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SAMENVATTING 
 
Inleiding 
 
Dit referentiedocument over de beste beschikbare technieken (BREF) in de sector 
voedingsmiddelen en zuivel is het resultaat van een uitwisseling van informatie overeenkomstig 
artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad. 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 
 
Dit document is het resultaat van een informatie-uitwisseling over de activiteiten die worden 
vermeld in punt 6.4, onder b) en c), van bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 
24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-
richtlijn): 
 
6.4. b) bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van: 
 

- dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 
75 ton per dag eindproducten; 

- plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per 
dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis); 

 
c) bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer 

dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis). 
 
De werkingssfeer omvat het hele scala van activiteiten voor de bereiding van voedingsmiddelen 
(voor menselijke consumptie) en diervoeders dat kan worden aangetroffen in Europese 
installaties met een capaciteit die hoger ligt dan bovengenoemde drempelwaarden. 
 
Kleinschalige activiteiten zoals catering, restaurants of activiteiten waarbij geen dierlijke of 
plantaardige grondstoffen worden gebruikt, komen in dit document niet aan de orde. Dit geldt 
ook voor “upstream”-activiteiten zoals de landbouw, de jacht, het slachten van dieren, en de 
fabricage van andere producten dan voeding, zoals zeep, kaarsen, cosmetica en geneesmiddelen, 
en de vervaardiging van gelatine en lijm uit huiden, vellen en beenderen. Verpakking valt buiten 
de werkingssfeer, behalve de verpakking van voedingsmiddelen en zuivelproducten ter plaatse. 
 
 
Algemene informatie (hoofdstuk 1) 
 
De sector voedingsmiddelen en zuivel 
De voedingsmiddelen- en zuivelsector produceert zowel voor consumptie bestemde 
eindproducten als voor verdere verwerking bestemde tussenproducten. De diversiteit is groot in 
vergelijking met veel andere industrieën. Deze diversiteit komt tot uiting in de omvang en aard 
van de bedrijven; het brede scala van grondstoffen, producten en processen en de vele 
combinaties daarvan; en de productie van homogene algemene producten en vele specialiteiten 
of traditionele producten op nationale en zelfs regionale schaal. Een groot deel van de bedrijven 
zijn kleine of middelgrote bedrijven, al hebben de meeste meer dan 20 mensen in dienst. 
 
De voedingsmiddelen- en zuivelsector kent zeer uiteenlopende lokale economische, sociale en 
milieusituaties en valt onder nationale wetgeving die niet overal gelijk is. De sector is in heel 
Europa vertegenwoordigd in zowel geïndustrialiseerde regio's als plattelandsgebieden. De sector 
is netto-exporteur uit de EU. 
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Ook al zijn de consumptie- en aanschafpatronen voor een steeds grotere verscheidenheid van 
goederen de laatste tijd steeds homogener geworden, toch blijven voedingmiddelen en 
zuivelproducten nog een zekere culturele specificiteit behouden. Dit betekent dat de consument 
weliswaar in de hele EU-15 dezelfde producten met dezelfde kwaliteit wil kunnen kopen, maar 
toch ook wil kunnen kiezen uit verschillende producten die aan zijn eigen traditie of cultuur 
gekoppeld zijn. 
 
Het belang van voedselveiligheid bij voedingsmiddelen- en zuivelbewerking 
Naast milieuoverwegingen zijn er ook andere wettelijke verplichtingen en verbodsbepalingen 
waarmee bij het vaststellen van BBT in de voedingsmiddelen- en zuivelsector rekening moet 
worden gehouden. Alle productie-installaties voor voedingsmiddelen en zuivel moeten voldoen 
aan de verplichte normen en wetgeving inzake voedselveiligheid. Deze kunnen gevolgen 
hebben voor milieuaspecten, bijvoorbeeld als veelvuldig reinigen verplicht is waarvoor warm 
water en detergenten worden gebruikt. Er is goed op gelet dat niets in dit document strijdig is 
met de relevante wetgeving voor voedselveiligheid en levensmiddelenhygiëne. 
 
De voedingsmiddelen- en zuivelsector en het milieu 
De belangrijkste milieuknelpunten die zich bij installaties in de sector voedingsmiddelen en 
zuivel voordoen, zijn waterverbruik en waterverontreiniging, energieverbruik en 
afvalbeperking. 
 
Het meeste water dat niet als ingrediënt wordt gebruikt, komt uiteindelijk in de 
afvalwaterstroom terecht. Onbehandeld afvalwater in de sector voedingsmiddelen en zuivel 
heeft meestal een hoog gehalte CZV (chemische zuurstofvraag) en BZV (biologische 
zuurstofvraag). De waarden kunnen 10-100 keer zo hoog zijn als bij huishoudelijk afvalwater. 
De concentratie zwevende deeltjes varieert van verwaarloosbaar tot wel 120.000 mg/l. 
Onbehandeld afvalwater van bepaalde sectoren, zoals de productie van vlees, vis, zuivel en 
plantaardige olie, bevat hoge concentraties olie en vetten. Ook hoge fosforconcentraties kunnen 
voorkomen, vooral wanneer er bij het proces grote hoeveelheden fosforzuur worden gebruikt, 
bijvoorbeeld bij het ontgommen van plantaardige olie of bij reiniging. 
 
De voedingsmiddelen- en zuivelsector is afhankelijk van energie, zowel voor 
verwerkingsprocessen als om de versheid op peil te houden en de voedselveiligheid te 
waarborgen. 
 
