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Executive summary – BREF emissions from storage 

SAMENVATTING 
 
 
De horizontale BREF (referentiedocument beste beschikbare technieken) voor “emissies uit 
opslag” is het resultaat van een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden op grond van 
artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting – 
die gelezen dient te worden in combinatie met het voorwoord van de BREF, waarin 
doelstellingen, gebruik en juridische aspecten worden toegelicht – worden de belangrijkste 
bevindingen, een samenvatting van de voornaamste conclusies met betrekking tot de beste 
beschikbare technieken en de daarmee samenhangende emissie- en verbruiksniveaus 
beschreven. Deze samenvatting is als een opzichzelfstaand document te lezen en te begrijpen, 
maar bevat uiteraard niet alle details en nuances van het volledige BREF-document. Het is dan 
ook niet de bedoeling dat, bij de besluitvorming over de beste beschikbare technieken, de 
samenvatting wordt gebruikt in plaats van de volledige tekst.  
 
Toepassingsgebied 
 
Het thema “Emissies als gevolg van de opslag van bulkmateriaal of gevaarlijke stoffen” is 
aangedragen als horizontaal thema voor alle in bijlage I van de IPPC-richtlijn beschreven 
activiteiten. Dit betekent dat dit document van toepassing is op de opslag, het transport en de 
verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen in alle sectoren en industrietakken. 
Deze tekst handelt over emissies in lucht, bodem en water, maar de meeste aandacht wordt 
besteed aan het compartiment lucht. De informatie over luchtemissies uit de opslag en 
verlading/transport van vaste stoffen wordt toegespitst op stof. 
 
Algemene informatie, stoffen en classificatie  
 
Hoofdstuk 1, Algemene informatie, bevat algemene informatie over de milieuaspecten van de 
opslag en de verlading van bulk en gevaarlijke stoffen en emissies bij opslaginstallaties, door 
een algemene identificatie, van de belangrijkste bronnen van emissies in lucht en water en van 
afval te geven. In hoofdstuk 2, stoffen en classificering, behandelt de verschillende 
classificeringssystemen voor stoffen en categorieën van stoffen op grond van toxiciteit, 
ontvlambaarheid en schadelijkheid voor het milieu. Voor vaste stoffen in bulk wordt ook de 
stuifklasse vermeld. 
 
Toegepaste technieken voor opslag, transport en verlading en technieken die bij het 
vaststellen van BBT in overweging moeten worden genomen 
 
In hoofdstuk 3, “Toegepaste technieken voor opslag, transport en verlading” worden de 
technieken opgesomd die worden gebruikt voor de opslag, het transport en de verlading, van 
vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen. Hoofdstuk 4 bevat de technieken die in 
overweging moeten worden genomen bij de vaststelling van de BBT, voor respectievelijk 
vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen. Eerst komen de vloeistoffen en vloeibare gassen 
aan bod, daarna de vaste stoffen. 
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Vloeistoffen en vloeibare gassen 
 
Voor de opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen worden in hoofdstuk 3 de volgende 
technieken beschreven:  
 
• open-top opslagtanks 
• tanks met uitwendig drijvend dak 
• (verticale) tanks met vast dak 
• bovengrondse horizontale opslagtanks (atmosferisch) 
• horizontale opslagtanks (onder druk) 
• verticale opslagtanks (onder druk) 
• opslagbollen (onder druk) 
• opslag in ingeterpte tanks (onder druk) 
• tanks met intern drijvend dek (variabele dampruimte) 
• gekoelde opslagtanks 
• ondergrondse horizontale opslagtanks 
• verpakte stoffen en opslagvoorzieningen voor verpakte stoffen 
• bassins en lagunes 
• mijnen (atmosferisch) 
• mijnen (onder druk) 
• zoutkoepels, en 
• drijvende opslagsystemen. 
 
Voorzieningen zoals ademventielen; peilindicatie, monsternamepunten en inspectieluiken; 
geleiders en meetbuizen; drains; afdichtingen en kleppen, evenals een aantal 
gemeenschappelijke aspecten van tanks en andere opslagsystemen worden besproken, naast een 
aantal andere aspecten zoals ontwerp, inbedrijfname en ontmanteling, economische aspecten, 
management en bedrijfsvoering.  
 
