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Afdeling 2.4. Bodem 

Algemeen 

2.9  Als in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.  

Keuring vloeistofdichte vloer of verharding 

2.1.1 V Een vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem is beoordeeld en goedgekeurd 
door een erkende instelling. 

6.2.1  Artikel 2.1.1, is niet van toepassing als een geomembraanbaksysteem is aangelegd vóór 
1 december 2001 én voldoet aan de volgende voorwaarden: 
a. de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE) 

of gelijkwaardige folie, heeft een dikte van minstens 1 mm en is BRL K537 gecertificeerd; 

b. voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de 
lasnaden en doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport; 

c. iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding boven het 
geomembraanbaksysteem; bij een morsing van een grote hoeveelheid vloeibare 
brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van de peilbuizen. 

2.1.2 V Voorschrift 2.1.1. geldt niet voor een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als 
bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.  

2.1.3 V De eerste beoordeling en goedkeuring vindt plaats binnen zes jaar na aanleg, als de vloeistofdichte 
vloer of verharding is aangelegd door een erkend bedrijf. Bij goedkeuring wordt een Verklaring 
vloeistofdichte voorziening afgegeven voor een termijn van 6 jaar.  

2.1.5 V Degene die de inrichting drijft zorgt voor: 

a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en 
geomembraanbaksysteem overeenkomstig onderdeel paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en 

b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig de door de 
deskundig inspecteur opgestelde controlelijst op grond van paragraaf 2.13.4 van AS SIKB 6700. 

2.1.6 V Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw beoordeeld en 

goedgekeurd, als regelmatig onderhoud of controle niet is uitgevoerd of als een gebrek niet is 
gerepareerd. 

Periodiek bodemonderzoek 

2.2.1 V Als een geomembraanbaksysteem is aangelegd voor 1 december 2001 is beoordeling en goedkeuring 
niet vereist maar worden twee grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd.  

2.2.2 V Als vloeibare brandstof, afgewerkte olie, butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1- 
propanol, 2-propanol, propanon of een vloeibare bodembedreigende stof die geen gevaarlijke stof of CMR 
stof  is opgeslagen in een ondergrondse opslagtank wordt per opslagtank minstens één 

grondwaterpeilbuis geïnstalleerd. Als er meerdere opslagtanks zijn dan wordt per groep van drie 
opslagtanks die binnen tien meter van elkaar zijn gelegen, minstens één grondwaterpeilbuis 
geïnstalleerd. Dit geldt niet als een goedgekeurd systeem van lekdetectie aanwezig is. 

2.2.4 V De grondwaterpeilbuizen worden zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch 
minstens eens per jaar bemonsterd en onderzocht door een erkend laboratorium. 

2.2.5 V De installatie van een grondwaterpeilbuis en de bemonstering vinden plaats door een erkend bedrijf. 

2.2.7 V Dit artikel is niet van toepassing bij inrichtingen waar de gemiddeld laagste grondwaterstand zich 
meer dan vijf meter beneden het maaiveld bevindt. Als deze inrichting echter is gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied is een systeem voor lekdetectie aanwezig, dat is aangelegd 
overeenkomstig BRL K910 en dat minstens eens per jaar wordt beoordeeld en goedgekeurd. 

Vloeistofkerende voorzieningen 

2.3.2. V De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen worden in 
eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies vastgelegd. 

2.3.3 

 

V In deze procedures en werkinstructies is aangegeven op welke wijze: 
a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur, 

worden gecontroleerd; 
b. is geregeld dat inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en 
c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd. 
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2.3.4 V Medewerkers zijn op de hoogte van deze procedures en werkinstructies, dat deze worden nageleefd 
en binnen de inrichting aanwezig zijn. 

2.3.5 V De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig 
plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken. 

2.3.6 V Morsingen en lekkages worden conform de procedures en werkinstructies verholpen en opgeruimd. 

2.3.7 V De noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem 

zijn in voldoende mate aanwezig.  

2.3.8 V Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties 
genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een 
bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat beschikbaar is voor het bevoegd gezag. 

2.3.9 X Het eerste tot en met achtste lid zijn niet van toepassing als voor de opslag van agrarische 

bedrijfsstoffen een vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening aanwezig is waar in vloeistoffen 
worden opgevangen in een mestdichte opslagvoorziening en de vloeistofkerende of –dichte voorziening 
zodanig is aangelegd dat de vloeistof naar deze opslag stroomt.  