De belangrijkste bronnen van vaste uitgaande stromen zijn verliezen, lekkage, overlopen, 
defecte of geretourneerde producten, vastzittend materiaal dat niet vrij kan doorstromen naar de 
volgende fase van het proces en onder invloed van warmte afgezet afval. 
 
De belangrijkste vormen van luchtverontreiniging bij voedingsmiddelen- en zuivelprocessen 
zijn stof en geur. Geur is een lokaal probleem dat verband houdt met het proces of met de 
opslag van grondstoffen, bijproducten of afval. 
 
De impulsen die aanzetten tot betere milieuprestaties, zijn aan het veranderen. Vroeger werden 
bijvoorbeeld materialen optimaal benut, waardoor de hoeveelheid afval werd beperkt. 
Tegenwoordig is de benadering meer rechtstreeks geassocieerd met de bescherming van het 
milieu. Deze benadering stelt de nodige eisen aan de sector, bijvoorbeeld wat de beperking van 
het water- en energieverbruik en het gebruik van verpakking betreft, terwijl toch de normen 
voor hygiëne in acht moeten worden genomen. 
 
 
Toegepaste processen en technieken (hoofdstuk 2) 
 
Het is niet mogelijk om alle in de sector gebruikte processen in dit document tot in detail te 
beschrijven, maar er komt wel een heel breed scala van processen uit de hele sector aan de orde. 
Hoofdstuk 2 bestaat uit twee delen. In de onderdelen 2.1 tot en met 2.1.9.6.3 worden de 
afzonderlijke processtappen beschreven. Veel van deze stappen worden in verschillende 
voedingsmiddelen- en zuivelsectoren toegepast. De meest gebruikte processtappen in de 
voedingsmiddelen- en zuivelsector worden in negen categorieën beschreven: aanvoer en 
voorbereiding van materialen; verkleining, menging en vormgeving; scheidingstechnieken; 
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technologie voor productbewerking; bewerking door warmte; concentratie door warmte; 
bewerking door warmteafvoer; processtappen na de bewerking; en ondersteunende processen. 
Binnen elke van deze categorieën worden vier tot veertien processtappen beschreven. 
 
In de paragrafen 2.2 – 2.2.20 wordt de toepassing van de processtappen in enkele van de 
belangrijkste voedingsmiddelen- en zuivelsectoren beschreven. 
 
 
Huidige verbruiks- en emissieniveaus (hoofdstuk 3) 
 
In hoofdstuk 3 wordt dezelfde structuur aangehouden als in hoofdstuk 2. Dit document bevat 
gegevens over verbruiken en emissies. In dit hoofdstuk is ook aanvullende informatie 
opgenomen over uitgaande stromen, die niet het belangrijkste eindproduct zijn en die niet als 
afval worden verwijderd, zoals bijproducten. 
 
In de paragrafen 3.1 – 3.1.4 worden enkele globale verbruiks- en emissiegegevens voor de 
voedingsmiddelen- en zuivelsector als geheel vermeld en wordt een overzicht gegeven van de 
belangrijkste redenen voor de verbruiks- en emissiekarakteristieken. De voedingsmiddelen- en 
zuivelsector is een grote verbruiker van water als ingrediënt, reinigingsmiddel, transportmiddel 
en toevoer voor ondersteunende systemen. Ongeveer 66% van het vers water dat in totaal wordt 
gebruikt, is van drinkwaterkwaliteit. In sommige sectoren, zoals zuivel en dranken, kan wel 
98% van het gebruikte vers water van drinkwaterkwaliteit zijn. Ongeveer 29% van het totale 
energieverbruik in de voedingsmiddelen en zuivelsector is bestemd voor procesverwarming. 
Zo'n 16% van het totale energieverbruik gaat naar proces- en productkoeling. 
 
In de paragrafen 3.2 – 3.2.56.3 worden enkele verbruiks- en emissieniveaus gerapporteerd voor 
de in hoofdstuk 2 beschreven afzonderlijke processtappen. Deze informatie wordt gerapporteerd 
onder de rubrieken water, emissies naar de lucht, vaste uitgaande stromen, energie en geluid. 
 
In de paragrafen 3.3 – 3.3.12.3 worden verbruiks- en emissiegegevens voor enkele afzonderlijke 
voedingsmiddelen- en zuivelsectoren gerapporteerd. Door deze opzet kan de lezer op het niveau 
van processtappen een vergelijking maken tussen bepaalde sectoren en de voedingsmiddelen- en 
zuivelsector als geheel. Veel informatie is kwalitatief. Bij de kwantitatieve informatie is er vaak 
geen goede uitleg over welke operationele of technologische technieken precies zijn gebruikt en 
met welke methoden of onder welke omstandigheden de gegevens zijn verzameld. Voor 
sommige voedingsmiddelen- en zuivelsectoren en zelfs voor enkele processtappen zijn 
gegevens over de emissies naar de lucht en de productie van afvalwater beschikbaar. 
Afvalbeperking wordt algemeen beschouwd als een kosteneffectieve doelstelling voor alle 
fabrikanten, maar “benchmarks” zijn niet voorhanden aangezien er variaties zijn in het 
percentage grondstoffen dat in het belangrijkste eindproduct terechtkomt. 
 
Er zijn grote variaties in het gerapporteerde niveau van detail voor de verschillende sectoren. 
 