Over de voorzieningen voor het transport en de verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen 
wordt een toelichting gegeven over ademventielen, drains, afdichtingen en hoogdrukkleppen en 
over de volgende technieken en bewerkingen: 
 
• bovengrondse open en gesloten transportleidingen 
• ondergrondse transportleidingen 
• laden en lossen van vervoermiddelen 
• zwaartekrachtstroming 
• pompen en compressoren 
• inerte gassen 
• flenzen en pakkingen 
• kleppen en fittingen. 
 
Voor elke opslagmethode en voor elk transport- en verladingsproces wordt een lijst gegeven van 
de relevante operationele activiteiten, zoals vullen, ledigen, ontluchten, schoonmaken, aftappen, 
ragen, ontluchten, aankoppelen/loskoppelen, en de mogelijke gebeurtenissen/incidenten, zoals 
overvulling en lekkage, waarbij emissies kunnen optreden. Dit vormt de basis voor de 
beschrijving van de potentiële emissies per methode en activiteit. Vooral de potentiële 
emissiebronnen van opslagmethoden en transport- en verladingsprocessen worden geselecteerd 
voor verdere analyse aan de hand van een risicomatrix. Hierbij wordt een scoresysteem 
toegepast waarbij emissieresultaten van operationele oorsprong worden berekend door voor elke 
opslagmethode en elke transport- en verladingsactiviteit de emissiefrequentie te 
vermenigvuldigen met het emissievolume. Alle potentiële emissiebronnen met een score van 3 
of meer worden als relevant beschouwd. Daarom worden in hoofdstuk 4A, “Technieken in 
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overweging te nemen als BBT", emissiebeheersingsmaatregelen (hierna ECM genoemd) 
besproken om de potentiële emissies uit deze bronnen te voorkomen of verminderen.  
 
In hoofdstuk 4 worden mogelijke ECM voorgesteld voor elke in hoofdstuk 3 vermelde 
opslagmethode, met inbegrip van een beoordeling van relevante veiligheidsaspecten, 
exploitatie-elementen en economische overwegingen. Tanks worden gebruikt voor de opslag 
van een hele reeks stoffen, zoals mest, koelwater en allerlei chemicaliën en petrochemicaliën. 
De petrochemische industrie, waar grote hoeveelheden chemicaliën en petroleumproducten in 
tanks worden opgeslagen, beschikt over heel wat ervaring met technieken om emissies te 
voorkomen of terug te dringen. Bijgevolg heeft een groot deel van de informatie in deze BREF 
betrekking op de opslag van petrochemische producten in tanks. 
 
Wat de emissies uit normale exploitatie van tanks betreft, worden de volgende ECM - het gaat 
niet alleen om technieken, maar ook om exploitatie- en managementinstrumenten - besproken 
en geëvalueerd. 
 
• ontwerp van de tank 
• inspectie, onderhoud en monitoring 
• minimalisering van emissies 
• drijvende, flexibele en vaste afdekkingen 
• domes 
• kleur van de tank 
• zonwerende schermen 
• natuurlijke koeling van de tank 
• uitwendige drijvende daken, inwendige drijvende dekken en de afdichtingen daarvan 
• overdruk- en vacuümventielen 
• draineersystemen 
• dampretour en -verwerking 
• menging en slibafvoer. 
 
In dit hoofdstuk wordt ook een algemene methodologie ontwikkeld voor de beoordeling van 
ECM voor tanks voor specifieke toepassingen (specifiek product, specifieke locatie en 
specifieke opslagtank) en zijn een aantal case studies opgenomen.  
 
De volgende ECM voor potentiële emissies uit tanks door incidenten en (ernstige) ongevallen 
worden besproken en geëvalueerd:  
 
• veiligheids- en risicomanagement 
• operationele procedures en opleiding 
• niveaubewaking in tanks met uitwendig drijvend dak 
• lekkage en overvulling, bv.: 

o lekkage door corrosie en erosie 
o meet- en regelsystemen voor overvulbeveiliging en lekdetectie 
o vloeistofdichte bodemafdichting en tankputten 
o dubbelwandige tanks 

• installaties voor brandbeveiliging, brandbestrijding en opvang. 
 
Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden in hoofdstuk 3 kluizen, 
opslaggebouwen en opslagterreinen vermeld als opslagmethoden. Bij verpakte stoffen zijn er 
geen operationele emissies; emissies kunnen enkel voorkomen bij incidenten of (ernstige) 
ongevallen. In dit verband worden in hoofdstuk 4 de volgende ECM toegelicht: 
 
• veiligheids- en risicomanagement 
• constructie en ventilatie 
• segregatie- en scheidingsbeleid 
• opvangen van lekverliezen en van gecontamineerde blusmiddelen, en 
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• installaties voor brandbeveiliging en brandbestrijding. 
 
In de industrie worden bassins en lagunes meestal gebruikt voor de opslag van koelwater, 
bluswater en al dan niet behandeld afvalwater. In de landbouw worden ze vaak gebruikt voor de 
opslag van mest. De in hoofdstuk 4 besproken en geëvalueerde ECM voor bassins en lagunes 
zijn drijvende en flexibele of rigide afdekkingen, vloeistofdichte beschermlagen en 
overvulbeveiliging bij zware regenval. 
 
Soorten opslagen in de bodem zijn enerzijds mijnen, atmosferisch, maar meestal onder druk, en 
anderzijds zoutkoepels. Opslag in de bodem wordt voornamelijk gebruikt voor 
koolwaterstoffen, zoals ruwe olie, benzine, diesel, stookolie en vloeibaar petroleum gas (LPG). 
Bij een normale exploitatie van mijnen onder druk en zoutmijnen zijn geen noemenswaardige 
emissies te beschouwen en zijn daarom geen ECM vastgesteld. Als ECM voor emissies bij 
normale exploitatie van atmosferische mijnen wordt dampretour besproken en beoordeeld. De 
ECM voor emissies bij incidenten en (ernstige) ongevallen die voor de verschillende soorten 
opslag in de bodem worden behandeld zijn: 
 
• veiligheids- en risicomanagement 
• monitoring 
• intrinsieke veiligheidskenmerken 
• constant houden van de hydrostatische druk 
• cementinjectie 
• interlocksysteem 
• automatische overvulbeveiliging. 
 
Drijvende opslagvoorzieningen, d.w.z. schepen, worden soms gebruikt als tijdelijke extra 
opslagcapaciteit in een zeehaventerminal. Het gaat meestal om voormalige vrachtschepen. 
Overdruk- en vacuümventielen; kleur van de tank; dampretour en -verwerkingssystemen zijn 
vergelijkbaar met de vastgestelde ECM voor opslagtanks. Er is ook een aantal ECM 
aangedragen voor emissies uit incidenten en (ernstige) ongevallen, maar hierover is geen nadere 
informatie verstrekt. 
 
Voor het transport en de verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen worden in verhouding 
tot de opslag van deze stoffen veel minder ECM aangewezen en besproken. De belangrijkste 
zijn een aantal managementinstrumenten, preventie van inwendige en uitwendige 
corrosievorming, dampretoursystemen en behandeling voor het laden (en lossen) van 
transportmiddelen. Voor de verlading van producten wordt een toelichting en beoordeling 
gegeven van een aantal hoogwaardige types kleppen en pompen zoals balgventielen, 
diafragmakleppen, pompen zonder asafdichting (seal-less) en dubbele pompafdichtingen (al dan 
niet onder druk). 
 
Vaste stoffen 
 
Hoofdstuk 3 bevat eveneens een beschrijving van de technieken die worden toegepast voor de 
opslag, transport en verlading van vaste stoffen in bulk. Er wordt ingegaan op verschillende 
soorten open opslag, een belangrijke potentiële emissiebron van stof, net als opslag in zakken en 
bulkzakken, silo’s en bunkers en verpakte gevaarlijke vaste stoffen. De eigenlijke verlading van 
vaste bulkstoffen is een andere, in vergelijking met de opslag zelfs grotere potentiële bron van 
stofemissies. Er worden verschillende laad-, los- en transporttechnieken beschreven:  
 
• grijpers 
• hoppers 
• kuipen 
• vacuümtransportsystemen 
• mobiele laadtoestellen 
• stortputten 
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• vulleidingen en vulbuizen 
• buizen in cascadeopstelling 
• glijgoten 
• transportbanden 
• emmerliften 
• transportkettingen en -schroeven 
• persluchttransporteurs 
• feeders. 
 
