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SAMENVATTING 
 
Dit referentiedocument over de beste beschikbare technieken (BREF) met als titel "Beste 
beschikbare technieken voor de productie van organische fijnchemicaliën" (OFC) 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. 
 
In dit document ligt de nadruk op de batchproductie van organische chemicaliën in 
multifunctionele installaties en komt de fabricage van een breed gamma van organische 
chemicaliën aan de orde, ook al worden deze niet allemaal expliciet genoemd in BIJLAGE 1 
van de richtlijn. De lijst is niet volledig maar bevat onder andere kleurstoffen en pigmenten, 
producten voor gewasbescherming en biociden, farmaceutische producten (chemische en 
biologische procédés), organische explosieven, organische tussenproducten, gespecialiseerde 
oppervlakteactieve stoffen, smaakstoffen, geurstoffen, feromonen, weekmakers, vitamines, 
optische witmakers en vlamvertragers. Er is geen specifieke drempelwaarde vastgesteld om 
onderscheid te maken met bulkproductie. Dit betekent dat een OFC-productielocatie ook 
gespecialiseerde productielijnen kan omvatten voor producten met een "groter" 
productievolume die in batch, semi-continu of continu worden geproduceerd. 
 
 
I. De sector en de milieuaspecten 
Fabrikanten van organische fijnchemicaliën produceren een gamma van chemische stoffen die 
meestal een hoge toegevoegde waarde hebben en in kleine hoeveelheden worden geproduceerd, 
voornamelijk via batchprocédés in multifunctionele installaties. Ze worden verkocht aan 
bedrijven, meestal andere chemische bedrijven, die een enorm gamma van 
eindgebruikermarkten bedienen, op grond van een specificatie van de zuiverheidsgraad of het 
vermogen om een bepaald effect te genereren. De omvang van OFC-bedrijven varieert van heel 
klein (<10 personeelsleden) tot heel grote multinationals (> 20.000 personeelsleden); typische 
productielocaties hebben 150 tot 250 personeelsleden. 
 
De chemie van organische fijnchemicaliën (tussen- en eindproducten) is enorm gevarieerd. In 
de praktijk blijft het gebruikte aantal bewerkingen/processen echter betrekkelijk klein. Het gaat 
om laden/lossen van reagentia en oplosmiddelen, inertiseren, reacties, kristalliseren, 
fasescheidingen, filtreren, destilleren, wassen van het product. In veel gevallen is koeling, 
verwarming of het aanleggen van een vacuüm of druk nodig. De niet te voorkomen 
afvalstromen worden in terugwinnings-/reductiesystemen behandeld of als afval verwijderd. 
 
De cruciale milieuaspecten van de OFC-sector zijn emissies van vluchtige organische 
verbindingen, afvalwater met mogelijkerwijs een hoge belasting aan niet-afbreekbare 
organische verbindingen, relatief grote hoeveelheden afgewerkte oplosmiddelen en een hoog 
percentage niet-recycleerbaar afval. Met het oog op de diversiteit van de sector, het brede 
gamma van geproduceerde chemicaliën en de enorme verscheidenheid van mogelijkerwijs 
uitgestoten stoffen, wordt in dit document geen volledig overzicht gegeven van de uitstoot door 
de OFC-sector. Er waren geen gegevens over het verbruik van grondstoffen enz. beschikbaar. 
Wel worden emissiegegevens gegeven voor een breed gamma van voorbeeldinstallaties in de 
OFC-sector. 
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II. Technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden 
genomen 
De technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen, zijn 
ingedeeld in de rubrieken "Preventie en minimalisering van milieueffecten" (veelal gerelateerd 
aan het procesontwerp) en "Beheer en behandeling van afvalstromen". De eerste rubriek bevat 
strategieën voor de keuze van de syntheseroute, voorbeelden van alternatieve processen, keuze 
van apparatuur en installatieontwerp. Onder het beheer van de afvalstromen vallen technieken 
ter bepaling van de eigenschappen van afvalstromen en inzicht in en monitoring van de 
emissies. Ten slotte wordt een breed gamma van terugwinnings-/ reductietechnieken beschreven 
voor de zuivering van afgassen, de voorbehandeling van afvalwaterstromen en de biologische 
zuivering van het volledige afvalwater. 
 
