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Inleiding 
 
Deze BREF (referentiedocument voor beste beschikbare technieken) over de sector slachthuizen 
en bijproducten van dierlijke oorsprong is een concrete uitwerking van een informatie-
uitwisseling die heeft plaatsgevonden in het kader van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG 
van de Raad. In deze “Samenvatting” worden de voornaamste bevindingen beschreven, evenals 
de belangrijkste conclusies inzake de BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan 
gekoppelde emissieniveaus. De samenvatting dient gelezen te worden in combinatie met het 
voorwoord van de BREF, waarin wordt ingegaan op de doelstellingen, de beoogde toepassing 
en het juridische kader van het document. De tekst kan gelezen en opgevat worden als een 
document op zich maar als samenvatting biedt hij geen weergave van alle complexiteiten die in 
de complete BREF-tekst worden beschreven. Voor de vaststelling van op BBT gebaseerde 
voorwaarden voor IPPC-vergunningen moet daarom de hoofdtekst in zijn geheel als referentie 
worden gebruikt. 
 
 
Toepassingsgebied 
 
Deze BREF heeft betrekking op de industriële activiteiten die zijn gedefinieerd in Bijlage I, 
categorieën 6.4, onder a), en 6.5 van bovengenoemde richtlijn, namelijk: 
 
6.4.(a) Slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren  
 
en 
 
6.5. Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een 
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag 
 
Sommige processen zijn in dit document opgenomen omdat het activiteiten betreft die verwant 
zijn aan de activiteiten bedoeld in categorie 6.4, onder a). Op het eerste gezicht lijken deze 
processen eerder onder de activiteiten bedoeld in punt 6.5 te vallen, maar de daar genoemde 
drempel wordt niet gehaald. 
 
Voor grootvee, zoals runderen, schapen en varkens, wordt het vervaardigen van standaard 
porties vlees als laatste stap van de slachtactiviteiten beschouwd. Voor pluimvee is dit de 
productie van een schone en volledige karkas die geschikt is voor de verkoop. In de afgelopen 
jaren is de terminologie die wordt gehanteerd met betrekking tot producten van slachthuizen 
veranderd. De term “bijproduct” wordt in toenemende mate gebruikt en wordt in dit document 
dan ook algemeen gebruikt. Het woord “afval” wordt uitsluitend toegepast in verband met 
activiteiten gericht op verwijdering. 
 
Activiteiten inzake dierlijke bijproducten die aan de orde komen zijn behandelingen van hele 
kadavers of delen daarvan, evenals behandelingen van producten van dierlijke oorsprong. Onder 
deze activiteiten vallen zowel de behandeling van voor menselijke consumptie bestemde 
dierlijke bijproducten als de behandeling van niet voor menselijke consumptie bestemde 
dierlijke bijproducten. Er wordt een breed scala aan activiteiten met betrekking tot bijproducten 
behandeld. Hiertoe behoren vetsmelten, destructie, vismeel- en visolieproductie, 
beenderverwerking en bloedverwerking, de laatste activiteit voor zover deze verband houdt met 
de slacht van dieren en voor zover het bloed verwerkt wordt tot materiaal dat gebruikt wordt bij 
de vervaardiging van een ander product. De verbranding van karkassen, delen van karkassen, 
dierlijk meel en talg wordt hoofdzakelijk behandeld als onderdeel van het verwijderingtraject. 
Ook behandeld worden uitrijden, grondinjectie, biogasproductie, compostering, de productie 
van gelatine en de conservering van huiden en vellen in slachthuizen voor de looierij. Storting 
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wordt niet behandeld, tenzij deze activiteit wordt vermeld als onderdeel van het 
verwijderingtraject. 
 
 
Algemene informatie (hoofdstuk 1) 
 
Slachthuizen 
De slachthuissector in de EU is zeer divers en vertoont van land tot land verschillende 
kenmerken. Sommige van deze kenmerken zijn het gevolg van verschillende lokale 
eindproducten, bijvoorbeeld typisch Italiaanse gerookte vleeswaren. Andere kenmerken houden 
verband met de markt waarvoor de producten bestemd zijn; vlees dat bestemd is voor de export 
kan bijvoorbeeld een langere houdbaarheid vergen dan vlees dat op de plaatselijke markt wordt 
verhandeld. Deze kenmerken blijken een invloed te hebben op sommige keuzes die gemaakt 
worden ten aanzien van de toe te passen technieken in bepaalde slachthuizen. 
 
Trends in de sector kunnen leiden tot verandering van de situatie met betrekking tot bepaalde 
milieuaspecten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verbruikte hoeveelheden water of de 
hoeveelheid geproduceerd afval veranderen. Er lijkt zich een ontwikkeling af te tekenen waarbij 
het aantal slachthuizen afneemt maar de gemiddelde hoeveelheid verwerkt materiaal per bedrijf 
toeneemt. Deze trend tot grootschaligheid heeft niet geleid tot lagere verbruiksniveaus, maar 
wel blijkt het eenvoudiger en goedkoper te zijn om milieuproblemen op te lossen in grote 
installaties. De toegenomen bezorgdheid inzake voedselveiligheid kan tot gevolg hebben dat er 
meer afval wordt geproduceerd, omdat een groter deel van het karkas als afval wordt behandeld, 
zoals het geval is sinds de BSE-crisis. Ook kan er meer aandacht worden geschonken aan 
reiniging en ontsmetting, wat zal leiden tot een toename in het verbruik van water, energie en 
chemicaliën. Andere trends worden aangejaagd door milieuoverwegingen, zoals de aanpak van 
geuroverlast. Het koelen van bloed en andere bijproducten - niet alleen delen die voor het 
gebruik bestemd zijn, maar ook delen die als afval worden behandeld - wordt steeds meer 
gemeengoed. Koeling vergt een aanzienlijke hoeveelheid energie, maar biedt tevens een aantal 
voordelen, zoals producten van een hogere kwaliteit en een verminderde lucht- en 
waterverontreiniging. 
 
Installaties voor dierlijke bijproducten 
In het verleden vormden dierlijke bijproducten een waardevolle bron van inkomsten voor 
slachthuizen, maar vanwege BSE is de waarde ervan in de afgelopen jaren aanzienlijk 
afgenomen. Veel van het materiaal dat voorheen nog werd gebruikt, wordt nu als afval 
verwijderd, op kosten van de exploitant van het slachthuis. 
 
De sector voor dierlijke bijproducten verwerkt alle ruwe materialen die niet bestemd zijn voor 
rechtstreekse menselijke consumptie, en daarnaast nog materialen die uiteindelijk bestemd 
zullen zijn voor menselijke consumptie. De toegestane gebruik- en verwijderingtrajecten zijn 
geregeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 
oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten. 
 
Het aanhoudende verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in voeders voor dieren 
die voor de voedselproductie bestemd zijn, heeft geleid tot een heroriëntering van de sector voor 
dierlijke bijproducten in de richting van verbranding en van onderzoek naar alternatieve 
methoden om bijproducten, en dan met name TSE-materialen en gespecificeerd risicomateriaal 
(SRM), te verwijderen. De destructiesector verwerkt nog altijd het leeuwendeel van de niet voor 
menselijke consumptie bestemde bijproducten, hoewel een deel ervan wordt ingevroren om later 
te worden verbrand. 
 