In hoofdstuk 4, “In overweging te nemen technieken bij de vaststelling van BBT”, worden ECM 
beschreven en beoordeeld om emissie van stof uit de opslag, transport en verlading van vaste 
stoffen te voorkomen. Er zijn drie soorten maatregelen om stofemissies bij de opslag en 
verlading tot een minimum te beperken: preprimaire maatregelen, primaire maatregelen en 
secundaire maatregelen. Preprimaire maatregelen maken deel uit van het productie- of 
extractieproces en vallen daarom buiten het bestek van dit document. Primaire maatregelen zijn 
maatregelen om de vorming van stof te voorkomen. Ze worden onderverdeeld in 
organisatorische, technische en bouwtechnische maatregelen. De laatste categorie is alleen van 
toepassing op de opslag en niet op verlading. Secundaire maatregelen zijn uitstootbeperkende 
maatregelen om de verspreiding van stof te beperken wanneer de vorming ervan niet kon 
worden vermeden. Maatregelen om stofemissies bij de opslag van vaste stoffen te voorkomen 
en te beperken worden opgesomd in tabel 1. 
 

Maatregelen en technieken voor de vermindering van de emissie van stof bij de opslag van 
vaste stoffen 

• monitoring 
• ontwerp en exploitatie van opslagvoorzieningen (door het bevoegde 

personeel) 
• onderhoud (van preventie/reductiemaatregelen) 
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• reduceren van de windbelasting 

• mammoetsilo's 

• loodsen of daken 

• domes 

• zelfontvouwende afdekkingen 

• silo's en hoppers  B
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• windtaluds, omheiningen en/of beplantingen 

• gebruik van windschermen 

• afdekking van open opslagvoorzieningen 
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• bevochtiging van open opslagvoorzieningen 

• watersproeiers/watergordijnen en waterstralen  
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• stofafzuiging in opslagloodsen en silo's 

Tabel 1: Maatregelen en technieken voor de vermindering van de emissie van stof bij de opslag van 
vaste stoffen 
 
 
Al deze technieken worden beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 4. De maatregelen en 
technieken om de emissie van stof bij de verlading van vaste stoffen te voorkomen of te 
verminderen worden opgesomd in tabel 2. Ook deze technieken worden beschreven en 
beoordeeld in hoofdstuk 4. 
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Maatregelen en technieken om emissie van stof bij het transport en de verlading van vaste 

stoffen te verminderen 
Weersomstandigheden 
Maatregelen (door de kraanmachinist) bij het gebruik van een grijper: 
• valhoogte verminderen bij het lossen van het materiaal 
• grijper volledig sluiten na het oppikken van het materiaal 
• grijper lang genoeg in de hoppers laten na het lossen 
• grijper niet gebruiken bij hoge windsnelheid. 
Maatregelen (door de operator) bij het gebruik van een transportband: 
• snelheid van de band aanpassen 
• band niet tot aan de randen laden. 