III. Beste beschikbare technieken 
Onderstaande samenvatting bevat niet de achtergrondinformatie en de kruisreferenties die in de 
volledige tekst zijn terug te vinden. De volledige tekst bevat daarenboven de BBT voor 
milieubeheer. Wanneer algemene BBT gerelateerde emissieniveaus zowel onder vorm van 
concentratie als onder vorm van massadebiet zijn uitgedrukt, wordt in specifieke gevallen het 
niveau dat overeenkomt met de grootste hoeveelheid als BBT-referentie bedoeld. 
 
 

Preventie en minimalisering 
 
Integratie van milieuoverwegingen in de procesontwikkeling 
Het is BBT om te zorgen voor een controleerbare aanpak voor de integratie van milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsaspecten in de procesontwikkeling. Het is BBT om een 
gestructureerde veiligheidsbeoordeling voor normale bedrijfsomstandigheden uit te voeren en 
rekening te houden met effecten van abnormale omstandigheden in de chemische processen en 
in de exploitatie van de installatie. Het is BBT om procedures en technische maatregelen vast te 
stellen en in te voeren om risico's ten gevolge van de omgang met en de opslag van gevaarlijke 
stoffen te beperken en voldoende en geschikte opleiding aan te bieden voor personeel dat met 
gevaarlijke stoffen omgaat. Het is BBT om nieuwe installaties zodanig te ontwerpen dat de 
emissies worden geminimaliseerd. Het is BBT om installaties waar stoffen (meestal 
vloeistoffen) worden gemanipuleerd die mogelijke risico's voor de verontreiniging van bodem 
en grondwater inhouden, zodanig te ontwerpen, te bouwen, te gebruiken en te onderhouden dat 
mogelijke lekkage tot een minimum wordt beperkt. De installaties moeten worden afgedicht, 
moeten stabiel zijn en moeten voldoende bestand zijn tegen mogelijke mechanische, thermische 
of chemische belasting. Het is BBT om ervoor te zorgen dat lekkages snel en betrouwbaar 
kunnen worden vastgesteld. Het is BBT om voor voldoende opvangvolume te zorgen teneinde 
overlopende en lekkende stoffen, bluswater en verontreinigd oppervlaktewater veilig op te 
kunnen vangen om behandeling of verwijdering mogelijk te maken. 
 
Insluiting van bronnen en luchtdichtheid van apparatuur 
Het is BBT om bronnen te omhullen en in te sluiten en openingen af te sluiten teneinde 
ongecontroleerde emissies te minimaliseren. Drogen moet gebeuren in een gesloten circuit met 
refluxkoelers om oplosmiddel terug te winnen. Het is BBT om hercirculatie van procesdampen 
toe te passen wanneer de zuiverheidseisen dit toelaten. Om het debiet zo klein mogelijk te 
houden is het BBT om onnodige openingen af te sluiten om te voorkomen dat lucht via de 
procesapparatuur in het gasopvangsysteem wordt gezogen. Het is BBT om ervoor te zorgen dat 
de procesapparatuur, met name vaten, luchtdicht zijn. Het is BBT om schoksgewijs in plaats van 
continu te inertiseren. Toch moet continu inertiseren worden geaccepteerd wanneer dit met het 
oog op de veiligheid nodig is, bijvoorbeeld wanneer in processen O2 ontstaat of wanneer in een 
proces na inertiseren nieuw materiaal moet worden toegevoegd. 
 
Ontwerp van destillatiekoelers 
Het is BBT om het debiet van de gasuitstroom bij destillatie tot een minimum te beperken door 
het ontwerp van de refluxkoeler te optimaliseren.  
 
Toevoeging van vloeistoffen aan vaten, minimalisering van pieken 
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Het is BBT om vloeistoffen aan de onderkant of met een dompelpijp aan vaten toe te voegen, 
tenzij dit vanwege de reactiechemie en/of veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is. In dat geval 
kan de vloeistof aan de bovenkant worden toegevoegd via een op de wand gerichte pijp om 
spatten en derhalve de organische belasting in het uitstromende gas zo veel mogelijk te 
beperken. Als zowel vaste stoffen als een organische vloeistof aan een vat worden toegevoegd, 
is het BBT om de vaste stoffen als "deken" te gebruiken wanneer het dichtheidsverschil een 
vermindering van de organische belasting in het uitstromende gas in de hand werkt, tenzij dit 
vanwege de reactiechemie en/of veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is. Het is BBT om 
pieken in de belading en het debiet en de daarmee gepaard gaande pieken in de 
emissieconcentratie te minimaliseren door bijvoorbeeld de productiematrix te optimaliseren en 
afvlakfilters te gebruiken. 
 