Algemene eisen voor bodembeschermende voorzieningen 

2.4.1 V Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat: 
a. gemorste of gelekte bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en opgeruimd; 
b. er geen hemelwater in terecht kan komen, tenzij dit regelmatig uit de voorziening wordt verwijderd. 

2.4.2 V Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de vloeibare 
bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen. 

2.4.3 V Een lekbak heeft een opvangcapaciteit van minstens 110% van de inhoud van de grootste 
verpakkingseenheid of opslagtank, maar minstens 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 

Bewaren van documenten 

2.6 V Als in het besluit verplichtingen gelden voor: 
a. het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van bodembeschermende 

voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en bijbehorende leidingen, appendages en kathodische 
bescherming, installaties of onderdelen daarvan, worden de resultaten tot de volgende beoordeling 
maar minstens drie jaar binnen de inrichting bewaard of beschikbaar gesteld; 

b. het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks 

en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen 
daarvan, worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie binnen de inrichting bewaard 
en ter inzage gehouden of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld; 

c. het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek 
binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden of beschikbaar gesteld; 

d. het stellen van financiële zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk binnen de inrichting bewaard 

en ter inzage gehouden of beschikbaar gesteld. 

Bodemonderzoek 

2.11.1  Als in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie maanden 
na oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de 
bodemkwaliteit dat voldoet aan de NEN 5740 toegestuurd aan het bevoegd gezag. 

Bodemonderzoeken (nul-situatie en eindonderzoek) zijn niet nodig als het opslaan van grond en 
baggerspecie binnen de inrichting slechts eenmalig plaatsvindt. Een nul-situatieonderzoek is niet 

nodig als opslag van grond en baggerspecie binnen een inrichting vaker dan eenmalig plaatsvindt.  

2.11.3  Als in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes maanden na 

beëindiging van de inrichting of na beëindiging van het opslaan van vloeibare brandstof of afgewerkte 

olie in een ondergrondse opslagtank, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de 
bodemkwaliteit dat voldoet aan de NEN 5740 toegezonden aan het bevoegd gezag.  

2.11.4  De onderzoeken en rapporten worden uitgevoerd en/of opgesteld door een erkende persoon of instelling. 

3.65.9  Artikel 2.11 is niet van toepassing op de opslag van agrarische bedrijfsstoffen. 
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Afdeling 2.5. Afvalbeheer (alleen geldig voor type A- en B-bedrijven) 

2.12.1  Het is verboden: 

a  gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen; 
b.  afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of 

concentraties niet vergelijkbaar zijn, en 
c. afvalstoffen te mengen met stoffen, niet zijnde afvalstoffen.  

De categorieën van afvalstoffen waarin de afvalstoffen in ieder geval vergelijkbaar zijn wat betreft aard, 
samenstelling en concentratie, zijn de categorieën genoemd in de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden 
houden van gevaarlijke afvalstoffen, en: 

a. autowrakken die vloeistoffen of gevaarlijke stoffen bevatten; 

b. brandblussers groter dan 1 kilogram en gasflessen en overige drukhouders die gassen bevatten; 

c. LPG-tanks; 

d. lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen; 

e. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 

f. oliedrukkabels; 

g. gepantserde papier-loodkabels; 

h. banden van voertuigen; 

i. cellenbeton; 

j. gipsproducten; 

k. Groenafval;  

l. A en B- hout; 

m. kunststof dat geschikt is voor product- of materiaalhergebruik; 

n. laminaatverpakking en kunststof, dat ongeschikt is voor product- of materiaalhergebruik; 

o. metalen; 

p. papier en karton; 

q. papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten, uitgezonderd oliedrukkabels en gepantserde papier-

loodkabels; 

r. asfalt, anders dan teerhoudend asfalt; 
s. bouwstoffen, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn, 

uitgezonderd IBC-bouwstoffen, cellenbeton, dakafval en asfalt; 
t. textiel; 
u. verpakkingsglas; 
v. vlakglas. 

2.12.2  Het verbod onder b, is niet van toepassing op afvalstoffen, voor zover: 
a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn; 

b.  de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en 
c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd.  