 
Technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen 
(hoofdstuk 4) 
 
In hoofdstuk 4 is de gedetailleerde informatie opgenomen die door de Technische Werkgroep 
(TWG) is gebruikt om de BBT voor de sector voedingsmiddelen en zuivel vast te stellen.  In dit 
hoofdstuk wordt echter niet beoordeeld of een techniek BBT is of niet. In hoofdstuk 4 wordt de 
algemene structuur van de hoofdstukken 2 en 3 aangehouden: eerst informatie die voor alle of 
sommige voedingmiddelen- en zuivelsectoren geldt en daarna specifieke informatie per 
voedingmiddel- en zuivelsector. 
 
Er worden meer dan 370 technieken beschreven, meestal ingedeeld in de standaardrubrieken 
beschrijving, milieubaten, cross-media-effecten, operationele gegevens, toepasbaarheid, 
economische aspecten, impuls voor toepassing, voorbeeldinstallaties en referentieliteratuur. 
Deze standaardrubrieken maken een zowel kwalitatieve als kwantitatieve vergelijking van 
technieken gemakkelijker. 
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Dit hoofdstuk bevat zowel "procesgeïntegreerde" als "nageschakelde" technieken. Voor de 
meeste technieken wordt meer dan één pluspunt voor het milieu gerapporteerd en sommige 
hebben cross-media-effecten. Veel technieken zijn gericht op een beperking van het 
waterverbruik, de waterverontreiniging en het energieverbruik, en op een optimaal gebruik van 
grondstoffen met als gevolg een beperking van de afvalproductie. In veel gevallen worden geen 
gegevens over financiële kosten of baten vermeld, maar het feit dat ze gebruikt worden toont 
aan dat ze economisch haalbaar zijn. 
 
Eerst worden in de paragrafen 4.1 – 4.1.9.3 technieken beschreven die in alle installaties in de 
sector voedingsmiddelen en zuivel bruikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld operationele praktijken, 
zoals beheersinstrumenten; opleiding; ontwerp van apparatuur en installaties; onderhoud en een 
methodologie om het verbruik van water en energie en het ontstaan van afval te voorkomen en 
te beperken. Andere technieken zijn eerder technisch georiënteerd en hebben betrekking op 
productiebeheer, technieken voor procesregeling en materiaalkeuze. Algemene 
opslagtechnieken worden niet vermeld, omdat deze binnen de werkingssfeer van de "Opslag-
BREF" [95,EC,2005] vallen. Wel worden specifieke technieken voor de opslag van 
levensmiddelen vermeld, die het energieverbruik voor koeling, de hoeveelheid afval en de geur 
als gevolg van bederf van voedingsmiddelen zoveel mogelijk beperken. 
 
Vervolgens worden in de paragrafen 4.2 – 4.2.17.4 technieken beschreven die in een aantal 
voedingsmiddelen- en zuivelsectoren kunnen worden gebruikt. Hierbij gaat het om de manier 
waarop bepaalde specifieke processtappen die in hoofdstuk 2 worden beschreven, worden 
toegepast. 
 
In de paragrafen 4.3 – 4.3.11 wordt de reiniging van apparatuur en installaties beschreven. De 
keuze en het gebruik van schoonmaak- en desinfectiemiddelen moet voor een effectieve 
hygiënische controle zorgen, maar daarbij mogen de milieuaspecten niet uit het oog worden 
verloren. 
 
In de paragrafen 4.4 – 4.4.3.13.2 en 4.5 – 4.5.7.9 worden nageschakelde technieken beschreven 
ter beperking van de emissies naar de lucht en met betrekking tot afvalwaterzuivering. In de 
inleidingen op deze paragrafen wordt benadrukt dat er prioriteit moet worden gegeven aan 
procesgeïntegreerde technieken om de emissies naar de lucht en het water zo veel mogelijk te 
voorkomen en te beperken. Wanneer nageschakelde technieken nodig zijn, worden deze 
zodanig opgezet dat zowel de concentratie als het debiet van de verontreinigende stoffen uit een 
proces of processtap worden beperkt. Bij de beschreven technieken om de emissies naar de 
lucht te beperken wordt niet veel informatie gegeven over hun toepasbaarheid of toepassing in 
de verschillende voedingmiddelen- en zuivelsectoren. Voor de afvalwaterzuiveringstechnieken 
wordt daarentegen meer informatie gegeven over de toepasbaarheid of toepassing in de 
verschillende voedingsmiddelen- en zuivelsectoren .  Ook wordt aandacht besteed aan de 
behandeling van karakteristieke emissies van installaties in de sectoren voedingsmiddelen en 
zuivel met een hoog gehalte BZV en CZV en hoge concentraties olie en vet, stikstof en fosfor. 
 
In de paragrafen 4.6 – 4.6.6 komt de preventie van ongevallen in installaties in de sector 
voedingsmiddelen en zuivel aan de orde. In deze onderdelen wordt een methodologie 
beschreven om ongevallen te voorkomen en hun milieueffecten tot een minimum te beperken. 
 
In de paragrafen 4.7 – 4.7.9.8.2 worden technieken beschreven die alleen in bepaalde 
voedingmiddelen- en zuivelsectoren bruikbaar zijn. De meeste van deze technieken zijn van 
toepassing op specifieke processtappen in de verschillende voedingsmiddelen- en 
zuivelsectoren. 
 