Alternatieve technieken voor het opwerken van producten 
Het is BBT om moedervloeistof met een hoog zoutgehalte te vermijden of het opwerken van 
moedervloeistof mogelijk te maken door de toepassing van alternatieve scheidingstechnieken, 
zoals membraanprocessen, oplosmiddel-gebaseerde processen of reactieve extractie, of 
tussentijdse isolatie achterwege te laten. Het is BBT om tegenstroom-wassen voor het product te 
gebruiken, wanneer de productieschaal invoering van deze techniek verantwoord maakt. 
 
Vacuüm, koeling en reiniging 
Het is BBT om vacuüm zonder watergebruik aan te leggen door gebruik te maken van 
bijvoorbeeld droogloperpompen, vloeistofringpompen met oplosmiddel als ringmedium of 
vloeistofringpompen met een gesloten circuit. Wanneer de toepasbaarheid van deze technieken 
echter beperkt is, mogen stoominjectors of waterringpompen worden gebruikt. Voor 
batchprocessen is het BBT om duidelijke procedures vast te leggen voor de bepaling van het 
gewenste eindpunt van de reactie. Het is BBT om indirecte koeling toe te passen. Indirecte 
koeling is echter niet bruikbaar voor processen waar water of ijs moet worden toegevoegd om 
veilige temperatuurregeling, temperatuursprongen of temperatuurschok mogelijk te maken. 
Direct koelen kan ook nodig zijn om "uit de hand lopende" situaties onder controle te krijgen of 
wanneer er gevreesd wordt voor blokkerende warmtewisselaars. Het is BBT om vóór het 
spoelen/reinigen van apparatuur een voorspoelstap toe te passen om de organische belasting van 
het waswater te minimaliseren. Wanneer in pijpleidingen vaak verschillende materialen worden 
getransporteerd, is ook het gebruik van "pigging"-technologie een mogelijkheid om 
productverlies bij reinigingsprocedures te beperken. 
 
 
Beheer en behandeling van afvalstromen 
 
Massabalansen en analyse van afvalstromen 
Het is BBT om jaarlijks massabalansen op te stellen voor VOS (inclusief gechloreerde KWS), 
TOC of CZV, AOX of EOX (extraheerbare organische halogeenverbindingen) en zware 
metalen. Het is BBT om een gedetailleerde afvalstroomanalyse uit te voeren om de herkomst 
van de afvalstroom te bepalen en een basis-gegevenspakket te verkrijgen om beheer en adequate 
behandeling van afgassen, afvalwaterstromen en vaste residuen mogelijk te maken. Het is BBT 
om voor afvalwaterstromen ten minste de in tabel I vermelde parameters te bepalen, tenzij de 
parameter vanuit wetenschappelijk oogpunt als irrelevant kan worden beschouwd. 
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Parameter  
Volume per batch 
Batches per jaar 
Volume per dag 
Volume per jaar 
CZV of TOC 
BZV5 
pH 
Biologische verwijderbaarheid 
Biologische remming, inclusief nitrificatie 

Standaard 

AOX 
Gechloreerde KWS 
Oplosmiddelen 
Zware metalen 
N totaal 
P totaal 
Chloride 
Bromide 
SO4

2- 
Resttoxiciteit 

Wanneer 
dit wordt 
verwacht 

Tabel I: Parameters voor de beoordeling van afvalwaterstromen 
 
 
Monitoring van emissies naar lucht 
In plaats van niveaus op basis van korte bemonsteringsperioden moeten emissieprofielen 
worden geregistreerd. De emissiegegevens moeten aan de daarvoor verantwoordelijke 
activiteiten worden gerelateerd. Voor de emissies naar lucht is het BBT om het emissieprofiel te 
monitoren dat bij de exploitatiewijze van het productieproces past. Bij een niet-oxidatief 
reductie/terugwinningssysteem is het BBT om een continu monitoringsysteem toe te passen 
(bijv. een vlamionisatiedetector – FID), wanneer afgassen van verschillende processen in een 
centraal reductie/terugwinningssysteem worden behandeld. Het is BBT om stoffen met 
eventuele ecotoxicologische eigenschappen, als dergelijke stoffen vrijkomen, individueel te 
monitoren. 
 