2.12.3  Het verbod onder b en c, is niet van toepassing op het mengen: 
a  voor product- of materiaalhergebruik, en 
b van afvalwater waarvan het lozen op dezelfde wijze is toegestaan, voorafgaand aan dat lozen.  

2.13  Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of 
spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd 
binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

2.14a1  Het is verboden afvalstoffen te verbranden, uitgezonderd de verbranding van biomassa in een 
stookinstallatie met een thermisch vermogen van 15 megawatt of minder en bij die verbranding van 
biomassa wordt voldaan aan artikel 3.10n.  

2.14a2  Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. 

Dit geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie, waarop 

het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is en voor het lozen op of in de bodem. 

2.14a5  Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan.  

2.14a6  Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan. 
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2.14a7  Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen 
uit de inrichting afgevoerd.  

2.14a8  Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij: 
a.  het geen gevaarlijke afvalstof betreft; 

b.  de afvalstoffen niet afkomstig zijn van buiten de inrichting, en 
c.  het verdichten geen belemmering vormt voor nascheiding. 

2.14b1 

 

 Als  binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen, bewerkt of verwerkt die worden 
ingezameld bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is een actuele 
beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, 
die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.  

2.14b2  De beschrijving onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van doelmatig 

beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat per onderscheiden groep 
van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen: 
a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de 

acceptatie en controle; 
b. de eisen die worden gesteld aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden; 
c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en 

d de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat 
gangbaar is voor de categorie, worden behandeld.  

2.14b3  Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat: 
a.  de procedures van acceptatie en controle binnen de inrichting in acht worden genomen, en 
b.  de afvalstoffen uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden nageleefd.  

 

 

Afdeling 2.6. Energiebesparing (alleen geldig voor type A- en B-bedrijven) 

2.15.1  Degene die de inrichting drijft neemt alle bekende energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van vijf jaar of minder of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne 
rentevoet van 15%. 

2.15.2  Als aannemelijk is dat hieraan niet wordt voldaan, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft 
waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of 
groter is dan 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een bepaalde 

termijn, onderzoek te (laten) verrichten. 

2.15.4  Het eerste lid is niet van toepassing als het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is 
dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan 
brandstoffen. 
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Afdeling 2.11. Oplosmiddelen 

Deze afdeling is van toepassing op oplosmiddeleninstallaties die een of meer van de in tabel 2.28a of tabel 2.28b 

vermelde drempelwaarden bereiken. 
 
Tabel 2.28a 

Activiteit Drempel-

waarde in 

ton/jaar 

Emissiegrens-

waarde in 

mgC/Nm3 

Diffuse 

emissiegrens-

waarde (% 

oplosmiddelen

-input 

Totale 

emissie-

grens-

waarde 

Bijzondere bepalingen 

In deze tabel wordt onder bestaande oplosmiddeleninstallatie verstaan: oplosmiddeleninstallatie die op 1 april 2002 in werking was. Emissiegrens-

waarden, diffuse-emisiegrenswaarden en totale emissiegrenswaarden worden gemeten bij een temperatuur van 273,15 K en druk van 101,3 kPa. 

Heatsetrotatie-offsetdruk >15 

>25 

100 

20 

30% (1) 

30% (1) 
 Resten oplosmiddelen in 

eindproduct geen onderdeel van  diffuse emissie. 

Illustratiediepdruk >25 75 10% (1)  Diffuse-emissiegrenswaarde voor bestaande 

installatie: 15%. 

Andere rotatiediepdruk, 

flexografie, 

rotatiezeefdruk, lamineer- 
of lakeenheden, 

rotatiezeef-druk op 

textiel/karton 

>15 

 

>25 
 

>30 

100 

 

100 
 

100 

25% 

 

20% 
 

20% 

  

Oppervlaktereiniging (2) >1 

 

>5 

20 (1) 

 

20 (1) 

15% 

 

10% 

 (1) Emissiegrenswaarde in massa van verbindingen 

en niet in totale massa koolstof. 

(2) Met de in artikel 2.30, eerste en derde lid, 

vermelde stoffen. 

