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SAMENVATTING 
 

Dit BBT (Best Beschikbare Technieken)-referentiedocument (BREF) voor afvalverbranding is 

het resultaat van een uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 16, lid 2, van 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting worden de 

voornaamste bevindingen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

conclusies inzake BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan gekoppelde verbruiks- en 

emissieniveaus. Deze tekst moet in samenhang met het voorwoord worden gelezen, waarin 

wordt uiteengezet wat de doelstellingen van dit document zijn, hoe het moet worden gebruikt en 

wat de juridische context is. De tekst kan worden gelezen en opgevat als een document op zich 

maar doet als samenvatting geen recht aan alle complexiteiten van het volledige BREF-

document. Hij is derhalve niet bedoeld als vervanging van het volledige document als 

instrument bij de besluitvorming over BBT. 

 

Werkingssfeer van dit document 

 

De werkingssfeer van dit document is gebaseerd op de hoofdstukken 5.1 en 5.2 van bijlage I 

van de IPPC-richtlijn, voorzover deze betrekking hebben op de verbranding van afval. Bij het 

kiezen van de werkingssfeer is niet gelet op de beperkingen qua grootte van de installaties in de 

IPPC-richtlijn of op de daarin opgenomen definities van afval, nuttige toepassing of 

verwijdering. De werkingssfeer is dan ook zodanig gekozen dat er een pragmatisch overzicht 

van de verbrandingsector als geheel ontstaat, waarbij de nadruk vooral ligt op de soorten 

installaties en afval die het meest voorkomen. Bij het kiezen van de werkingssfeer van het 

BREF-document is ook rekening gehouden met de werkingssfeer van de richtlijn inzake 

afvalverbranding. De definitieve inhoud van het BREF is een weerspiegeling van de informatie 

die gedurende de informatie-uitwisseling door de Technische werkgroep (TWG) is ingediend. 

 

 Dit document behandelt alleen de verbranding van afval aan de orde in installaties die 

uitsluitend of in hoofdzaak bestemd zijn de verwerking van afvalstoffen en geen andere situaties 

waarin afval thermisch wordt behandeld, zoals meeverbranding in bijvoorbeeld cementovens en 

grote stookinstallaties. 

 

Hoewel in dit document de nadruk op verbranding ligt, bevat het ook enige informatie over 

systemen voor de pyrolyse en vergassing van afval. 

 

De volgende aspecten komen in dit BREF-document niet aan de orde: 

 

 beslissingen over de keuze van verbranding als optie voor de behandeling van afval; 

 vergelijking van afvalverbranding met andere mogelijkheden voor de behandeling van 

afval. 

 

Afvalverbranding 

 

Verbranding wordt als behandeling voor een zeer breed gamma van afvalstoffen gebruikt. De 

verbranding zelf is meestal slechts één onderdeel van een complex systeem voor 

afvalbehandeling dat in zijn geheel zorgt voor het algehele beheer van het brede gamma van 

afvalstoffen dat in de maatschappij ontstaat. 

 

In de verbrandingsector hebben zich de afgelopen tien tot vijftien jaar snelle technologische 

ontwikkelingen voorgedaan. Deze veranderingen hebben voor een groot deel plaatsgevonden 

onder impuls van specifieke wetgeving voor de sector en hierdoor is vooral de emissie naar de 

lucht door individuele installaties afgenomen. Er wordt voortdurend gewerkt aan de 

ontwikkeling van processen en de sector werkt nu aan technieken die de kosten beperken maar 

de milieuprestaties op peil houden of zelfs verbeteren. 

 

Afvalverbranding heeft net als de meeste andere afvalbehandelingen als doel het afval zodanig 

te behandelen dat het volume en de gevaren daarvan afnemen, terwijl mogelijk gevaarlijke 
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stoffen worden opgevangen (en daarbij geconcentreerd) of vernietigd. Verbrandingsprocessen 

kunnen ook mogelijkheden bieden om de energie, de mineralen en/of de chemische stoffen uit 

afval terug te winnen. 

 

Afvalverbranding komt in feite neer op de oxidatie van het brandbare materiaal in het afval. 

Afval is in het algemeen een zeer heterogeen materiaal dat voornamelijk bestaat uit organische 

verbindingen, mineralen, metalen en water. Bij de verbranding ontstaan rookgassen die in de 

vorm van warmte het merendeel van de beschikbare energie bevatten. De organische 

verbindingen in het afval zullen verbranden wanneer ze de benodigde verbrandingstemperatuur 

hebben bereikt en in contact met zuurstof komen. Het feitelijke verbrandingsproces speelt zich 

in fracties van seconden in de gasfase af en hierbij komt tegelijkertijd energie vrij. Wanneer de 

calorische waarde van het afval en de zuurstoftoevoer voldoende zijn, kan er een thermische 

kettingreactie met autonome verbranding ontstaan, zodat er  geen toevoeging van andere 

brandstof meer nodig is. 

