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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

De Vlaamse milieuwetgeving, VLAREM, legt in het kader van zelfcontrole water en lucht voor verschillende 

parameters een (minimale) meetverplichting op aan exploitanten van zowel niet-Geïntegreerde Preventie en 

Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) als GPBV-inrichtingen1. Voor de niet-GPBV-inrichtingen zijn de 

meetverplichtingen bepaald in VLAREM II. De verplichtingen die gelden voor GPBV-inrichtingen, vinden hun 

oorsprong in de Europees opgestelde BBT-conclusies en zijn op Vlaams niveau vertaald in VLAREM III.  

Onder bepaalde omstandigheden laten de wetgeving en de BBT-conclusies echter toe om de 

meetfrequentie af te bouwen. Binnen de Vlaamse wetgeving zijn dergelijke afbouwschema’s terug te vinden 

in VLAREM III onder Afdeling 3.9.3, uitsluitend gericht op CWW2, en in de bijlagen van VLAREM II voor de 

aspecten water3 en lucht4 afzonderlijk.  

 

De bepalingen waaronder een meetfrequentie kan worden afgebouwd, hebben meestal betrekking op het 

aantonen dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en onder de norm liggen. Nu is het zo dat de 

afdelingen Handhaving en GOP van het Departement Omgeving vaststellen dat de criteria ter beoordeling 

van de stabiliteit van een emissie niet eenduidig bepaald zijn. Ook de BBT-conclusies blijven vaag over hoe 

stabiliteit geïnterpreteerd moet worden. Daarnaast zijn er verschillen in toepassing of redenering voor de 

monitoring van emissies tussen de aspecten lucht en water. Met de bedoeling om meer duidelijkheid te 

scheppen, hebben beide afdelingen samen een bestek uitgeschreven ter uitvoering van een studie. Het doel 

van de studie is tweeledig. Om te beginnen moet er een algemeen geldend, breed inzetbaar en onderbouwd 

beoordelingskader worden uitgewerkt waarmee de stabiliteit van emissies kan worden beoordeeld. 

Vervolgens moet dit beoordelingskader worden toegepast in een afbouwmethodiek ter bepaling van een 

betrouwbare doch realistische meetfrequentie. Waar mogelijk moet dit alles gelijk zijn voor zowel emissies 

naar water als naar lucht. 

 

Voorliggende studie, die invulling geeft aan de vraagstelling van de Afdelingen Handhaving en GOP, is het 

resultaat van een diepgaande analyse van de huidige werkwijze en een gezamenlijk denkproces met de 

stuurgroep en experten ter zake. De uitvoering verliep volgens vijf fases waarbij er gefocust is op volgende 

speerpunten voor het afbouwschema: 

- haalbaar en duidelijk voor de industrie; 

- breed toepasbaar en handhaafbaar; 

- statistisch onderbouwd; 

- juridisch onderbouwd. 

 

De opbouw van dit rapport sluit aan bij de verschillende fases zoals beschreven in het plan van aanpak 

opgenomen in de offerte. In Hoofdstuk 2 wordt de huidige wetgeving en werkwijze toegelicht. Hierbij wordt 

 

1 GPBV’s zijn industriële installaties die een grote impact kunnen hebben op het milieu en die onderworpen zijn aan de Europese 

regels betreffende “Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging” (GPBV). De activiteiten die vallen onder deze 

regels zijn opgesomd in bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). In de indelingslijst van VLAREM I zijn dit de 

activiteiten die aangeduid zijn met een “X” in de 4e kolom. Inrichtingen waar een of meerdere van deze activiteiten worden 

uitgevoerd, beschikken over een zogenaamde GPBV-installatie. Voor deze installaties werden op Europees niveau BBT-

conclusies vastgesteld die zijn omgezet in VLAREM III. 