Voornaamste milieuaspecten in slachthuizen 
De belangrijkste milieuaspecten die gewoonlijk gerelateerd zijn aan de activiteiten van 
slachthuizen zijn waterverbruik, lozingen met een grote organische belasting en het 
energieverbruik dat voortkomt uit koeling en het verhitten van water. Bloed heeft van alle 
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vloeibare afvalstoffen afkomstig van slachthuizen voor grootvee en pluimvee het hoogste 
chemische zuurstofverbruik (CZV) en de opvang, opslag en verwerking ervan is een cruciaal 
onderwerp voor toetsing en controle. Bij de meeste slachthuizen is de koelinstallatie de grootste 
stroomverbruiker. Dergelijke installaties kunnen gedurende werkdagen 45 tot 90% van het 
totale verbruik van de locatie voor hun rekening nemen en bijna 100 % tijdens non productieve 
perioden. De wetgeving voor voedingsmiddelen en diergeneeskunde stelt gebruik van 
drinkwater in slachthuizen verplicht, en daarom zijn er praktisch geen mogelijkheden voor 
hergebruik van water. Dit heeft gevolgen voor het waterverbruik en het verontreinigingsniveau 
en, indien het water verhit wordt, ook voor het energieverbruik. De emissie van geur ten 
gevolge van bijvoorbeeld bloedopslag en –verwerking, evenals van geur afkomstig van 
afvalwaterbehandelinginstallaties, kan het meest problematische alledaagse milieuaspect 
vormen. Ook geluidshinder van bijvoorbeeld compressoren en van dieren tijdens het uitladen en 
de drijfgang kan leiden tot problemen op plaatselijk niveau. 
 
Belangrijke milieuaspecten inzake installaties voor de verwerking van dierlijke bijproducten 
Alle installaties voor de verwerking van dierlijke bijproducten kunnen mogelijk effluenten met 
een grote organische belasting en aanzienlijke geuroverlast veroorzaken. Indien dierlijke 
bijproducten niet snel na de slacht worden behandeld en voordat het ontbindingsproces 
geuroverlast en/of kwaliteitsvermindering en, in een later stadium, afvalwaterproblemen 
veroorzaken, kunnen deze producten worden gekoeld om de ontbinding te remmen. Dit kost 
energie. Geuroverlast is een belangrijke milieuaspect in de destructiesector en in de productie 
van vismeel en visolie, zelfs als het gaat om de behandeling van verse bijproducten. 
Energieverbruik is verder een belangrijk aandachtspunt voor installaties die droogprocessen 
uitvoeren, d.w.z. vetsmelterijen, destructiebedrijven, productie van vismeel en visolie, 
bloedverwerking en vervaardiging van gelatine en lijm. Emissies van gasvormige 
verbrandingsproducten in de lucht zijn een belangrijk punt bij verbrandingsinstallaties. 
Besmettingsgevaar in verband met de vernietiging van TSE-risicomateriaal speelt een rol bij 
destructie- en verbrandingsinstallaties. Bij de compostering en behandeling van bijproducten en 
afval om deze geschikt te maken voor storting, uitrijden of grondinjectie moet rekening 
gehouden worden met besmettingsgevaar en destructie van pathogenen. Overlast van insecten, 
knaagdieren en vogels kan een probleem vormen tijdens de opslag en het gebruik van dierlijke 
bijproducten. Waterverbruik speelt een belangrijke rol bij de productie van gelatine. 
 
 
Toegepaste processen en technieken (hoofdstuk 2) 
 
De verbanden tussen de hoofdactiviteit van slachthuizen en de activiteiten die uit het 
slachtproces voortvloeien worden globaal en sterk vereenvoudigd weergegeven in het 
onderstaande schema. 
 

VERBRANDING
STORTING

GRONDINJECTIE
UITRIJDEN

BIOGASPRODUCTIE
COMPOSTERING

DESTRUCTIEVET 
SMELTEN LIJM-

PRODUCTIE
GELATINE

PRODUCTIE
BLOED- 

VERWERKING BEENDER-
VERWERKING

AFVALWATER-
BEHANDELING

SLACHTEN

VERBRANDING 
STORTING 

KUNSTMESTPRODUCTIE 
VERBRANDEN VAN TALK 

ALS BRANDSTOF 

VOEDSEL-/VOEDERVERWERKING 
LOOIERIJEN 

BIOGASPRODUCTIE 
COMPOSTERING 
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Verbanden tussen de hoofdactiviteit van slachthuizen en de activiteiten die uit het slachtproces 
voortvloeien (overzicht) 
 
 
Eerst worden de individuele processtappen in de slachthuizen beschreven. Het desbetreffende 
gedeelte is onderverdeeld in de slacht van grootvee en de slacht van pluimvee. Vervolgens 
worden de processen in de individuele installaties voor dierlijke bijproducten beschreven. 
Daarna volgt een beschrijving van bepaalde afvalwaterbehandelingprocessen die worden 
toegepast in de sector, eerst voor slachthuizen en vervolgens voor installaties voor de 
verwerking van dierlijke bijproducten. 
 
 
Huidige emissie- en verbruiksniveaus (hoofdstuk 3) 
 
Het gemiddelde gewicht van levende slachtdieren en het karkasgewicht lopen aanzienlijk uiteen 
in de verschillende lidstaten. Verbruiks- en emissiegegevens zijn grotendeels vermeld hetzij 
“per ton geproduceerd karkas” hetzij “per ton behandeld bijproduct”. Dit sluit aan bij de 
terminologie van de richtlijn en maakt het eenvoudiger om informatie afkomstig van diverse 
bronnen te vergelijken. Ook wordt het mogelijk de verbanden tussen de feitelijke processen en 
verbruiks- en emissieniveaus te onderzoeken en wordt misleidende informatie, bijvoorbeeld 
lage concentratieniveaus als gevolg van overvloedig gebruik van water, vermeden. 
 
Een gedetailleerde opgave van verbruiks- en emissieniveaus is om verschillende redenen nuttig. 
Ten eerste wijzen de verschillen in niveaus voor gegeven processen en processtappen op 
mogelijkheden voor verbetering van de milieuprestaties van installaties met relatief hoge 
emissieniveaus . Ten tweede toont de beschikbaarheid van gegevens inzake afzonderlijke 
processtappen aan dat het praktisch haalbaar is om verbruiks- en emissieniveaus op dat niveau 
te meten en dat het dus mogelijk is om op dat niveau eventuele verbeteringen te monitoren. Ten 
derde kan de informatie ook worden gebruikt om processtappen te identificeren die met 
prioriteit aangepakt moeten worden. Het feit dat er gegevens op het niveau van afzonderlijke 
processtappen beschikbaar zijn, maakt het ook mogelijk om technieken te vergelijken en de 
beste beschikbare technieken vast te stellen voor onderdelen van de processen waar de 
verbruiks- en emissieniveaus aanzienlijk zijn en er alternatieven beschikbaar zijn. 
 