 

Hoewel de benadering sterk kan uiteenlopen, kan de verbrandingsector in grote lijnen in de 

volgende deelsectoren worden gesplitst: 

 

i. Verbranding van gemengd stedelijk afval: behandeling van meestal gemengd en 

grotendeels onbehandeld huishoudelijk afval dat echter soms bepaalde soorten 

industrieel en bedrijfsafval kan bevatten (industrieel en bedrijfsafval wordt ook apart 

verbrand in specifieke verbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijk industrieel of 

bedrijfsafval). 

 

ii. Verbranding van voorbehandeld stedelijk of ander afval: behandeling van afval dat 

selectief is ingezameld, is voorbehandeld of op een andere manier zodanig is behandeld 

dat de kenmerken verschillen van die van gemengd afval. Verbrandingsinstallaties voor 

specifiek behandelde uit afval gewonnen brandstof (RDF – Refuse Derived Fuel) 

behoren tot deze deelsector. 

 

iii. Verbranding van gevaarlijk afval: hieronder vallen verbranding op industriële locaties 

en verbranding in "merchant plants" (waar meestal een grote verscheidenheid aan afval 

wordt verwerkt). 

 

iv. Verbranding van zuiveringsslib: op sommige locaties wordt zuiveringsslib apart van het 

andere afval in specifieke installaties verbrand, terwijl in andere gevallen de 

verbranding daarvan met ander afval (bijv. stedelijk afval) wordt gecombineerd. 

 

v. Verbranding van ziekenhuisafval: behandeling van ziekenhuisafval, meestal afkomstig 

van ziekenhuizen of andere zorginstellingen, in specifieke installaties, die bijvoorbeeld 

op een centrale plaats of bij één bepaald ziekenhuis kan plaatsvinden. In sommige 

gevallen wordt een deel van het ziekenhuisafval in andere installaties behandeld, 

bijvoorbeeld samen met gemengd stedelijk of gevaarlijk afval. 

 

Ten tijde van de samenstelling van dit document: 

 

 werd ongeveer 20-25% van het vast stedelijk afval (Municipal Solid Waste, MSW) in de 

EU-15 verbrand (in totaal ontstaat er per jaar ongeveer 200 miljoen ton VSA); 

 varieerde het percentage MSW dat per lidstaat van de EU-15 wordt verbrand, van 0% tot 

62%; 

 bedroeg het totale aantal MSW-installaties in de EU-15 meer dan 400; 

 varieerde de jaarlijkse verbrandingscapaciteit voor MSW per Europees land van 0 kg tot 

meer dan 550 kg per hoofd van de bevolking; 

 was de gemiddelde capaciteit van een MSW-verbrandingsinstallatie in Europa iets minder 

dan 200.000 ton per jaar; 
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 varieerde ook de gemiddelde verwerkingscapaciteit van de MSW-verbrandingsinstallaties in 

elke lidstaat. De kleinste gemiddelde installatiegrootte lag rond 60.000 ton per jaar en de 

grootste rond 500.000 ton per jaar; 

 werd ongeveer 12% van het in de EU-15 ontstane gevaarlijke afval verbrand (in totaal 

ontstaat er ongeveer 22 miljoen ton per jaar). 

 

Naar verwachting zal de VSA-verbrandingsector in Europa de komende 10-15 jaar in omvang 

toenemen, aangezien er alternatieven worden gezocht voor het beheer van afval dat krachtens de 

richtlijn betreffende het storten van afval niet meer mag worden gestort en zowel de oudere als 

de nieuwe lidstaten hun strategieën voor afvalbeheer in het licht van deze wetgeving nader 

onderzoeken en toepassen. 

 

Cruciale milieuaspecten 
 

Afval en afvalbeheer zijn significante milieuvraagstukken. De thermische behandeling van afval 

kan dan ook worden beschouwd als een reactie op de bedreiging van het milieu door slecht of 

niet beheerde afvalstromen. Thermische behandeling streeft naar een algehele afname van de 

milieueffecten waartoe het afval anders wellicht zou leiden. Bij de exploitatie van 

verbrandingsinstallaties is er echter ook sprake van emissies en verbruik, die afhankelijk van het 

ontwerp en het functioneren van de installatie al dan niet optreden of in omvang fluctueren. 

 

De mogelijke effecten van de afvalverbrandingsinstallaties zelf kunnen in de volgende 

hoofdcategorieën worden ingedeeld: 
 

 totale emissies door het proces naar lucht en water (inclusief geur); 

 totale productie van residuen door het proces; 

 geluid en trillingen door het proces; 

 energieverbruik en -productie; 

 verbruik van grondstoffen (reagentia); 

 diffuse emissies (vooral bij de opslag van afval); 

 beperking van de risico's bij de opslag/be- en verwerking van gevaarlijk afval. 
 