Maatregelen (door de operator) bij het gebruik van een shovel:  
• valhoogte verminderen bij het lossen van het materiaal 
• juiste positie kiezen bij het lossen in een vrachtwagen. 
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Ontwerp en exploitatie van opslagvoorzieningen (door het bevoegde personeel) 
• vervoer over kortere afstanden 
• snelheid van voertuigen aanpassen 
• verharde wegen aanleggen 
• reduceren van de windbelasting 
Geoptimaliseerde grijpers 
Gebruik van gesloten transporteurs (bv. transportbuizen, transportschroeven) 
Bandtransporteur zonder draagwielen 
Primaire maatregelen bij conventionele transportbanden 
Primaire maatregelen bij glijgoten 
Reduceren van de daalsnelheid 
Minimaliseren van de vrije valhoogte (bv. bij cascadehoppers) 
Gebruik van stofschermen bij stortputten en hoppers  
Bunkers met lage stofemissie  
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Chassis van voertuigen met ronde top  
Schermen voor open transportbanden 
Behuizing of afdekking van emissiebronnen 
Afdekkingen, schermen of kegels op vulbuizen 
Afzuigsystemen  
Filtersystemen voor pneumatische transporteurs 
Stortputten met zuigapparatuur, behuizing en stofschermen 
Geoptimaliseerde hoppers (in havens)  
Watersproeiers/watergordijnen en waterstralen  
Schoonmaken van bandtransporteurs 
Uitrusten van vrachtwagens met mechanische/hydraulische flappen 
Schoonmaken van wegen 
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Schoonmaken van voertuigbanden 

Tabel 2: Maatregelen en technieken voor de vermindering van emissie van stof bij het transport en 
de verlading van vaste stoffen 
 
 
Beste beschikbare technieken 
 
In de volgende alinea’s is een samenvatting van hoofdstuk 5, “beste beschikbare technieken”, 
opgenomen en wordt een beschrijving gegeven van de technieken, maatregelen en activiteiten 
op basis waarvan de BBT-conclusies werden geformuleerd. De conclusies hebben betrekking op 
de belangrijkste milieuaspecten, namelijk emissies naar lucht en bodem bij normale 
bedrijfsvoering bij de opslag en verlading van vloeistoffen, en stofemissies bij de opslag en 
verlading van vaste stoffen. In een aantal gevallen worden ook BBT-conclusies geformuleerd 
voor emissies bij incidenten en (ernstige) ongevallen. Deze alinea’s zijn niet bedoeld om te 
worden gelezen in plaats van het hoofdstuk ‘Beste beschikbare technieken’. Het is evenmin de 
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bedoeling het BBT-hoofdstuk zonder de rest van de BREF te lezen. Daarom wordt in elke BBT-
conclusie verwezen naar de relevante informatie in andere hoofdstukken. 
 
De BBT-conclusies in hoofdstuk 5 zijn als volgt geordend: eerst worden de BBT-conclusies 
opgesomd voor de opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen en worden de algemene 
beginselen vermeld om emissies te voorkomen of te verminderen:  
 
• inspectie en onderhoud 
• locatie en ontwerp 
• kleur van de tank 
• minimaliseringsprincipe voor emissies uit tankopslag 
• monitoring van VOS 
• specifieke systemen  
 
Vervolgens worden specifieke BBT vermeld met betrekking tot emissies bij normale 
bedrijfsvoering van alle soorten tanks die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. Logischerwijze 
volgen BBT conclusies betreffende potentiële emissies die niet het gevolg zijn van normale 
exploitatie van tanks, vooral betreffende de preventie van incidenten en (ernstige) ongevallen: 
 
• veiligheids- en risicomanagement 
• operationele procedures en opleiding 
• lekkage door corrosie en/of erosie 
• operationele procedures en apparatuur voor overvulbeveiliging 
• meet- en regelsystemen voor lekdetectie 
• risicogebaseerde benadering van emissies naar de bodem onder de tank 
• bodembescherming rond de tanks (opvangreservoir) 
• brandgevaarlijke zones en brandhaarden 
• brandbeveiliging 
• brandbestrijdingsinstallaties 
• opvangen van gecontamineerde blusmiddelen 
 
Na de BBT-conclusies voor opslag in tanks, worden BBT-conclusies geformuleerd voor de 
andere opslagtechnieken: 
 
• opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
• bassins en lagunes 
• mijnen en zoutkoepels.  
 
Er wordt geconcludeerd dat drijvende opslag niet als BBT wordt beschouwd. 
 
Ten tweede worden de BBT-conclusies vermeld voor het transport en de verlading van 
vloeistoffen en vloeibare gassen, waarbij eveneens wordt begonnen met de opsomming van de 
algemene beginselen om emissies te reduceren en te voorkomen:  
 
• inspectie en onderhoud 
• lekdetectie- en herstelprogramma 
• minimaliseringsprincipe voor emissies uit tankopslag 
• veiligheids- en risicomanagement 
• operationele procedures en opleiding. 
 