De gegevens die in de BREF worden vermeld duiden op een zeer grote variatie in prestaties in 
de sectoren. Zo wordt voor varkensslachthuizen in tabel 3.2 een totaal waterverbruik per ton 
karkas gemeld dat varieert van 1 600 tot 8 300 liter. De waterverbruiksniveaus zijn ook, als 
bereiken of als eenduidige waarden, opgegeven voor de volgende processtappen: laden en 
wassen van voertuigen; stalling; slacht; uitbloeden; onthuiden, broeien; ontharen en verwijderen 
van nagels; schroeien; zwoerd verwijderen; koelen; wassen en reinigen van ingewanden. Met 
het wassen van ingewanden wordt volgens de meldingen 442 tot 680 liter per ton geproduceerd 
karkas verbruikt en een BZV gegenereerd van tussen 0,98 en 3,25 kg per ton karkas. Daarom is 
deze processtap aangemerkt als een handeling die een belangrijke bijdrage levert aan de totale 
vervuiling ten gevolge van het gehele proces. Elk contact tussen water en karkassen of dierlijke 
bijproducten leidt tot waterverontreiniging. Dit is dan ook één van de voornaamste 
milieuaspecten bij slachthuizen. De vraag hoe het waterverbruik kan worden teruggebracht en 
de waterverontreiniging kan worden teruggedrongen tijdens het wassen van ingewanden komt 
later in dit document aan bod. In onderdeel 5.2.1 worden de diverse technieken beschreven en 
wordt aangegeven welke technieken gelden als BBT. 
 
De gegevens die door de slachthuizen zijn verstrekt zijn in een aantal gevallen zodanig 
opgesteld dat af te lezen is hoe het water- en energieverbruik van de verschillende 
processtappen in een installatie zich procentueel tot elkaar verhouden. Deze manier van 
presenteren van gegevens kan wellicht nuttig zijn om globale prioriteiten te identificeren, maar 
hij is minder bruikbaar voor het waarnemen van verbeteringen in afzonderlijke processtappen, 
omdat de andere processtappen mogelijk ook veranderen. Als er bijvoorbeeld minder water 
wordt gebruikt voor het broeien, zou het verbruikspercentage voor het reinigen kunnen stijgen 
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terwijl het feitelijke verbruik gelijk is gebleven. Dergelijke informatie is desalniettemin nuttig 
geweest om eens te meer bevestigd te zien dat het reinigingsproces en het koelingsproces in 
slachthuizen een zeer hoog waterverbruik respectievelijk energieverbruik opleveren. De vraag is 
hoe waterverbruik zoveel mogelijk beperkt kan worden, zodat ook de verontreiniging van 
afvalwater en het energieverbruik voor verwarming worden teruggebracht, komt in dit 
document aan de orde. Helaas is er zeer weinig informatie ontvangen over de mogelijkheden om 
het energieverbruik bij koeling te verlagen. 
 
De meeste energie die in installaties voor dierlijke bijproducten wordt verbruikt, wordt over het 
algemeen besteed aan droogprocessen. Dit is gebleken uit de beschikbare informatie over 
verbruiksniveaus. Deze kwestie is tot op zekere hoogte behandeld in de BREF en voor de 
destructie zijn BBT vastgesteld. 
 
Het leeuwendeel van de informatie die is verstrekt over geuroverlast is kwalitatief van aard, en 
de meetgegevens die zijn ontvangen zijn gebaseerd op verschillende eenheden, waardoor het 
maken van een kwantitatieve vergelijking tussen de problemen en de mogelijke oplossingen 
onmogelijk is. Geuroverlast in verband met de opslag en verwerking van dierlijke bijproducten 
wordt niettemin vanuit een perspectief van preventie en bestrijding behandeld en ook hiervoor 
zijn BBT vastgesteld. 
 
De meeste verbruiks- en emissiegegevens die voor slachthuizen en installaties voor dierlijke 
bijproducten zijn verstrekt hebben betrekking op afvalwater, maar helaas ging het merendeel 
van deze gegevens niet vergezeld van beschrijvingen van de processen en de bijbehorende 
verwerkingsgegevens, noch van beschrijvingen van de toegepaste afvalwaterbehandelingen. De 
technische werkgroep (TWG) heeft echter voldoende informatie ontvangen om te kunnen 
concluderen dat onder BBT dient te worden verstaan het onderwerpen van het afvalwater van 
slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten aan een biologisch behandelingsproces. 
De niveaus die aan de BBT zijn gekoppeld en die zijn gebaseerd op het deskundig oordeel van 
de TWG, worden genoemd in hoofdstuk 5 en staan tevens weergegeven in de tabel verderop in 
dit document. 
 
Informatie over luchtemissies en de analyse van as bij verbranding wordt zowel in dit hoofdstuk 
als in hoofdstuk 4 van de BREF gegeven. De niveaus die de TWG in verband met de BBT heeft 
vastgesteld worden vermeld in hoofdstuk 5 en in de tabel verderop in dit document. 
 
Voor een aantal activiteiten inzake dierlijke bijproducten zijn er geen of weinig gegevens over 
verbruiks- en emissieniveaus verstrekt. Het document is echter wel voorzien van kwalitatieve 
informatie. 
 
Het zou erg nuttig zijn om bij de herziening van de BREF gegevens te verzamelen op het niveau 
van de afzonderlijke processtappen, gebruik makend van vergelijkbare monitoringstechnieken 
en vergezeld van gedetailleerde omschrijvingen van de techniek en van de 
bedrijfsomstandigheden.  
 
Te overwegen technieken voor de bepaling van BBT (hoofdstuk 4) 
 
Hoofdstuk 4 bevat de gedetailleerde informatie die door de TWG is gebruikt om de BBT voor 
de sector van slachthuizen en de verwerking van dierlijke bijproducten vast te stellen. 
 
Er worden ongeveer 250 technieken beschreven. Deze worden behandeld onder de paragrafen 
Beschrijving, Behaalde milieuvoordelen, Crossmedia-effecten, Operationele gegevens, 
Toepasbaarheid, Economie, Drijvende kracht voor de implementatie, Voorbeelden van 
installaties en Literatuur. De TWG heeft ernaar gestreefd zoveel informatie op te nemen als 
nodig is om de toepasbaarheid van de technieken in algemene zin of in specifieke gevallen te 
kunnen beoordelen. De standaardstructuur ondersteunt de kwalitatieve en kwantitatieve 
vergelijking van de technieken. De informatie in dit hoofdstuk is van essentieel belang voor de 
vaststelling van de BBT. 
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Voor de technieken die door de TWG als BBT zijn aangemerkt wordt in hoofdstuk 5 steeds 
terugverwezen naar hoofdstuk 4. Vergunningverleners en operators worden zo verwezen naar de 
bespreking van de relevante technieken die de basis vormen voor de BBT-conclusies, wat hen 
kan helpen bij het vaststellen van op BBT gebaseerde voorwaarden ten behoeve van IPPC-
vergunningen. 
 