Andere effecten die buiten het bestek van dit BREF-document vallen (maar significante 

gevolgen kunnen hebben voor de algehele milieueffecten van de totale afvalbeheersketen), doen 

zich voor bij de volgende activiteiten: 
 

 vervoer van afval dat binnenkomt en van residuen die worden afgevoerd; 

 uitgebreide voorbehandeling van afval (bijv. bereiding van uit afval gewonnen brandstof). 
 

De toepassing en naleving van moderne emissienormen en het gebruik van moderne technologie 

om verontreiniging te beperken hebben de emissies naar de lucht teruggeschroefd tot een niveau 

waarbij de verontreinigingsrisico's door afvalverbrandingsinstallaties nu in het algemeen zeer 

laag worden ingeschat. Een blijvend en effectief gebruik van dergelijke technieken om de 

emissies naar de lucht te beperken is van groot milieubelang.. 

 

Veel afvalverbrandingsinstallaties zorgen niet alleen voor een effectieve behandeling van afval 

dat anders wellicht voor verontreiniging zou kunnen zorgen, maar spelen ook een specifieke rol 

als proces om energie uit afval terug te winnen. Daar waar beleidsmaatregelen genomen zijn om 

verbrandingsinstallaties voor (meestal stedelijk) afval beter in staat te stellen om energie uit 

afval terug te winnen, wordt deze positieve milieubijdrage daardoor beter benut. De sector kan 

derhalve haar potentieel als energieleverancier opvoeren en zo haar milieuprestaties significant 

verbeteren. 
 

Gebruikte processen en technieken 
 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt een beschrijving gegeven van de processen en 

technieken die in de sector afvalverbranding worden gebruikt. De nadruk ligt op verbranding, de 

meest gangbare thermische behandeling, maar er wordt ook informatie gegeven over vergassing 
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en pyrolyse. Er wordt een min of meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de volgende 

belangrijkste activiteiten en gebieden: 
 

 ontvangst van binnenkomend afval; 

 opslag van afval en grondstoffen; 

 voorbehandeling van afval (voornamelijk behandelingen ter plaatste en mengprocessen); 

 het laden van afval in de oven; 

 bij de thermische behandeling gebruikte technieken (ovenontwerp enz.); 

 energieterugwinning (bijvoorbeeld opties voor de stookketel en de energievoorziening); 

 technieken voor rookgasreiniging (gegroepeerd per stof); 

 beheer van residuen van rookgasreiniging; 

 monitoring en controle van de emissie; 

 controle en behandeling van afvalwater (bijv. afkomstig van drainage, rookgasreiniging, 

opslag); 

 beheer en behandeling van vliegas/bodemas (uit de verbrandingsfase). 

Wanneer er specifieke technieken zijn voor bepaalde soorten afval, worden de desbetreffende 

hoofdstukken per soort afval onderverdeeld. 

 

Verbruik en emissies 

 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de emissies door en het materiaal- en energieverbruik 

van afvalverbrandingsinstallaties. Het bevat de beschikbare gegevens over de emissies van 

installaties naar lucht en water, geluidshinder en residuen. Er is ook informatie over het verbruik 

van grondstoffen opgenomen en er is een afdeling waarin de nadruk ligt op energieverbruik en 

-productie. De meeste gegevens hebben betrekking op de hele installatie en zijn afkomstig van  

onderzoek bij de industrie. Er wordt ook enige informatie gegeven over de technieken die 

worden toegepast om deze emissieniveaus te halen. 

 

Hoewel sommige Europese installaties nog moeten worden gemoderniseerd, haalt de industrie 

in het algemeen exploitatieniveaus die minimaal voldoen aan de emissiegrenswaarden voor 

lucht die in Richtlijn 2000/76/EG zijn vastgesteld. 

 

Wanneer WKK of warmte (als warmte of stoom) kan worden geleverd, is het mogelijk een zeer 

hoog percentage van de energetische waarde van het afval (soms tot ongeveer 80%) terug te 

winnen. 

 

Technieken die bij de vaststelling van de BBT in aanmerking moeten worden genomen 

 

In de beschrijving van elke techniek in hoofdstuk 4 wordt de beschikbare relevante informatie 

vermeld over de verbruiks- en emissieniveaus die met de techniek haalbaar zijn, wordt enig 

inzicht gegeven in de kosten en de cross-media-aspecten die met de techniek samenhangen en 

wordt informatie gegeven over de mate waarin de techniek bruikbaar is voor de categorieën 

installaties waarvoor een IPPC-vergunning nodig is, zoals nieuwe, bestaande, grote of kleine 

installaties, en voor verschillende soorten afval. Er wordt aandacht besteed aan beheersystemen, 

proces-geïntegreerde technieken en nageschakelde technieken. 