Overige 

oppervlaktereiniging 

>2 

 

 

>10 

75 (1) 

 

 

75 (1) 

20% (1) 

 

 

15% (1) 

 (1) Als aangetoond dat gemiddelde gehalte aan 

organische oplosmiddelen van gebruikte reinigings-

materiaal niet hoger is dan 30 gewichtsprocenten, 

gelden deze waarden niet voor die installatie 

Coating van voertuigen 

Overspuiten voertuigen 

<15 

>0,5 

50 (1) 

50 (1) 

25% 

25% 

 (1) Naleving moet worden aangetoond op basis van 

metingen om de 15 minuten. 

Bandlakken >25 50 (1) 5%  

10 % voor 

bestaande 
installaties 

 (1) Voor oplosmiddeleninstallaties die technieken 

gebruiken waarbij hergebruik mogelijk is, geldt een 

emissiegrenswaarde van 150. 

Andere coatingprocessen, 

waaronder metaal-, 

kunststof-, textiel-(5), 

film- en papiercoating 

>5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

>15 

100 (1)(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50/75 (2) 

(3)(4) 

25% (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20% (4) 

 (1) Emissiegrenswaarde  voor processen waarbij  

vrijkomende vluchtige organische stoffen beheerst 

worden afgevangen en uitgestoten. 

(2) Eerste emissiegrenswaarde geldt voor 

droogprocessen, tweede voor coatingprocessen. 

(3)Voor oplosmiddeleninstallatie die 

genitrogeneerde oplosmiddelen gebruikt met 

technieken waar oplosmiddelenhergebruik mogelijk 

is geldt gecombineerde grenswaarde voor coating- 

en droogproces van 150. 
(4) Voor coatingwerk waarbij  vluchtige organische 

stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen 

en afgestoten kan van deze waarden worden 

afgeweken (art 2.29, vierde lid). 

(5) Rotatiezeefdruk op textiel valt onder activiteit 

nr. 3. 

Coating van wikkeldraad >5   10/kg (1) 

 

5 g/kg (2) 

(1) Geldt voor installaties met  gemiddelde 

draaddiameter ≤ 0,1 mm. 

(2) Geldt voor alle andere oplosmiddeleninstallaties 

Coating van hout >15 

 

 
 

 

 

 

>25 

100 (1) 

 

 
 

 

 

 

50/75(2) 

25% 

 

 
 

 

 

 

20% 

 (1) Deze emissiegrenswaarde geldt voor coating- 

en droog-processen waarbij vrijkomende vluchtige 

organische stoffen beheerst worden afgevangen en 
uitgestoten. 

(2) Eerste waarde geldt voor droogprocessen, 

tweede voor coatingprocessen. 

Chemisch reinigen    20 g/kg (1) 

(2) 

(1) Uitgedrukt in kg uitgestoten oplosmiddel per 

kilogram gereinigd en gedroogd product. 

(2) De in art. 2.30, tweede lid, vermelde 

emissiegrenswaarde geldt niet voor deze sector. 

Impregneren van hout >25 100 (1) 45% 11 kg/m3 (1) Grenswaarde geldt niet voor impregneren met 

creosoot. 

Coating van leer >10 

 

 
>25 

 

 

>10(1) 

  85 g/m2 

 

 
75 g/m2 

 

 

150g/m2 

Emissiegrenswaarde in gram uitgestoten 

oplosmiddel per m2  vervaardigd product. 

(1) Voor coating van leer voor meubelen en lederen 
goederen, die worden gebruikt als kleine 

consumptiegoederen zoals tassen, riemen, 

portefeuilles. 



Handboek Handhaving Activiteitenbesluit  

 

© 

 www.deroever.nl  Pagina 6  

Fabricage van schoeisel >5   25 g per 

paar 

De totale emissiegrenswaarde is uitgedrukt in 

gram uitgestoten oplosmiddel per vervaardigd paar 

compleet schoeisel. 

Lamineren van hout en 

kunststof 

>5   30 g/m2  

Het aanbrengen van een 

lijmlaag 

>5 

 

 

>15 

50 (1) 

 

 

50 (1) 

25% 

 

 

20% 

 (1) Als technieken worden gebruik waarbij 

oplosmiddelenhergebruik mogelijk is, geldt een 

emissiegrenswaarde van 150. 