In dit hoofdstuk worden procesgeïntegreerde technieken besproken evenals nageschakelde 
technieken. Het gaat dus om maatregelen voor verontreinigingspreventie respectievelijk 
verontreinigingsbeheersing. Een aantal maatregelen zijn van zeer technische aard, en andere 
kunnen worden gezien als goede bedrijfsvoering, zoals managementtechnieken. 
 
Dit hoofdstuk is zodanig gestructureerd dat de technieken die algemeen kunnen worden 
toegepast op alle slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten als eerste aan bod 
komen. Hierbij moet men denken aan algemene opleiding, onderhoud en goede bedrijfsvoering; 
het betreft hier algemene technieken die op bijna alle activiteiten kunnen worden toegepast. 
Andere technieken zijn van meer technische aard, maar hebben betrekking op het voorzien in en 
gebruiken van hulpmiddelen en diensten waarvan bij de meeste industriële activiteiten gebruik 
wordt gemaakt, zoals verlichting of reiniging van installaties. Sommige technieken in dit 
onderdeel houden op meer directe wijze verband met slachthuizen en installaties voor dierlijke 
bijproducten, waaronder technieken die betrekking hebben op de opslag van dierlijke 
bijproducten en met name de preventie van geuroverlast. Ook opgenomen zijn technieken die 
gericht zijn op de preventie van het ongewenst vrijkomen van grote hoeveelheden vloeistof, met 
name bloed. Dit onderdeel bevat ook algemene technieken voor afvalwaterbehandeling. 
 
Vervolgens worden technieken beschreven die van toepassing zijn op alle slachthuizen. Deze 
technieken zijn: reiniging van de vrachtwagens waarin het levend vee geleverd wordt; 
minimalisering van het waterverbruik en verontreiniging van de slachtlijnen; opvang van bloed 
en minimalisering van het water- en energieverbruik bij de sterilisatie van messen. 
 
In de volgende twee hoofdstukken komen technieken aan de orde die betrekking hebben op de 
slacht van grootvee respectievelijk pluimvee. Hiertoe behoren de behandeling van ingewanden 
en huiden die in slachthuizen voor grootvee wordt toegepast. De technieken hebben betrekking 
op potentiële verbruik- en emissieaspecten op het niveau van de afzonderlijke processtap; het 
gaat zogezegd om inherent “procesgeïntegreerde” technieken voor verontreinigingspreventie en 
-bestrijding. Een aantal ervan is van technische aard, en andere hebben betrekking op de 
bedrijfsvoering. Veel van de technieken zijn gericht op de belangrijke milieudoelstelling van 
minimalisering van het waterverbruik en van de hieraan gekoppelde verontreiniging van 
afvalwater. In veel gevallen wordt er ook rekening gehouden met energieaspecten, aangezien 
het gebruikte water vaak wordt verwarmd. Ook de afvalpreventie, bijvoorbeeld afval dat 
voortkomt uit de behandeling van huiden, komt aan bod. 
 
Het laatste onderdeel over slachthuizen betreft technieken voor reiniging, 
afvalwaterbehandeling en afvalverwerking. Een constant terugkerend thema is de preventie van 
afvalwaterverontreiniging en de scheiding van bijproducten met het oog op een optimale nuttige 
toepassing, een minimale kans op kruisbesmetting en zo weinig mogelijk afval. 
Bij de behandeling van de sector voor dierlijke bijproducten ligt het accent op minimalisering 
van afval en geuroverlast. Waar wordt ingegaan op de afzonderlijke processen, komen de 
specifieke technieken voor het desbetreffende proces aan bod, hoewel in veel gevallen dezelfde 
milieuaspecten behandeld worden. Zo zijn meerdere technieken gericht op besparing van 
energie voor droogprocessen. Veel van de technieken met betrekking tot de bestrijding van 
geuroverlast en afvalwaterbehandeling zijn nageschakelde technieken. 
 
In het onderdeel over de verbranding van dierlijke bijproducten wordt ingegaan op kwesties die 
specifiek op dit onderwerp van toepassing zijn, te beginnen met de levering op de locatie. 
Technieken die geen bijzondere relevantie hebben voor dierlijke bijproducten worden niet 
behandeld, omdat deze binnen het bestek van de BREF “Afvalverbranding” vallen. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval voor rookgasbehandeling. De technieken in de voornoemde BREF 
hebben in hoofdzaak direct of indirect betrekking op de preventie van geuroverlast die 
afkomstig is van dierlijke bijproducten en de vernietiging van TSE-risicomateriaal. 
 
Tot slot worden drie op één locatie te integreren activiteiten beschreven evenals de 
milieuvoordelen van bijvoorbeeld verminderd energieverbruik door hergebruik van warmte en 
het tegengaan van geuroverlast door middel van op locatie aanwezige verbrandingsovens. 
 
 
Beste beschikbare technieken (hoofdstuk 5) 
 
De wijze waarop de BBT-conclusies in hoofdstuk 5 zijn gepresenteerd wordt in het 
onderstaande schema getoond. In dit schema worden de BBT-conclusies in verschillende 
niveaus weergegeven. In het bovenste niveau staan de verwijzingen naar tekstonderdelen met 
BBT die gelden voor alle slachthuizen en installaties voor bijproducten. Het tweede niveau is 
onderverdeeld in aanvullende BBT voor slachthuizen en aanvullende BBT voor installaties voor 
dierlijke bijproducten. In het derde niveau wordt een verder onderscheid aangebracht voor 
tekstonderdelen waarin aanvullende BBT worden beschreven die van toepassing zijn op 
specifieke soorten slachthuizen of installaties voor dierlijke bijproducten. 
 
De conclusies vertegenwoordigen wat de TWG in algemene zin verstaat onder beste 
beschikbare technieken voor de sector slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten. 
Basis voor die conclusies zijn de gegevens in hoofdstuk 4, de definitie van “beste beschikbare 
technieken” in artikel 2, lid 11, van de richtlijn en de overwegingen in bijlage IV van de 
richtlijn. In dit hoofdstuk worden geen grenswaarden voor emissies gegeven, maar veeleer 
emissieniveaus die overeenkomen met de toepassing van de beste beschikbare technieken. 
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Voor zover de tijdens de informatie-uitwisseling verschafte informatie het toeliet zijn er BBT 
vastgesteld die gericht zijn op de belangrijkste milieuaspecten die een rol spelen bij slachthuizen 
en installaties voor dierlijke bijproducten. De beoordeling van technieken hangt af van de 
informatie die is geleverd en beoordeeld door de TWG. Voor veel technieken zijn slechts 
weinig technische en economische gegevens beschikbaar. Voor een aantal milieuaspecten is 
zeer weinig informatie geleverd. 
 
Voor slachthuizen zijn de voornaamste milieuaspecten betrekking op het waterverbruik, 
effluenten met een grote organische belasting en het energieverbruik dat gepaard gaat met 
koeling en de verwarming van water. Voor installaties voor dierlijke bijproducten zijn de 
voornaamste aspecten het energieverbruik dat voortkomt uit het drogen van dierlijke 
bijproducten; de emissie van vloeistoffen met een grote organische belasting in water; 
besmettingsgevaar, met name in verband met de controle, behandeling en vernietiging van TSE-
risicomateriaal; en geuroverlast. 
 