 

De vermelde technieken zijn deze waarvan wordt aangenomen dat ze kunnen zorgen voor of 

bijdragen tot een hoog niveau van milieubescherming in de sector afvalverbranding. De 

uiteindelijke BBT, zoals overeengekomen door de TWG, komen niet in hoofdstuk 4 maar in 

hoofdstuk 5 aan de orde. Wanneer een techniek wel in hoofdstuk 4, maar niet in hoofdstuk 5 is 

opgenomen, moet dit niet worden gezien als een indicatie dat de techniek geen BBT is en kan 

zijn: het kan bijvoorbeeld zijn dat de techniek niet in hoofdstuk 5 is opgenomen omdat de TWG 

van mening was dat het toepassingsgebied van de techniek niet breed genoeg was om als BBT in 

het algemeen te worden beschreven. Omdat volledigheid niet mogelijk is en het om een 

dynamische situatie gaat, kan er bovendien niet van worden uitgegaan dat er in hoofdstuk 4 

absoluut niets ontbreekt. Andere technieken kunnen ook prestatieniveaus opleveren die voldoen 

aan de later in hoofdstuk 5 vastgestelde BBT-criteria of deze overtreffen, en wanneer deze 
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technieken lokaal worden toegepast, kunnen ze in de situatie waarin ze worden gebruikt 

specifieke voordelen bieden. 

 

De opgenomen technieken zijn ingedeeld in een volgorde die min of meer overeenkomt met de 

volgorde waarin ze in de meeste afvalverbrandingsinstallaties zouden voorkomen. Onderstaande 

tabel bevat de titel van de afdelingen van het hoofdstuk en de indeling die voor de opgenomen 

technieken wordt gehanteerd. 

 

Afdeling hoofdstuk 4 Titel van de afdeling 

4.1 
Algemene methoden die worden toegepast vóór de 

thermische behandeling 

4.2 Thermische bewerking 

4.3 Energieterugwinning 

4.4 Rookgasreiniging 

4.5 Behandeling en controle van proceswater 

4.6 Behandelingstechnieken voor vaste residuen 

4.7 Geluid 

4.8 Instrumenten voor milieuzorg 

4.9 
Goede praktijk voor bewustmaking van en communicatie 

met de bevolking 

Tabel: Indelingsschema voor de informatie in hoofdstuk 4 

 

In hoofdstuk 4 ligt de nadruk op technieken die specifieke voordelen bieden in elk van de 

hoofdfasen waarvan in afvalverbrandingsinstallaties meestal sprake is. Doordat de technieken 

op deze manier worden opgesplitst, moet de algehele integratie van alle technieken in een 

installatie (in het BREF soms de "inter-proces-compatibiliteit" genoemd) bij het lezen van de 

verschillende afdelingen van hoofdstuk 4 echter goed in het oog worden gehouden, ook al wordt 

dit belangrijke aspect in sommige gevallen wel genoemd. Dergelijke zaken komen in het 

algemeen aan de orde onder de kopjes operationele gegevens en toepasbaarheid. Ook bij het 

afleiden van de definitieve BBT-conclusies in hoofdstuk 5 komt de algehele compatibiliteit 

nader aan de orde. 

 

In hoofdstuk 4 wordt in het algemeen geen gedetailleerde beschrijving gegeven van de 

technieken die weliswaar zorgen voor of bijdragen tot een hoog niveau van milieubescherming, 

maar zo gangbaar zijn dat het gebruik daarvan wellicht al als standaard wordt beschouwd. Een 

voorbeeld hiervan is dat de bruikbaarheid van de belangrijkste verbrandingskamer-ontwerpen 

voor de belangrijkste afvalstromen relatief duidelijk is, zodat bij de in deze fase bekeken 

technieken de nadruk vooral ligt op: 

 

a) de overweging dat er in het algemeen voor moet worden gezorgd dat het gekozen 

verbrandingsysteem goed afgestemd is op de afvalstoffen die erin worden geladen, en 

b) bepaalde aspecten die verband houden met verbetering van de verbrandingsprestaties, 

zoals voorbehandeling van het afval, regeling van de luchttoevoer enz. 

 

BBT voor de verbranding van afval 

 

In het BBT-hoofdstuk (hoofdstuk 5) worden de technieken vermeld die door de TWG op basis 

van de informatie in hoofdstuk 4, rekening houdend met de definitie van beste beschikbare 

technieken in artikel 2, (onder 11), en de overwegingen in bijlage IV van de richtlijn, in 

algemene zin als BBT worden beschouwd. 

