenkant van zowel de kledingwinkel als
het kantoor metingen uitgevoerd gedurende de tijd dat de
wasserij geopend was. De resultaten van de metingen zijn
als volgt.

Plaats Gemeten concentratie
In bovenliggende woning 0,84 mg/m3

(via adsorptie bepaald
weekgemiddelde)

Aan buitenkant kledingwinkel 1 mg/m3

(niet aanpandig) (gemeten over 9 uur werktijd
met IR)

Aan buitenkant kantoorpand 1 mg/m3

(niet aanpandig) (gemeten over 9 uur werktijd 
met IR)

▼
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Stap 1: omzetting van de gemeten concentratie naar 

de week- of jaargemiddelde concentratie

De via adsorptie gemeten concentratie in de bovenlig-
gende woning is reeds een weekgemiddelde en hoeft dus
niet meer gecorrigeerd te worden. De berekende weekge-
middelde concentratie in de aanpandige woning komt dus
overeen met de gemeten concentratie van 0,84 mg/m3.
Met behulp van formule 2 worden uit de gemeten concen-
traties aan de buitenkant van de kledingwinkel en het
kantoorpand een jaargemiddelde immissieconcentratie
berekend.

Formule 2

BJRGEMBU = CONCGEMBU x BEDURENJR =

TOTURENJR

1,0 x 48 x 52 = 0,28mg/m3

8760

• BJRGEMBU = Berekende jaargemiddelde immissieconcentratie PER (mg/m3) 

in de buitenlucht 

• CONCGEMBU = Gemeten concentratie PER (mg/m3) in de buitenlucht

• BEDURENJR = Totaal aantal bedrijfsuren in een jaar 

• TOTURENJR = Totaal aantal uren in een jaar (= 8760)

Bij berekening van het aantal bedrijfsuren per jaar wordt
uitgegaan van het aantal bedrijfsuren per week, vermenig-
vuldigd met 52 weken per jaar. 

Stap 2: Correctie voor de expositieduur

• Weekgemiddelde concentratie in aanpandige woning
(bepaald via adsorptiemeting)
Over de eventuele correctie voor de blootstellingsduur
van personen in de aanpandige ruimten kan het
volgende worden opgemerkt. Voor de verblijfsduur in de
woning moet niet worden gecorrigeerd omdat het niet
uitgesloten kan worden dat de bewoners gedurende een
gehele week in de woning aanwezig zijn. 

• Jaargemiddelde concentratie aan buitenkant kleding-
winkel/kantoor (bepaald via Infrarood-meting)
In de nabijheid van de wasserij is aan de ene kant een
kantoorpand en aan de andere kant een kledingwinkel
gelegen; beide panden zijn niet aanpandig aan de
wasserij. Voor de verblijfsduur in de kledingwinkel moet
niet gecorrigeerd worden voor de blootstellingsduur
omdat de openingstijden van de winkel gelijk zijn aan
de tijden dat de PER-reinigingsmachine daadwerkelijk
operationeel is. Voor de verblijfstijd in het kantoor kan
wel een correctie voor blootstellingsduur op de bere-
kende immissieconcentratie worden uitgevoerd. Hier-
voor wordt gebruik gemaakt van formule 4.

Kantoorpand

CONCCORREXP = BJRGEMBU x VERBLUREN = 

BEDUREN

0.28 x (36 x 52) = 0,21 mg/m3

48 x 52

• CONCCORREXP = Gecorrigeerde concentratie PER (mg/m3) 

• BJRGEMBU = Berekende jaargemiddelde immissieconcentratie PER (mg/m3) 

in de buitenlucht 

• VERBLUREN = Aantal mogelijke verblijfsuren in een jaar van personen in 

het gevoelig object dat mogelijk overlapt met bedrijfstijd 

• BEDUREN =Totaal aantal bedrijfsuren chemische wasserij in een jaar

Let op! 
Het aantal verblijfsuren in het kantoorpand in de periode
die mogelijk overlapt met de bedrijfstijd van de chemische
wasserij is dus gelijk aan de uren dat er iemand op kantoor
kan zijn én tevens de wasserij geopend is, dit is dus gelijk
aan de uren op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot
18.00 uur. Het totaal aantal bedrijfsuren is gelijk aan het
aantal uren dat de chemische wasserij jaarlijks is geopend.

Toetsing aan eisen

Plaats Gecorrig. Eis Per wanneer 
concentratie mg/m3 voldoen
mg/m3

In bovenliggende woning 0,84 0,25 per direct

Aan buitenkant kleding- 0,28 0,25 per 1-4-2006

winkel (niet aanpandig)

Aan buitenkant kantoor- 0,21 0,25 per 1-4-2006

pand (niet aanpandig)

Uit vergelijking van de gecorrigeerde immissieconcentra-
ties met de eisen blijkt dat in de hierboven beschreven situ-
atie alleen aan de buitenzijde van het kantoorpand
voldaan wordt aan de immissieconcentratie-eis. 
Voor de kledingwinkel is de gecorrigeerde immissieconcen-
tratie iets hoger dan de toegestane concentratie terwijl
voor de bovenliggende woning de concentratie meer dan
drie keer zo hoog is dan is toegestaan. 
Alhoewel bij de methode met adsorptiemateriaal de meet-
fout maximaal 15% is, betekent dit dat de concentratie in
de bovenliggende woning minimaal gelijk is aan 
0,71 mg/m3 en dus nog steeds bijna drie keer zo hoog is
dan is toegestaan.
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2.1.2.2 Aantonen dat aan de eis voor PER boven 
pas gelost textiel wordt voldaan

Degene die de inrichting drijft hoeft niet via een
meting aan te tonen dat aan de -eis boven pas
gelost textiel van  mg/m³ wordt voldaan. Dit kan
ook niet bij nadere eis door het bevoegd gezag
worden voorgeschreven. Het blijkt echter dat bij
gesloten machines met diepkoeling de -concen-
tratie boven pas gelost textiel tot maximaal 
mg/m wordt gereduceerd.

... Aantonen dat aan de producteis 
wordt voldaan

Om aan te tonen dat aan de producteis van  gram
oplosmiddel (zowel  als andere ) per kg gerei-
nigd textiel wordt voldaan moet het bedrijf een
oplosmiddelenboekhouding bijhouden. Hierin
moeten de volgende stromen worden bijgehouden: 
• de hoeveelheid oplosmiddel die is ingekocht én

gebruikt in het kalenderjaar in grammen;
• de hoeveelheid oplosmiddel die via afval is afge-

voerd in het kalenderjaar in grammen;
• de hoeveelheid textiel dat is gereinigd in het

kalenderjaar in kilogrammen; hierbij moet een
onderscheid worden gemaakt in de hoeveelheid
textiel die met  is gereinigd en de hoeveelheid
textiel die met andere  is gereinigd. 

De gebruikte hoeveelheid  (in gram) per kg
gereinigd textiel wordt dan als volgt berekend.

Hoeveelheid VOS per kg gereinigd textiel (gram/kg) = 

Ingekocht (gram) – afgevoerd (gram) 
gereinigd textiel (kg)

2.1.3 Eisen aan de wijze van meten van PER 
en andere vluchtige oplosmiddelen 

In bijlage  van het besluit zijn veel voorschriften
opgenomen voor de wijze van uitvoeren van de
metingen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt
tussen metingen in de binnenlucht en metingen in
de buitenlucht. Omdat het besluit zelf al uitgebreid
ingaat op de wijze van meten, worden de voorschrif-
ten voor de wijze van meten in dit informatieblad
slechts summier behandeld. Om duidelijkheid te
verkrijgen of metingen door degene die de inrich-
ting drijft goed zijn uitgevoerd is het nodig het
besluit zelf te raadplegen. 
In het besluit zijn voorschriften opgenomen ten
aanzien van zes onderwerpen: 
 Methoden en meetinstrumentarium;
 Bepaling van de concentratie;
 Weerscondities;
 Meetplaats;
 Representatieve bedrijfsomstandigheden;
 Omstandigheden bemonsterde ruimte;
 Het vastleggen van gegevens.

1 Methoden en meetinstrumentarium
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in metin-
gen in de binnenlucht en de buitenlucht.
Voor binnenluchtmetingen mag gebruik worden
gemaakt van zowel adsorptiemateriaal (zie para-
graaf .., bijlage  van het besluit) als continu
registerende apparatuur zoals een infraroodmeter
(zie paragraaf .., bijlage  van het besluit).
Voor buitenluchtmetingen mag alleen gebruik
worden gemaakt van continu registrerende 
apparatuur.
Voor binnenluchtmetingen heeft het gebruik van
adsorptiemateriaal een duidelijke voorkeur boven
het gebruik van een infraroodspectrometer. Ten
eerste is de methode zeer eenvoudig en goedkoop
en ten tweede worden met deze methode direct
weekgemiddelden bepaald waardoor er geen
correctie meer nodig is voor de bedrijfstijd. De
methode heeft weliswaar een relatief grote meet-
fout ( tot maximaal %),dit heeft echter alleen
consequenties indien de gemeten waarde zich
rond de eis voor de immissieconcentratie
bevindt. Voor buitenluchtmetingen is het
gebruik van adsorptiemateriaal volgens het
besluit vooralsnog niet toegestaan.

2 Bepalen van de concentraties
De manier waarop in ieder geval bij buitenlucht-
metingen de gemeten concentraties gecorrigeerd
moeten worden voor de bedrijfstijd van het
textielreinigingsbedrijf en eventueel ook voor de
verblijfstijd van personen die aanwezig zijn in de
gevoelige objecten, is reeds behandeld onder
....
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3 Weerscondities
Zowel voor de binnenlucht- als de buitenlucht-
metingen zijn de weerscondities van belang. De
metingen moeten worden uitgevoerd bij de
weerscondities die op de meetlocatie het meest
voorkomen wat windsnelheid en windrichting
betreft. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt
van gegevens van het .

4 Meetplaats
In het besluit wordt zowel voor de binnenlucht-
als buitenluchtmetingen voorgeschreven waar
precies gemeten moet worden (zie respectievelijk
paragraaf . en paragraaf . van bijlage  van het
besluit).

5 Representatieve bedrijfsomstandigheden 
Bij metingen in zowel de binnen- als buitenlucht
wordt als eis gesteld dat de metingen onder repre-
sentatieve bedrijfsomstandigheden moeten
worden uitgevoerd. Dit betekent het volgende:
• een gemiddeld gebruik van de reinigingsmachi-

nes waarbij minimaal  tot  charges textiel
worden gereinigd en opgemaakt met stoom;

• een gemiddelde beladingsgraad van de reini-
gingsmachines (af te leiden uit gegevens in het
logboek, zie ..).

6 Omstandigheden bemonsterde ruimte
Bij metingen in de binnenlucht wordt als eis
gesteld dat er in de bemonsterde ruimte tijdens
de meetperiode geen gebruik mag worden
gemaakt van oplosmiddelhoudende producten
omdat dit de meetwaarde kan beïnvloeden.

7 Het vastleggen van meetgegevens
Bij het uitvoeren van zowel binnen- als buiten-
luchtmetingen moeten in het meetrapport de
volgende gegevens worden vastgelegd:
• gemiddelde immissieconcentratie (zowel de

gemeten concentratie als de wijze van correctie
voor de bedrijfstijd van het textielreinigingsbe-
drijf en eventueel van de verblijfstijd van perso-
nen in de gevoelige objecten);

• concentratie  boven pas gelost textiel;
• duur van aanwezigheid personen in bemon-

sterde ruimte;
• wijze van ventilatie en tijdsduur van ventilatie

en verversingsgraad in de bemonsterde ruimte;
• aantal gereinigde charges over meetperiode;
• beladingsgraad machines;
• omstandigheden van droging (droogtijd,

droogtemperatuur);
• gemiddelde weerscondities over meetperiode.

2.1.4 Eisen aan de reinigingsmachine
Er wordt een onderscheid gemaakt in het reinigen
met  en het reinigen met andere alifatische kool-
waterstoffen.

Reinigen met PER
Bij het reinigen van  worden twee eisen aan 
de machine gesteld (voorschrift .. en .. van 
bijlage  van het besluit).
 Alle machines moeten per direct voorzien zijn 

van een diepkoelsysteem.
 Nieuwe machines (machines die na  april 

zijn geïnstalleerd) moeten zijn voorzien van een
poederloos filter (zie kader) alsmede van een voor-
ziening voor het dampvrij uitruimen van de
destilleerketel.

De extra kosten voor deze twee voorzieningen
bedragen circa % van de aanschaf van een nieuwe
machine.

Poederloos filter
Een poederloos filter heeft als functie om stofvormige
verontreinigingen te verwijderen en is dus niet gelijk aan
een koolfilter voor de adsorptie van PER-dampen. Het voor-
deel van een poederloos filter ten opzichte van een poeder-
filter is dat de poederloze filters minder vaak hoeven te
worden verwisseld dan de poederfilters waardoor er
minder gevaarlijk afval ontstaat. Een voorbeeld van een
poederloos filter is een doekenfilter. 

Reinigen met andere oplosmiddelen
Bij het reinigen met andere reinigingsmiddelen dan
 moet de machine zodanig zijn geconstrueerd dat
deze geschikt is voor het oplosmiddel en dat er
tijdens het reinigen geen oplosmiddel kan ontwijken
(voorschrift ..).

2.1.5 Eisen aan de wijze van ventilatie 
en de afvoer van ventilatielucht

Er worden eisen gesteld aan de wijze van ventilatie
(voorschrift ..) en aan de afvoer van de ventila-
tielucht (voorschrift ..). 
In de ruimte waar de reinigingsmachine staat moet
ventilatie aanwezig zijn door middel van een mecha-
nisch afzuigsysteem. Deze ventilatie moet minimaal
 minuten na beëindiging van de activiteiten waar-
bij -dampen vrij komen in werking blijven.
De ventilatielucht moet worden afgevoerd naar de
buitenlucht via een afvoerleiding die uitmondt op
ten minste  meter boven de hoogste daklijn van
binnen  meter gelegen bebouwing. Ook kan een
andere methode, mits goedgekeurd door het
bevoegd gezag, worden gebruikt.
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2.1.6 Eisen aan de constructie van 
de ruimten en het leidingsysteem

In het besluit worden eisen gesteld aan zowel de
constructie van de ruimten (voorschrift ..) als het
leidingsysteem (voorschrift ..). 
Binnen de inrichting of tussen de inrichting en
ruimten van gevoelige objecten maatregelen worden
getroffen om de verspreiding van dampen van
andere oplosmiddelen dan  zoveel mogelijk te
voorkomen. Het bevoegd gezag kan dit het makke-
lijkst controleren via een visuele inspectie. Eventueel
kunnen ook tracermethodes worden gebruikt.
Indien het bevoegd gezag van mening is dat ondui-
delijk is of aan dit voorschrift wordt voldaan, kan zij
via een nadere eis een meetverplichting aan het
bedrijf opleggen. 
Aan het leidingsysteem wordt als eis gesteld dat
leidingen die -damp kunnen bevatten gasdicht
zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen -damp 

2.1.7 Eisen aan de registratie 
van oplosmiddelen

Eisen aan de registratie van de in- en uitgaande stro-
men van oplosmiddelen zijn opgenomen in voor-
schrift .. van bijlage  van het besluit. Deze regi-
stratie kan gebruikt worden om aan te kunnen
tonen dat aan de producteis van  gram oplosmid-
del per kg gereinigd textiel wordt voldaan. Voor
verdere informatie hierover wordt verwezen naar
werkblad .