De maatregelen tot minimalisering van verbruiks- en emissieniveaus worden sterk beïnvloed 
door de technische en operationele planning van iedere processtap. Daarom zijn er een aantal 
BBT vastgesteld die hiermee verband houden. 
 
In Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 
2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten zijn voorwaarden voor de behandeling, de opslag, het vervoer 
en de verwerking van dierlijke bijproducten vastgelegd en worden de verwijderingtrajecten voor 
TSE-risicomateriaal beschreven. Men heeft ervoor gezorgd dat de BBT-conclusies niet in strijd 
zijn met de bepalingen van deze verordening. Even zorgvuldig heeft men gestreefd naar 
consistentie ten opzichte van andere wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld 
volksgezondheid, voedselveiligheid, het welzijn van dieren en de gezondheid en veiligheid op 
het werk. Een groot deel van discussie over  de BBT-conclusies richten zich voor een groot deel 
op het mogelijk effect dat het gebruik van bepaalde technieken op deze terreinen zou 
veroorzaken. 
 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste BBT-conclusies over de meest relevante 
milieuaspecten samengevat. Tijdens de bespreking van de door de TWG uitgewisselde 
informatie zijn er veel uiteenlopende kwesties aan de orde gesteld en besproken. Slechts een 
aantal hiervan wordt in deze samenvatting toegelicht. Deze samenvatting dient dan ook niet in 
plaats van het hoofdstuk “Beste beschikbare technieken” gelezen te worden, dat op zijn beurt 
niet los van de rest van de BREF moet worden gelezen. 
 
Algemeen beheer en bedrijfsvoering 
BBT-opties met betrekking tot het algemeen management en operationele technieken dragen bij 
aan de complete minimalisering van verbruiks- en emissieniveaus door middel van 
werksystemen die goede praktijken in de hand werken en het bewustzijn verhogen. De BBT die 
zijn vastgesteld concentreren zich op onderwerpen als de toepassing van een 
milieumanagementsysteem, het voorzien in opleidingen, het gebruik van een gepland 
onderhoudsprogramma, de implementatie van beheersystemen voor energie, koeling, licht en 
geluid, de beheersing en minimalisering van de verbruikte hoeveelheden water en 
schoonmaakmiddelen, en -in slachthuizen- management en monitoring van het gebruik van heet 
water. 
 
Waterverbruik en de emissie van effluenten met een grote organische belasting  
Erkend wordt dat de minimalisering van waterverbruik en –verontreiniging milieuvoordelen 
oplevert die veel verder reiken dan deze minimalisering op zich. Een hoog waterverbruik heeft 
automatisch gevolgen voor de hoeveelheid afvalwater die behandeld moet worden in de op de 
locatie aanwezige of gemeentelijke afvalwaterbehandelinginstallatie. De behandeling van 
afvalwater vergt energie en soms het gebruik van chemicaliën, en kan tevens leiden tot 
geuroverlast. Al het water dat in aanraking komt met een karkas of dierlijk bijproduct, hetzij 
tijdens de productie hetzij tijdens het schoonmaken, wordt verontreinigd met stoffen als vet of 
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bloed, en zorgt zo voor een grotere belasting van de afvalwaterbehandelinginstallatie. In veel 
gevallen gaat het om heet water, en is er dus energie verbruikt voor de verhitting. Hierbij komt 
dat vetten kunnen smelten in heet water, waarna het moeilijker wordt om ze weer uit het water 
te verwijderen. 
 
De beschikbaarheid van water varieert en hangt af van factoren als klimaat, hydrogeologie, de 
overige vraag naar water en de prijs. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre het 
waterverbruik wordt beschouwd als een belangrijk milieuaspect op het niveau van de locatie zal 
daarom van geval tot geval verschillen. De Kaderrichtlijn water bepaalt dat het waterprijsbeleid 
voldoende stimulerend moet zijn om water op een efficiënte manier te gebruiken. In de BREF 
worden BBT geïdentificeerd voor de minimalisering van het waterverbruik. 
 
In de volgende opsomming zijn een aantal voorbeelden opgenomen van het type BBT die zijn 
vastgesteld, maar men mag niet vergeten dat dit een samenvatting is en dat in het desbetreffende 
hoofdstuk van de BREF meer BBT zijn opgenomen. Tot beste beschikbare technieken worden 
gerekend: verwijdering van alle continu lopende waterslangen en reparatie van lekkende kranen 
en toiletten; installatie en gebruik van afvoerputten voorzien van filters en/of opvangers die 
voorkomen dat vast materiaal in het afvalwater terechtkomt; droog reinigen van voertuigen en 
installaties voorafgaand aan reiniging met hogedrukslangen met handbediening; gebruik van een 
vloertrekker voor de eerste schoonmaak van de bloedopvanggoot; toepassen van een “cleaning-
in-place”-systeem indien de faciliteiten dit toelaten; vermijden of in ieder geval minimaliseren 
van het wassen van karkassen, in combinatie met schone slachttechnieken; hergebruik van koud 
water in de ontharingsmachines voor varkens; hergebruik van koelwater voor schroeiovens voor 
varkens; droog ledigen van magen en kleine ingewanden; verwijderen van apparatuur voor het 
wassen van karkassen uit slachtlijnen voor pluimvee, tenzij het wassen volgt op de pluk en het 
verwijderen van organen; en hergebruik van water, bijvoorbeeld uit de broeitank, voor het 
afvoeren van veren. 
 
Sommige technieken zijn van toepassing op alle slachthuizen en installaties voor dierlijke 
bijproducten, andere zijn bruikbaar in bijvoorbeeld uitsluitend grootveeslachthuizen of 
uitsluitend pluimveeslachthuizen. Vele (maar niet alle) technieken die van toepassing zijn op 
installaties voor dierlijke bijproducten zijn technieken voor behandeling van water dat tijdens 
het proces is verontreinigd, bijvoorbeeld tijdens destructie, vismeel- en visolieproductie of 
gelatineproductie. Er zijn verschillende technieken voor afvalwaterbehandeling opgenomen. 
 
Energie 
Energieproductie heeft grote gevolgen op wereldschaal, vanwege de uitstoot van broeikasgassen 
door grote vuurhaarden; minimalisering van het energieverbruik, onder andere door een 
minimaal gebruik van heet water, is daarom een essentiële kwestie. Hygiënenormen zijn altijd 
van het allergrootste belang geweest in slachthuizen en spelen ook een grote rol bij installaties 
voor dierlijke bijproducten waar voedingswaren of producten voor de farmaceutische sector 
worden geproduceerd. In Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de 
Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten wordt voor alle installaties voor dierlijke 
bijproducten meer nadruk gelegd op hygiëne ter bescherming van de voedsel- en voederketen en 
ter beheersing van risico's voor de volksgezondheid. Enkele voorbeelden van de relevante BBT 
die zijn vastgesteld zijn: droog reinigen van installaties en droog transporteren van bijproducten, 
gevolgd door hogedrukreiniging met behulp van slangen voorzien van handbediening en, indien 
gebruik van heet water vereist is, van thermostatische stoom- en waterventielen; isoleren en 
bedekken van sterilisatieapparatuur voor messen en isoleren van broeitanks; en gebruik van 
stoom voor het broeien van varkens en pluimvee. 
 