2 BREF-studie ‘behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector’. 

3 Bijlage 4.2.5.2. Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater en koelwater. 

4 Bijlage 4.4.4. Lucht: controlemeetprogramma. 
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er ook verwezen naar de werksessies. Hoofdstuk 3 geeft meer toelichting over de analyse van de 

beschikbare datasets en de geselecteerde variabelen die gebruikt kunnen worden om een meetreeks te 

karakteriseren. Het uitwerken van de eigenlijke methode betreffende het beoordelen van een meetreeks en 

het afbouwen van de meetfrequentie gebeurt in Hoofdstuk 4. Hierin komt ook de statistische toets aan bod. 

Hoofdstuk 5 licht de verschillende stappen en randvoorwaarden van de afbouwmethodiek in detail toe. 

Hoofdstuk 6  handelt vervolgens over de juridische toets. Finaal worden in Hoofdstuk 7 de geanalyseerde 

case studies weergegeven en besproken bij wijze van totale toetsing. Een algemene conclusie is te lezen in 

Hoofdstuk 8. 
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2  

 

 

 

 

HUIDIGE WETGEVING EN HANDHAVING 

 

In dit hoofdstuk wordt duiding gegeven bij de huidige wettelijke bepalingen inzake de stabiliteit van 

emissies en de afbouw mogelijkheden voor zelfcontrolemetingen en de handhaving ter zake. Betreffende de 

huidige wettelijke bepalingen wordt het door de opdrachtgever aangeleverde overzicht als leidraad gebruikt 

(Bijlage I). Voor de toelichting betreffende de huidige handhaving wordt voornamelijk verwezen naar de 

werksessies lucht en water waarin experten ter zake hun visie hebben toegelicht. Gezien de verschillen in 

wetgeving, parameters en experten tussen de domeinen lucht en water, zijn er twee afzonderlijke sessies 

georganiseerd. Per werksessie hebben drie toezichthouders deelgenomen van de Afdeling Handhaving en 

één medewerker van de Afdeling GOP. 

 

De wetgeving in VLAREM III is volledig gebaseerd op de BBT conclusies. Op verschillende plaatsen wordt het 

begrip ‘stabiele emissies’ vermeld. Echter wordt er noch in VLAREM III, noch in de BBT conclusies een 

duidelijke definitie gegeven van dit begrip. Met andere woorden is het niet eenduidig bepaald wanneer er 

geconcludeerd mag worden dat een bepaalde emissie stabiel is. Dit werkt willekeur in de hand en heeft 

invloed op de uiteindelijke meetfrequentie (zie verder).  

 

 

2.1 Water 

 

2.1.1 Huidige wetgeving 

 

Tabel 2.1 geeft een beknopt overzicht van de sectoren en bepalingen waarbinnen gesproken wordt over 

water gerelateerde ‘stabiele emissies’. Meestal heeft dit betrekking op het afbouwen van de 

monitoringsfrequentie. Beide begrippen zijn dus sterk met elkaar verbonden. Dit betreft de stand van zaken 

op het moment van schrijven. Binnen het Departement Omgeving wordt momenteel gewerkt aan het 

omzetten van de BBT-conclusies voor de sectoren FDM, WI en STS in VLAREM III hoofdstukken. 

 

Tabel 2.1 Overzicht sectoren en bepalingen waarbinnen gesproken wordt van water gerelateerde ‘stabiele emissies’. 
 

Sector Hoofdstuk VLAREM III BBT 

behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) 3.9 4 

Non-ferrometaalindustrie (NFM) / 16 

afvalbehandeling (WT) 3.14 7 

voeding, drank en zuivel (FDM) / 4 

afvalverbranding (WI) / 6 

oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) / 12 

ferrometaalverwerkende industrie (FMP) / 5 

 