 

In het BBT-hoofdstuk worden geen emissiegrenswaarden vastgesteld of voorgesteld maar 

worden suggesties gedaan voor de operationele verbruiks- en emissiewaarden bij het gebruik 

van BBT. De inleiding op hoofdstuk 5 in  ditBREF is specifiek uitgebreid om bepaalde aspecten 

te verduidelijken die voor de sector afvalverbranding van bijzonder belang worden geacht, zoals 

de koppeling tussen de richtlijn afvalverbranding (Waste Incineration Directive WID) en de 



Samenvatting 

vi Juli 2005 PJ/EIPPCB/WI_BREF_FINAL 

IPPC-richtlijn (zie het voorwoord van  hetBREF). Tot deze aanvullende specifieke aspecten 

behoren: 

 

 het verschil tussen emissiegrenswaarden in de WID en BBT-prestaties; 

 de relatie tussen BBT en keuze van de locatie; 

 de manier waarop de in hoofdstuk 5 beschreven BBT moeten worden geïnterpreteerd en 

gebruikt. 

 

Er wordt nu een overzicht gegeven van de belangrijkste BBT-conclusies, maar voor een 

volledig inzicht moet het BBT-hoofdstuk zelf worden geraadpleegd. De algemene BBT 

gelden voor de hele sector (d.w.z. afvalverbranding, vergassing van afval en pyrolyse van afval, 

ongeacht het type afval). Andere BBT gelden voor deelsectoren waar voornamelijk specifieke 

afvalstromen worden behandeld. Naar verwachting zal een bepaalde installatie dan ook een 

combinatie van de algemene en afval-specifieke BBT toepassen en zullen installaties die 

mengsels van afval of niet specifiek vermeld afval behandelen de algemene BBT toepassen en 

daarnaast een passende keuze van de afval-specifieke BBT. In de inleiding op hoofdstuk 5 

wordt nader ingegaan op het combineren van de BBT. 

 

Algemene BBT 

 

Een fundamentele BBT benadrukt dat het belangrijk is voor de installatie een ontwerp te kiezen 

dat geschikt is voor de (zowel fysische als chemische) kenmerken van het aan de installatie 

geleverde afval. Deze BBT legt de basis om ervoor te zorgen dat de installatie het geleverde 

afval met minimale procesverstoringen – die weer tot extra milieueffecten kunnen leiden – kan 

behandelen. Met het oog hierop is er ook een BBT over de minimalisering van het al dan niet 

geplande stilleggen van de installatie. 

 

Ook invoering en onderhoud van kwaliteitscontrole op het binnenkomend afval behoort tot de 

BBT. Zo moet ervoor worden gezorgd dat de eigenschappen van het afval geschikt blijven voor 

het ontwerp van de installatie. Dergelijke procedures voor kwaliteitscontrole zijn verenigbaar 

met de toepassing van een milieuzorgsysteem en ook dit wordt als BBT beschouwd. 

 

Er zijn verschillende BBT met betrekking tot de voorwaarden en het beheer van de opslag van 

geleverd afval voordat dit behandeld wordt, zodat er geen verontreiniging en stankoverlast 

ontstaat. Er worden enkele specifieke opslagtechnieken en -omstandigheden genoemd. Een 

risico-gebaseerde aanpak die rekening houdt met de eigenschappen van het betrokken afval, 

wordt als BBT beschouwd. 

 

Rekening houdend met het aangetoonde vermogen van bepaalde installatie-ontwerpen om sterk 

heterogeen afval (bijvoorbeeld gemengd MSW) zeer efficiënt te behandelen en met de risico's 

en cross-media-effecten bij voorbehandeling, wordt geconcludeerd dat het BBT is om het 

geleverde afval voor te behandelen tot het niveau dat nodig is om aan de ontwerpspecificaties 

van de verwerkende installatie te voldoen, maar dat voor een verdere voorbehandeling van het 

afval een evenwicht moet worden gezocht tussen de (wellicht beperkte) baten, de operationele 

factoren en de cross-media-effecten. 

 

Het ontwerp en de werking van de verbrandingsfase worden gesignaleerd als een belangrijk 

aspect voor de primaire preventie van verontreiniging en derhalve als zeer belangrijk om de 

doelstellingen van de IPPC-richtlijn te verwezenlijken. In het BBT-hoofdstuk wordt gesteld dat 

stroommodellen in de ontwerpfase kunnen helpen om ervoor te zorgen dat bepaalde cruciale 

ontwerpbeslissingen met kennis van zaken worden genomen. Bij de uitvoering wordt het 

gebruik van verschillende technieken (bijvoorbeeld regeling van de luchttoevoer en -verdeling) 

om de verbranding te regelen als BBT beschouwd. De BBT met betrekking tot de keuze van een 

ontwerp dat geschikt is voor het geleverde afval, is hier bijzonder relevant. 