Daarnaast moeten volgens bijlage  van het besluit
in het logboek gegevens zijn vastgelegd over de
volgende onderwerpen:
• jaarproductie van in  gereinigde kleding;
• totale machinecapaciteit van -reinigings-

machines;
• aantal reinigingscharges in de -machines 

op jaarbasis.

Consequenties van eisen aan VOS-emissies
De eis aan de immissieconcentratie van , mg/m³
in niet tot de inrichting behorende in- of aanpan-
dige ruimten en ter plaatse van gevoelige objecten
betekent een aanscherping van de eisen voor zowel
nieuwe als reeds bestaande inrichtingen. Met de
huidige technieken van -reiniging kan aan deze
eis niet altijd worden voldaan. Er zijn twee richtin-
gen waarin oplossingen gezocht moeten worden om
toch aan de eisen te kunnen voldoen.
1 Alternatieve reinigingstechnieken en -stoffen 

Op korte termijn zijn geen goed uitvoerbare extra
emissiebeperkende technieken bij -machines
te verwachten. Wel zijn alternatieve reinigings-
methoden en -middelen in ontwikkeling. zoals:
• Natreiniging (reiniging met water);
• Reiniging met sub- of superkritische kool-

dioxide (CO₂);
• Reiniging met alifatische koolwaterstoffen

(aromaatvrij en niet gehalogeneerd);
• Reiniging met glycolethers (Rynex);
• Reiniging met CO₂.

2 Verplaatsing van bedrijfsvoering
Een ander manier om de immissie van  op
leefniveau te reduceren is het verplaatsen en
samenvoegen van kleinere textielreinigingsbedrij-
ven uit de bebouwde kom naar industrieterrei-
nen. De vestigingen in de winkelcentra kunnen
dan blijven fungeren als inzamel- en service-
locatie.
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2.2 Energiebesparing bij 
industriële natwasserijen

Inleiding
Industriële natwasserijen zijn energie-intensieve
bedrijven. Voor al deze bedrijven stelt het besluit
eisen aan energiebesparing. De eisen zijn te vinden
in onderdeel  van bijlage  van het besluit.
Een aantal bedrijven in de sector doet mee aan de
meerjarenafspraak energie-efficiency met het Minis-
terie van . Gezien het hoge energieverbruik per
bedrijf is uitgebreide aandacht voor energiebespa-
ring bij alle natwasserijen op zijn plaats, dus ook bij
de bedrijven die niet meedoen. De gemeente laat
zijn precieze aanpak ervan afhangen of een bedrijf
aan het convenant deelneemt.

Meerjarenafspraak energie-efficiency
Op  juni  is met  bedrijven (met in totaal
 vestigingen) een meerjarenafspraak energie-effi-
ciency afgesloten die op  januari  is afgelopen.
In  hadden de deelnemende bedrijven al een
efficiencyverbetering van % bereikt, tegen een
doelstelling van %. 
De bedrijven kunnen meedoen aan de tweede gene-
ratie meerjarenafspraak (-) die in  van start
gaat. In de - zullen bedrijven die energiebespa-
rende maatregelen treffen die zich in vijf jaar terug-
verdienen. Voor bedrijven die aan - meedoen
geldt rond het Besluit textielreinigingsbedrijven het
volgende:
 Op grond van - zendt het bedrijf zijn ener-

giebesparingsplan en het oordeel van Novem
daarover aan de gemeente. Een energiebespa-
ringsplan dat voldoet aan de criteria van - is
in principe voldoende invulling van de rapporta-
geverplichting in voorschrift .. van onderdeel
B van bijlage  van het besluit. De gemeente
beoordeelt of dit het geval is.

 Als het energiebesparingsplan volgens het oordeel
van Novem voldoet aan -, voldoet het
bedrijf met de uitvoering van het plan aan de eis
om rendabele energiebesparende maatregelen te
treffen in voorschrift .. van onderdeel  van
bijlage  van het besluit. De gemeente zal in het
algemeen geen gebruik hoeven te maken van de
mogelijkheid om nadere eisen op te leggen om
energiebesparende maatregelen af te dwingen.
Wel is het mogelijk dat de gemeente op grond
van een totaaloordeel over de milieubelasting van
het bedrijf prioriteit geeft aan bepaalde maatrege-
len, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen
die ook leiden tot waterbesparing of verbetering
van de afvalwatersituatie (zie bijvoorbeeld maat-
regel , bijlage ).

Voor meer informatie over - kan contact
worden opgenomen met Novem-helpdesk 
()  .

Bedrijven die niet aan de meerjarenafspraak
deelnemen
De meerjarenafspraak is bepalend voor de stand der
techniek rond energiebesparing bij natwasserijen.
De gemeente beoordeelt de inspanning van bedrij-
ven die niet aan het convenant deelnemen. Deze
zullen moeten laten zien dat ze een vergelijkbare
inspanning leveren om hun energieverbruik te
verminderen. Daarvoor biedt dit informatieblad een
aantal hulpmiddelen.
In bijlage  is een overzicht gegeven van energiebe-
sparende maatregelen die vaak toepasbaar zijn. Een
deel daarvan is in te passen in de normale bedrijfs-
voering, maar de belangrijkste maatregelen komen
pas bij renovatie of nieuwbouw in aanmerking.
Werkblad  geeft een model voor analyse van het
energieverbruik en het opstellen van een warmteba-
lans.
Afhankelijk van het moment (renovatie/nieuwbouw
of normale bedrijfsvoering) zal de gemeente om
andere gegevens vragen.

1 Normale bedrijfsvoering
De gemeente kan om de volgende gegevens
vragen:

 Het moment van de eerstvolgende renovatie;
 Een analyse van het energieverbruik 

(werkblad );
 Een overzicht van genomen en te nemen good

housekeeping maatregelen (zie ook bijlage , );
 Een overzicht van de genomen en te nemen tech-

nische maatregelen (zie ook bijlage , –).

2 Renovatie of nieuwbouw
De gemeente kan om de volgende gegevens
vragen:

 Een analyse van het energieverbruik 
(werkblad );

 Een warmtebalans voor het bedrijf (werkblad );
 Op grond van de warmtebalans een inschatting

van de haalbaarheid van hergebruik van warm
afvalwater (zie bijlage , ) en andere vormen van
hergebruik van restwarmte;

 Aanvullend daarop een inschatting van de haal-
baarheid van de andere maatregelen uit bijlage .
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Oordeel gemeente
De gemeente beoordeelt op grond van de ontvangen
gegevens of het bedrijf inderdaad die energiebespa-
rende maatregelen treft die rendabel zijn. Uit de
gegevens moet dus blijken dat het bedrijf de ambitie
heeft maatregelen met een terugverdientijd tot en
met vijf jaar uit te voeren, en op een natuurlijk
moment in de bedrijfsvoering te kijken naar verder-
gaand hergebruik van warm afvalwater en andere
bronnen van restwarmte.
Als de gemeente van mening is dat de inspanning en
ambitie van het bedrijf voldoende zijn, zal het in het
algemeen geen gebruik hoeven te maken van de
mogelijkheid om via nadere eisen energiebesparende
maatregelen op te leggen. Wel is het mogelijk dat de
gemeente op grond van een totaaloordeel over de
milieubelasting van het bedrijf prioriteit geeft aan
andere maatregelen, bijvoorbeeld energiebesparende
maatregelen die ook leiden tot waterbesparing of
verbetering van de afvalwatersituatie.
Als de gemeente onvoldoende gegevens krijgt, of van
mening is dat de inspanning van het bedrijf onvol-
doende is, kan deze gebruik maken van de mogelijk-
heid om nadere eisen op te leggen om rendabele
energiebesparende maatregelen of het onderzoek
naar hergebruik van warmte af te dwingen.
Het is voor een industriële natwasserij verstandig
om tijdig contact te leggen met de gemeente om
afspraken te maken over de consequenties van het
besluit, de inspanningen en de te leveren gegevens.

2.3 Afvalpreventie

Toetsingscriteria en voorschriften
Voor het onderwerp afvalpreventie is geen expliciete
voorwaarde gesteld met betrekking tot de hoeveelhe-
den afval. Dit betekent dat in principe ieder bedrijf
aan het volgende voorschrift moet voldoen:

• Het ontstaan van afval wordt zoveel mogelijk 

voorkomen of beperkt.

Voor dit voorschrift geldt het ‘redelijkheidsprincipe’.
Dit houdt in, dat alleen die mogelijkheden kunnen
worden verlangd, waarvan verwacht wordt dat u
deze redelijkerwijs kan invoeren. Het al dan niet
moeten invoeren van bepaalde mogelijkheden hangt
in principe af van uw specifieke situatie. 

De gemeente kan besluiten tot het stellen van
nadere eisen voor in te voeren maatregelen, maar
ook tot het laten uitvoeren van een onderzoek. Van
een verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek
zal alleen sprake zijn in specifieke situaties, waarbij
niet duidelijk is wat de reeds getroffen maatregelen
inhouden of wat hun effect is. Voordat een
gemeente zal overgaan tot het opleggen een onder-
zoek, zal zij nagaan of niet reeds onderzoeksresulta-
ten voorhanden zijn. Voordeel van een onderzoek
naar de mogelijkheden van afvalpreventie is dat een
goed inzicht wordt verkregen in mogelijke verbete-
ringen, waarmee interessante besparingen kunnen
worden behaald. 
De nadere eisen voor in te voeren maatregelen
moeten gezien worden als een stok achter de deur
voor diegenen die niet voldoende invulling geven
aan hun eigen verantwoordelijkheid tot het nemen
van maatregelen. 

Stappenplan afvalpreventie
Voor afvalpreventie is het van groot belang dat u
naast de hoeveelheden en soorten afval de belang-
rijkste oorzaken van het ontstaan van uw afvalstof-
fen in beeld brengt en analyseert. Door eerst na te
gaan waardoor de afvalstoffen ontstaan, kan eenvou-
diger gezocht worden naar mogelijkheden voor
verbetering. 

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor verbetering
is het ook interessant om te weten wat nu de échte
kosten van uw afvalstoffen zijn. Hiervoor zult u
naast de bepaling van de kosten voor het afvoeren
(externe kosten) ook na moeten gaan wat de interne
kosten zijn. 
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Denk bij deze interne kosten bijvoorbeeld aan het
verlies aan grond- en hulpstoffen. Tenslotte is al het
afval ooit ingekocht en heeft u bijvoorbeeld net zo
veel betaald voor resthoeveelheden als voor reini-
gingsmiddelen die wel gebruikt zijn. 
Om de hoeveelheid afval bij uw bedrijf te verminde-
ren, kunt u de volgende stappen doorlopen:

Overzicht afvalpreventie
In bijlage  is een groot aantal mogelijkheden voor
afvalpreventie uitgewerkt. Voor specifieke preventie-
maatregelen voor kantoorgebouwen wordt verwezen
naar het informatieblad Kantoorgebouwen (R).
Bedrijven die een eigen wagenpark bezitten vinden
meer preventiemaatregelen in het informatieblad
Inrichtingen voor motorvoertuigen (R). Beide
bladen zijn te downloaden van www.infomil.nl.

2.4 Afvalscheiding

Toetsingscriteria en voorschriften
Afvalscheiding heeft betrekking op alle afvalstoffen
die bij de bedrijfsvoering vrijkomen. Het doel van
afvalscheiding is hergebruik¹. Wanneer hergebruik
binnen uw bedrijf niet mogelijk is, kan extern herge-
bruik plaatsvinden door afvalstoffen te scheiden aan
de bron of door een vorm van nascheiding toe te
passen. Daarbij leidt scheiding aan de bron veelal tot
het beste resultaat. In het besluit is het volgende
voorschrift opgenomen:

• Afvalstoffen moeten worden gescheiden, gescheiden

gehouden en gescheiden afgevoerd, tenzij dat 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden.

In de praktijk betekent dit dat bedrijfsafval zoveel
mogelijk gescheiden moet worden gehouden en
gescheiden moet worden afgeven. Alleen voor die
afvalstromen waarin dat een (financiële) inspanning
zou vergen die niet meer redelijk kan worden
genoemd, kan van afvalscheiding worden afgezien.
Als richtsnoer hiervoor kan worden aangehouden
dat meerkosten tot € ,– per ton als redelijk
kunnen worden beschouwd. 

Nascheiding is alleen toegestaan voor zover daarmee
ten minste een gelijkwaardig hergebruikresultaat
wordt behaald als met scheiding aan de bron. 
Dit dient vooraf te worden aangetoond.
Mengsels van afvalstoffen komen veelal niet in
aanmerking voor hergebruik en moeten worden
verbrand (het storten van deze afvalstoffen is verbo-
den). Het verbranden van afval kost ca. € ,– per
ton, terwijl in veel gevallen de kosten van hergebruik
(veel) geringer zijn. De kosten van hergebruik zullen
bovendien vanwege schaalvergroting door de toene-
mende mate van hergebruik in de toekomst nog
verder dalen. Dit betekent dat het gescheiden
houden èn afgeven van uw bedrijfsafvalstoffen in
veel gevallen rendabel zal zijn of slechts tegen
geringe meerkosten kan plaatsvinden. 