Betreffende het aspect water zijn er twee afbouwschema’s opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving, 

namelijk in Bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II (Afbeelding 2.1) en in artikel 3.9.3.2 van VLAREM III (Afbeelding 2.2).  
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Veronderstel dat een exploitant, binnen de context van het afbouwschema water van VLAREM II, 

zelfcontrolemetingen uitvoert volgens een bepaalde basismeetfrequentie (t). Volgens dit schema geldt een 

evaluatie op basis van de laatste meetwaarde (MW), waarbij deze getoetst moet worden aan 

achtereenvolgens de drempelwaarde (= maximum van ¼ van de emissiegrenswaarde en rapportagegrens), 

de helft van de grenswaarde en de grenswaarde (GW). Afhankelijk van de toetsing moet ofwel de 

basisfrequentie worden aangehouden, of mag de meetfrequentie worden afgebouwd tot respectievelijk de 

helft of een vierde van de basisfrequentie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen metingen vervangen 

worden door werkvoorwaarden. Met andere woorden laat de huidige regelgeving toe dat er gestopt wordt 

met meten. Meer toelichting bij de verwijzingen in het schema is terug te vinden in bijlage 4.2.5.2 van 

VLAREM II. 

 

Afbeelding 2.1 Huidig afbouwschema van toepassing voor zelfcontrole water en opgenomen in Bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II. 
 

 
 

 

Voor chemische productiebedrijven onder categorie ‘GPBV-installatie’, geldt een specifiek afbouwschema 

met betrekking tot de monitoring van afvalwateremissies. Dit is de enige sector waarvoor een afzonderlijk 

schema is vastgesteld. Om met afbouwen te kunnen starten, zijn 30 opeenvolgende normconforme 

metingen vereist. De afbouw van de meetfrequentie in dit schema is gebaseerd op de laatste meetwaarde, 

de laatste 7 meetwaarden en het gemiddelde en de standaarddeviatie van de laatste 7 meetwaarden. 

Afhankelijk van het resultaat van de toetsing is een afbouw mogelijk van een dagelijkse naar wekelijkse of 
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maandelijkse meetfrequentie. Indien de laatste meetwaarde groter is dan de ‘norm’, is er geen afbouw 

mogelijk.   

 

Afbeelding 2.2 Huidig afbouwschema van toepassing voor de discipline water binnen de sector ‘behandeling en beheer van 

afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW)’ en opgenomen in artikel 3.9.3.2 van VLAREM III. 
 

 
 

 

2.1.2 Huidige toepassing en handhaving 

 

In dit hoofdstuk wordt de informatie verkregen uit de werksessies met experten van de afdelingen 

Handhaving en GOP beknopt weergegeven. Het volledige verslag is terug te vinden in Bijlage II. 

 

- de voorkeur gaat uit naar een uniforme aanpak voor GPBV (VLAREM III) en niet-GPBV installaties 

(VLAREM II); 

- conform artikel 2.3.1 van VLAREM III geldt voor GPBV-installaties een minimale meetfrequentie van 

eenmaal per jaar. Voor zowel GOP als Handhaving is het wenselijk om dit principe ook in te bouwen voor 

niet-GPBV installaties; 

- er zijn verschillende onduidelijkheden die moeten aangepakt worden: 

· verschillende meetfrequenties in VLAREM II en VLAREM III voor eenzelfde sector; 

· emissiegrenswaarden die uitgedrukt worden per eenheid product waarvoor geen 

afbouwmogelijkheden voorzien zijn; 

· opgelegde meetfrequenties die niet gekoppeld zijn aan een norm, maar waarvoor in principe op 

termijn een norm zal worden opgelegd; 
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- er is weerspannigheid bij bedrijven voor verstrenging van normen, omdat dit gevolgen heeft voor de 

afbouwmogelijkheden van de meetfrequentie; 

- er is consensus dat het nieuwe algemene afbouwschema, dat in het kader van deze studie ontwikkeld 

wordt, moet worden opgenomen in VLAREM II; 

- bij het aanpassen van VLAREM dient er over gewaakt te worden dat er sprake is van een ‘level playing 

field’ tussen verschillende sectoren, in die zin dat ze in regel allemaal gebruik moet kunnen maken van 

de afbouwprincipes; 