Vervaardigen van 

coatingmengsels, lak, inkt 

en kleefstoffen 

>100 

 

 

 
>1000 

150 

 

 

 
150 

5% 

 

 

 
35 

5%  van de 

input 

 

3% van de 
input 

Onder de diffuse emissiegrenswaarde vallen niet 

de oplosmiddelen die als bestanddeel van een 

mengsel in een gesloten container worden 

verkocht. 

Vervaardigen van 
coatingmengsels, lak, inkt 

en kleefstoffen 

>100 
 

 

 

>1000 

150 
 

 

 

150 

5% 
 

 

 

35% 

5% van de 
input 

 

3% van de 

input 

Onder de diffuse emissiegrenswaarde vallen niet 
de oplosmiddelen die als bestanddeel van een 

mengsel in een gesloten container worden 

verkocht. 

Bewerking van rubber >15 20 (1) 25% (2) 25% van de 

input 

(1) Als oplosmiddelenhergebruik mogelijk is, geldt 

een emissiegrenswaarde van 150. 

(2) Onder diffuse emissiegrenswaarde vallen niet 

oplosmiddelen die als bestanddeel van een 

mengsel in een gesloten container worden 

verkocht. 

Extractie plantaardige 

oliën en  dierlijke vetten 
en raffinage  plantaardige 

oliën 

 

dierlijk vet 

 

ricinus 

raapzaad 

zonnebloemzaad 

sojabonen (normale 

maling) 
sojabonen (witte vlokken) 

 

overige zaden en ander 

plantaardig materiaal 

>10    

 
 

 

 

1,5 kg/ton 

 

3,0 kg/ton 

1,0 kg/ton 

1,0 kg/ton 

0,8 kg/ton 

 
1,2 kg/ton 

3 kg/ton (1) 

 

1,5 kg/ton 

(2) 

4 kg/ton (3) 

(1) Totale emissiegrenswaarden voor 

oplosmiddeleninstallaties voor verwerking van 
losse partijen zaden en ander plantaardig 

materiaal worden bij maatwerkvoorschrift 

gegeven. 

(2) Geldt voor alle fractioneringsprocessen met 

uitzondering van ontgommen. 

(3) Geldt voor ontgommen. 

Vervaardigen van 

geneesmiddelen 

>50 20 (1) 5% (2)  

 

voor 

bestaande 

installatie: 
15%.  

 

5% input 

 

voor 

bestaande 

installatie: 
15% 

(1) Als technieken worden gebruikt waarbij 

hergebruik mogelijk is, geldt een 

emissiegrenswaarde van 150. 

(2) Onder diffuse-emissiegrenswaarde vallen niet 

oplosmiddelen die als bestanddeel van een 
mengsel in een gesloten container worden 

verkocht. 

 

 
Tabel 2.28b 

Activiteit in de 

voertuigindustrie 

(drempelwaarde in 

ton/jaar (1)) 

Productie Totale emissiegrenswaarde (3)  

  Nieuwe oplosmiddeleninstallatie Bestaande 

oplosmiddeleninstallatie (4) 

Coating van nieuwe auto's 

(> 15) 

>5000 45 g/m2 of 

1,3 kg/auto + 33 g/m2 

60 g/m2 of 

1,9 kg/auto + 41 g/m2 

 ≤ 5000 zelfdragend of 
>3500 met chassis  

90 g/m2 of  
1,5 kg/auto + 70 g/m2 

90 g/m2 of  
1,5 kg/auto 70 g/m2 

Coating van nieuwe 
vrachtwagencabines 

(>15) 

≤ 5000 
> 5000 

65 g/m2 
55 g/m2 

85 g/m2 
75 g/m2 

Coating van nieuwe 

bestelwagens en 

vrachtwagens (>15) 

≤ 2500 

> 2500 

90 g/m2 

70 g/m2 

120 g/m2 

90 g/m2 

Coating van nieuwe 

bussen 

≤ 2000 

> 2000 

210 g/m2 

150 g/m2 

290 g/m2 

225 g/m2 

(1) Oplosmiddeleninstallaties voor de coating van voertuigen beneden de in deze tabel vermelde drempelwaarden voor het 
oplosmiddelenverbruik voldoen aan de in tabel 2.28a, onderdeel 6,vermelde eisen voor coating of overspuiten van voertuigen. 
(2) Geldt voor de jaarlijkse productie van gecoat materiaal. 
(3) De totale emissiegrenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per m2 vervaardigd product en in kilogram 
uitgestoten oplosmiddel per carrosserie.  
(4) In deze tabel wordt onder bestaande oplosmiddeleninstallatie verstaan: een oplosmiddeleninstallatie die op 1 april 2002 in 
werking was. 
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  Emissies 

2.29.1  Bij het in werking hebben van een oplosmiddeleninstallatie worden: 
a.  de emissiegrenswaarden en de diffuse-emissiegrenswaarden van tabel 2.28a en tabel 2.28b niet 

overschreden, of 
b.  de totale emissiegrenswaarden van tabel 2.28a en tabel 2.28b niet overschreden. 