 
Beste beschikbare technieken (hoofdstuk 5) 
 
In onderstaande figuur wordt aangegeven hoe de BBT-conclusies in hoofdstuk 5 worden 
gepresenteerd. De conclusies worden in twee groepen gesplitst. De eerste groep bevat de BBT 
voor alle installaties in de sector voedingsmiddelen en zuivel.  De tweede groep bevat 
aanvullende BBT voor sommige individuele sectoren. De opzet van hoofdstuk 5 is analoog aan 
die van hoofdstuk 4. Veel van de BBT zijn operationeel en vergen derhalve heel weinig 
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investeringen in nieuwe apparatuur. Voor de toepassing ervan kunnen wel enige investeringen 
nodig zijn, bijvoorbeeld voor opleiding, onderhoud of monitoring en evaluatie van de prestaties. 
 
De conclusies geven weer wat de TWG in globale zin als de BBT voor de voedingsmiddelen- 
en zuivelsector beschouwt, op basis van de informatie in hoofdstuk 4 en rekening houdend met 
de definitie van beste beschikbare technieken in artikel 2, onder 11) en de overwegingen in 
bijlage IV van de richtlijn . In dit hoofdstuk worden geen verbruiks- en emissiegrenswaarden 
vastgesteld maar wordt informatie vermeld als leidraad voor de industrie, de lidstaten en het 
publiek over de haalbare verbruiks- en emissieniveaus bij het gebruik van de genoemde 
technieken. 
 
Nu volgt een samenvatting van de belangrijkste BBT-conclusies over de meest relevante 
milieuaspecten. Er zijn maar weinig BBT die slechts één pluspunt voor het milieu opleveren en 
daarom zijn ze niet aan de hand van het milieueffect ingedeeld. De BBT volgen uiteenlopende 
benaderingen om het milieu als geheel te beschermen, variërend van technieken voor algemeen 
beheer en exploitatie die in alle installaties in de sector voedingsmiddelen en zuivel bruikbaar 
zijn tot het gebruik van zeer specifieke technologieën in bepaalde voedingsmiddelen- en 
zuivelsectoren. 
 
Tijdens de uitwisseling van informatie door de TWG zijn veel aspecten aan de orde gekomen en 
besproken. Hiervan worden er in deze samenvatting maar enkele uitgelicht. De samenvatting 
moet dan ook niet als vervanging van het hoofdstuk over "Beste beschikbare technieken" 
worden gelezen. Dit hoofdstuk mag ook niet los van de rest van dit document worden gezien. 
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Wijze waarop de BBT-conclusies voor installaties in de sector voedingsmiddelen en zuivel worden gepresenteerd 
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Algemene BBT voor de hele voedingsmiddelen- en zuivelsector 
Hoewel de voedingsmiddelen- en zuivelsector niet homogeen is, hebben de verschillende 
sectoren gemeenschappelijke punten, zoals vergelijkbare cruciale milieuaspecten, en zijn 
dezelfde BBT bruikbaar om verbruiken en emissies te voorkomen en te beperken, bijvoorbeeld 
droog reinigen om het waterverbruik te minimaliseren. Ook kunnen sommige BBT voor meer 
dan één milieuaspect worden toegepast, zoals het onderhoud van koelapparatuur om lekkage 
van ammoniak te voorkomen of het onderhoud van apparatuur voor de verwijdering van de huid 
van vissen om afval, door ongewenste verwijdering van visvlees, tot een minimum te beperken. 
 
Algemeen beheer 
De BBT voor algemeen beheer dragen bij tot de globale beperking van de verbruiks- en 
emissieniveaus door te zorgen voor werksystemen die goede praktijk en bewustmaking 
stimuleren. De BBT zijn vooral gericht op aspecten zoals het gebruik van een 
milieuzorgsysteem; het aanbieden van opleiding; het gebruik van een gepland 
onderhoudsprogramma; toepassing en onderhoud van een methodologie voor de preventie en 
beperking van het verbruik van water en energie en de productie van afval; en invoering van een 
systeem voor monitoring en evaluatie van de verbruiks- en emissieniveaus voor zowel de 
afzonderlijke productieprocessen als de locatie als geheel. 
 
Algemene exploitatie 
Andere BBT zorgen voor een directere aanpak van bepaalde cruciale milieuaspecten, 
bijvoorbeeld door vaste grondstoffen, producten, nevenproducten, bijproducten en afval droog 
te vervoeren. Dit beperkt het waterverbruik en derhalve ook de productie en verontreiniging van 
afvalwater. Tevens verbetert het de mogelijkheden voor de terugwinning en recyclage van 
stoffen die tijdens het proces ontstaan en die in veel gevallen kunnen worden verkocht om als 
diervoeder te worden gebruikt, zodat er minder afval ontstaat. 
 
Een ander voorbeeld dat voor de hele voedingsmiddelen- en zuivelsector geldt, is het scheiden 
van de uitgaande stromen om gebruik, hergebruik, terugwinning, recyclage en verwijdering te 
optimaliseren en de verontreiniging van afvalwater zoveel mogelijk te beperken. Er zijn in de 
voedingsmiddelen- en zuivelsector vele voorbeelden waar grondstoffen, gedeeltelijk bewerkte 
voedingsmiddelen en eindproducten die oorspronkelijk voor consumptie door de mens waren 
bestemd of waarvan het voor consumptie door de mens bestemde gedeelte is verwijderd, als 
diervoeder kunnen worden gebruikt. Dit levert zowel voor het milieu als in economisch opzicht 
voordeel op. 
 