- het eventueel niet mogen toepassen van het afbouwschema kan gestipuleerd worden in de bijzondere 

vergunningsvoorwaarden (b.v. voor specifieke gevaarlijke stoffen); 

- er is consensus dat alle officiële resultaten, i.e. metingen uitgevoerd door een erkend labo en de 

analyseresultaten van Handhaving, dienen meegenomen te worden in de evaluatie voor eventuele 

afbouw van de meetfrequentie. Hierbij is het wel belangrijk om te benadrukken dat de metingen 

uitgevoerd door Handhaving niet meetellen in het kader van het naleven van de opgelegde 

meetverplichting aan de exploitant. Met andere woorden moet de exploitant steeds meetresultaten, 

uitgevoerd op zijn initiatief en kosten, overeenkomstig de geldende meetfrequentie kunnen voorleggen 

bij controle door de toezichthouder; 

- volgens Handhaving wordt er op heden weinig gebruik gemaakt van de afbouwmogelijkheid van de 

meetfrequentie beschreven in VLAREM II bijlage 4.2.5.2. Art. 2; 

- er is consensus dat afgeronde meetfrequenties, zowel voor de toezichthouders als voor de exploitanten, 

beter werkbaar en overzichtelijker zijn; 

- “stoppen met meten” wordt in de praktijk weinig tot niet toegepast volgens Handhaving; 

- de toezichthouders zijn van mening dat de vooraf opgelegde meetdagen overbodig zijn. 

 

Bovenstaande opmerkingen en inzichten worden in rekening gebracht bij het uitwerken van de nieuwe 

methodiek. Op deze manier wordt er getracht een aanpak te bekomen die effectief toepasbaar is in de 

praktijk. 

 

 

2.2 Lucht 

 

2.2.1 Huidige wetgeving 

 

Tabel 2.2 geeft, net zoals bovenstaand voor water, een beknopt overzicht van de sectoren en bepalingen 

waarbinnen gesproken wordt over lucht gerelateerde ‘stabiele emissies’. Dit betreft de stand van zaken op 

het moment van schrijven. Binnen het Departement Omgeving wordt momenteel gewerkt aan het omzetten 

van de BBT-conclusies voor de sectoren FDM, WI en STS in VLAREM III hoofdstukken. 

 

Tabel 2.2 Overzicht sectoren en bepalingen waarbinnen gesproken wordt van lucht gerelateerde ‘stabiele emissies’. 
 

Sector Hoofdstuk VLAREM III BBT 

raffineren van aardolie en gas (REF) 3.7 4 

grote stookinstallaties (LCP) 3.12 4 

productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten (LVOC) 3.13 1 en 2 

afvalbehandeling (WT) 3.14 8 

voeding, drank en zuivel (FDM) / 5 

afvalverbranding (WI) / 4 

oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS) / 11 

afvalgas behandeling in de chemische sector (WGC) / 8, 26 en 33 

ferro-metaalverwerkende industrie (FMP) / 4 
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Betreffende de zelfcontrolemetingen lucht is er slechts één afbouwschema opgenomen in de Vlaamse 

milieuwetgeving, namelijk in Bijlage 4.4.4 van VLAREM II (Afbeelding 2.3). De afbouwprincipes zijn dezelfde 

als deze voor water (bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II) en zoals bovenstaand beschreven. Meer toelichting bij de 

verwijzingen in het schema is terug te vinden in bijlage 4.4.4 van VLAREM II. 

 

 

Afbeelding 2.3 Huidig afbouwschema van toepassing voor de discipline lucht en opgenomen in Bijlage 4.4.4 van VLAREM II.  
 

 
 

 

2.2.2 Huidige toepassing en handhaving 

 

In dit hoofdstuk wordt de informatie verkregen uit de werksessies met experten van de afdelingen 

Handhaving en GOP beknopt weergegeven. Het volledige verslag is terug te vinden in Bijlage II. 