Papier- en kartonafval, kunststofafval, glasafval,
textielafval en wit- en bruingoed komen in elk geval
voor afvalscheiding in aanmerking. Bij het vrijko-
men van metaalafval en houtafval geldt dat in speci-
fieke situaties deze stromen ook voor verplichte
afvalscheiding in aanmerking komen. 
Naast deze afvalstromen kunnen er bij nog meer
afvalstoffen vrijkomen. Ook voor deze afvalstoffen
wordt verwacht dat deze, indien dat redelijk is,
gescheiden worden gehouden en afgegeven.
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Stap 
Breng uw afvalsituatie in
kaart (soorten en hoeveelhe-
den afval, kosten, bronnen
en oorzaken van ontstaan)
(werkblad  kunt u gebrui-
ken om een analyse te maken
van de verschillende afvals-
tromen)

Stap 
Probeer het vrijkomen van
afvalstoffen zoveel mogelijk
te voorkomen door bijvoor-
beeld een beter inkoopbeleid
of door gebruik te maken
van retourverpakkingen.

Stap 
Probeer door het zorgvuldig
werken met grondstoffen en
producten verspilling,
beschadiging en bederf te
voorkomen. 

Stap 
Probeer afvalstoffen binnen
uw organisatie opnieuw te
gebruiken. 

¹ In de Wet milieubeheer
wordt gesproken van
nuttige toepassing. Hier-
onder wordt verstaan
produkt- of materiaal-
hergebruik of de toepas-
sing als brandstof.



In bijlage  zijn voor de verschillende fracties de
belangrijkste mogelijkheden voor afvalscheiding
uitgewerkt en wordt tevens een indicatie gegeven
van de gevallen waarin scheiding in redelijkheid mag
worden verwacht.

Gevaarlijke afvalstoffen
Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt de verplichting
om deze te allen tijde gescheiden te houden en
gescheiden af te geven. De belangrijkste gevaarlijke
afvalstoffen zijn in bijlage  onder  aangegeven.
Voor deze afvalstoffen is er dus geen sprake van een
criterium als ‘redelijkerwijs’, maar geldt de verplich-
ting altijd. Indien een partij niet-gevaarlijke afval-
stoffen is vermengd met gevaarlijke afvalstoffen,
wordt de gehele partij als het veel duurder te verwer-
ken gevaarlijk afval aangemerkt. 
Om de verschillende afvalstoffen gescheiden te
houden en gescheiden af te geven, zullen voorzie-
ningen moeten worden getroffen. Welke voorzienin-
gen dit zijn, kan het beste in overleg met de inzame-
laar of branchevereniging worden bepaald. Zij
kunnen adviseren over de keuze van voorzieningen,
zodat zo kosteneffectief mogelijk aan de verplichting
tot afvalscheiding kan worden voldaan. 

Tip ▼

Werk bij afvalscheiding waar mogelijk samen met andere
bedrijven of instellingen in de buurt. Mogelijk kunt u door
deze samenwerking gunstiger tarieven, condities en
service bij een inzamelaar of verwerker bereiken. Let op:
het uitwisselen van afval, afval van bedrijf a wordt grond-
stof voor bedrijf b, is niet zonder meer toegestaan. Als dit
voor uw bedrijf interessant is overleg dit dan eerst met de
milieuafdeling van uw gemeente. 

Stappenplan afvalscheiding
Om zoveel mogelijk afvalstoffen te kunnen aanbie-
den voor hergebruik of voor een specifieke verwer-
king (m.n. gevaarlijk afval) en daarmee de (dure)
ongescheiden afvalstroom te verminderen, kunnen
de volgende stappen worden doorlopen:

Overzicht afvalscheiding
In bijlage  worden per afvalstof naast de mogelijk-
heden en de toepassingscriteria voor afvalscheiding
ook een paar handige tips en een uitgebreid over-
zicht van informatiebronnen gegeven. 

Overzicht Afvalscheiding

Afvalstof Nummer in bijlage 3
Gevaarlijk afval S1
Papier- en kartonafval S2
Kunststofafval inclusief folies S3
Textielafval S4
Wit- en bruingoed S5
Glasafval S6
Metaalafval S7
Houtafval S8
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Stap 
Breng de afvalsituatie in
kaart (soorten en hoeveelhe-
den afval, kosten, scheidings-
percentages, oorzaken niet
optimale scheiding). Werk-
blad  kan worden gebruikt
om een analyse te maken van
de verschillende afvalstro-
men]

Stap 
Probeer d.m.v. een preven-
tieve aanpak (zie paragraaf
.) de hoeveelheid afval per
stroom zoveel mogelijk te
beperken. 

Stap 
Bepaal (eventueel in overleg
met uw gemeente of inzame-
laar) welke afvalstromen
voor afvalscheiding in
aanmerking komen en houd
vervolgens de (verplicht) te
scheiden afvalstoffen zoveel
mogelijk apart (bij voorkeur
reeds bij het ontstaan van de
afvalstroom).

Stap 
Plaats voldoende voorzienin-
gen (bijvoorbeeld bakken
voor papierafval, zakken
voor kunststofafval, etc.) en
geef gerichte voorlichting
aan betrokkenen (bijvoor-
beeld door het ophangen van
korte instructies bij de
verschillende machines) om
de afvalscheiding te optima-
liseren.

Stap 
Bied afvalstromen geschei-
den aan, zodat hergebruik
mogelijk is. Overleg hiervoor
met de inzamelaar(s) of ga na
of het mogelijk is om de
gescheiden afvalstromen
(bijvoorbeeld pallets,
beschermingsmateriaal van
piepschuim, etc.) mee terug
te geven aan de groothandel
of leverancier. 



2.5 Bodembescherming

Bodembescherming is overal nodig waar met
bodemverontreinigende stoffen wordt gewerkt of
waar bodemverontreinigende stoffen worden opge-
slagen. De belangrijkste activiteit die bodemveront-
reiniging kan veroorzaken bij een textielreinigings-
bedrijf is het werken met  en andere
oplosmiddelen. Maar ook bij op- en overslag van
onthardingszouten en op- en overslag van andere
gevaarlijke stoffen kan bodemverontreiniging
ontstaan. 
Bodembescherming heeft als doel te voorkomen dat
bodemverontreinigende (vloei)stoffen in de bodem
terechtkomen. Het Besluit Textielreinigingsbedrij-
ven milieubeheer geeft aan welke activiteiten
bodembedreigend zijn. In zijn algemeenheid geldt
dat alle stoffen die bij bedrijfsmatige activiteiten
worden gebruikt bodembedreigend zijn tenzij het
tegendeel overtuigend kan worden aangetoond. In
geval van twijfel zal in gezamenlijk overleg tussen
bedrijf en bevoegd gezag vastgesteld moeten worden
of er sprake is van een bodembedreigende situatie.
Dit kan gebeuren aan de hand van de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activi-
teiten ().
Het besluit stelt twee soorten eisen aan bodem-
bedreigende activiteiten:
• bodemonderzoek bij start en beëindiging van 

een bedrijf(sactiviteit);
• bodembescherming tijdens de lopende 

bedrijfsvoering. 
Tenslotte geeft het besluit de gemeente de mogelijk-
heid in specifieke gevallen een nadere eis te stellen.

Bodemonderzoek 
Het besluit schrijft in de volgende situaties een
bodemonderzoek voor:

• Nulsituatiebodemonderzoek bij start bedrijf(sactiviteit)

‘Bij de melding wordt de rapportage van een onderzoek
naar de nulsituatie van de bodem gevoegd. Het onder-
zoek naar de nulsituatie richt zich uitsluitend op de stof-
fen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedrei-
ging voor de bodemkwaliteit vormen en op de plaatsen
waar bodembedreigende handelingen plaatsvinden dan
wel zullen plaatsvinden.’

• Eindsituatiebodemonderzoek bij beëindiging

bedrijf(sactiviteit)

‘Degene die voornemens is de inrichting of een gedeelte
daarvan buiten werking te stellen, meldt dit voornemen
voor het beëindigen aan het bevoegd gezag. In geval
van het buiten werking stellen van de inrichting of een
gedeelte daarvan, wordt een onderzoek naar de eindsi-
tuatie van de bodem uitgevoerd. Het onderzoek richt
zich uitsluitend op die plaatsen waar bodembedrei-
gende handelingen hebben plaatsgevonden en op de
stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een
bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen. Uiterlijk
binnen vier weken na het tijdstip van het buiten gebruik
stellen wordt het bevoegd gezag in kennis gesteld van
de resultaten van het onderzoek.’

Nul- en eindsituatiebodemonderzoek zijn voorge-
schreven om vast te kunnen stellen of tijdens de
bedrijfsvoering de bodem verontreinigd is geraakt.
Nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek zijn
strikt aan elkaar verbonden: een (eventueel) verschil
tussen de onderzoeksresultaten geeft aan of er door
de betreffende activiteit bodemverontreiniging is
ontstaan. Bij een nulsituatiebodemonderzoek hoort
dus altijd een identiek eindsituatiebodemonderzoek
(en vice versa), immers, alleen dan is constateren van
verschil in bodemkwaliteit mogelijk. 

Bij het nulsituatiebodemonderzoek wordt de kwali-
teit van de bodem bij aanvang van de bedrijfsactivi-
teit als referentieniveau vastgelegd. Daarmee wordt
een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op
toekomstige bodemverontreiniging voortkomend
uit de bodembedreigende activiteiten die op de loca-
tie plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk dat het
nulsituatiebodemonderzoek uitgevoerd wordt op die
plaatsen waar bodembedreigende activiteiten
worden uitgevoerd en dat analyses worden uitge-
voerd op de bodemverontreinigende stoffen die
gebruikt worden. Het bedrijf is na beëindiging van
de bedrijfsactiviteit verantwoordelijk voor het oprui-
men van de verontreiniging die er sinds het nulsitu-
atiebodemonderzoek is ontstaan als gevolg van de
bedrijfsactiviteit.

Het gaat bij het nulsituatiebodemonderzoek niet om
het opsporen van historische verontreinigingen. Het
opsporen van historische verontreinigingen moet
wel gebeuren in het kader van het besluit verplicht
bodemonderzoek (ook wel bekend onder de naam
besluit Verbond of -operatie). Het kan zijn dat er
voor de inrichting nog een bodemonderzoek moet
worden uitgevoerd in het kader van dat besluit
verplicht bodemonderzoek of dat er al een bodem-
onderzoek is uitgevoerd. Indien dit het geval is,
verdient het aanbeveling dit bodemonderzoek af te
stemmen met het nulsituatiebodemonderzoek.
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Het protocol ‘Bodemonderzoek Milieuvergunning
en ’ Sdu,  beschrijft zowel de strategie voor
nulsituatiebodemonderzoek als voor onderzoek naar
historische verontreiniging. Daarnaast geeft de 
nadere informatie over nulsituatie- en eindsituatie-
bodemonderzoek.

Bodembeschermende voorzieningen
In het besluit is de volgende eis opgenomen;

Een bodembeschermende voorziening of maatregel
voldoet aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd 
in de NRB.

In de  wordt met bodemrisicocategorie 
bedoeld dat de bodembeschermende maatregelen en
voorzieningen op een zodanig niveau zijn dat de
kans op bodemverontreiniging verwaarloosbaar is.

In het besluit zijn voor specifieke activiteiten die
plaatsvinden in een textielreinigingsbedrijf bodemri-
sico categorie -maatregelen nader uitgewerkt in
voorschriften (zie onderstaande tabel). Indien
voldaan wordt aan de voorschriften uit het besluit is
er sprake van verwaarloosbaar risico. 
De eisen die het besluit stelt aan bodembedreigende
activiteiten komen in het algemeen op het volgende
neer: ‘gemorste en/of gelekte (vloei)stoffen moeten
worden opgevangen zodat ze niet in de bodem
terechtkomen. Daarnaast moeten de opvangvoorzie-
ningen regelmatig schoongemaakt en geïnspecteerd
worden zodat vloeistoffen niet alsnog in de bodem
terecht kunnen komen. Ook moet regelmatig
gecontroleerd worden of er geen lekkages optreden.’
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Activiteit

• Reinigen met PER 
• Reinigen met andere

oplosmiddelen dan
PER

Opslag of overslag 
van zout

Opslag of overslag,
bewerking en verwer-
king van gevaarlijke 
stoffen 

Te treffen voorzieningen en maatregelen

• de reinigingsmachine is opgesteld boven een vloeistofdichte vloer- of voorziening;
• de vloeistofdichtheid wordt beoordeeld door een deskundig inspecteur zoals bedoeld in

CUR/PBV-Aanbeveling 44, de deskundig inspecteur is daartoe gecertificeerd door een door
de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling2

• bij goedkeuring wordt door de deskundig inspecteur een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voor-
ziening afgegeven. De keuringstermijn wordt door de deskundig inspecteur vastgesteld.
Degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een globale visuele controle met
regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer. De frequentie van deze controle wordt door de
deskundig inspecteur vastgesteld.

• de voorziening wordt regelmatig schoongemaakt en verkeert in een goede staat van onder-
houd, gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden direct opgeruimd;

• degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op waarin tenminste wordt aangege-
ven wanneer en op welke wijze de opslagplaats, de emballage en de vloeistofdichte vloer
worden gecontroleerd op lekkages, vloeistofdichtheid en bodembeschermende aspecten. 
De gedragsvoorschriften zijn zodanig aanwezig dat iedereen daarvan op eenvoudige wijze
kennis kan nemen. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de gedragsregels
worden nageleefd.

• de overslag geschiedt op zodanige wijze dat geen zout in de bodem kan geraken

• werkzaamheden met vloeibare of visceuze gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen
vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening (lekbak)

• indien zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen worden opgesla-
gen moet de opslagvoorziening 100% van de opgeslagen vloeistoffen kunnen opvangen;

• indien andere gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen, is de
inhoud van de bak ten minste gelijk aan de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeer-
derd met 10% van de overige opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen.

• de bak is permanent tegen inregenen beschermd
• de voorziening wordt regelmatig schoongemaakt en verkeert in een goede staat van onder-

houd, gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden direct opgeruimd;
• degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op waarin tenminste wordt aangege-

ven wanneer en op welke wijze de opslagplaats, de bodembeschermende voorziening en de
emballage worden gecontroleerd op lekkages en bodembeschermende aspecten. De gedrags-
voorschriften zijn zodanig aanwezig dat iedereen daarvan op eenvoudige wijze kennis kan
nemen. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de gedragsregels worden 
nageleefd.

• zie in verband met voorschriften omtrent veiligheid ook de richtlijn CPR 15-1

2 Een vloeistofdichte vloer die

is aangelegd voor 1 april

1990 moet voor 1 april 2004

beoordeeld worden op vloei-

stofdichtheid.