In installaties voor dierlijke bijproducten waar vetsmelten, destructie, vismeel- of 
visolieproductie, bloedverwerking, beenderverwerking, gelatineproductie of lijmproductie 
plaatsvindt, houdt het leeuwendeel van het energieverbruik over het algemeen verband met het 
droogproces. Zo kan tweederde van het energieverbruik in een destructie-installatie rechtstreeks 
verband houden met het drogen. Voorbeelden van BBT die geïdentificeerd zijn, zijn: 
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stroomlijning en isolatie van het stoom- en waterleidingnetwerk; ontwatering van bloed door 
middel van stoomcoagulatie, vóór de destructie; en gebruik van enkelvoudige verdampers bij 
een verwerking van minder dan 50 000 ton ruw materiaal per jaar, en gebruik van meervoudige 
verdampers bij een verwerking van 50 000 ton ruw materiaal en meer per jaar, voor de 
verwijdering van water uit vloeistofmengsels en voor de concentratie van plasma, vóór het 
sproeidrogen, aan de hand van omgekeerde osmose, vacuümverdamping of door 
stoomcoagulatie. 
 
Met name in slachthuizen neemt de koelinstallatie een groot deel van het energieverbruik voor 
haar rekening. Het verbruik kan ook aanzienlijk zijn wanneer dierlijke bijproducten worden 
gekoeld alvorens in installaties voor dierlijke bijproducten te worden behandeld. Hoewel dit 
onderwerp als belangrijk milieuaspect is aangemerkt, is er zeer weinig informatie aangeleverd 
op basis waarvan BBT vastgesteld kunnen worden. Wel zijn een aantal algemene BBT 
vastgesteld, waaronder: invoer van beheersystemen voor de koeling; uitvoeren van controles op 
de draaiuren van de koelinstallatie; montage en gebruik van deurschakelaars voor koelruimten; 
en terugwinning van warmte uit koelinstallaties. 
 
 
Besmettingsrisico 
Besmettingsrisico is als een belangrijk milieuaspect beschouwd, hoofdzakelijk vanwege de 
bezorgdheid die door de BSE-crisis is ontstaan over zowel de gezondheid van dieren, met name 
de voeder- en voedselketen, als de gezondheid van de mens, nadat het verband tussen TSE bij 
dieren en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen is ontdekt. De controle op de behandeling 
van materiaal waarbij besmetting met TSE is geconstateerd, materiaal waarvan wordt vermoed 
dat het besmet is en materiaal afkomstig van dieren die in verband met TSE-
preventiemaatregelen zijn gedood, is geregeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten. 
 
De BREF bevat BBT-conclusies die zowel direct als indirect verband houden met de preventie 
van de verspreiding van TSE en de vernietiging van TSE-risicomateriaal. Deze BBT-conclusies 
hebben vooral betrekking op destructie en verbranding. Onder BBT worden bijvoorbeeld de 
volgende zaken verstaan: voortdurend droog en gescheiden verzamelen van bijproducten, over 
het gehele traject van de slachtlijn en de behandeling van dierlijke bijproducten; optimale 
uitbloeding en bloedopvang; gebruik van hermetisch afgesloten faciliteiten voor de opslag, 
behandeling en verwerking van dierlijke bijproducten; omsluit gebouwen die worden gebruikt 
voor de aflevering, opslag, behandeling en verwerking van dierlijke bijproducten; het reinigen 
en desinfecteren van voertuigen en uitrusting die worden gebruikt voor de aflevering, en dat na 
elke aflevering of elk gebruik; het opdelen van dierlijke karkassen en delen ervan alvorens tot 
verbranding over te gaan; het strikt beperken van de omvang van de toevoer tot de omvang 
waarvoor de installatie getest is; het in stand houden van een continu verbrandingsproces; 
gebruik van een nagloeikamer wanneer een doeltreffende verbranding niet op een andere manier 
haalbaar is, bijvoorbeeld direct na het gebruik van roterende ovens; invoering van een 
monitoringssysteem voor emissies, dat een protocol voor toezicht op uitbranding omvat en 
waarin rekening wordt gehouden met de risico’s verbonden aan TSE-prionen in as; en het 
behalen van emissieniveaus die zo ver als in de praktijk haalbaar is onder de in onderstaande 
tabel vermelde waarden liggen. Deze tabel bevat ook waarden voor totale koolstof- en 
eiwitgehalten van as die gekoppeld zijn aan de BBT. 
 
Geuroverlast 
Hoewel geuroverlast over het algemeen wordt beschouwd als een kwestie van lokaal ongemak, 
kan dit punt in de praktijk het lastigste alledaagse milieuprobleem vormen voor slachthuizen en 
installaties voor dierlijke bijproducten. Geuroverlast dient daarom te worden bestreden. 
Doorgaans wordt geuroverlast veroorzaakt door de ontbinding van dierlijke bijproducten, en 
hieruit vloeien ook andere gevolgen voor het milieu voort: de nuttige toepassing van dierlijke 
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bijproducten neemt af en de hoeveelheid afval neemt toe. Ook kunnen de stoffen die de 
geuroverlast veroorzaken voor problemen zorgen bij de afvalwaterbehandeling. 
 
Geuroverlast is uitvoerig door de TWG behandeld en er zijn BBT vastgesteld om dit 
verschijnsel tot een minimum te beperken, en te bestrijden wanneer preventie niet mogelijk 
blijkt. De belangrijkste conclusie luidde dat dierlijke bijproducten zo snel mogelijk na de slacht 
moeten worden gebruikt of verwijderd. Conserveringstechnieken om ontbinding en de vorming 
van stankverwekkende stoffen tegen te gaan leveren net als bestrijdingstechnieken aanzienlijke 
crossmedia-effecten op, zoals extra energieverbruik; daarnaast vergen ze aanzienlijke 
economische investeringen en bedrijfskosten. Rekening houdend met de crossmedia-effecten, 
de gevolgen daarvan op wereldschaal en de economische factoren is de TWG tot de conclusie 
gekomen dat onder BBT dient te worden verstaan het invoeren van een aantal van dergelijke 
technieken, maar dit uitsluitend wanneer, ofwel, de dierlijke bijproducten niet kunnen worden 
behandeld voordat de stankverwekkende stoffen worden gevormd, ofwel de dierlijke 
bijproducten van nature stankverwekkend zijn, ofwel het proces zelf stankverwekkend van aard 
is. 
 