Algemene toepassing van technologie 
Sommige meer op technologie gebaseerde BBT behelzen de toepassing en het gebruik van 
procescontroles, bijvoorbeeld door analytische metingen en controletechnieken te gebruiken om 
verspilling van materialen en water te beperken, en het ontstaan van afvalwater bij de bewerking 
en reiniging te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de troebelheidsmeting voor de monitoring 
van de kwaliteit van het proceswater, en voor het optimaliseren van de 
materiaal/productterugwinning uit het water alsook het hergebruik van reinigingswater. 
 
Samenwerking met “upstream”- en “downstream”-partners 
De activiteiten van personen die betrokken zijn bij de levering van grondstoffen en andere 
ingrediënten aan verwerkingsinstallaties in de voedingmiddelen- en zuivelsector, zoals 
landbouwers en vervoerders, kunnen in die installaties gevolgen voor het milieu hebben. Ook 
kan de voedingsmiddelen- en zuivelinstallatie gevolgen hebben voor de milieueffecten van 
“downstream”-installaties waaraan deze levert, bijvoorbeeld andere installaties in de sector 
voedingsmiddelen en zuivel. BBT is het streven naar samenwerking met “upstream”- en 
“downstream”-partners, het creëren van een keten van milieuverantwoordelijkheid, het 
minimaliseren van verontreiniging en het beschermen van het milieu als geheel, bijvoorbeeld 
door verse materialen te leveren op het tijdstip waarop ze nodig zijn, zodat er zo weinig 
mogelijk energie nodig is om ze te bewaren en er zo weinig mogelijk afval en geurhinder 
ontstaat door het bederf van deze materialen. 
 
Reiniging van apparatuur en installaties 



Samenvatting 

viii December 2005 RHC/EIPPCB/FDM_BREF_FINAL 

Toepassing van BBT voor reiniging minimaliseert het waterverbruik en de verontreiniging van 
het water; het ontstaan van afval; het energieverbruik; en de hoeveelheid en schadelijkheid van 
de gebruikte detergenten. 
 
Net als andere BBT minimaliseren de BBT voor reiniging het contact tussen water en 
voedingsmiddelen en zuivelproducten door bijvoorbeeld het gebruik van droog reinigen te 
optimaliseren. De milieubaten zijn bijvoorbeeld minder waterverbruik en een beperkte 
afvalwaterhoeveelheid; minder materiaal in het afvalwater en derhalve bijvoorbeeld een lager 
gehalte CZV en BZV. Gebruik van de verschillende technieken voor droog reinigen biedt betere 
mogelijkheden voor de terugwinning en recyclage van stoffen die tijdens het proces ontstaan. 
Tevens leidt het tot minder gebruik van energie om reinigingswater te verwarmen, en minder 
gebruik van detergenten. 
 
Andere BBT in verband met reiniging zijn bijvoorbeeld “Cleaning-In-Place”-reiniging van 
gesloten apparatuur, een minimaal gebruik van EDTA en zo weinig mogelijk gebruik van 
gehalogeneerde oxiderende biociden. 
 
Aanvullende BBT voor sommige processen en processtappen die in een aantal 
voedingsmiddelen- en zuivelsectoren worden toegepast 
De TWG is tot BBT-conclusies gekomen voor sommige aparte processtappen die in een aantal 
maar meestal niet in alle voedingsmiddelen- en zuivelsectoren worden toegepast. Er worden 
BBT vermeld voor laden en lossen van materialen; centrifugeren/scheiden; roken; koken; 
braden; conserveren in blikken, flessen en potten; verdampen; invriezen en koelen; verpakken; 
opwekking en gebruik van energie; gebruik van water; persluchtsystemen en stoomsystemen. 
De toepassing van veel van deze BBT leidt tot een lager energieverbruik, bijvoorbeeld door het 
gebruik van multi-effectverdampers. Hierbij wordt de hercompressie van damp geoptimaliseerd 
aan de hand van de beschikbaarheid van warmte en elektriciteit in de installatie, voor de 
concentratie van vloeistoffen. In veel gevallen wordt het energieverbruik beperkt door een 
optimalisering van de bedrijfsomstandigheden. Soms worden de emissies naar de lucht beperkt. 
Bij roken is het bijvoorbeeld BBT om de emissie van TOC naar de lucht te beperken tot 
<50 mg/Nm3. 
 
Minimalisering van de emissies naar de lucht en de zuivering van afvalwater 
Er moeten procesgeïntegreerde BBT worden toegepast die de emissies naar de lucht en het 
water minimaliseren door de keuze en het gebruik van stoffen en technieken. Vervolgens 
kunnen dan technieken voor luchtemissiereductie en afvalwaterzuivering worden gekozen, als 
een verdere beperking nodig is. Het is bijvoorbeeld BBT om het gebruik van droog reinigen te 
optimaliseren; dit beperkt het volume afvalwater en de massastroom van vast 
levensmiddelenmateriaal daarin, zodat ook de vereisten voor de afvalwaterzuivering worden 
beperkt. 
 