Een vloeistofdichte vloer die

is aangelegd tussen 1 april

1990 en 1 jan 2001 moet

voor 1 april 2007 beoor-

deeld worden op vloeistof-

dichtheid



Vloeistofdichte voorziening
De term ‘vloeistofdicht’ zoals gebruikt in de besluit
kan als volgt worden gedefinieerd:

Een vloeistofdichte voorziening is een vloer of verharding
waarvan een geldige ‘PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voor-
ziening’ bestaat.

PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening
Een voorziening is vloeistofdicht als een vloeistof die
op de vloer of verharding terecht komt de onderkant
van de vloer of verharding niet bereikt. Met andere
woorden: de vloeistof mag wel in de vloer of verhar-
ding indringen, maar mag de onderzijde niet 
bereiken. 

Om aan te tonen of een voorziening vloeistofdicht is
moet deze gekeurd worden. /-Aanbeveling
 beschrijft de procedure voor het uitvoeren van
een inspectie naar de vloeistofdichtheid van een
voorziening. De aanbeveling bevat eisen en regels
om te beoordelen of een voorziening als vloeistof-
dicht kan worden aangemerkt. Daarnaast is in de
aanbeveling vastgelegd dat de inspectie moet
worden uitgevoerd door een deskundig inspecteur³.
Wordt de voorziening als vloeistofdicht beoordeeld
dan geeft de deskundig inspecteur een ‘-Verkla-
ring Vloeistofdichte Voorziening’ af (Een voorbeeld
verklaring is opgenomen in bijlage ). De Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening heeft maar een beperkte
geldigheid. In de verklaring is een keuringstermijn
opgenomen. De verklaring is geldig tot het einde
van de in die verklaring aangegeven keuringster-
mijn. Er is geen algemene periode aan te geven voor
de keuringstermijn. Bij het vaststellen van de
keuringstermijn gelden criteria als de periode waar-
over de vloer of verharding reeds in gebruik is, het
beoogde gebruik, de geconstateerde vloeistofindrin-
ging op het moment van de inspectie, en de conditie

van de vloer op het moment van inspectie. 
De ondernemer kan door schoon en netjes te
werken en door het voorkomen van extreme belas-
tingen op de vloer de levensduur van de vloer
verlengen, de keuringstermijn kan dan langer zijn
dan bij een vloer die veel te verduren heeft. 
Het bezit van een -Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening ontslaat het bedrijf niet van haar eigen
rol in het beheer en onderhoud van de voorziening.
Het is belangrijk dat de gebruiker van de vloer of
verharding regelmatig zelf controleert of deze gebre-
ken vertoont. /-Aanbeveling  bevat een
checklist voor bedrijfsinterne controle. Een voor-
beeld hiervan is opgenomen in bijlage . De inspec-
teur geeft aan hoe zo’n interne controle plaats moet
vinden. De resultaten van de controles moeten
bewaard worden in een logboek, en worden door de
inspecteur gebruikt bij de volgende inspectie. De
door de ondernemer zelf uit te voeren interne
controle heeft een waarschuwingsfunctie. Gebreken,
scheuren e.d., zijn aanleiding voor eerdere 
herkeuring.

Financiële aspecten
Vloeistofdichte voorzieningen (met verklaring vloei-
stofdichte voorziening) zijn zowel in de  als in
de  lijst opgenomen. Op de  lijst  staan
aanpassingen aan bestaande voorzieningen om deze
vloeistofdicht te maken voor een investeringsaftrek
van % op de lijst, nieuwe vloeistofdichte voorzie-
ningen komen in aanmerking voor een investerings-
aftrek van %. In de toekomt zullen deze percenta-
ges lager worden. Raadpleeg dus altijd de meest
recente lijst. Zie ook de paragraaf over financiële
aspecten in hoofdstuk  van dit informatieblad.

Nadere eisen
Het besluit biedt de gemeente de mogelijkheid
nadere eisen te stellen voor de volgende activiteiten;
• de plaats van de reinigingsmachine voor  of

andere oplosmiddelen; 
• werkzaamheden met vloeibare of viskeuze gevaar-

lijke stoffen of brandbare vloeistoffen; 
Dit zijn bedrijfsonderdelen waarvoor met de in het
besluit beschreven voorzieningen en maatregelen
een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging
wordt gerealiseerd. Voor de uitwerking van de
nadere eisen verwijst het besluit naar de . De
gemeente kan van deze mogelijkheid gebruik maken
als zij de voorgeschreven voorzieningen en maatre-
gelen niet redelijk of doelmatig acht.
Wat kan een nadere eis inhouden? De in het besluit
voorgeschreven aanpak leidt immers al tot een
verwaarloosbaar risico. Bij verwaarloosbaar risico
zijn volgens de  extra maatregelen en/of aanvul-
lende voorzieningen zoals bijvoorbeeld monitoring
niet nodig. Toepassen van de  zal dan ook in het
algemeen niet tot zwaardere eisen leiden. Wel tot
alternatieve voorzieningen en maatregelen, mits die
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³ Op het moment van schrijven van dit informatieblad is de
procedure voor het verkrijgen van een ‘-Verklaring Vloeistof-
dichte Voorziening’ en de certificering van deskundige inspec-
teurs in de laatste fase beland. Binnen afzienbare tijd zal een
systeem in werking treden waarbij de Stichting  /  de
registratie van afgegeven verklaringen regelt. Zolang dit systeem
nog niet operationeel is kunnen verklaringen worden afgegeven
op aanvraag van deskundige inspecteurs die voldoen aan de
kwalificaties die zijn vastgelegd in Kiwa/-Rapport  en
deelnemen in de Stichting  / . Deze deskundig inspec-
teur dient onafhankelijk te zijn van het bedrijf waar de vloeistof-
dichte voorziening ligt, het bedrijf dat eventuele herstelmaatre-
gelen uitvoert en de betrokken overheid die vanwege de
regelgeving bevoegd gezag is. In oktober  is   vastge-
steld ‘Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het  procescer-
tificaat voor Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen’.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de
Stichting  /

e-mail secretariaat@odivdv.nl, website www.odivdv.nl, 
telefoon ()  of het , e-mail info@nibv.nl,
website www.bodembescherming.nl, telefoon ()  .



in effectiviteit even doelmatig zijn bij het inperken
van het risico op bodemverontreiniging. De 
kent soms alternatieven voor een vloeistofdichte
vloer. Of dit in een bepaalde situatie zou kunnen, en
zo ja hoe, is in algemene zin niet te zeggen. Door-
gaans zijn die alternatieven niet van toepassing op de
onder het besluit vallende bedrijfssituaties, maar als
de bedrijfsvoering en de aard en hoeveelheid van de
gebruikte stoffen sterk afwijken ten opzichte van de
gemiddelde situatie kan een alternatieve aanpak in
een nadere eis worden verwoord. De alternatieve
aanpak zal wel (gelet op voorschrift .. ‘een
bodembeschermende voorziening of -maatregel
voldoet tenminste aan bodemrisicocategorie ’) een
verwaarloosbaar bodemrisico () moeten opleveren.

2.6 Afvalwater

Chemische wasserijen
In voorschrift .. is een concrete concentratie-eis
voor  in het te lozen afvalwater van , mg/l
opgenomen. Op grond van voorschrift .. moeten
de reinigingsmachines voorzien zijn van een diep-
koelsysteem. Met een goed werkende diepkoelinstal-
latie is de concentratie-eis van , mg/l  is het
afvalwater goed realiseerbaar.
Indien gereinigd wordt met andere oplosmiddelen
kunnen op grond van voorschrift .. onder b
nadere eisen gesteld worden ten aanzien van de
concentratie van dat oplosmiddel in het te lozen
afvalwater. Die norm zal afhangen van het soort
oplosmiddel.

Natwasserijen
Bij natwasprocessen ontstaat afvalwater met een
relatief hoge temperatuur doordat gewassen wordt
bij temperaturen van ° tot °C. In het algemeen
mag geen afvalwater op het riool geloosd worden dat
warmer is dan °C. Bovendien is lozing van afval-
water met deze temperatuur verspilling van energie.
Door toepassing van de zogenaamde Pozzi-warmte-
wisselaar wordt de aanwezige warmte in het afvalwa-
ter gebruikt voor opwarming van het ingenomen
water (maatregel , bijlage ). Het afvalwater wordt
hiermee op een acceptabele temperatuur voor lozing
gebracht en er wordt tevens bespaard op de energie-
kosten. Bij een afvalwatertemperatuur van °C
heeft deze maatregel reeds een terugverdientijd van
iets meer dan twee jaar.
In de praktijk is het dus niet nodig afvalwater het
een hogere temperatuur dan °C te lozen. In het
algemeen zal deze maatregel zelfs rendabel zijn voor
de ondernemer in verband met de energiekosten.
Een nog betere maatregel is hergebruik van het
afvalwater, Het afvalwater wordt hierbij, op de
temperatuur waarbij het uit de wasmachine komt,
door middel van membraanfiltratie gezuiverd waar-
door het hergebruikt kan worden voor het waspro-
ces (maatregel , bijlage ). Er vindt hierbij slechts
een beperkte lozing van afvalwater plaats en de ener-
gie wordt optimaal gebruikt.
In sommige wasserijen wordt dermate vuil textiel
gereinigd dat het ontstane afvalwater niet meer
ongezuiverd op de riolering geloosd kan worden.
Voorbeeld is met olie vervuild textiel dat tot gevolg
heeft dat het afvalwater onacceptabele hoeveelheden
olie bevat. Gebruikelijke norm aan olie in het te
lozen afvalwater voor dit soort processen is 
 mg/l. Het bevoegd gezag kan op grond van
voorschrift .. nadere eisen stellen, indien de
ondernemer ten aanzien van deze aspecten in
gebreke blijft.
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Bijlage 1
Energiebesparende bij industriële natwasserijen

Een overzicht van maatregelen voor procesoptimalisatie bij industriële
natwasserijen is te vinden in de Factsheets energie-efficiency 
Industriële natwasserijen van EnergieNed en Novem (september 1998,
DV3.3.62). Deze publicatie is gratis te bestellen bij Novem telefoon
(046) 420 22 50.

Procesmaatregelen

E0 Optimalisatie procesvoering
Alvorens te kijken naar de technische maatregelen moet het proces
geoptimaliseerd zijn. Onderdelen daarvan zijn in ieder geval:
• Bij voordrogen voor mangelen juiste voordroogtijd kiezen 

(optimum tussen  en  minuten)
• Instelling recirculatie gasdroger periodiek controleren
• Drogers optimaal beladen; als bij een gasdroger de belading

afneemt van  naar % stijgt het gasverbruik van , naar 
, m³/kg restvocht.

• Drogen tot % restvocht (zie ook )
• Mangel en tunnelfinisher optimaal beladen. Optimum is %

oppervlaktebezetting. Pas als mangel of tunnelfinisher regelmatig
op onderbezetting draaien de logistiek aan zodat ze uitgezet
kunnen worden als er geen bezetting is.

• Afzuiging bij de mangel optimaliseren door hem per rol op het
vochtgehalte af te stemmen.

E1 Hergebruik van warm water
• Omschrijving: Voor hergebruik van het verontreinigde waswater is

een filter nodig. Membraanfiltratie van het warme afvalwater
levert de hoogste besparing van water en energie op. Om bacterio-
logische problemen te voorkomen wordt inweekwater apart
behandeld.

• Kosten en baten: Voor een grote wasserij ( ton wasgoed per
week) is de totale investering in een nieuwbouwsituatie ongeveer
€ .. Een besparing van % op het watergebruik en %
op het energieverbruik voor het wassen is haalbaar. De pompen
voor de membraanfiltratie zorgen voor extra elektriciteitsverbruik
(ca. – kWh per m³ water). Als de temperatuur van het spoelwa-
ter toeneemt en het wasgoed met een wat hogere temperatuur naar
de droger gaat, verbruikt het drogen vervolgens minder energie
(tot % besparing). Daarnaast wordt bespaard op wasmiddelen
en lozingskosten. In het voorbeeld, waarbij de maatregel bij een
bedrijfsrenovatie werd uitgevoerd, kwam de terugverdientijd op
minder dan twee jaar.

• Toepasbaarheid: Bij nieuwbouw of renovatie van de wasserij.
• Verder informatie: Over het voorbeeldproject Rentex Steijn BV

Elsloo of Novem.

E2 Warmteterugwinning uit afvalwater
• Omschrijving: Uit het afvalwater van het wassen kan warmte terug-

gewonnen worden voor het opwarmen van het ingenomen water.
Vanwege de aanwezigheid van pluizen, vuil en wasmiddel is een
speciale warmtewisselaar de Pozzi-warmtewisselaar, nodig.

• Kosten en baten: Voor een wasbuis van  ton wasgoed per uur is een
investering van ca. € . nodig. Bij . bedrijfsuren per jaar
en een waterdebiet van  m³/uur is de besparing per jaar .

m³ aardgas.

• Toepasbaarheid: Bij continu-wasproces, terugverdientijd minder
dan  jaar bij inkomend water kouder dan °C, afvalwatertempe-
ratuur groter dan °C.(: lozing van afvalwater met een tempe-
ratuur van meer dan °C is in het algemeen niet toegestaan, zie
het hoofdstuk afvalwater. Als het afvalwater teruggekoeld moet
worden om aan deze norm te voldoen ligt hergebruik van warmte
voor de hand.) 

• Verder informatie: Bij de installateur.

E3 Gasgestookte drogers
• Omschrijving: Een gasgestookte droger heeft een kortere droogtijd

en verbruikt minder energie dan een stoomgestookte. Dat komt
omdat een gasgestookte droger geen transport- en stilstandverlie-
zen heeft. Een nieuwe gasgestookte droger hoort voorzien te zijn
van droogluchtrecirculatie en eindpuntsbepaling (zoals omschre-
ven in ).

• Kosten en baten: Meerkosten (t.o.v. stoom) voor een gasgestookte
 kg trommel zijn ca. € .. Bij overschakeling op een gasge-
stookte droger met recirculatie kan de besparing oplopen tot %.
Terugverdientijd op meerkosten – jaar.

• Toepasbaarheid: Bij vervanging van de droger.
• Verder informatie: Bij de leverancier.

E4 Eindpuntsbepaling bij voldrogen
• Omschrijving: In een energetisch optimale situatie wordt gedroogd

tot een restvochtpercentage van ca. % (zie procesoptimalisatie).
Om dit nauwkeurig te bepalen, en het droogproces dus zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen kunnen een thermostaat en een hygro-
meter worden toegevoegd.

• Kosten en baten: Een thermostaatregeling op de droger kost 
ca. € , een hygrometer kost ca. € . De besparing is afhan-
kelijk van de huidige procesvoering. Terugverdientijd – jaar.