 

In het algemeen wordt het gebruik van de in artikel 6 van Richtlijn 2000/76/EG (RAV) 

vermelde exploitatievoorwaarden voor verbranding als verenigbaar met de BBT beschouwd. De 
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TWG stelt echter dat het gebruik van voorwaarden die verder gaan (bijvoorbeeld hogere 

temperaturen) tot een algehele achteruitgang van de milieuprestaties zou kunnen leiden en dat er 

verschillende voorbeelden zijn van installaties voor gevaarlijk afval waar is aangetoond dat bij 

gebruik van lagere bedrijfstemperaturen dan de voor bepaalde soorten gevaarlijk afval in de 

RAV gespecificeerde 1100°C de algehele milieuprestaties verbeteren. De algemene BBT-

conclusie is dat de verbrandingsomstandigheden (bijvoorbeeld de temperatuur) hoog genoeg 

moeten zijn om ervoor te zorgen dat het afval wordt vernietigd, maar in het algemeen niet 

significant hoger mogen zijn om mogelijke cross-media-effecten te beperken. Het gebruik van 

één of meer hulpbranders om de exploitatievoorwaarden te halen en op peil te houden wordt als 

BBT beschouwd wanneer afval wordt verbrand. 

 

Om te voorkomen dat er door de verwijdering van de reactieproducten van vergassing of 

pyrolyse afval ontstaat, is het BBT om bij gebruik van deze technieken de energetische waarde 

van de producten door een verbrandingsfase terug te winnen of deze voor gebruik elders aan te 

bieden. De aan BBT gekoppelde emissieniveaus voor de uitstoot van de verbrandingsfase van 

dergelijke installaties naar de lucht zijn dezelfde als die voor verbrandingsinstallaties. 

 

De terugwinning van de energetische waarde van het afval is een cruciaal milieuaspect voor de 

sector en op dit gebied kan de sector een significante positieve bijdrage leveren. Er zijn 

verschillende BBT voor dit aspect op het gebied van: 

 

 specifieke technieken die als BBT worden beschouwd; 

 de van stookketels verwachte efficiëntie van de warmteoverdracht; 

 het gebruik van Warmte Krachtkoppeling (WKK), stadsverwarming, levering van stoom 

aan de industrie en elektriciteitsopwekking; 

 de te verwachten efficiëntie van de terugwinning. 

 

WKK en levering van stoom/warmte bieden in het algemeen de beste mogelijkheden om de 

mate van energieterugwinning op te voeren, maar de in een installatie haalbare efficiëntie wordt 

meestal veel meer bepaald door het beleid om de beschikbaarheid van geschikte afnemers voor 

stoom/warmte te beïnvloeden dan door het exacte ontwerp. Vooral om beleidsmatige en 

economische redenen wordt voor de terugwinning van energie in een bepaalde installatie vaak 

gekozen voor elektriciteitsopwekking en -levering. WKK, stadsverwarming en levering van 

stoom aan de industrie worden maar in enkele Europese lidstaten goed benut en meestal zijn dat 

degene waar de prijzen voor warmte hoog zijn en/of waar sprake is van specifiek beleid. Soms 

wordt energie geleverd voor koelsystemen en ontziltingsinstallaties, maar hier wordt meestal 

niet veel gebruik van gemaakt; dit kan vooral interessant zijn in gebieden met een warmer 

klimaat en in het algemeen verruimt dit de mogelijkheden voor de levering van uit afval 

gewonnen energie. 

 

De in afvalverbrandingsinstallaties gebruikte rookgasreiniging is in de loop van vele jaren 

ontwikkeld, voldoet nu aan de strengste normen en is technisch zeer geavanceerd. Het ontwerp 

en de exploitatie zijn van cruciaal belang om ervoor zorgen dat alle emissies naar de lucht goed 

onder controle zijn. In de opgenomen BBT: 
 

 komt het selectieproces voor rookgasreinigingsystemen aan de orde; 

 worden verschillende specifieke technieken beschreven die als BBT worden beschouwd; 

 worden de prestatieniveaus beschreven die bij de toepassing van BBT worden verwacht. 
 

Over het door de TWG als geheel overeengekomen prestatiebereik was er sprake van enkele 

afwijkende standpunten, voornamelijk van één lidstaat en de milieu-NGO die van mening waren 

dat lagere emissiewaarden dan het door de rest van de TWG overeengekomen bereik ook als 

BBT zouden kunnen worden beschouwd. 
 