Individuele debieten 
Het is BBT om de individuele debieten van afgassen van de procesapparatuur naar de 
terugwinnings-/reductiesystemen te bepalen. 
 
Hergebruik van oplosmiddelen 
Het is BBT om oplosmiddelen opnieuw te gebruiken voorzover de zuiverheidseisen dit toestaan. 
Dit gebeurt door het oplosmiddel van eerdere batches van een productiecampagne te gebruiken 
voor volgende batches, afgewerkte oplosmiddelen te verzamelen voor interne of externe 
zuivering en hergebruik of afgewerkte oplosmiddelen te verzamelen voor interne of externe 
benutting van de calorische waarde. 
 
Keuze van zuiveringstechnieken voor VOS 
Eén techniek of een combinatie van technieken kan als terugwinnings-/reductiesysteem worden 
gebruikt voor een hele locatie, een bepaald productiegebouw of een bepaald proces. Dit is 
afhankelijk van de specifieke situatie en heeft gevolgen voor het aantal puntbronnen. Het is 
BBT om terugwinnings-/reductietechnieken voor VOS aan de hand van het stroomschema in 
figuur I te kiezen. 
 
Niet-oxidatieve terugwinning of reductie voor VOS: haalbare emissieniveaus 
Wanneer niet-oxidatieve terugwinnings- of reductietechnieken voor VOS worden gebruikt, is 
het BBT om de emissie te verlagen tot de in tabel II vermelde niveaus. 
 
Thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie: haalbare emissieniveaus 
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Wanneer thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie wordt gebruikt, is het BBT 
om de emissie van VOS te verlagen tot de in tabel III vermelde niveaus. 
 
Terugwinning/reductie van NOx 
Voor thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie is het BBT om de in tabel IV 
vermelde NOx-emissieniveaus te halen en waar nodig een DeNOx-systeem (bijv. SCR of SNCR) 
of tweefase-verbranding te gebruiken om deze niveaus te halen. Voor afgassen van chemische 
productieprocessen is het BBT om de in tabel IV vermelde NOx-emissieniveaus te halen en 
waar nodig zuiveringstechnieken als scrubbing of scrubber-cascades met bijvoorbeeld H2O 
en/of H2O2 als scrubbermedium toe te passen om deze niveaus te halen. Wanneer van chemische 
processen afkomstig NOx uit NOx-rijke stromen (ongeveer 1000 ppm of meer) wordt 
geabsorbeerd, kan 55% HNO3 worden verkregen voor intern of extern hergebruik. Vaak 
bevatten NOx-houdende afgassen van chemische processen ook VOS en kunnen deze worden 
behandeld in een thermische oxidator/verbrander, die bijvoorbeeld van een DeNOx-eenheid is 
voorzien of voor tweefase-verbranding is gebouwd (wanneer deze ter plaatse al beschikbaar is). 
 
Terugwinning/reductie van HCl, Cl2, HBr, NH3, SOx en cyaniden 
HCl kan uit afgassen met een hoge HCl-concentratie efficiënt worden teruggewonnen als het 
productievolume zodanig is dat de investeringskosten voor de benodigde apparatuur 
verantwoord zijn. Wanneer vóór HCl-terugwinning niet eerst VOS worden verwijderd, moet in 
het teruggewonnen HCl rekening worden gehouden met mogelijke organische verontreinigingen 
(AOX). Het is BBT om de in tabel VI vermelde emissieniveaus te halen en waar nodig één of 
meer scrubbers met geschikte scrubbermedia te gebruiken. 
 
Verwijdering van stofdeeltjes 
Stofdeeltjes worden uit verschillende afgassen verwijderd. Welk terugwinnings-
/reductiesysteem wordt gekozen, is sterk afhankelijk van de stofdeeltjeseigenschappen. Het is 
BBT om voor stofdeeltjes een emissieniveau te halen van 0,05 – 5 mg/m3 of 0,001 – 0,1 kg/uur 
en waar nodig technieken toe te passen als zakfilters, doekfilters, cyclonen, scrubbing of natte 
elektrostatische precipitatie om deze niveaus te halen. 
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Figuur I: BBT voor de keuze van VOS-terugwinnings-/reductietechnieken 
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Parameter Gemiddeld emissieniveau uit puntbronnen* 

Totaal organisch C 0,1 kg C/uur      of      20 mg C/m3** 
* 
** 

De uitmiddelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel, de niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. 
Het concentratieniveau geldt voor het debiet zonder verdunning door bijv. het debiet uit de ventilatie van 
ruimtes of gebouwen. 