• Toepasbaarheid: Altijd te overwegen, vooral interessant als er een
grote veiligheidsmarge bij het drogen wordt aangehouden.

• Verder informatie: Bij de leverancier of installateur.

Pompen en ventilatoren

E5 Toerenregeling op pompen en ventilatoren
• Omschrijving: Een pomp of ventilator die regelmatig onder zijn

maximale vermogen draait of die wisselende vermogens moet leve-
ren kan het beste op toeren geregeld worden. De motor gebruikt
dan minder elektriciteit dan bij andere regelmogelijkheden zoals
smoor- of bypass-regelingen.

• Kosten en baten: Een toerenregeling kost tot €. bij een bereik
tot  kW. Bij vermogens rond  kW kost toerenregeling ca. 
€.. Boven  kW loopt de prijs op tot boven €..

• Toepasbaarheid: Bij vervanging van elektromotoren, bij pompen of
ventilatoren die regelmatig onder hun maximale vermogen draaien
of sterk wisselende vermogens leveren. Vooral bij verschillende
apparaten die naast elkaar werken.

• Verder informatie: Bij leverancier of installateur



Stoomketel

E6 Modulerende branderregeling
• Omschrijving: Een modulerende brander wordt omlaag geregeld

als tijdelijk minder behoefte is aan warmte. Daarom hoeft hij
minder vaak aan- en uitgezet worden en dus minder vaak gespoeld
te worden.

• Kosten en baten: Een modulerende brander kost ca. € meer dan
een conventionele. De besparing is enkele procenten op het
gasverbruik van de brander.

• Toepasbaarheid: Terugverdientijd is minder dan  jaar bij vervan-
ging van een grote brander.

• Verder informatie: Bij leverancier of installateur.

E7 Leidingisolatie
• Omschrijving: Stoomleidingen moeten altijd geïsoleerd zijn.
• Kosten en baten: Terugverdientijd – jaar.
• Toepasbaarheid: Bij alle stoomleidingen en warme leidingen in

onverwarmde ruimtes.
Meer informatie: Bij de installateur.

E8 Warmteterugwinning uit rookgassen 
van de stoomketel

• Omschrijving: Uit de rookgassen van de stoomketel kan warmte
onttrokken worden die ingezet kan worden voor het voorverwar-
men van het waswater of voor het voorverwarmen van het ketel-
voedingswater. Overweeg deze optie pas als hergebruik en warmte-
terugwinning van het waswater eerst geoptimaliseerd zijn en als de
drogers gasgestookt zijn (–). De simpelste uitvoering is een
economiser die de rookgassen afkoelt tot onder °C (een stoom-
ketel met economiser is vergelijkbaar met een -verwarmings-
ketel). De teruggewonnen warmte kan bijvoorbeeld worden inge-
zet voor voorverwarming van het ketelvoedingswater. Verdere
warmteterugwinning is te bereiken met een rookgascondensor
(een stoomketel met economiser en rookgascondensor is vergelijk-
baar met -verwarmingsketel). 

• Kosten en baten: Installatie van een rookgascondensor kost vanaf 
€.. Een rookgascondensor kan tot % van het energiever-
bruik van de stoomketel terugwinnen.

• Toepasbaarheid: Een rookgascondensor voor voorverwarming van
waswater is rendabel (terugverdientijd minder dan  jaar) bij een
stoomketel met gasverbruik meer dan . m³/jaar . Bij een
nieuwe stoomketel is een economiser die het ketelvoedingswater
voorverwarmt in de meeste gevallen rendabel.

• Verder informatie: Bij leverancier en installateur.

Perslucht

Het rendement van persluchtsystemen is erg laag. Voorop staat dat
het bedrijf kritisch kijkt naar de toepassingen van perslucht, en geen
perslucht gebruikt als er alternatieven zijn. 
Enkele relevante good housekeeping maatregelen voor perslucht zijn:
 Jaarlijks controleren op juiste instelling werkdruk;
 Regelmatig controleren op lekken; opsporen en repareren als de

verliezen groter zijn dan % van het verbruik;
 Filters regelmatig controleren en schoonmaken als het drukver-

schil over het filter groter is dan , bar;
 Compressor uitschakelen buiten bedrijfstijd (evt. met tijdklok).

E9 Warmteterugwinning persluchtcompressor
• Omschrijving: De warmte die vrijkomt bij de persluchtcompressor

kan ingezet worden voor het voorverwarmen van waswater of voor
ruimteverwarming. De inzet van deze restwarmte moet in de
totale warmtebalans van het bedrijf passen.

• Kosten en baten: Bij inzet van warme lucht voor ruimteverwarming
is de investering gering. Voor inzet van restwarmte voor het voor-
verwarmen van waswater zijn bij een watergekoelde compressor
alleen leidingen en eventueel een buffervat nodig. Bij een oliege-
koelde compressor is daarnaast een warmtewisselaar nodig, waar-
door de investering hoger uitvalt. Tot % van het energieverbruik
van de compressor is geschikt voor warmteterugwinning (Terug-
verdientijd – jaar).

• Toepasbaarheid: Inzet restwarmte inpasbaar in warmtebalans.
• Verder informatie: Bij de installateur.

E10 Juiste regeling aandrijving compressor
• Omschrijving: De aandrijving moet goed zijn afgestemd op het

vraagpatroon. Optimaal is:
 Bij meerdere compressoren naast elkaar: 

één frequentiegeregeld, de rest aan/uit geregeld;
 Bij één compressor en constante persluchtvraag: 

aan/uit geregeld;
 Bij één compressor en sterk fluctuerende vraag: 

frequentiegeregeld;
 Bij één compressor, aan/uit of frequentiegeregeld niet haalbaar

en langere periodes zonder vraag: vollast/nullast/uit;
 Alleen als er geen andere regeling haalbaar is: vollast/nullast.

• Kosten en baten: De meerinvestering voor een frequentieregeling is
€ .–.. De andere regelingen schelen onderling weinig
in prijs.

• Toepasbaarheid: Bij vervanging van de compressor. Voor aan/uit-
regeling is een voorwaarde dat het maximaal aantal toegestane
motorschakelingen niet overschreden wordt.

• Verder informatie: Bij leverancier of installateur.

Gebouw

De belangrijkste energiebesparende maatregelen aan het gebouw zijn
toepasbaar bij renovatie:
• Hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen 

(met regeling);
• Energie-efficiënte buitenverlichting (met schemerschakelaar 

of tijdklok);
• -ketel voor ruimteverwarming (met optimaliseringsregeling);
• Isolatie spouwmuur, dak en -glas.
Als u een renovatie overweegt is het aan te bevelen voorafgaand een
Energie Prestatie Advies uit te laten voeren. Dit is een standaard-
energiebesparingsonderzoek waar de  op van toepassing is. Meer
informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk  van dit blad en op
www.epadesk.nl.
Meer informatie over gebouwgebonden maatregelen kunt u krijgen
bij het energiebedrijf de aannemer of de installateur. Een toelichting
op bovengenoemde maatregelen kunt u vinden in bijlage  van het
Informatieblad Bouw- en houtbedrijven van InfoMil (in te zien via
www.infomil.nl).
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Algemeen

A1 Afspraken met leveranciers over soort 
en hoeveelheid verpakkingen

• Omschrijving: Afspraken met leveranciers over het soort en de
hoeveelheid verpakking waarin geleverd wordt, waarbij de voor-
keur uitgaat naar de volgende verpakkingsmogelijkheden:
a producten zonder verpakking;
b verpakkingen van materialen die in de verpakkingsketen een zo

gering mogelijke milieubelasting opleveren. Let hierbij op:
zuinig materiaalgebruik, waar mogelijk toepassing van kring-
loopmateriaal, geschiktheid voor hergebruik;

c in geval van kunststofverpakkingen: geen verpakkingen van pvc,
tenzij er geen alternatieven zijn.

• Kosten en baten: Veelal geen extra kosten. Eventuele besparing op
de afvalverwijderingskosten vanwege afnemende hoeveelheid vrij-
komend afval.

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar.
• Verder informatie: Informeer bij uw leverancier naar de mogelijk-

heden.

A2 Optimaliseren voorraadbeheer en inkoopplanning 
• Omschrijving: Cluster orders, met zo weinig mogelijk verpakking,

koop goede kwaliteit in en maak afspraken met leveranciers over
het terugnemen van slechte kwaliteit en/of teveel geleverd materi-
aal en verpakkingsmateriaal. Stel niet meer materiaal beschikbaar
voor uitgifte dan strikt noodzakelijk en registreer het verbruik per
verwerker / afdeling en hanteer het ‘first-in, first-out’-systeem
(eerst gekocht, eerst gebruikt, op de voorraad toepassen waardoor
bederf en daarmee verspilling van producten kan worden voorko-
men dan wel beperkt). Tevens kan het aantal producten met een
relatief korte houdbaarheidsdatum beperkt worden en kan de
inkoop afgestemd worden op de vraag (aanpassen van het inkoop-
beleid). Beschadiging van de producten kan voorkomen worden
door zorgvuldig te werken.

• Kosten en baten: Geen extra kosten, eventueel iets meer arbeidstijd
door zorgvuldiger werken. Besparing op de afvalverwerkingskosten
en de inkoopkosten.

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar.
• Verder informatie: Informeer bij uw leverancier naar de 

mogelijkheden.

Algemeen reinigen textiel

A3 Good housekeeping maatregelen
• Omschrijving: Bij textielreiniging zijn een aantal good housekee-

ping maatregelen te noemen. Dit zijn betrekkelijk eenvoudige
maatregelen die meestel bij elk bedrijf zo kunnen worden toege-
past. Enkele voorbeelden zijn:
– Hergebruik kleerhangers.
– Herbruikbare (inzamel)zakken. 
– Juiste, bijvoorkeur automatische, dosering van het wasmiddel.
– Optimale belading (% van de maximale capaciteit).

• Kosten en baten: Geen extra kosten. 
• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar.
• Verder informatie: Meer informatie bij de gemeente of uw 

leverancier.

A4 Instructiekaarten voor een optimale werking 
van machines en apparaten

• Omschrijving: Zorg voor een duidelijke instructiekaart bij machi-
nes en apparaten, zoals wasmachines, stoomketels, destillatieappa-
ratuur e.d., zodat voor iedereen begrijpelijk is hoe een machine
moet worden ingesteld en hoe moet worden gehandeld bij een
storing.

• Kosten en baten: Kosten zijn nihil. Alleen aan arbeidstijd van het
opstellen van de instructiekaarten zijn kosten verbonden. Door
beter functioneren van de machines zijn er minder storingen.
Daarnaast is er mogelijk besparing op gas, elektriciteit en water.

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

A5 Voorbehandelen van het te reinigen textiel
• Omschrijving: Een goede voorbehandeling verbetert het reinigings-

resultaat en er is minder reinigingsmiddel nodig. Ook blijft
bijvoorbeeld  langer bruikbaar. 

• Kosten en baten: Geen extra kosten. 
• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar.
• Verder informatie: Meer informatie bij de gemeente of uw 
leverancier.

Reinigen met PER

A6 Good housekeeping maatregelen
• Omschrijving: Bij chemische reinigen is een aantal good housekee-

ping maatregelen te noemen. Dit zijn betrekkelijk eenvoudige
maatregelen die meestel bij elk bedrijf zo kunnen worden toege-
past. Enkele voorbeelden zijn:
– Controleer de installatie regelmatig op -lekverliezen.
– Reinig de machine en de randapparatuur regelmatig (bij gemid-

deld gebruik eenmaal per twee weken gewenst, het stoffilter 
één á twee maal per dag).

– Houdt opslagvaten voor  en destillatieresidu zoveel mogelijk
gesloten.

– Houdt bij in- en uitladen de deur zo kort mogelijk open.
– Laat het textiel lang genoeg in de machine drogen.

• Kosten en baten: Geen extra kosten. 
• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar.
• Verder informatie: Meer informatie bij de gemeente of uw 

leverancier.

A7 Plaats regenereerbare filters
• Omschrijving: Onopgeloste vuilresten in  kunnen door filtratie

verwijderd worden. Hiervoor zijn verschillende systemen op de
markt. Vanuit milieuoogpunt zijn filters te verkiezen waaruit het
vuil te verwijderen is en nadien weer gebruikt kunnen worden 
(= regenereerbare filters)

• Kosten en baten: Regenereerbare filters zijn duurder dan filters die
eenmalig gebruikt worden, maar ze gaan wel langer mee. 

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.
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Mogelijkheden voor afvalpreventie



A8 Controle tegen overkoken destillatieketel
• Omschrijving: Door het verwarmen van het azeotrope -water

mengsel kan de destillator soms overkoken . Er zijn verschillende
technieken die het overkoken kunnen voorkomen die bijvoorbeeld
gebaseerd zijn op de controle van temperatuur (maximale tempe-
ratuur instellen op °C) en het vloeistofniveau. (maximaal voor
/ gevuld). 

• Kosten en baten: Voor minder dan € heeft u al een thermostaat.
• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

(Nat)wassen

A9 Hergebruik van warm water 
• Omschrijving: Het opnieuw gebruiken van (warm) gefilterd

verontreinigd waswater kan naast een aanzienlijke besparing op
het energiegebruik ook leiden besparing van het watergebruik tot
%. Zie voor meer informatie maatregel  (zie bijlage ). 

A10 Optimale dosering water met behulp 
van een flowmeter

• Omschrijving: Het gebruik van de juiste hoeveelheid water bij het
wasproces draagt bij tot een goed wasresultaat en een optimaal
water- en energieverbruik. Bij de meeste wasstraten en nieuwe
machines kan de waterhoeveelheid vrij worden ingesteld. Bij
oudere centrifugerende machines kan men de machines laten
uitrusten met flowmeters. Een flowmeter laat het toe om voor elk
bad in het wasproces de hoeveelheid water automatisch aan te
passen.

• Kosten en baten: Een flowmeter kost tussen de € en . en
kan binnen  jaar zijn terugverdiend. 

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

A11 Hergebruik spoelwater
• Omschrijving: Het spoelwater van de laatste spoelstap kan bij

bepaalde stromen wasgoed opnieuw hergebruikt worden als water
voor het inweken. Het is aan te raden vooral het spoelwater van
witte was te hergebruiken en niet zozeer dat van bonte was. Ook
moet men opletten voor bacteriegroei en vuil in het hergebruikte
water. 

• Kosten en baten: De kosten die gemaakt moeten worden kunnen
erg verschillen. Dit geldt ook voor de terugverdientijd, maar in de
regel zal deze maatregel binnen een jaar terugverdiend zijn. 