2.11.1 V Degene die een oplosmiddeleninstallatie drijft, waarop nabehandelingsapparatuur is aangesloten en die 
aan de uitlaatzijde gemiddeld in totaal meer dan 10 kilogram totaal organische koolstof per uur 
uitwerpt, meet continu of een afgaskanaal voldoet aan de emissiegrenswaarden (niet zijnde de diffuse-
emissiegrenswaarden)  en de totale emissiegrenswaarden. 

  Metingen 

2.11.2 V In een oplosmiddeleninstallatie die gemiddeld in totaal minder dan 10 kilogram totaal organische 
koolstof per uur uitwerpt, worden om de drie jaar metingen uitgevoerd van totaal organische koolstof, 
waarbij gedurende elke meting ten minste drie meetresultaten worden geregistreerd. 

2.11.3 V Metingen ter controle op de naleving van de emissiegrenswaarden zijn niet vereist als 
nabehandelingsapparatuur niet noodzakelijk is om te voldoen aan het besluit. 

2.12.1 V Bij continue metingen is aan de emissiegrenswaarden (niet zijnde de diffuse emissiegrenswaarden) en 
de totale emissiegrenswaarden voldaan als onder normale bedrijfsomstandigheden: 
a.  het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof de daarvoor geldende emissiegrenswaarde niet 

overschrijdt, waarbij het 24-uursgemiddelde wordt berekend van alle geldige metingen gedurende een 
periode van 24 uur waarin een oplosmiddeleninstallatie onder normale omstandigheden in bedrijf is, 
met uitzondering van het opstarten en stilleggen van de installatie en het onderhoud van de 

apparatuur, en 
b.  geen van de uurgemiddelden hoger is dan 1,5 maal de emissiegrenswaarden. 

2.12.2 V Bij periodieke metingen is aan de emissiegrenswaarden (niet zijnde de diffuse emissiegrenswaarden)  
en de totale emissiegrenswaarden wordt voldaan als bij die meting: 
a.  het gemiddelde van alle meetresultaten onder normale omstandigheden de emissiegrenswaarden niet 

overschrijdt, en 
b.  geen van de uurgemiddelden onder normale omstandigheden hoger is dan 1,5 maal de 

emissiegrenswaarden. 

2.29.2 X Het eerste lid is niet van toepassing als wordt voldaan aan een reductieprogramma waarmee een 
vergelijkbare emissiebeperking wordt bereikt. 

2.13.1 E Bij de opzet van een reductieprogramma worden in ieder geval de volgende factoren betrokken: 
a.  als vervangingsproducten met weinig of geen oplosmiddelen nog in ontwikkeling zijn, heeft degene die 

een oplosmiddeleninstallatie drijft, extra tijd voor de uitvoer van het reductieprogramma; 
b.  het referentiepunt voor de emissiebeperking komt zo goed mogelijk overeen met de emissie die het 

resultaat zou zijn als er geen beperkende maatregelen zouden worden genomen. 

2.13.2 E Aan een gelijkwaardige emissiebeperking wordt bij een oplosmiddeleninstallatie waar voor het 
product een constant gehalte aan vaste stof kan worden aangenomen, in ieder geval voldaan als de 
feitelijke emissie van oplosmiddelen, bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding, kleiner is 
dan of gelijk is aan de beoogde emissie. De wijze waarop deze wordt berekend is verder uitgewerkt in 
artikel 2.13. 

2.29.3  Als een bestaande oplosmiddeleninstallatie een verandering ondergaat of na een verandering voor het 

eerst onder deze afdeling valt, wordt dat deel van de oplosmiddeleninstallatie dat de verandering heeft 
ondergaan aangemerkt als nieuwe oplosmiddeleninstallatie. Dit geldt niet als de totale emissies van de 
oplosmiddeleninstallatie niet hoger zijn dan als het deel dat de verandering heeft ondergaan als een 
nieuwe oplosmiddeleninstallatie zou zijn aangemerkt. 