Het is BBT om een strategie ter beperking van de emissies naar de lucht toe te passen.  Indien 
procesgeïntegreerde BBT, die de emissies naar de lucht minimaliseren door de keuze en het 
gebruik van stoffen en de toepassing van technieken, niet leiden tot een emissieniveau van 
5 - 20 mg/Nm3 voor droog stof, 35 – 60 mg/Nm3 voor nat/kleverig stof en <50 mg/Nm3 TOC, 
dan is het BBT deze niveaus door de toepassing van reductietechnieken te halen, tenzij in het 
BBT-hoofdstuk anders wordt vermeld. 
 
Er zijn geen algemene conclusies vastgesteld over de vraag of afvalwater van installaties in de 
sector voedingsmiddelen en zuivel beter ter plaatste of elders kan worden gezuiverd, behalve 
voor enkele primaire technieken. 
 
Tenzij anders vermeld in het BBT-hoofdstuk , geven de emissieniveaus in de onderstaande tabel 
een indicatie van de emissieniveaus die haalbaar zijn met de technieken die algemeen als de 
BBT worden beschouwd. Ze komen niet noodzakelijk overeen met de niveaus die momenteel in 
de industrie worden gehaald, maar zijn gebaseerd op het deskundig oordeel van de TWG. 
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Parameter Concentratie 
(mg/l) 

BZV5 <25 
CZV <125 
Totaal zwevende deeltjes <50 
pH 6 – 9 
Olie en vet <10 
Stikstof totaal <10 
Fosfor totaal 0,4 – 5 
Voor BZV CZV zijn betere niveaus haalbaar. 
Afhankelijk van de lokale omstandigheden is het niet 
altijd mogelijk of kosteneffectief om de vermelde 
niveaus voor totaal stikstof en totaal fosfor te halen. 

Normale kwaliteit van afvalwater in de voedingmiddelen- en zuivelsector na zuivering 
 
 
Eén lidstaat heeft een afwijkend standpunt vastgelegd. Deze lidstaat is het niet eens met de 
voetnoot in de bovenstaande tabel, omdat het van mening is dat afwijkingen van de BBT, 
bijvoorbeeld vanwege lokale omstandigheden, uitsluitend toegestaan zijn om de voorschriften 
van vergunningen aan te scherpen. 
 
Onopzettelijke emissies 
Verschillende BBT worden vermeld in verband met de identificatie van mogelijke ongevallen, 
risicobeoordelingen, controle op de uitvoering, het ontwikkelen en testen van rampenplannen en 
het leren van de ervaring met ongevallen en bijna-ongevallen in het verleden. 
 
Aanvullende BBT voor sommige voedingsmiddelen- en zuivelsectoren 
Voor sommige aparte voedingsmiddelen- en zuivelsectoren zijn aanvullende BBT vastgesteld. 
De algemene BBT van de paragrafen 5.1 – 5.1.7 gelden voor deze sectoren en voor de andere 
sectoren waarvoor geen aanvullende BBT zijn vastgesteld. De toepassing van bijvoorbeeld 
algemene BBT zoals de scheiding van de uitgaande stromen en de optimalisering van het 
gebruik van droog reinigen kan de globale milieueffecten van een proces aanzienlijk 
terugdringen. 
 
De aanvullende BBT voor de vlees- en gevogeltesector gelden voor specifieke processtappen 
die in sommige delen van die sector worden gebruikt. Ze beperken het verbruik van water, 
energie en verpakking. 
 
De belangrijkste milieubaten van de aanvullende BBT voor de sector vis en schelpdieren zijn 
een beperkte afvalhoeveelheid en minder waterverbruik.   Verschillende BBT zijn van 
toepassing op het ontdooien, het verwijderen van de schubben, het ontvellen, het verwijderen 
van de darmen en het fileren van vis. Zo zijn er BBT vastgesteld voor het ontdooien van 
makreel om het waterverbruik te beperken tot <2 m3/ton rauwe vis; voor het ontdooien van 
witvis om het waterverbruik te beperken tot 1,8 – 2,2 m3/ton rauwe vis en voor het ontdooien 
van garnalen en steurgarnalen met één van de twee technieken waarbij gefilterd schilwater 
wordt gebruikt. 
 
Voor de sector groenten en fruit hebben de BBT betrekking op de opslag, de droge scheiding 
van afgekeurde grondstoffen, het verzamelen van aarde, het schillen, het blancheren en het 
optimaliseren van het hergebruik van water. Toepassing van de BBT leidt tot een maximale 
productopbrengst; materiaal dat niet in het hoofdproduct wordt gebruikt, wordt voor andere 
doeleinden gebruikt – vaak als diervoeder – en dit leidt tot minder afvalproductie. Tot de 
milieubaten van de toepassing van de BBT voor opslag, schillen en blancheren behoort 
bijvoorbeeld een beperking van het energieverbruik. 
 