• Toepasbaarheid: In wastunnels zit deze hergebruikmogelijkheid
meestal ingebouwd. Voor centrifugerende machines kan een
opvangbak worden gebruikt. 

• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

A12 Gebruik van monosphere hars voor 
de wasverzachter

• Omschrijving: Monosphere hars bestaat uit harsbolletjes van gelijke
grootte en is effectiever dan hars dat bestaat uit bolletjes van
verschillende grootte, waardoor het zoutverbruik daalt.

• Kosten en baten: Het gebruik van monosphere hars heeft zich
meestal binnen een jaar terug verdiend.

• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier

A13 Water ontharden via een ionenwisselaar.
• Omschrijving: Wanneer er gereinigd wordt met minder hard water

is er ook minder wasmiddel nodig. 
• Toepasbaarheid: Algemeen toepasbaar. 
• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

A14 Maak zoveel mogelijk gebruik 
van enzymatische zepen

• Omschrijving: Enzymatische zepen bestaan hoofdzakelijk uit enzy-
men en zijn dus minder schadelijk voor het milieu. Deze zepen
worden meestal toegepast in combinatie met andere wasmiddelen.
Door het toepassen van enzymatische zepen zal de vervuiling van
het afvalwater verminderen.

• Kosten en baten: De prijs van enzymatische zepen bedraagt onge-
veer het dubbele van de prijs van gewone zepen.

• Toepasbaarheid: De enzymatische zepen worden het best toegepast
bij het wassen van wasgoed dat organisch zwaar vervuild is
(bijvoorbeeld restaurantlinnen). Enzymatische zepen mogen
slechts toegepast worden bij temperaturen onder °C. Bij hogere
temperaturen loopt de werking sterk terug 

• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.

A15 Vervangen bleekmiddel door waterstofperoxide
• Omschrijving: In het wasproces kan chloor, dat een blekende en

desinfecterende werking heeft, vervangen worden door waterstof-
peroxide. Het bleken met waterstofperoxide bespaart water en
verkort de wastijd, aangezien de bleekstap tijdens de spoelfase
wegvalt. Waterstofperoxide desinfecteert niet optimaal bij een lage
temperatuur. Men zal dus met hogere temperaturen moeten
werken of een desinfectiemiddel gebruiken wat het Chemisch
Zuurstof Verbruik () in het afvalwater kan doen toenemen
Wanneer het gebruik van chloor gestopt wordt, worden bovendien
emissies naar het afvalwater voorkomen van stoffen die absorbeer-
bare organische halogeenverbindingen () vormen.

• Kosten en baten: Waterstofperoxide is drie maal zo duur als bleek-
middel op chloorbasis. 

• Toepasbaarheid: Bepaalde vlekken zoals wijnvlekken en Hibitane
(= ontsmettingsmiddel) zullen beter worden verwijderd met
waterstofperoxide. De laatste spoelstap kan met warm water
gebeuren. Dit verlaagt het vochtgehalte in het textiel na het centri-
fugeren/persen en verkort de droogtijd. 

• Verder informatie: Meer informatie bij de leverancier.
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In deze bijlage is per afvalstroom een aantal mogelijkheden en tips
voor afvalscheiding opgenomen. Afhankelijk van de omvang en het
type inrichting kunnen deze mogelijkheden al dan niet van toepassing
zijn. Naast de tips gericht op een specifieke afvalstroom kunnen ook
de volgende algemene tips worden meegegeven:
• Zorg dat uw inzamelmiddelen zoveel mogelijk aanwezig zijn op de

plek waar de afvalstromen vrijkomen, zodat een optimaal inzamel-
resultaat kan worden bewerkstelligd. Er is over het algemeen een
groot scala aan middelen beschikbaar, waarmee afvalstromen
kunnen worden ingezameld. Overleg met de inzamelaar welke
middelen in een specifieke situatie (bijvoorbeeld de beschikbare
ruimte) het meest geschikt zijn. Vergelijk daarbij ook eens de dien-
sten van verschillende inzamelaars met elkaar; dit kan een interes-
sant kostenvoordeel opleveren.

• Het kostenvoordeel van afvalscheiding wordt met name behaald
door de vermindering van de hoeveelheid (duur) ongescheiden
bedrijfsafval dat afgevoerd dient te worden. Het verschil tussen de
verwerkingskosten van het ongescheiden bedrijfsafval en die van
een gescheiden stroom kan oplopen van enkele tientjes tot meer
dan € per ton. Hiermee worden de eventuele (kleine) vergoe-
ding voor de verwerking van de gescheiden afvalstroom en ook de
eventuele extra in rekening gebrachte transportkosten over het
algemeen ruimschoots gecompenseerd. Bekijk derhalve altijd het
integrale plaatje om het daadwerkelijke kostenvoordeel van afval-
scheiding te kunnen bepalen. 

• Indien voor ongescheiden bedrijfsafval niet per gewicht, maar per
volume (aantal ledigingen) wordt belast is het van belang om na te
gaan of voor het ongescheiden bedrijfsafval over kan worden
gegaan op een kleiner (en goedkoper) soort container of op een
lagere ledigingsfrequentie.

S1 Gevaarlijke afvalstoffen en asbest
• Omschrijving: Tl-buizen, spaarlampen, batterijen, verf, oplosmid-

delen, bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, asbest, e.d.. 
• Inzameling: Gevaarlijke afvalstoffen moeten niet alleen van het

overige bedrijfsafval, maar ook onderling van elkaar gescheiden
gehouden worden. Hierbij is de categorie-indeling van toepassing
zoals bedoeld in de Regeling scheiden en gescheiden houden
gevaarlijke afvalstoffen. In de bijgaande tabel is weergegeven voor
welke gevaarlijke afvalstoffen dit geldt. 
De voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen te gebruiken
middelen dienen te voldoen aan een aantal veiligheidscriteria.
Overleg dus altijd met uw inzamelaar of gemeente over de te
gebruiken middelen (bijvoorbeeld chemobox, het in de oorspron-
kelijke verpakking houden, etc.). Indien asbest wordt aangetroffen
dan kan het beste contact opgenomen worden met een gecertifi-
ceerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij het distributiecentrum 

kunt u bovendien de brochure ‘Asbest in bedrijven en instellingen’
opvragen. 

• Kosten en baten: Het gescheiden inzamelen en afvoeren van gevaar-
lijk afval brengt over het algemeen extra kosten mee. Doorgaans
zijn er echter geen (financiële) omstandigheden, waarbij scheiding
niet kan worden verlangd. Ook is lozen op het riool niet toege-
staan, vanwege de nadelige effecten voor de werking van de zuive-
ringsinstallatie, de kwaliteit van het zuiveringsslib of het gezui-
verde water. 

• Toepasbaarheid: Vanwege de schade die gevaarlijke afvalstoffen toe
kunnen brengen aan het milieu, maar ten dele ook ten behoeve
van hergebruik, geldt de plicht tot afvalscheiding altijd. (zie
bijgaande tabel).
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Bijlage 3
Mogelijkheden voor afvalscheiding

Bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden
houden van gevaarlijke afvalstoffen, betreffende
de categorieën van gevaarlijke afvalstoffen die in
elk geval van elkaar en van het overige bedrijfs-
afval gescheiden moeten worden gehouden.

Categorieën gevaarlijke afvalstoffen

1 oliefilters
2 fotografisch gevaarlijk afval; (bleek-)fixeer
3 fotografisch gevaarlijk afval; zwart-wit

ontwikkelaar
4 fotografisch gevaarlijk afval: kleur-

ontwikkelaar
5 fotografisch gevaarlijk afval: overige 

vloeistoffen
6 fotografisch gevaarlijk afval: vast afval
7. afgewerkte olie 
8 gebruikte metalen chemicaliën verpakkingen 
9 vloeibare halogeenrijke5 koolwaterstoffen,

met uitzondering van koudemiddelen,
bestaande uit:
– tri (trichlooretheen)
– per (tetrachloorethaan)
– 1.1.1.-trichloorethaan
– tetra (tetrachloormethaan)
– methyleenchloride (dichloormethaan)
– broomhoudende koolwaterstoffen
– chloorhoudende koolwaterstoffen,

fluor/broomvrij
– overige oplosmiddelen
– gechloreerde aromaten
– overige organische vloeistoffen

10 Vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen
bestaande uit koudemiddelen: chloorfluor-
koolwaterstoffen

11 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit methanol en andere vloeibare
alcoholen

12 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit ethylacetaat en andere alifati-
sche acetaten

13 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit aceton en andere alifatische
ketonen

14 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit petroleum (ether) en alifatische
koolwaterstoffen

15 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit tolueen, xyleen en benzeen

16 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit dioxaan

17 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit koelvloeistof en glycolen

18 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen
bestaande uit organische zuren

19 Vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen,
bestaande uit:
– siliconenolie
– tonervloeistof
– warmte-overdrachtvloeistof
– tensiden
– fenolen
– overige oplosmiddelen
– overige organische vloeistoffen

20 IJzerhoudend beitsbad
21 Zinkhoudend beitsbad
22 Zure beitsbaden, niet vallende onder cat. 20

of cat. 21, bestaande uit:
– zwavelzuurbeitsbad
– salpeterzuurbeitsbad
– fosforzuurbeitsbad
– fluorwaterstofzuurhoudend beitsbad
– overige zure beitsbaden

23 Basische beitsbaden, niet vallende onder cat.
20 of cat. 21, bestaande uit:
– aluminiumbeitsbad
– overige basische beitsbaden

24 Niet-reinigbaar straalgrit
25 Reinigbaar straalgrit
26 Loodaccu’s
27 Batterijen
28 Gasontladingslampen
29 Kwikhoudende voorwerpen, bestaande uit

meetinstrumenten (thermometers, barome-
ters), elektrotechnische componenten (relais,
schakelaars), e.d.

30 Restanten laboratoriumchemicaliën
31 Specifiek ziekenhuisafval
32 Asbest en asbesthoudende afvalstoffen 
33 Spuitbussen
34 Restanten bestrijdingsmiddelen
35 PCB-houdende vloeistoffen en PCB-houdende

transformatoren, warmteoverdrachtsystemen, 
36 hydraulische systemen, condensatoren, weer-

standen en smoorspoelen
37 Overige gevaarlijke afvalstoffen

5 Halogeenrijke afvalstof: afvalstof met een chloorgehalte van tenminste 4 gewichtsprocent of een fluorgehalte van tenminste 0,5 gewichtsprocent



• Verdere informatie over: 
– Inzameling van gevaarlijk afval: uw gemeente, brancheorganisa-

tie of (kga-)inzamelaar; lijst met kga-inzamelaars te verkrijgen
bij het  ()   of via internet: www.lma.nl.

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  ,  ()   .

– Informatie over asbest: Brochure ‘Asbest in bedrijven en instellin-
gen’ Deze brochure is te verkrijgen bij het distributiecentrum
 () . Naar verwachting verschijnt in de eerste
helft van  een herziene versie van de brochure ‘ vragen
over asbest’. De huidige versie van deze brochure is uitverkocht,
maar nog wel via de site www.infomil.nl te downloaden.

– De laatste ontwikkelingen omtrent de invoering van de Eural⁴:
Ter vervanging van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afval-
stoffen (Baga) vindt u op de site van het ministerie van ;
(www.minvrom.nl)

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S2 Papier- en kartonafval
• Omschrijving: Folders, reclamedrukwerk, computer- en kantoor-

papier, kartonnen verpakkingen (bijvoorbeeld dozen en verpak-
kingen), etc.

• Inzameling: Papier en kartonafval wordt meestal door middel van
containers ingezameld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen afvalbakken en rol-, gaas-, afzet- of perscontainers. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid afval kunt u besluiten om deze contai-
ners te huren of zelf aan te schaffen. Daarnaast kan in sommige
gevallen de afvalstroom ook los worden ingezameld en aangebo-
den.

• Kosten en baten: De marktprijzen van oud papier en karton fluctu-
eren sterk. Periodes met een positieve en een negatieve waarde
wisselen elkaar af. Kantoorpapier heeft in de regel een positieve
waarde. De prijs voor gemengd (bont) papier zoals kranten, tijd-
schriften en folders kan negatief zijn. In de inzameltarieven van
inzamelaars wordt rekening gehouden met een zekere schomme-
ling van de opbrengsten voor oud papier en karton. Het kosten-
voordeel van de scheiding van papier/karton kan afhankelijk van
de aard en de hoeveelheid oplopen tot meer dan honderd gulden
per ton.

• Toepasbaarheid: Het uitgangspunt is dat papier- en kartonafval
altijd moet worden gescheiden, met uitzondering van papier dat
niet herbruikbaar is zoals nat of vies papier. Er mag geen gebruik
gemaakt worden van papierbakken die door de gemeente zijn
geplaatst ten behoeve van huishoudens, tenzij u met de gemeente
tot afspraken kunt komen.

• Verdere informatie over:
– Scheiding van drankenkartons: Stichting Hedra () 

– Kwaliteitseisen: Stichting Papierrecycling Nederland 
() .

– Inzamelmiddelen en inzamelaars van oud papier: Federatie
Nederlandse Oud papier Industrie,  ()   . 

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  , Nederlandse vereniging van
afval- en reinigingsmanagement,  ()   .

– Overige informatie: bij brancheorganisatie of gemeente.

S3 Kunststofafval inclusief folies
• Omschrijving: Kunststof verpakkingsfolie (zakken, hoezen, stretch-

en krimpfolie, etc.), verpakkingsmaterialen van  (piepschuim),
kunststofkratten, kunststofpallets, etc.

• Inzameling: Kunststoffen zijn vaak volumineus, waardoor de
afvoerkosten relatief hoog zijn. Probeer daarom bij de inzameling
van het kunststof waar mogelijk inzamelmiddelen met een volu-
mereducerende functie te gebruiken. Te denken valt hierbij
bijvoorbeeld aan:
– een folie-stiekcontainer (een container met aan de bovenkant

elastische banden die de folie tegenhouden);
– een thermische pers (alleen bij grote hoeveelheden rendabel);
– een perscontainer;
– voor kunststofkratten en kunststofpallets kunt u uw inzamelaar

of leverancier ook vragen om speciale verwijderingsystemen.
Tips:
– Bespreek met uw inzamelaar voor oud papier (of met een andere

inzamelaar) of deze gelijktijdig met het papier ook het gescheiden
kunststofafval kan meenemen

– Stimuleer uw leverancier om de hoeveelheid omverpakking en trans-
portverpakking tot een minimum te reduceren, om eenduidige
materiaalsoorten toe te passen (bijvoorbeeld verpakkingsfolies, plak-
band en etiketten e.d. van één soort kunststof als LDPE) en om
alleen onbedrukte en doorzichtige folies te gebruiken of verpakkin-
gen waarin recyclemateriaal is verwerkt; dit laatste gaat doorgaans
niet ten koste van de kwaliteit van de verpakkingen en het herge-
bruik van afvalstoffen wordt bevorderd.