Een paar voorbeelden van de vastgestelde BBT zijn: zo kort mogelijke opslag van dierlijke 
bijproducten, bij voorkeur gekoeld; zo snel mogelijk, doch voor een zo kort mogelijke periode, 
koelen van dierlijke bijproducten indien het niet mogelijk is om bloed of andere dierlijke 
bijproducten te behandelen voordat de ontbinding ervan geur- en of kwaliteitsproblemen gaat 
veroorzaken; en het behandelen van afgassen met een groot debiet en een lage concentratie met 
een biofilter indien er van nature stankverwekkende stoffen worden gebruikt of geproduceerd 
tijdens de behandeling van dierlijke bijproducten. Wat betreft destructie: indien het onmogelijk 
is gebleken verse grondstoffen te gebruiken en daardoor de vorming van stankverwekkende 
stoffen tot een minimum te beperken, wordt onder BBT de toepassing van een van de volgende 
technieken verstaan: het verbranden van de niet-condenseerbare gassen in een bestaande ketel 
en het behandelen van de gassen met een groot debiet en een lage concentratie met behulp van 
een biofilter óf het verbranden van de gassen in hun geheel in een thermische oxidatie-inrichting 
en het filteren van de gassen van groot volume/lage intensiteit met behulp van een biofilter. 
Voor vismeel- en visolieproductie wordt onder BBT verstaan: het gebruik van verse 
grondstoffen (laag totaal vluchtig stikstofgehalte) en de verbranding van stankverwekkende 
lucht, met toepassing van warmteterugwinning. Voor de verbranding van dierlijke bijproducten 
wordt onder BBT onder meer verstaan het leiden van lucht uit de installatie en de 
voorverbrander naar verbrandingskamers, de toepassing van geurbestrijdingstechnieken 
wanneer de verbrandingsoven niet in werking is en geurpreventie niet redelijkerwijs haalbaar is, 
en het gebruik van een koolstoffilter voor geurbehandeling wanneer de verbrandingsovens niet 
operationeel zijn. 
 
Coördinatie van upstream- en downstream-activiteiten 
De activiteiten in verband met de toevoer van dieren naar de slachthuizen, waaronder ook die 
van veehouders en vervoerders, kunnen milieugevolgen hebben voor de slachthuizen. De 
leveranciers van het basismateriaal voor de installaties voor dierlijke bijproducten en andere 
downstream-gebruikers kunnen ook van invloed zijn op het milieueffect van deze installaties. 
Genoemd effect is mede afhankelijk van de eigenschappen van het aangevoerde materiaal, zoals 
versheid, mate van scheiding van de diverse materialen en de specificatie ervan. 
 
Onder BBT wordt verstaan het nastreven van samenwerking met upstream-partners om zo een 
keten van verantwoordelijkheid voor het milieu te creëren, de verontreiniging tot een minimum 
te beperken en het milieu als geheel te beschermen. Er zijn diverse BBT vastgesteld waarvan het 
merendeel betrekking heeft op de levering en het voederen van het vee en de opslag van 
dierlijke bijproducten. 
 
Locaties met meer dan één activiteit 
Er zijn verschillende voorbeelden genoemd waarin locaties waar meer dan één activiteit wordt 
bedreven hun activiteiten kunnen coördineren om de verbruiks- en emissieniveaus zo laag 
mogelijk te houden. Onder BBT wordt verstaan het hergebruik van warmte en/of energie die bij 
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de ene activiteit wordt geproduceerd voor andere activiteiten en het gemeenschappelijk gebruik 
van verbeteringstechnieken waar deze geboden zijn, bijvoorbeeld voor afvalwaterbehandeling 
en de bestrijding van geuroverlast. 
 
In de BREF worden drie voorbeelden gegeven, maar het beginsel kan naar alle 
waarschijnlijkheid worden toegepast op alle activiteiten die op één en dezelfde locatie worden 
uitgeoefend. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn er genoeg; het is namelijk heel goed 
mogelijk dat een slachthuis zich op dezelfde locatie bevindt als een vetsmelterij, destructie-
installatie, bloedverwerkingsinstallatie, verbrandingsoven en/of composteerinstallatie. 
 
Het is ook heel gebruikelijk dat er op de locatie van slachthuizen ook uitsnijderijen en andere 
verwerkingsinstallaties aanwezig zijn. In dergelijke gevallen kan de BREF  “Voedingsmiddelen 
en zuivel” worden gebruikt om mogelijkheden voor samenwerking vast te stellen. 
 
De TWG is ook tot de conclusie gekomen dat onder BBT moet worden verstaan het exporteren 
van eventuele warmte en/of energie die wordt geproduceerd en die niet op locatie kan worden 
gebruikt. 
 
BBT-gerelateerde emissieniveaus 
Er zijn BBT-niveaus vastgesteld voor afvalwaterbehandeling en voor de verbranding van 
dierlijke bijproducten. 
 
De onderstaande emissieniveaus worden over het algemeen toepasbaar geacht voor de 
bescherming van het aquatisch milieu en zijn kenmerkend voor de emissieniveaus die zouden 
worden bereikt wanneer de technieken die over het algemeen als BBT worden aangemerkt 
zouden worden toegepast. Deze niveaus zijn niet noodzakelijkerwijs momenteel representatief 
voor de sector maar zijn gebaseerd op het deskundig oordeel van de TWG. 
 

Parameter COD 
 

BOD5 SS Stikstof 
(totaal) 

Fosfor 
(totaal) 

FOG 

Haalbaar 
emissienive
au (mg/l) 

 
25 - 125 

 
10 - 40 

 
5 - 60 

 
15 – 40 

 
2 - 5 

 
2,6 - 15 

Emissieniveaus in verband met BBT voor minimalisering van emissies in afvalwater afkomstig van 
slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten 
 
 
Onder BBT voor de verbranding van dierlijke bijproducten wordt verstaan het bereiken van 
emissieniveaus die zo ver als in de praktijk haalbaar is onder de in onderstaande tabel 
weergegeven waarden liggen. 
 

In lucht vrijkomende stoffen  Aan BBT gekoppeld resultaat (3)

  Karakteristiek Toezicht 
SO2 (mg/m3) < 30 (2) Continu 
HCl (mg/m3) < 10 (2) Continu 
HF (mg/m3) n.v.t.  
NOx (mg/m3) < 175 (2) Continu 
CO (mg/m3) < 25 (2) Continu 
VOV (mg/m3) < 10 (2) Periodiek 
Stof (mg/m3) < 10 (2) Continu 
Dioxinen en furanen (ng/m3) < 0,1 (4) Periodiek 
Zware metalen totaal (Cd, TI) (mg/m3) < 0,05 (5)  
Zware metalen  (Hg) (mg/m3) < 0,05 (5)  
Zware metalen totaal 
(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 

(mg/m3) < 0,5 (5)  

NH3 (mg/m3) < 10  
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Verblijftijd >850 ºC 3,5 s  
Zuurstof (minimum na laatste injectie) 9 % Continu 
Druk, temperatuur, waterdamp; volumetrisch debiet  Continu 
As - (totaal koolstof)  < 1 % (6) Periodiek 
As – (totaal eiwit) (Waterig extract) (mg/100g) 0,3 – 0,6 Periodiek 
(2) Controle uitstoot – “95-percentiel uurgemiddelde over 24 uur”. Metingen bij 273 K (temp.), 

101,3 kPa (druk) en 11 % O2 droog gas 
(3)  Feitelijke resultaten bij toepassing van een droog rookgasreinigingsysteem met doekfilters en 

toevoeging van reagentia 
Waarden zijn gemeten over een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximaal 8 uur 
uitgedrukt als toxisch equivalent conform bijlage 1 van de richtlijn betreffende de verbranding van 
afval 

(5) Waarden gemeten over een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximaal 8 uur 
(6)  Totaal organische koolstof 
Opmerking: Eiwitanalyse is niet relevant voor de specifieke verbranding van bijproducten van pluimvee 

Emissieniveaus gerelateerd aan de specifieke verbranding van dierlijke bijproducten in een 
borrelende wervelbedoven, circulatiewervelbedoven (“bubbling fluidised bed” of “circulating 
fluidised bed”) of een draaioven 
 
 
Technieken in ontwikkeling (hoofdstuk 6) 
 
In hoofdstuk 6 worden twee technieken beschreven die nog niet commercieel worden toegepast 
en zich nog in het stadium van onderzoek en ontwikkeling bevinden. Het gaat hier om 
“Biologische raffinage van dierlijke bijproducten voor de productie van bodemverbeteraars en 
kunstmest” en “Biotechnologische behandeling van dierlijke bijproducten ter bevordering van 
energetische waarde”. Deze technieken zijn hier opgenomen met het oog op een eventuele 
toekomstige herziening van dit document. 
 