De belangrijkste milieubaten bij toepassing van de aanvullende BBT voor de sector plantaardige 
oliën en vetten zijn een beperking van het energieverbruik en de terugwinning van het bij 
extractie gebruikte hexaan. Er is één aan BBT gekoppeld emissieniveau bepaald: het is BBT om 
cyclonen te gebruiken om de emissie van nat stof bij de extractie van plantaardige olie te 
beperken en zodoende te komen tot een emissieniveau van <50 mg/Nm3 voor nat stof. 
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Er zijn aanvullende BBT voor de zuivelsector en specifieke BBT voor de productie van melk, 
melkpoeder, boter, kaas en roomijs. De BBT gelden voor specifieke onderdelen van het proces 
en voor het reinigen. Ze zijn gericht op een beperking van het water- en energieverbruik en 
afvalpreventie. Er zijn zowel operationele als technologische BBT. Op basis van de door de 
TWG gerapporteerde bereikte niveaus zijn verbruiks- en emissieniveaus vastgesteld, die 
indicatief zijn voor de niveaus die door de toepassing van BBT in het proces kunnen worden 
gehaald. Deze waarden worden in onderstaande tabel vermeld. De ranges gelden voor een scala 
van bedrijfsomstandigheden. Het energieverbruik kan bijvoorbeeld afhankelijk van het 
productievolume variëren. In een warm klimaat is wellicht meer energie nodig voor koeling en 
vice versa. Het waterverbruik en de afvalwaterhoeveelheid kunnen bijvoorbeeld variëren door 
verschillen in productassortimenten, seriegroottes en reiniging. De hoeveelheid gevormd 
afvalwater kan lager zijn dan het waterverbruik omdat veel zuivelfabrieken de inname van 
koelwater meten maar dit vervolgens lozen zonder het te meten. In een warm klimaat kan water 
door verdamping verloren gaan. 
 

 Energieverbruik Waterverbruik Afvalwater 
Productie van melk uit 1 liter 
ontvangen melk 

0,07 – 0,2 kWh/l 0,6 – 1,8 l/l 0,8 – 1,7 l/l 

Productie van melkpoeder uit 
1 liter ontvangen melk 

0,3 – 0,4 kWh/l 0,8 – 1,7 l/l 0,8 – 1,5 l/l 

Productie van 1 kg roomijs 0,6 – 2,8 kWh/kg 4,0 – 5,0 l/kg 2,7 – 4,0 l/kg 

Verbruiks- en emissieniveaus bij enkele zuivelprocessen 
 
 
De toepassing van de aanvullende BBT voor de zetmeelsector is vooral gericht op een 
beperking van het waterverbruik en de productie van afvalwater, met name door hergebruik van 
water. 
 
Ook in de BBT voor de suikersector komt hergebruik van water aan de orde. Ook beperking van 
het energieverbruik is haalbaar door het drogen van suikerbietenpulp achterwege te laten als er 
een afzetmogelijkheid is voor geperste suikerbietenpulp, bijvoorbeeld als diervoeder. Zoniet kan 
suikerbietenpulp worden gedroogd met stoomdrogers of met drogers bij hoge temperatuur, 
gecombineerd met maatregelen om de emissie naar de lucht te beperken. 
 
De belangrijkste milieuaspecten die aan de orde komen door de toepassing van de aanvullende 
BBT voor de koffiesector, houden verband met het energieverbruik en de emissies naar de lucht, 
inclusief geurhinder. Indien bij het branden van koffie procesgeïntegreerde BBT, die de 
emissies naar de lucht beperken door de keuze en het gebruik van stoffen en de toepassing van 
technieken, niet leiden tot emissieniveaus van 5 - 20 mg/Nm3 voor droog stof en <50 mg/Nm3 
TOC voor licht gebrande koffie (dit niveau is moeilijker te halen naarmate donkerder gebrand 
wordt), dan is het BBT om deze niveaus door de toepassing van reductietechnieken te halen. De 
emissieniveaus voor NOx zijn te laat verstrekt om volledig door de TWG te kunnen worden 
geverifieerd en deze worden in de slotopmerkingen gerapporteerd. 
 
De aanvullende algemene BBT voor de sector dranken zijn erop gericht de directe productie van 
CO2 uit fossiele brandstoffen te vermijden, gist terug te winnen, gebruikt filtermateriaal in te 
zamelen en het gebruik van machines voor de reiniging van flessen selectief te kiezen en te 
optimaliseren. Bij toepassing van de aanvullende BBT voor brouwerijen worden zowel het 
water- als het energieverbruik beperkt. Voor brouwerijen is het BBT om tot een waterverbruik 
te komen van 0,35 – 1 m3/hl geproduceerd bier. Toepassing van de aanvullende BBT voor 
wijnbereiding behelst hergebruik van de voor reiniging na koude stabilisatie gebruikte 
alkalische oplossing, en heeft betrekking op de methode voor de definitieve verwijdering 
daarvan om ontregeling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie te voorkomen. 
 
 
Technieken in ontwikkeling (hoofdstuk 6) 
 
Hoofdstuk 6 bevat één techniek die nog niet commercieel is toegepast en nog in de onderzoek- 
of ontwikkelingsfase verkeert. Hierbij gaat het om het gebruik van UV/ozon bij absorptie ten 
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behoeve van de reductie van geurhinder. Deze techniek is hier opgenomen met het oog op meer 
bewustheid bij een eventuele toekomstige herziening van dit document. 
 
 
Slotopmerkingen (hoofdstuk 7) 
 
Tijdstip van de werkzaamheden 
Het werk aan dit document is begonnen met de eerste plenaire vergadering van de TWG in 
januari 2001. De laatste plenaire vergadering van de TWG is in februari 2005 gehouden. 
 
Mate van consensus, drijvende krachten en vraagstukken die voortvloeien uit de slotvergadering 
van de TWG 
Tijdens de laatste plenaire vergadering is overeenstemming bereikt over de conclusies van de 
werkzaamheden, waarbij sprake was van een hoge mate van consensus, hoewel er tijdens de 
vergadering enkele vraagstukken aan de orde zijn gesteld en een nadere bestudering van deze 
vraagstukken bij de herziening van dit document wordt aanbevolen. 
 