• Kosten en baten: Afvalscheiding van folie en  kan in veel geval-
len kostenneutraal of met een gering kostenvoordeel gebeuren. 
De mogelijkheden en kosten voor de scheiding van kunststoffen
zijn echter sterk afhankelijk van de mate van homogeniteit en
vervuiling van de afvalstroom alsmede van de hoeveelheid en de af
te leggen transportafstand. Hoe minder vervuild de afvalstroom en
hoe beter in afzonderlijke kunststoffen gescheiden, hoe hoger de
waarde. U kunt uw kosten beperken door de gescheiden kunststof-
fen zelf weg te brengen naar een innamepunt of, indien mogelijk,
gebruik te maken van de retourlogistiek van uw groothandel en/of
distributiecentrum.
Niet-recyclebaar en dus niet verplicht om gescheiden te houden
zijn:
 folies en emmers met een organische vervuiling (olie, vetten

enz.);
 laminaatfolies;
 blisterverpakkingen.

• Toepasbaarheid: Het uitgangspunt is dat verpakkingsfolies (,

,  en ) altijd gescheiden moeten worden, met uitzon-
dering van folies die niet recyclebaar zijn. Verpakkingen van en
met gevaarlijk afval vallen onder rubriek S en dienen derhalve ook
altijd gescheiden te worden gehouden. Verpakkingsmaterialen van
 (piepschuim) scheiden als er meer vrijkomt dan  liter per
week (circa  tot  kilo per week) en onder deze grens indien dat
mogelijk is. Overig kunststofafval scheiden indien dat mogelijk is.
De folies, het piepschuim verpakkingsmateriaal en het isolatie-
materiaal dienen van elkaar en van de rest van het bedrijfsafval
gescheiden te worden. Om de waarde te optimaliseren dienen alle
kunststoffen zo schoon, droog en reukloos mogelijk te zijn. Voor-
kom derhalve zoveel mogelijk vervuilingen als plakband, nietjes,
stickers of andere materialen zoals karton, hout, metalen, veegvuil
e.d.. Vraag uw inzamelaar naar de acceptatiecriteria.

• Verdere informatie over:
– Scheidings- en hergebruiksmogelijkheden van kunststof (algemeen):

, Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen 
()  , www.vmk.nl (op deze site zijn onder andere de
adressen van de inzamelaars van kunststof verpakkingen te
vinden); ,Vereniging van Kunststof Recyclers ()  

– Inzameling folies en overige kunststoffen: Stichting Knapzak 
()  
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⁴ Per  januari  komt de Europese afvalstoffenlijst (Eural) in de plaats van drie
Nederlandse regelingen: het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (), de
Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen () en de Regeling aanvulling
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (). In Eural benoemt de Europese
Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is. Deze
nieuwe lijst is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen
en de Europese afvalcatalogus. Uitgebreide informatie over Eural is in de vorm
van een factsheet te downloaden als Worddocument (kB)



– Inzameling bekertjes: Stichting Recycling Disposables Benelux
()  

– Inzameling EPS: o.a. Stybenex Verpakkingen ()    en
Synbra ()  

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  ,  ()   .

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S4 Textiel
• Omschrijving: Resten van (bedrijfs)kleding, oude gordijnen, etc.
• Inzameling: Stel in overleg met uw inzamelaar of leverancier de

voor u meeste geschikte inzamelmiddelen en inzamelmethode
vast. 

• Kosten en baten: Kosten en baten zijn sterk afhankelijk van de
hoeveelheid en de aard van de afvalstroom. Over het algemeen
geldt hoe groter en homogener de afvalstroom hoe meer mogelijk-
heden tot het behalen van een interessant kostenvoordeel.

• Toepasbaarheid: Hoe bruikbaarder het textiel, hoe eerder het voor
scheiding in aanmerking komt. Met name bij grotere uniforme
stromen textiel nemen de afzetmogelijkheden toe en zal scheiding
eerder van u worden verlangd. De richtlijn daarbij is dat textiel
verplicht dient te worden gescheiden indien er gemiddeld meer
dan  kg per week bij uw bedrijf vrijkomt. Het is in principe niet
aan te raden om zelf verschillende soorten textielstromen van
elkaar te scheiden; dit kunt u beter over laten aan de ongeveer 
bedrijven in Nederland die hierin gespecialiseerd zijn. Verontrei-
nigd textiel dient u afhankelijk van de verontreiniging ofwel als
gevaarlijk afval ofwel via het restafval af te voeren. 

• Verdere informatie over:
– Inzameling en recycling van textiel: Vereniging Herwinning

Textiel ()   en www.vht-hergebruik.com
– Inzameling van herbruikbare kleding:  ()  

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,     en  ()   

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S5 Wit- en bruingoed
• Omschrijving: Elektrische en elektronische huishoudelijke- en

kantoorapparaten. Hieronder vallen huishoudelijke apparaten die
in bedrijven op een vergelijkbare manier worden gebruikt (bijv.
een tafelmodel koelkast) en apparaten als computers, kopieerma-
chines en faxen.

• Inzameling: Wit- en bruingoed zult u meestal los afgeven bij
bijvoorbeeld uw leverancier, uw inzamelaar voor bedrijfsafvalstof-
fen of bij de gemeente(werf ) indien deze, al dan niet tegen vergoe-
ding, ook apparaten van bedrijven inneemt (de gemeente heeft
geen inzamelplicht voor bedrijfsafval). Bij afgifte zoveel mogelijk
toebehoren of vullingen vooraf verwijderen (bijv. stofzuigerzak-
ken, losse batterijen). Dat maakt verwerking beter mogelijk.
Indien u uw witgoed tijdelijk opslaat voorkom dan beschadigin-
gen om zo het lekken van koudemiddelen of andere schadelijke
stoffen tegen te kunnen gaan. Is de apparatuur nog enigszins
bruikbaar dan kunt u het in de meeste gevallen ook kosteloos laten
ophalen door een kringloopwinkel. 
Tip: 
Het apart afgeven van wit- en bruingoed kan tegenwoordig kosteloos
plaatsvinden door afgifte aan de leverancier, bij wie een nieuw appa-
raat wordt gekocht. 

• Kosten en baten: Wit- en bruingoed kan in toenemende mate
kosteloos worden afgegeven (bijvoorbeeld bij uw leverancier of bij
een kringloopwinkel).

• Toepasbaarheid: het uitgangspunt is dat wit- en bruingoed altijd
gescheiden moet worden afgegeven (verbranden of storten is niet
toegestaan). Voor groot wit- en bruingoed (bijv. tv’s, koelkasten,

computers) is het Besluit verwijdering wit- en bruingoed met
ingang van  januari  in werking getreden. Voor klein wit- en
bruingoed (bijv. geluidsapparatuur, elektrisch/elektronisch gereed-
schap) is dit  januari  van kracht.

• Verdere informatie over:
– Algemene vragen over inzameling wit- en bruingoed: Ministerie

van , Bureau Persoonlijke Voorlichting ()   ;
schriftelijk bij de Nederlandse Vereniging Verwijdering Metal-
elektro Producten,  Postbus ,   Zoetermeer of
bij uw leverancier, gemeente of inzamelaar; Milieu Centraal
()   / www.milieucentraal.nl

– Vragen over de verwijderingsbijdrage: gratis informatielijn 
() 

– Inzameling van ICT-apparatuur: Vereniging  Nederland,
medewerker milieuzaken ()  

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen () , Transport en Logistiek
Nederland , ()  ,  ()   

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S6 Glasafval
• Omschrijving: Verpakkingsglas
• Inzameling: Het meest gebruikte middel voor de gescheiden inza-

meling van glasafval is een glasbak of glasbol. Daarnaast zijn er
echter ook inzamelmiddelen die mogelijk beter toepasbaar zijn in
uw specifieke bedrijfssituatie. Het scheiden op kleur verbetert de
hergebruiksmogelijkheden maar is meestal pas rendabel bij grotere
hoeveelheden, doordat meer of vaker containers geledigd moeten
worden. Maak dus altijd voordat u overgaat tot het scheiden op
kleur een goede kosten-baten analyse. Overleg hierover met uw
inzamelaar.
Tip:
Bij grote hoeveelheden kan aanschaf of huur van een eigen (met
bepaalde afmeting, verrijdbaar, grote opening) glasbak interessant
zijn.

• Kosten en baten: Verpakkingsglas heeft in de regel een positieve
marktwaarde waarbij op kleur gescheiden glas in het algemeen
meer opbrengt dan niet-gescheiden (bont) glas. Bij kleinere
hoeveelheden glas zal kleurscheiding financieel echter niet voorde-
liger uitpakken. Het kostenvoordeel van het scheiden van glas kan
door de positieve marktwaarde oplopen tot meer dan honderd
gulden per ton, afhankelijk van de specifieke situatie. 

• Toepasbaarheid: Het uitgangspunt is altijd scheiden boven gemid-
deld  kg per week ( dat is circa een halve minicontainer van 
 liter), m.u.v. niet-recyclebaar glas. Onder de  kg scheiding
toepassen indien mogelijk. 
De volgende glassoorten mogen niet bij het verpakkingsglas
worden gevoegd:
– vlakglas (bij grote hoeveelheden dit glas apart houden; 

overleg met uw inzamelaar);
– kristalglas of loodkristalglas;
– borosilicaatglas (hardglas, Pyrex, ovenschalen);
– opaalglas (wit glas, veelal gebruikt voor serviesglas en lampen-

glas);
– met keramische verf gedecoreerd glas;
– spiegels;
– glas dat als gevaarlijk afval apart moet worden gehouden 

(tl-buizen, spaarlampen).
Er mag geen gebruik gemaakt worden van glasbakken die door de
gemeente ten behoeve van huishoudens zijn geplaatst, tenzij u met
de gemeente tot andere afspraken kunt komen. 

• Verdere informatie over:
– Kwaliteitseisen, inzamelmiddelen en adressen van glasinzamelaars:

Stichting Kringloop Glas,  ()  .
– Inzameling glas en communicatie: Stichting Promotie Glasbak:

() , www.glasbak.nl
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– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  ,  ()   .

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S7 Metaalafval
• Omschrijving: Metalen, blikken, overige metalen verpakkingen,

etc.
• Inzameling: Metalen kunnen of velerlei wijze worden ingezameld,

variërend van een oude ton tot een speciaal daarvoor bestemde
container. Komen in uw organisatie regelmatig blikken vrij, over-
weeg dan de huur of aanschaf van een blikpers. Hiermee wordt het
volume van de afvalstroom aanzienlijk gereduceerd, waardoor
minder ledigingen dienen plaats te vinden en u dus op termijn het
nodige geld kunt besparen.

• Kosten en baten: Bij grotere hoeveelheden is het lonend de metalen
verpakkingen gescheiden aan te bieden. Informeer hier naar bij uw
afvalinzamelaar of de lokale schroothandelaar.

• Toepasbaarheid: Kleine hoeveelheden metaalafval kunnen met het
restafval worden ingezameld. Vul daarbij lege blikken en blikjes
niet met ander afval, want dat maakt het lastiger om achteraf
alsnog het metaal van het overige bedrijfsafval te scheiden. Bij
meer dan  kg per jaar is het uitgangspunt dat het metaalafval
altijd wordt scheiden. Onder deze grens scheiden indien mogelijk.
Gescheiden aangeboden verpakkingen behoren eveneens leeg te
zijn. Lege droge verfverpakkingen worden met de overige metalen
verpakkingen ingezameld. Verfresten en chemicaliën moeten wel
gescheiden worden aangeboden (zie ). 

• Verdere informatie over:
– Recycling en inzameling van metalen verpakkingen:

 ()    / www.kringloopblik.nl
– Adressen van inzamelaars en schroothandelaren:

 ()   / www..nl, www.reststoffenbeurs.nl
– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse

Afvalondernemingen ()   , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  ,  ()   . 

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.

S8 Houtafval
• Omschrijving: Pallets, kratten, etc.
• Inzameling: In verband met het relatief grote ruimtebeslag, worden

voor de inzameling van houtafval meestal wat grotere inzamelmid-
delen, zoals bijvoorbeeld afzetcontainers of boxpallets, gebruikt.
Pallets kunnen ook vaak los opgestapeld en als zodanig afgevoerd
worden. Vanwege het volumineuze karakter van het meeste
houten verpakkingsafval is een tariefconstructie, waarbij u voor
het volume van de container (en dus niet voor het gewicht) belast
wordt, niet wenselijk. 
Tip: 
Er zijn verschillende soorten hout met vaak verschillende tarieven voor
de afvalinzameling.
Raadpleeg hiervoor uw inzamelaar.

• Kosten en baten: Uit onderzoek is gebleken dat boven de hieronder
genoemde grenzen gescheiden afvoer minder kost dan integrale
verbranding. Met name voor pallets en schoon onbehandeld hout
geldt dat de gescheiden afvoer geld kan opleveren.

• Toepasbaarheid: Altijd scheiden boven de  kg per jaar. Bij een
kleinere hoeveelheid is scheiding vaak ook mogelijk, afhankelijk
van de situatie waarin deze afvalstoffen vrijkomen (te denken valt
aan het moment van vervanging of verbouwing). Verduurzaamd
hout moet gescheiden gehouden worden van het schone hout.
Tip: 
Oude materialen kunnen een positieve waarde hebben (deuren, e.d.). 

• Verdere informatie over: 
– Inzameling hout: Stichting Kringloop Hout () ,

Nederlandse Emballage Pallet Industrie Vereniging 
() , www.reststoffenbeurs.nl;

– Inzameling van bedrijfsafvalstoffen: Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen ()  , Transport en Logistiek
Nederland,  ()  ,  ()   ;

– Overige informatie bij brancheorganisatie of gemeente.
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Bijlage 4
Controle vloeistofdichte voorziening

Voorbeeld van een controlelijst voor een bedrijfsinterne controle 
op vloeistofdichtheid van een voorziening.