Tabel II: BBT gerelateerde VOS-emissieniveaus voor niet-oxidatieve terugwinnings-/reductie-
technieken 
 

Thermische oxidatie/verbranding 
of katalytische oxidatie 

Gemiddeld massa-
debiet in kg C/uur 

 Gemiddelde concentratie 
in mg C/m3 

Totaal organisch C <0,05 of <5 

De uitmiddelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel, de niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. 

Tabel III: BBT gerelateerde emissieniveaus voor totaal organisch C voor thermische 
oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie 
 

Bron 
Gemiddelde

kg/uur* 
Gemiddelde 

mg/m3* Opmerkingen 

Chemische productieprocessen, 
bijv. nitreren, terugwinning van 
afgewerkte zuren 

0,03 – 1,7 7 – 220** 

Onderwaarden in het interval 
gelden voor lage input in het 
scrubbing-systeem en scrubben 
met H2O. Bij een hoge input 
zijn de onderwaarden in het 
interval niet haalbaar, zelfs niet 
met H2O2 als scrubbermedium 

Thermische oxidatie/verbranding, 
katalytische oxidatie 0,1 – 0,3 13 – 50***  

Thermische oxidatie/verbranding, 
katalytische oxidatie, toevoer van 
stikstofhoudende organische 
verbindingen 

 

of 

25 – 150*** 
Onderwaarden interval met 
SCR, bovenwaarden interval 
met SNCR 

* 

** 

*** 

NOx uitgedrukt als NO2, de uitmiddelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel. 
De niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. 
De niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. 

Tabel IV: BBT gerelateerde NOx-emissieniveaus 
 

 Selectiecriteria 

a De afgassen bevatten zeer toxische stoffen, carcinogene stoffen of CMR-stoffen van categorie 1 
of 2, of 

b autotherm bedrijf is bij normaal bedrijf mogelijk, of 

c algehele reductie van primair energieverbruik in de installatie is mogelijk  
(bijv. secundaire warmte-optie) 

Tabel V: Selectiecriteria voor katalytische en thermische oxidatie/verbranding 
 

Parameter Concentratie  Massadebiet 
HCl 0,2 – 7,5 mg/m3 0,001 – 0,08 kg/uur 
Cl2 0,1 – 1 mg/m3  
HBr <1 mg/m3  
NH3 0,1 – 10 mg/m3 0,001 – 0,1 kg/uur 
NH3 uit SCR of SNCR <2 mg/m3 <0,02 kg/uur 
SOx 1 – 15 mg/m3 0,001 – 0,1 kg/uur 
Cyaniden als HCN 1 mg/m3 

of 

3 g/uur 

Tabel VI: BBT gerelateerde emissieniveaus voor HCl, Cl2, HBr, NH3, SOx en cyaniden 
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Typische afvalwaterstromen om gescheiden te houden en selectief voor te behandelen 
Het is BBT om moedervloeistoffen afkomstig van halogenering en sulfochlorering gescheiden 
te houden en voor te behandelen. Het is BBT om afvalwaterstromen die biologisch werkzame 
stoffen bevatten in concentraties die voor een latere afvalwaterzuivering of na lozing voor het 
ontvangende milieu risico's kunnen opleveren, voor te behandelen. Het is BBT om afgewerkte 
zuren afkomstig van bijvoorbeeld sulfonering of nitrering, gescheiden te houden en apart in te 
zamelen voor interne of externe terugwinning of om de BBT voor de voorbehandeling van 
refractaire organische belasting toe te passen. 
 
Voorbehandeling van afvalwaterstromen met refractaire organische belasting 
Het is BBT om afvalwaterstromen met een relevante  refractaire organische belasting aan de 
hand van de volgende indeling gescheiden te houden en voor te behandelen: de refractaire 
organische belasting is niet relevant als de afvalwaterstroom een biologische verwijderbaarheid 
heeft van meer dan ongeveer 80-90%. Bij een lagere biologische verwijderbaarheid is de  
refractaire organische belasting niet relevant als deze lager is dan het interval van ongeveer 7,5-
40 kg TOC per batch per dag. Voor de gescheiden afvalwaterstromen is het BBT om voor de 
combinatie van voorbehandeling en biologische zuivering tot een CZV-verwijderingspercentage 
van > 95% te komen. 
 