Verstrekte informatie 
Bij de opstelling van dit document zijn veel rapporten van de lidstaten en de industrie als 
informatiebron gebruikt, waaronder informatie van voorbeeldinstallaties en bedrijfsbezoeken. 
De deelname van de verschillende lidstaten aan de werkzaamheden vormde tot op zekere hoogte 
een weerspiegeling van de regionale verdeling van de sectoren. De meeste bijdragen van de 
industrie waren afkomstig van de sectororganisatie CIAA en de organisaties die daar lid van 
zijn. 
 
De informatie-uitwisseling en de opstelling van dit document hebben een positieve invloed 
gehad op de preventie en bestrijding van verontreiniging voor de betrokken sectoren. Voor de 
verschillende sectoren was het de eerste gelegenheid om op Europese schaal kennis op te doen 
over technieken waarvan in andere sectoren is aangetoond dat ze goed werken. 
 
Onevenwichtigheden en lacunes in de informatie 
Er zijn enorme verschillen in het niveau van detail van de verstrekte informatie over de 
verschillende voedingsmiddelen- en zuivelsectoren . Er zijn ook verschillen in de mate waarin 
de cruciale milieuaspecten in dit document aan de orde komen. De verstrekte gegevens over de 
huidige verbruiks- en emissieniveaus waren niet gekoppeld aan procesbeschrijvingen, 
bedrijfsomstandigheden, capaciteit van de installaties, bemonsterings- en analysemethoden en 
statistische presentatie. In dit document worden technieken beschreven die het energieverbruik 
kunnen verlagen, maar er zijn heel weinig gegevens verstrekt over feitelijke metingen van 
energiebesparing bij de toepassing van die technieken of over de economische aspecten van 
investeringen in technieken en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen. Er worden geen 
“benchmarks” voor de beperking van de afvalproductie vermeld en er is geen gedetailleerde 
informatie opgenomen over het percentage gespecificeerde grondstoffen dat uiteindelijk in 
producten of bijproducten wordt gebruikt. 
 
Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden 
De lacunes in de informatie geven aan op welke gebieden toekomstige werkzaamheden 
resultaten kunnen opleveren die zouden kunnen helpen bij de identificatie van de BBT bij 
herziening van dit document, zodat ze de exploitanten helpen en de schrijvers in staat stellen om 
het milieu als geheel te beschermen. Verstrekking van informatie over de volgende aspecten 
wordt aanbevolen: 
 
• gegevens over de aan de verbruiks- en emissieniveaus gekoppelde procesbeschrijvingen, 

bedrijfsomstandigheden, bemonsterings- en analysemethoden en statistische presentaties; 
• het volledige scala van de toepasbaarheid van de technieken in dit document; 
• verdere mogelijkheden voor de benutting van bijproducten om de afvalproductie zoveel 

mogelijk te beperken; 
• de kosten van investeringen in en de exploitatie van technieken en de daaraan gekoppelde 

directe en indirecte besparingen, bijvoorbeeld door lagere kosten voor energie of 
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afvalverwijdering of minder verliezen door onopzettelijke emissies ten gevolge van lekkage 
of overlopen; 

• de vaststelling van de BBT bij reiniging onder hoge, middelhoge en lage druk; 
• stoffen die al als alternatief voor EDTA bij reiniging worden gebruikt; 
• de toepassing en toepasbaarheid van reductietechnieken voor luchtverontreiniging in de 

voedingsmiddelen- en zuivelsector; 
• de toepassing van niet-thermisch plasma bij de bestrijding van geurhinder in de 

voedingsmiddelen- en zuivelsector; 
• technieken om de lozing van gecondenseerde alcohol in de afvalwaterzuiveringsinstallatie 

bij de productie van alcoholvrij bier te voorkomen; 
• de wijze waarop seizoensgebonden activiteiten de technische en economische haalbaarheid 

van technieken beïnvloeden; 
• technieken voor de extractie van olijfolie, met name voor het 2-fase extractieproces; 
• het gebruik van enzymatische interesterificatie en enzymatisch ontgommen bij plantaardige 

oliën; 
• vergelijkende informatie over het ontgommen van plantaardige oliën met enzymen, 

fosforzuur en citroenzuur; 
• technieken om de NOx-emissie van koffiebranderinstallaties te minimaliseren; en 
• de keuze en het gebruik van fumigatiemiddelen. 
 
Voorgestelde onderwerpen voor toekomstige O&O-projecten 
Voor toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden de volgende onderwerpen 
voorgesteld: 
 
• de samenstelling en schadelijkheid van onaangenaam ruikende emissies door installaties in 

de sector voedingsmiddelen en zuivel; 
• identificatie van technieken om de laagste gerapporteerde NOx-emissieniveaus bij het 

branden van koffie te verlagen; 
• identificatie van alternatieven voor het gebruik van EDTA als reinigingsmiddel; en 
• de milieubaten en -kosten van omgekeerde osmose. 
 
De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  OTO-programma's een reeks projecten  op 
het gebied van schone technologieën, technologieën in ontwikkeling voor de behandeling van 
effluent en recyclage, en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een nuttige bijdrage 
leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Het EIPPCB verzoekt de lezers dan ook om op 
de hoogte te worden gebracht over eventuele onderzoekresultaten die relevant zijn voor de 
werkingssfeer van dit document (zie ook het voorwoord van dit document). 