Datum Contole uitgevoerd door (naam/paraaf)

Nummer Controlepunt

Deze inspectie Vorige inspectie

1 Oppervlak ja nee ja nee

1.1 Is in het oppervlak ingedrongen vloeistof zichtbaar (vlekvorming)? ■■ ■■ ■■ ■■

1.2 Zitten in het oppervlak vervormingen t.o.v. de oospronkelijke vorm? ■■ ■■ ■■ ■■

1.3 Is het oppervlak gescheurd? ■■ ■■ ■■ ■■

1.4 Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig? ■■ ■■ ■■ ■■

1.5 Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden? ■■ ■■ ■■ ■■

1.6 Zitten er losse delen in het oppervlak? ■■ ■■ ■■ ■■

2 Afdichtingen

2.1 Ontbreken er afdichtingen? ■■ ■■ ■■ ■■

2.2 Ontbreken er afdichtingen bij wand-vloeraansluiting? ■■ ■■ ■■ ■■

2.3 Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden? ■■ ■■ ■■ ■■

2.4 Hebben de afdichtingen losgelaten? ■■ ■■ ■■ ■■

2.5 Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd? ■■ ■■ ■■ ■■

2.6 Is ter plaatse van de afdichting craquelé of scheurvorming aanwezig? ■■ ■■ ■■ ■■

3 Afwatering

3.1 Vertonen de afwateringspunten gebreken? ■■ ■■ ■■ ■■

3.2 Blijft bij het schoonmaken water op het oppervlak staan? ■■ ■■ ■■ ■■

4 Algemene indruk

4.1 Geeft het totaal-beeld aanleiding tot nader onderzoek? ■■ ■■ ■■ ■■

5 Bijzonderheden



Figuur Voorbeeld PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening
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Met uw vragen over het besluit kunt u primair terecht bij de milieuaf-
deling van uw gemeente. Verder kunt u voor specifieke informatie
over de verbeteringsmaatregelen terecht bij de bij de maatregel
genoemde informatiebronnen. Daarnaast kunnen de volgende instan-
ties u helpen bij vragen over de verschillende milieuaspecten van uw
bedrijfsvoering:

• Novem
– Voor uw vragen over energiezorg en energiebesparing:

Postbus ,   Utrecht, telefoon ()   , 
fax () , www.novem.nl

– Voor vragen over mja-: 
www.mja.novem.nl, telefoon ()   

• Senter
– Algemeen voor vragen over subsidieregelingen:

Postbus ,   Den Haag, telefoon () 

(-InformatieSenter)
– Voor vragen over  en :

Helpdesk /, telefoon ()   , fax () 

(ovv /)
www.senter.nl

• Schoner Produceren
Voor overzichten van subsidieregelingen, bijvoorbeeld subsidie-
wijzer .

Postbus ,  , Amsterdam, telefoon () , 
fax () , www.schonerproduceren.nl. 

• BelTel: de BelastingTelefoon voor ondernemers
Voor het aanvragen van brochures en meldingsformulieren voor
 en .

Telefoon ()  , www.belastingdienst.nl

• Vereniging van bedrijfsmilieudiensten, VBMD
Voor de verwijzing naar de dichtstbijzijnde , het milieu-
adviesorgaan voor het midden- en klein bedrijf.
Melkpad , Postbus ,   Hilversum, 
telefoon ()  , fax () , www.bmdadvies.nl

• Syntens
Het Innovatienetwerk dat ondernemers in het midden- en klein
bedrijf via tal van activiteiten en projecten ondersteunt bij innova-
tie in de meest brede zin van het woord.
Het gratis telefoonnummer ()    schakelt u door naar
de dichtstbijzijnde Syntens-vestiging. 
Centraal Kantoor: Koninginnegracht –,   Den Haag,
telefoon () , fax () , www.syntens.nl

• Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, VNI
Voor meer informatie over de technische mogelijkheden van met
name energie- en waterbesparing.
Ierlandlaan , Postbus ,   Zoetermeer, 
telefoon ()   , fax ()   , www.vni.org

• Unie van Elektrotechnische ondernemers, Uneto
Voor meer informatie over de technische mogelijkheden van met
name energie- en waterbesparing.
Bredewater , Postbus ,   Zoetermeer, 
telefoon ()  , fax () , www.uneto.nl

• Regionale Kamers van Koophandel en Fabrieken 
Voor bedrijfsinformatie en overige vormen van ondersteuning bij
het ondernemerschap.
Zie uw gemeentegids of het telefoonboek voor de dichtstbijzijnde
Kamer van Koophandel.
Het landelijk netwerk van de Kamers van Koophandel met verbin-
dingen naar alle regionale kamers is te vinden op www.kvk.nl

• InfoMil
Met name overheden en intermediaire organisaties kunnen voor
hun vragen bij InfoMil terecht. 
Naast de in dit blad behandelde onderwerpen is ook voor onder
andere geluidhinder, bestuurlijk-juridische kwesties e.d. een help-
desk ingericht. 
Postbus ,   Den Haag, telefoon ()  , 
fax ()   , www.infomil.nl

• Provinciale aanspreekpunten Afvalpreventie
Voor uw vragen over preventie beschikken ook alle provincies over
een informatienummer:
– Groningen () 

– Friesland ()  

– Drenthe ()   

– Overijssel ()   

– Gelderland ()  / 

– Utrecht ()    /  

– Noord-Holland ()   

– Zuid-Holland ()  

– Zeeland ()   

– Noord-Brabant ()  / 

– Limburg ()   

– Flevoland () 

• PMV (Provinciale Milieuverordening)-afvalinformatielijnen
Voor uw vragen over gevaarlijk afval en transport van afval:
– Groningen () 

– Friesland ()   

– Drenthe ()   

– Overijssel ()  

– Gelderland () 

– Utrecht ()   

– Noord-Holland ()   

– Zuid-Holland ()  

– Noord-Brabant () 

– Limburg ()  

– Flevoland ()  

– Zeeland ()   

• Helpdesk Eural
Vragen over gevaarlijk afval in relatie tot Eural (vervanging )
() 

• Nederlandse vereniging van textielreiniging, NETEX
Postbus ,   Ophemert, telefoon ()  , 
e-mail netex@netex.nl

• Research Vereniging Textielverzorging, RVT
Postbus ,   Delft, telefoon ()   

• Nederlandse Vereniging van Linnenverhuur en Wasserijbedrijven,
NVW
Postbus ,   Tilburg, telefoon () 
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Bijlage 5
Belangrijke informatiebronnen



Gebruikte VOS- A B C1 C2 D E = B + C1 – F = E x A
houdende producten C2 – D

VOS-gehalte Ingekocht Voorraad per Voorraad per Aan leverancier Totaal verbruikt Totaal VOS in
in 2001 1-1-2001 1-1-2002 geretourneerd product producten in 

(kg/liter) (liter) (liter) (liter) (liter) (liter) 2001 (kg)

1

2

3

Totaal VOS in producten

Afvalstoffen

VOS-gehalte Afgevoerd VOS in afval 
(kg/kg afval) in 2001 2001

(kg afval) (kg)

1

2

3

Totaal VOS in afvalstoffen

Gereinigd textiel

Hoeveelheid 
gereinigd textiel 
in 2001 (kg)

Totale hoeveelheid 

gereinigd textiel

Totale VOS-emissie in 2001 = totaal VOS in producten – totaal afvalstoffen = … kg VOS

VOS-emissie per kg gereinigd textiel in 2001 = totale VOS-emissie = … kg VOS/kg gereinigd textiel

totale hoeveelheid 
gereinigd textiel
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Werkblad 1
Voorbeeld van een oplosmiddelenregistratie



Analyse energieverbruik

Vul voor een zo recent mogelijk jaar de volgende gegevens in. Zorg ervoor
dat dat jaar representatief is voor de bedrijfsvoering (bv. geen renovaties 
of andere lange onderbrekingen).

Energiedrager Verbruik Kosten

Gas m3 €

Elektriciteit kWh €

Huisbrandolie liter €

Overig €

Ga voor onderlinge vergelijking uit van de volgende omrekeningsfactoren:
• 1 m3 aardgas = 32 MJ (op onderwaarde); dit komt overeen met 3,5 kWh
• 1 kWh elektriciteit = 9 MJ (primaire energie)
• 1 liter huisbrandolie = 36 MJ; dit komt overeen met 4 kWh

Vul het onderstaande overzicht van de bedrijfsmiddelen in:

Machine Aantal Totale capaciteit Totaal vermogen Energiedrager Jaarverbruik

Wasbuis kg/uur kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Wasmachine kg kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Droger kg kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Mangel kg/uur kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Tunnelfinisher kg/uur kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Pers kg/uur kW gas/stoom m3/kg

w.v. elektr. kW elektriciteit kWh

Pompen m3/uur kW elektriciteit kWh

Ventilatie m3/uur kW elektriciteit kWh

Stoomketel kg stoom/uur kW gas / olie m3/liter

Compressor nvt kW elektriciteit kWh

Verwarming nvt kW gas / olie m3/liter

Verlichting nvt kW elektriciteit kWh

Anders, nl kW

Streven is om 90% van het totaalverbruik aan individuele apparaten toe te kennen.
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Werkblad 2
Voorbeeldformulieren analyse energieverbruik 
en warmtebalans



Warmtebalans

Voor de warmtebalans zijn de volgende processtappen belangrijk:

1 Wassen

2 Voordrogen

3 Voldrogen

4 Mangelen

5 Finishen

6 Persen

Inventariseer per processtap de volgende gegevens:
■■ Toegepaste installaties,
■■ Plaats waar de installaties zijn opgesteld,
■■ Warmtebron (gas, stoom, elektriciteit),
■■ Benodigde temperatuur,
■■ Op welke tijdstippen warmte nodig is (en restwarmte vrijkomt),
■■ Het huidige energieverbruik voor de warmtevoorziening (in m3/kg stoom/kWh én MJ),
■■ De hoeveelheid restwarmte die vrijkomt (meestal gelijk aan het energieverbruik),
■■ De temperatuur waarbij restwarmte vrijkomt,

Daarnaast zijn de volgende bronnen van restwarmte van belang:

1 Stoomketel

2 Persluchtcompressor

3 Verwarmingsketel

Inventariseer per bron:
■■ Plaats waar de installaties zijn opgesteld,
■■ Op welke tijdstippen de restwarmte vrijkomt,
■■ Het huidige energieverbruik van de installatie (in m3/liter/kWh én MJ),
■■ De hoeveelheid restwarmte die vrijkomt (voor perslucht ca. 95% van het elektriciteitsverbruik, voor stoomketel ca. 10% van het gasverbruik,

voor conventionele verwarmingsketel ca. 20% en voor VR-ketel ca. 10% en voor HR-ketel 0% van het gasverbruik),
■■ De temperatuur waarbij restwarmte vrijkomt,

Stel vervolgens op grond van vraag en aanbod van warmte een voorstel op voor restwarmtebenutting.
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Toelichting werkblad
Om de mogelijkheden voor zowel afvalpreventie als afvalscheiding
optimaal te kunnen benutten is het belangrijk om eerst een goed
overzicht te verkrijgen van de huidige afvalsituatie. Naast het in
beeld brengen van hoeveelheden en kosten van de verschillende
afvalstromen is het hierbij ook van belang om de bronnen en de
oorzaken vast te stellen van de afvalstromen die vrijkomen bij uw
bedrijf. Ook dient u na te gaan welke inzamelmiddelen en inzame-
laar momenteel door uw bedrijf worden gebruikt en in welke mate
dit naar tevredenheid werkt. 

Om vast te kunnen stellen welke financiële besparingen mogelijk
zijn, moet u allereerst vaststellen hoeveel het afval u nu kost. Hierbij
is het erg belangrijk om niet alleen de kosten voor de afvoer mee te
tellen, maar vooral ook de interne kosten, zoals: 
• verlies van grond- en hulpstoffen;
• verlies toegevoegde waarde (b.v. de energie en het water die

tijdens het proces in het afval gestopt zijn);
• kosten interne behandeling (arbeid, energie).

Zo zitten de kosten van alle mislukte producten e.d. niet alleen in 
de afvoer van het afval, maar met name in de inkoopkosten van de
grondstoffen voor deze producten. 
Om een goed beeld te krijgen van de huidige afvalsituatie binnen
uw bedrijf dient u de volgende tabellen in te vullen. Bij de invulling
kunt u het beste gebruik maken van de gegevens op de afvalfactu-
ren van de inzamelaars. De tevredenheid over inzamelmiddelen en
inzamelaar kunt u het beste bepalen door korte interviews met
enkele van de bij de afvalinzameling betrokken medewerkers. 
Een rondgang door het bedrijf kan inzicht geven in de belangrijkste
bronnen en oorzaken van het ontstaan van het afval.
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Werkblad 3
Analyse afvalstromen

Afvalstroom1 Bronnen Hoeveelheid Afvoerkosten2 Interne kosten Totale kosten Inzamel- Opmerkingen Inzamelaar Opmerkingen

en oorzaken per jaar middelen t.a.v. t.a.v. 

afval inzamelmiddelen inzamelaar

Gevaarlijk afval 

• …

• …

• …

Papier- karton-
afval

Kunststofafval

Textiel

Wit- en bruin-
goed

Glasafval

Metaalafval

Houtafval

Ongescheiden 
restafval

1 Vul hier alleen de afvalstromen die gescheiden worden afgevoerd in en

bijvoorbeeld dus niet het papier en karton dat zich nog in het ongescheiden

restafval bevindt. Vul ongescheiden restafval in de onderste regel in (zie ook

de volgende tabel).
2 Onder de afvoerkosten worden de totale kosten verstaan die u dient te betalen

aan de inzamelaar of verwerker. Dit kunnen zijn huurkosten, lediging- en

transportkosten, verwerkingskosten of een integraal tarief per lediging. Om

een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende inzamelaars kunt u het

beste de verschillende kostenposten afzonderlijk beschouwen.

Tabel 1 Inventarisatie ontstaan en afvoer afvalstromen



Tabel 2 Inventarisatie samenstelling restafval

Afvalcomponent Inschatting gewichtspercentage Verwacht percentage Verwachte wekelijkse

van totale hoeveelheid herbruikbaar (%) hoeveelheid herbruikbaar

restafval (%) in restafval 

Totaal 100%

■■ Papier/karton

■■ Kunststoffen

■■ Textiel

■■ Wit- en bruingoed

■■ Glas

■■ GFT

■■ Metaal

■■ Hout

■■ …

■■ …

■■ …
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Energiebesparing

Afvalpreventie

Afvalscheiding

Afvalwater

Bodembescherming

Reductie emissie VOS

Chemische wasserijen

(Nat)wasserijen

Linnenverhuurbedrijven

Wassalons
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