2.30.1  Stoffen of mengsels waaraan een of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of 

H360F of de risicozinnen R45, R46, R49, R60 en R61 is of zijn toegekend of die van deze aanduidingen 
moeten zijn voorzien door hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die krachtens de EG-verordening 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld, worden voor zover 
mogelijk binnen zo kort mogelijke tijd vervangen door minder schadelijke stoffen of mengsels. 



Handboek Handhaving Activiteitenbesluit  

 

© 

 www.deroever.nl  Pagina 8  

2.30.2  De emissies van: 
a.  vluchtige organische stoffen als bedoeld in het eerste lid en 

b.  gehalogeneerde vluchtige organische stoffen waaraan de gevarenaanduidingen H341 of H351 of de 

risicozinnen R40 of R68 zijn toegekend, of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien, 
overschrijden de emissiegrenswaarden van tabel 2.30 niet. De emissiegrenswaarden gelden voor 
de totale massa van de betrokken stoffen. 
Tabel 2.30 
Stoffen of mengsels Massastroom  Emissiegrenswaarde 

H340, H350, H350i, H360D of 
H360F of 
R45, R46, R49, R60 en R61 en 
verplichte etikettering 

 

 

≥  10 g/uur 

 

 

≥ 2 mg/Nm` 

H341 of H351 of R40 of R68 en 
verplichte etikettering 

≥ 100 g/uur 20 mg/Nm` 

 

2.12.3 V Of aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan wordt vastgesteld op basis van de som van de 
massaconcentraties van de verschillende betrokken vluchtige organische stoffen. Of aan de 
emissiegrenswaarden (niet zijnde de diffuse-emissiegrenswaarden) en de totale emissiegrenswaarden, 
bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, van het besluit wordt voldaan, wordt vastgesteld op basis van de totale 

massa organische koolstof die wordt uitgestoten, tenzij in tabel 2.28a van het besluit anders is bepaald. 

2.12.4 V Gasvolumes mogen worden toegevoegd om de afgassen af te koelen of te verdunnen als dit technisch 
gerechtvaardigd is. De toegevoegde gasvolumes worden niet betrokken bij het vaststellen van de 
massaconcentratie van de verontreinigende stof in het afgas. 

2.30.3  Een oplosmiddeleninstallatie waarin twee of meer activiteiten worden verricht die elk de 
drempelwaarden van tabel 2.28a of tabel 2.28b overschrijden, voldoet: 

a.  voor de stoffen of mengsels, genoemd in het eerste of tweede lid, voor elke activiteit afzonderlijk aan 
de in die leden vermelde eisen, en 

b.  voor de andere stoffen of mengsels dan bedoeld onder a: 
1°. voor elke activiteit afzonderlijk aan artikel 2.29, eerste of tweede lid, of 
2°. aan een waarde voor de totale emissies, die niet hoger is dan bij toepassing van het onder 1° 
gestelde het geval zou zijn. 

2.31  Degene die een inrichting drijft waartoe een oplosmiddeleninstallatie behoort, neemt alle passende 
voorzorgsmaatregelen om de emissies van vluchtige organische stoffen bij het opstarten en stilleggen 
van de installatie tot een minimum te beperken. 

  Oplosmiddelenboekhouding 

2.14  Degene die een oplosmiddeleninstallatie drijft, voert een oplosmiddelenboekhouding waarmee: 
a.  wordt aangetoond dat is voldaan aan: 
 1°. de emissiegrenswaarden, diffuse-emissiegrenswaarden of de totale emissiegrenswaarden en 
 2°. als van toepassing, de eisen van het reductieprogramma 
b.  de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst worden gespecificeerd, en 
c.  informatie aan eenieder kan worden verstrekt over het verbruik en de emissie van oplosmiddelen. 

2.15  Een oplosmiddelenboekhouding  omvat een periode van twaalf maanden en wordt binnen dertien 
weken na afloop van die periode afgesloten. Voor de berekeningen dient rekening te worden gehouden 
met het gestelde in artikel 2.15. 
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