De BBT  betreffende afvalwaterbeheer omvatten: 
 

 de hercirculatie van bepaalde effluenten binnen het proces; 
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 de scheiding van de afwatering voor bepaalde effluenten; 

 het gebruik van effluentbehandeling op locatie voor effluenten van natte gaswassers; 

 prestatieniveaus bij BBT voor de emissies van effluentbehandeling door gaswassers; 

 het gebruik van specifieke technieken. 
 

Over het door de TWG als geheel overeengekomen prestatiebereik was er sprake van enkele 

afwijkende standpunten van één lidstaat en de milieu-NGO die van mening waren dat lagere 

emissiewaarden dan het vermelde bereik ook als BBT zouden kunnen worden beschouwd. 
 

De BBT voor het beheer van residuen omvatten: 
 

 een TOC-gehalte van uitgebrande bodemas van minder dan 3% met normale waarden 

tussen 1% en 2%; 

 een lijst van technieken waarmee deze gehaltes kunnen worden gehaald, als ze op de juiste 

wijze worden gecombineerd; 

 een gescheiden aanpak voorn bodemas en vliegas en verplichte beoordeling van elke 

geproduceerde massastroom; 

 extractie van de ferro- en non-ferrometalen uit as met het oog op terugwinning (wanneer het 

gehalte van de as voldoende is om dit haalbaar te maken); 

 behandeling van de bodemas en andere residuen met bepaalde technieken, voorzover dit 

nodig is om ze te laten voldoen aan de acceptatiecriteria van de locatie voor nuttige 

toepassing of stortplaats waaraan ze worden geleverd. 
 

Naast deze algemene BBT zijn er specifieke BBT vastgesteld voor de deelsectoren waar 

voornamelijk de volgende afvalstoffen worden behandeld: 
 

 stedelijk afval; 

 voorbehandeld of geselecteerd stedelijk afval; 

 gevaarlijk afval; 

 zuiveringsslib; 

 ziekenhuisafval. 

 

De specifieke BBT bevatten waar mogelijk gedetailleerdere BBT-conclusies. Deze conclusies 

hebben betrekking op de volgende afvalstroom-specifieke aspecten: 

 

 beheer, opslag en voorbehandeling van geleverd afval; 

 verbrandingstechnieken; 

 prestaties bij energieterugwinning. 

 

Technieken in opkomst 

 

Het hoofdstuk over technieken in opkomst is niet volledig. Verschillende door de TWG 

aangeleverde technieken die in eerdere versies van dit document waren opgenomen, zijn naar dit 

hoofdstuk overgebracht. In de meeste gevallen zijn de opgenomen technieken uitsluitend in een 

proefinstallatie of op experimentele schaal gedemonstreerd. 

 

De mate van demonstratie (zoals gemeten met de totale verwerking en het aantal bedrijfsuren) 

van pyrolyse en vergassing bij de belangrijkste Europese afvalstromen is gering in vergelijking 

met verbranding en bij sommige installaties worden praktische problemen gerapporteerd. Zowel 

vergassing als pyrolyse wordt echter in de sector toegepast en deze technieken kunnen dus 

volgens de BREF-definitie niet als technieken in opkomst worden beschouwd. Daarom is de 

informatie over deze technieken in hoofdstuk 4 opgenomen. 

 

Slotopmerkingen 

 

Informatie-uitwisseling 
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Deze BREF is gebaseerd op enkele honderden informatiebronnen en meer dan 7000 

commentaren door inspraak van een zeer grote werkgroep. Er was enige overlap tussen de 

informatie en daarom worden niet alle ingediende documenten in de BREF aangehaald. Zowel 

de industrie als de lidstaten hebben belangrijke informatie verstrekt. De gegevenskwaliteit was 

in het algemeen goed, met name voor de emissie naar de lucht, zodat er in sommige gevallen op 

goede gronden vergelijkingen konden worden gemaakt. Dit was echter niet overal het geval en 

de gegevens over kosten waren vanwege verschillen bij het verzamelen van en de rapportage 

over de gegevens moeilijk te vergelijken. De vermelde verbruiks- en emissiegegevens gelden 

meestal voor hele installaties of groepen technieken en niet voor individuele gevallen. Dit heeft 

ertoe geleid dat sommige belangrijke BBT-conclusies worden uitgedrukt als kwantitatieve 

algehele prestatie-streefwaarden, waarbij bepaalde technische opties worden beschreven die bij 

een geschikte combinatie tot deze prestaties kunnen leiden. 

 

Mate van consensus 
De algehele mate van consensus was zeer hoog. Er was volledige overeenstemming zonder 

afwijkende standpunten over de techniek-gerelateerde BBT. Ook over de kwantitatieve BBT 

was er in het algemeen een goede consensus, hoewel de operationele emissieniveaus bij het 

gebruik van BBT aanleiding gaven tot enkele afwijkende standpunten, waarbij één lidstaat en de 

milieu-NGO afwijkende standpunten lieten vastleggen over veel van de bij BBT behorende 

emissieniveaus voor emissies naar zowel lucht als water. 