Terugwinning van oplosmiddelen uit afvalwaterstromen 
Het is BBT om oplosmiddelen uit afvalwaterstromen terug te winnen voor intern of extern 
hergebruik, wanneer de kosten van biologische zuivering en de aanschaf van nieuwe 
oplosmiddelen hoger zijn dan de kosten van terugwinning en zuivering. Dit gebeurt met behulp 
van technieken als strippen, destilleren/rectificeren, extraheren of combinaties van deze 
technieken. Het is BBT om oplosmiddelen uit afvalwaterstromen terug te winnen voor gebruik 
van de calorische waarde als uit de energiebalans blijkt dat in totaal natuurlijke brandstof kan 
worden vervangen. 
 
Verwijdering van gehalogeneerde verbindingen uit afvalwaterstromen 
Het is BBT om purgeerbare gechloreerde KWS uit afvalwaterstromen te verwijderen door 
bijvoorbeeld strippen, rectificeren of extraheren en de in tabel VII vermelde niveaus te halen. 
Het is BBT om afvalwaterstromen met een significante AOX-belasting voor te behandelen en in 
de inlaat naar de on-site biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) of in de inlaat naar 
de openbare riolering de in tabel VII vermelde AOX-niveaus te halen. 
 
Verwijdering van zware metalen uit afvalwaterstromen 
Het is BBT om afvalwaterstromen met significante concentraties zware metalen of verbindingen 
van zware metalen afkomstig van processen waar ze doelbewust worden gebruikt, voor te 
behandelen en in de inlaat naar de on-site biologische AWZI of in de inlaat naar de openbare 
riolering de in tabel VII vermelde concentraties zware metalen te halen. Als in vergelijking met 
de combinatie voorbehandeling en biologische afvalwaterzuivering gelijkwaardige niveaus voor 
de verwijdering kunnen worden aangetoond, kunnen zware metalen met behulp van uitsluitend 
het biologische afvalwaterzuiveringsproces uit het totale effluent worden verwijderd, mits de 
biologische zuivering ter plaatse gebeurt en het zuiveringsslib wordt verbrand. 
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Parameter Jaarge-
middelde 

Een-
heid Opmerkingen 

AOX 0,5 - 8,5 

De bovenwaarden in het interval gelden wanneer 
gehalogeneerde verbindingen in vele processen worden 
verwerkt en de desbetreffende afvalwaterstromen worden 
voorbehandeld en/of wanneer de AOX zeer goed biologisch 
verwijderbaar is 

Purgeerbare 
gechloreerde 
KWS 

<0,1 Als alternatief geldt een totale concentratie van <1 mg/l in de 
uitlaat van de voorbehandeling 

Cu 0,03 - 0,4 
Cr 0,04 - 0,3 
Ni 0,03 - 0,3 
Zn 0,1 - 0,5 

mg/l 

De bovenwaarden in dit interval doen zich voor bij 
doelbewust gebruik van (verbindingen van) zware metalen in 
vele processen en de voorbehandeling van afvalwaterstromen 
die afkomstig zijn van dit gebruik 

Tabel VII: BBT gerelateerde niveaus in de inlaat van de on-site biologische AWZI of in de inlaat 
van de openbare riolering 
 
Vrije cyaniden 
Het is BBT om afvalwaterstromen die vrije cyaniden bevatten te reconditioneren om zo waar 
mogelijk grondstoffen te kunnen vervangen. Het is BBT om afvalwaterstromen die een 
significante cyanidebelasting bevatten voor te behandelen en in de behandelde afvalwaterstroom 
een cyanideconcentratie van 1 mg/l of minder te bereiken of een veilige afbraak in een 
biologische AWZI mogelijk te maken. 
 