Wat specifieke technieken betreft, worden BBT-conclusies geformuleerd voor bovengrondse en 
ondergrondse transportleidingen, voor de beperking van emissies bij het laden en lossen, voor 
fittingen van het leidingsysteem en preventie van corrosie, voor kleppen, pompen en 
compressoren en bemonsteringspunten. 
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Ten derde worden BBT-conclusies opgesomd betreffende stofemissie uit open en gesloten 
opslag en betreffende opslag van verpakte materialen, waarbij ten slotte ook een BBT-conclusie 
wordt vastgesteld voor veiligheids- en risicomanagement. 
 
Ten slotte worden de BBT-conclusies opgesomd voor stofemissies door het transport en de 
verlading van vaste stoffen, waarbij eerst conclusies over onderstaande algemene maatregelen 
voor de beperking van stofemissies aan bod komen: 
 
• planning van transportactiviteiten 
• continutransport 
• reductiemaatregelen bij discontinu transport: 

o schoonmaken van wegen en voertuigbanden 
o bevochtigen van het product 
o minimaliseren van de daalsnelheid, en 
o minimaliseren van de vrije valhoogte. 

 
De BBT-conclusies betreffende algemene maatregelen worden gevolgd door conclusies 
betreffende de beperking van stofemissies bij grijpers en transportbanden. 
 
Slotbemerkingen 
 
In hoofdstuk 7, “Slotopmerkingen”, vindt de lezer informatie over:  
 
• Welke informatie die door de TWG is aangeleverd de basis vormt voor deze BREF  
• De mate waarin een consensus werd bereikt over de BBT-conclusies  
• Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden 
• Voorgestelde thema’s voor toekomstige O&O-projecten 
 
De conclusie is dat een hoge mate van consensus werd bereikt, daar slechts bij 5 van de 110 
BBT-conclusies afwijkende standpunten werden geformuleerd. De afwijkende standpunten 
hebben betrekking op enkele BBT-conclusies over de opslag en verlading van vloeistoffen en 
vloeibare gassen. Bij de BBT-conclusies betreffende de opslag en verlading van vaste stoffen 
werden geen afwijkende standpunten genoteerd.  De afwijkende standpunten hebben betrekking 
op: 
 
• De beoordelingsmethode (ECM-methode) 
• De verplichting te voorzien in een dampverwerkingsinstallatie voor de opslag van bepaalde 

vluchtige stoffen bij drie soorten tanks  
• Het instrument dat kan worden gebruikt voor de kwantificering van VOS-emissies.  
 
Tijdens de Information Exchange Forum (IEF) vergadering in december 2004 brachten enkele 
lidstaten een afwijkend standpunt in over het bepalen van BBT op individueel niveau. Dit 
standpunt werd opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
Aanbevelingen voor toekomstige herzieningen van de BREF hebben betrekking op: 
 
• De ontwikkeling van een Europees classificatiesysteem voor luchtverontreinigende stoffen 
• De scheiding van de opslag en verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen enerzijds en 

anderzijds de opslag en verlading van vaste stoffen. Het gaat om totaal verschillende 
situaties die een andere deskundigheid vergen. 

• De monitoring van VOS-emissies en ontwikkeling van instrumenten voor de validatie van 
emissieberekeningsmethoden. 

• Een update van de lijst van technieken ter voorkoming of vermindering van 
bodemverontreiniging door emissies uit tanks. 

• Verzameling van gegevens over het laden en lossen van transportmiddelen voor vluchtige 
stoffen.  

• Verzamelen van feedback over de beoordelingsmethode. 
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De Europese Commissie initieert en steunt, door middel van haar OTO-programma’s, een reeks 
projecten op het gebied van schone technologieën, nieuwe technologieën voor 
effluentbehandeling en -recycling en managementstrategieën. Deze projecten kunnen een 
nuttige bijdrage leveren tot toekomstige BREF-herzieningen. Lezers worden dan ook 
uitgenodigd het EIPPCB op de hoogte te stellen van onderzoeksresultaten die van belang zijn 
voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document). 