 

Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden en O&O-projecten 

De informatie-uitwisseling en het resultaat daarvan, d.w.z. deze BREF, betekenen een stap 

voorwaarts bij het streven naar geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door 

de verbranding van afval. Het proces zou kunnen worden voortgezet door verdere 

werkzaamheden die leiden tot: 

 

 Informatie over de gebruikte technieken voor en de kosten van de modernisering van 

bestaande installaties – deze informatie kan worden afgeleid uit ervaringen met de 

implementatie van de WID in de lidstaten en het zou nuttig zijn deze informatie te 

vergelijken met de kosten/prestaties voor nieuwe installaties; 

 de gedetailleerdere kosteninformatie die nodig is voor een exactere beoordeling van de 

verschillen in de betaalbaarheid van technieken die worden bepaald door de grootte van de 

installatie en het type afval; 

 informatie over kleinere installaties – er is heel weinig informatie over kleine installaties 

verstrekt; 

 informatie over installaties waar industrieel niet-gevaarlijk afval wordt behandeld en de 

effecten op installaties van de behandeling van mengsels van afval, zoals zuiveringsslib of 

ziekenhuisafval met MSW; 

 een gedetailleerdere evaluatie van de effecten op preventie van verontreiniging van 

gedetailleerde ontwerpkenmerken voor verbranding, zoals het roosterontwerp; 

 nadere informatie over technieken in opkomst; 

 de verbruiks- en emissieniveaus (vooral naar lucht en water) van ammoniak voor 

verschillende systemen voor rookgasreiniging (voornamelijk nat, semi-nat en droog) en hun 

relatieve NOx-reductie-efficiëntie; 

 de effecten van het temperatuurbereik bij stofverwijdering op de PCDD/F-emissie naar de 

lucht en residuen; 

 meer ervaringen met continue emissiemonitoring voor Hg (naar lucht en water). 

 

Andere belangrijke aanbevelingen voor verdere werkzaamheden die buiten de werkingssfeer 

van deze BREF liggen maar bij de informatie-uitwisseling naar voren zijn gekomen, zijn: 

 

 Er moet worden gekeken naar de algehele effecten van concurrentie voor afvalverwerking, 

met name concurrentie door bedrijven die afval meeverbranden. Het zou nuttig zijn als bij 

een dergelijke studie onder andere zou worden gekeken naar: de relatieve betrouwbaarheid 

van en risico's voor de levering van de volledige afvalbeheersdienst; de algehele emissie en 
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energieterugwinning bij een uiteenlopende mate van routeverlegging; en onderzoek en 

specificatie van cruciale risicofactoren, zoals kwaliteitsborging voor afvalbrandstof. 

 Het kan nuttig zijn de effecten te beoordelen van de integratiegraad van het energie- en 

afvalbeheersbeleid in de EU-lidstaten (en andere landen) op bestaande afvalstrategieën 

(zoals de balans van technologieën die op nationale schaal worden gebruikt) en op de 

bereikte efficiëntie van thermische behandelingsinstallaties. Bij dergelijk onderzoek kan 

worden nagegaan welke interacties er zijn tussen het energiebeleid en het afvalbeleid en 

kunnen zowel positieve als negatieve voorbeelden daarvan worden gegeven. 

 Er moet een gedetailleerder inzicht worden gekregen in de effecten van de absolute en 

relatieve energieprijzen (voor elektriciteit en warmte) op de energie-efficiëntie die normaal 

gesproken in installaties wordt gehaald, en de rol en effecten van subsidies en 

belastingregelingen. 

 De identificatie van de typische hindernissen voor de ontwikkeling van nieuwe installaties 

en de benaderingen die succesvol zijn gebleken. 

 De ontwikkeling van geschikte normen voor het gebruik van bodemas – dergelijke normen 

zijn nuttig gebleken bij de verbetering van markten voor het gebruik van bodemas. 

 De kosten en baten van een verdere verlaging van de emissies door de sector 

afvalverbranding in vergelijking met reducties bij andere industriële en antropogene 

bronnen van verontreiniging. 

 

De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  Onderzoeksprogrammma’s Technologie 

Ontwikkeling  (OTO’s) een reeks projecten  op het gebied van schone technologieën, 

technologieën in opkomst voor de behandeling van effluent en recycling en beheerstrategieën. 

Deze projecten kunnen wellicht een nuttige bijdrage leveren tot een BREF-herziening in de 

toekomst. Het Europesche IPPC Bureau (EIPPCB) verzoekt de lezers dan ook op de hoogte te 

worden gebracht over eventuele onderzoekresultaten die relevant zijn voor het 

toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document). 