Biologische afvalwaterzuivering 
Het is BBT om effluent met een relevante organische belasting, zoals afvalwaterstromen van 
productieprocessen, spoel- en reinigingswater, in een biologische AWZI te behandelen. Het is 
BBT ervoor te zorgen dat de verwijdering in een gemeenschappelijke afvalwaterzuivering 
globaal bezien niet slechter is dan bij on-site zuivering. Bij biologische afvalwaterzuivering is 
een CZV-verwijdering van 93-97% (jaargemiddelde) normaal gesproken haalbaar. Het is 
belangrijk dat de CZV-verwijdering niet als op zichzelf staande parameter mag worden gezien, 
maar wordt beïnvloed door het productiespectrum (bijv. productie van kleurstoffen/pigmenten, 
optische witmakers en aromatische tussenproducten die in de meeste afvalwaterstromen op een 
locatie een refractaire organische belasting creëren), de mate waarin oplosmiddel wordt 
verwijderd en de mate van voorbehandeling van  refractaire organische belasting. Afhankelijk 
van de situatie ter plaatse moet de biologische AWZI worden verbeterd om bijvoorbeeld de 
zuiveringscapaciteit of het buffervolume aan te passen of een nitrificatie/denitrificatiestap of een 
chemische/mechanische stap toe te voegen. Het is BBT om het biologische afbraakpotentieel 
van het totale effluent volledig te benutten en een BZV-verwijdering van meer dan 99% en een 
BZV-emissieniveau van 1 - 18 mg/l (jaargemiddelde) te halen. De niveaus gelden voor het 
effluent na biologische zuivering zonder verdunning, bijvoorbeeld door menging met koelwater. 
Het is BBT om de in tabel VIII vermelde emissieniveaus te halen. 
 
Monitoring van het totale effluent 
Het is BBT om het totale effluent naar en van de biologische AWZI periodiek te monitoren. Het 
is BBT om periodiek biomonitoring van het totale effluent na de biologische AWZI uit te 
voeren wanneer er stoffen met mogelijke ecotoxicologische effecten worden gebruikt of al dan 
niet doelbewust worden geproduceerd. Wanneer resttoxiciteit als aandachtspunt wordt 
gesignaleerd, (bijvoorbeeld wanneer fluctuaties in de prestaties van de biologische AWZI aan 
kritische productiecampagnes kunnen worden gerelateerd), is het BBT om online 
toxiciteitsmonitoring in combinatie met online TOC-meting toe te passen. 
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 Jaargemiddelden*  
Parameter Niveau Eenheid Opmerkingen 

CZV 12 - 250  

P totaal 0,2 - 1,5 
De bovenwaarden in het interval doen zich voor bij de 
productie van voornamelijk fosforhoudende 
verbindingen 

Anorganisch N 2 - 20 

De bovenwaarden in het interval doen zich voor bij de 
productie van voornamelijk organische verbindingen 
die stikstof bevatten of bij bijvoorbeeld 
fermentatieprocessen 

AOX 0,1 - 1,7 

De bovenwaarden in het interval doen zich voor bij 
vele AOX-relevante producties en bij voorbehandeling 
van afvalwaterstromen met significante AOX-
belasting 

Cu 0,007 - 0,1 
Cr 0,004 - 0,05 
Ni 0,01 - 0,05 
Zn – 0,1 

De bovenwaarden in het interval doen zich voor bij 
doelbewust gebruik van zware metalen of 
verbindingen van zware metalen in vele processen en 
de voorbehandeling van afvalwaterstromen die van dit 
gebruik afkomstig zijn 

Zwevende 
deeltjes 10 - 20 

mg/l 

 

LIDF 1 - 2 
LIDD 2 - 4 
LIDA 1 - 8 
LIDL 3 - 16 
LIDEU 1,5 

Verdun-
nings-
factor 

Toxiciteit wordt ook uitgedrukt als aquatische 
toxiciteit (EC50-niveaus) 

* De niveaus gelden voor het effluent na biologische zuivering zonder verdunning, bijvoorbeeld door menging 
met koelwater 

Tabel VIII: BBT voor emissies uit de biologische AWZI 
 
IV. Slotopmerkingen 
 
De uitwisseling van informatie over de beste beschikbare technieken voor de productie van 
organische fijnchemicaliën is van 2003 tot 2005 uitgevoerd. Het informatie-uitwisselingsproces 
is succesvol verlopen en tijdens en na de laatste vergadering van de technische werkgroep is een 
hoge mate van consensus bereikt. Er werden geen afwijkende standpunten vastgesteld. Er moet 
echter worden opgemerkt dat de toenemende bezorgdheid omtrent de vertrouwelijkheid een 
significante belemmering vormde gedurende het hele verloop van de werkzaamheden. 
 
De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  OTO-programma'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 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). 