 
Afsluitende opmerkingen (hoofdstuk 7) 
 
Informatievoorziening 
Bij het opstellen van deze BREF is gebruik gemaakt van de informatie uit vele verslagen 
afkomstig van autoriteiten in de sector en van de lidstaten. Die gegevens zijn aangevuld met 
individuele bijdragen afkomstig van voorbeeldlocaties. Veel informatie is ontvangen tijdens en 
volgend op bezoeken aan slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten in diverse 
lidstaten. De officiële raadpleging na publicatie van iedere ontwerpversie van het document, 
heeft er ook toe geleid dat er een enorme hoeveelheid informatie is verschaft, en ze heeft de 
TWG in de gelegenheid gesteld om de reeds ontvangen informatie te verifiëren. 
 
Hoewel er meer dan 350 documenten zijn geleverd, zijn er nog de nodige hiaten op een aantal 
belangrijke punten. Energieverbruik is een belangrijk milieuaspect voor slachthuizen, vanwege 
de koeling in processen en gekoelde opslag, en ook voor vele installaties voor dierlijke 
bijproducten, vooral tijdens het drogen. Desondanks zijn er weinig cijfers of andersoortige 
gegevens over energiebesparingtechnieken ontvangen.  
 
De gegevens over de meting van geur en het identificeren van de mogelijkheden om 
geurstromen te isoleren voor behandeling vertonen een gebrek aan samenhang. Geurpreventie 
komt echter wel aan bod, zij het enkel in kwalitatief opzicht. 
 
Over het algemeen zijn de gegevens over verbruik en emissie niet goed toegelicht voor wat 
betreft de bedrijfsomstandigheden en de analysemethoden, en het verband van deze gegevens 
met de beschreven technieken is niet altijd duidelijk gemaakt. Dit is één van de redenen waarom 
er zo weinig bijbehorende BBT-niveaus worden genoemd. De TWG heeft getracht gegevens te 
verzamelen “per ton geproduceerd karkas” en “per ton geproduceerd dierlijk bijproduct” voor 
iedere processtap, om zodoende rechtstreekse vergelijkingen mogelijk te maken en de gebieden 
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te benoemen waar sprake is van hoge verbruiks- en emissieniveaus, zodat gerichte stappen 
ondernomen kunnen worden. Dergelijke gegevens zijn nog onvoldoende beschikbaar. 
 
Er is zeer weinig informatie ontvangen over de volgende onderwerpen: beenderverwerking, 
lijmproductie, vergassing van vlees- en beendermeel, uitrijden, grondinjectie, het reinigen van 
schelpen van schelpdieren en de productie van kunstmest uit dierlijk meel. In bepaalde gevallen 
kan dit het gevolg zijn van verbodsbepalingen of beperkingen in lokale wetgeving over het 
storten van dierlijke bijproducten of van beperkingen in de nieuwe Verordening (EG) nr. 
1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten. 
 
Drijfveren
De inhoud van de BREF en het tijdschema dat is gehanteerd bij de opstelling ervan zijn sterk 
beïnvloed door kwesties als voedsel- en voederveiligheidsvraagstukken zoals de BSE-crisis; 
voedselhygiëne; en het welzijn van dieren. De nadruk is blijven liggen op de preventie en 
beheersing van verontreiniging, maar er is zorgvuldig gestreefd naar samenhang met de 
wetgeving en goede praktijken die verband houden met de andere hier genoemde drijfveren. De 
voornaamste juridische drijfveer wordt gevormd door de nieuwe Verordening (EG) nr. 
1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten. 
 
Mate van overeenstemming 
De conclusies van de BREF zijn unaniem overeengekomen op de laatste bijeenkomst van de 
TWG. 
 
Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden 
De hiaten in de informatie geven de gebieden aan waar werkzaamheden in de toekomst 
resultaten kunnen opleveren die bij de herziening van de BREF kunnen bijdragen aan de 
vaststelling van BBT, zodat exploitanten van installaties en vergunningverleners in staat zullen 
zijn verder bij te dragen aan een betere bescherming van milieu. 
 
Het probleem van het tekort aan gegevens over iedere afzonderlijke processtap die zijn 
uitgedrukt “per ton geproduceerd karkas” en “per ton behandeld dierlijk bijproduct” zou kunnen 
worden opgelost via de regelgevende instanties en de diverse industriële NGO's in de sector die 
de belangen van de exploitanten van slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten 
vertegenwoordigen. Zij zouden het intensiever verrichten van metingen van verbruiks- en 
emissieniveaus op het niveau van de processtap kunnen stimuleren en coördineren,, inbegrepen  
details en procesgegevens, de beschrijving van de toegepaste technieken; de 
bemonsteringsvoorschriften; de analytische methoden en presentatie van statistieken. 
 
Veel van de ontvangen informatie over technieken was onvolledig. Ondanks het feit dat er te 
weinig informatie over deze technieken beschikbaar was om bij te dragen aan de vaststelling 
van BBT, heeft de TWG besloten deze technieken toch op te nemen in het document. Deze 
onvolledig beschreven technieken zijn te vinden in hoofdstuk 7. Ze zijn opgenomen om de 
verzameling en verstrekking van aanvullende informatie te stimuleren wanneer de BREF wordt 
herzien.  
 
 
Aanbevolen thema's voor toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
De volgende onderwerpen komen in aanmerking voor toekomstige projecten op het vlak van 
onderzoek en ontwikkeling: 
 
1 minimalisering van het energieverbruik gerelateerd aan koeling en gekoelde opslag 
2 minimalisering van het energieverbruik gerelateerd aan het drogen van dierlijke 

bijproducten 
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3 onderzoek naar mogelijkheden om ander water dan drinkwater te gebruiken in 
slachthuizen zonder dat de hygiëne en de voedselveiligheid in gevaar komen 

4 optimalisering van het gebruik van dierlijke bijproducten om de hoeveelheid afval tot 
een minimum te beperken en 

5 ontwikkeling van instrumenten voor benchmarking om de kwaliteit van toekomstige 
informatie-uitwisselingen en herzieningen van de BREF te verbeteren. 
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