 

- het begrip ‘stabiele emissies’ komt enkel voor in de recentere hoofdstukken van VLAREM III en dan met 

name vanaf Hoofdstuk 3.12. Voor Hoofdstuk 3.12 geldt bijvoorbeeld dat bestaande bedrijven uiterlijk op 

17 augustus 2021 moeten voldoen. Bijgevolg kan er pas vanaf die datum op gehandhaafd worden en is 

er nog geen praktijkervaring; 

- binnen het aspect lucht zijn er twee vormen van afbouwen. De eerste gaat over het bepalen van de 

meetpunten en zijstromen waaraan gemeten moet worden op basis van een opgelegde 

grensmassastroom (artikel 4.4.4.1 §6 van VLAREM II), de tweede heeft betrekking op het 

controleprogramma en de toe te passen meetfrequentie op basis van de geldende toetswaarde (bijlage 
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4.4.4 van VLAREM II). Voorliggende studie handelt echter enkel over het begrip ‘stabiele emissies’ en het 

afleiden van een passende meetfrequentie volgens het afbouwschema. De bepaling van de te 

beschouwen meetpunten op basis van de massastroom valt hier niet onder. In deze studie wordt er dus 

uitgegaan van het gegeven dat een bepaald emissiepunt gemeten dient te worden. De vraag die 

beantwoord wordt, is ‘met welke frequentie?’; 

- in de praktijk wordt het afbouwschema van VLAREM II (bijlage 4.4.4) weinig toegepast en veranderen 

bedrijven niet vaak van meetfrequentie. Een belangrijke reden hiervoor is dat een luchtemissiemeting 

door een erkend laboratorium meestal een bepaalde vaste kost heeft. Voor een meting van bijvoorbeeld 

‘verbrandingsemissies’, neemt de kost niet toe wanneer er naast de in-line NOx meting ook SOx en CO 

metingen worden uitgevoerd. Bijgevolg laten bedrijven vaak alle polluenten meten, terwijl er voor 

bepaalde parameters afgebouwd kan worden; 

- controle door de toezichthouder gebeurt voornamelijk nog “manueel” waarbij het Exceloverzicht met de 

meetresultaten beoordeeld wordt. Indien nodig geacht vraagt de toezichthouder bijkomend de 

analysecertificaten op; 

- in de wetgeving staat niets over het al dan niet in rekening brengen van de meetfout bij het afbouwen. 

Bedrijven springen hier soms nogal creatief mee om en trachten de meetfout eveneens toe te passen bij 

het bepalen van de grensmassastroom e.d.. Afdeling Handhaving is voorstander om de meetfout enkel in 

rekening te brengen bij het toetsen aan de norm en dus niet bij het doorlopen van het afbouwschema 

ter bepaling van de meetfrequentie. Dit moet duidelijk aangegeven worden. 

 

Bovenstaande opmerkingen en inzichten worden in rekening gebracht bij het uitwerken van de nieuwe 

methodiek. Op deze manier wordt er getracht een aanpak te bekomen die effectief toepasbaar is in de 

praktijk. 
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3  

 

 

 

 

MEETDATA KARAKTERISEREN 

 

Om de emissie-situatie van een bedrijf te beoordelen en een te verantwoorden meetfrequentie af te leiden, 

is de eerste stap het bepalen van de te beschouwen meetdata. Vervolgens moeten de meetdata correct 

gekarakteriseerd en samengevat worden op basis van (nog vast te leggen) beschrijvende variabelen. Deze 

moeten toelaten om in een later stadium de stabiliteit te beoordelen. Deze beoordeling is ten slotte 

bepalend om de meetfrequentie vast te leggen. Waar mogelijk wordt de argumentatie ondersteund door 

analyse van meetreeksen. Een overzicht van de gebruikte meetreeksen is terug te vinden in Bijlage III. 

 

 

3.1 Te beschouwen meetdata 

 

3.1.1 Laatste meetwaarde versus meetreeks 

 

In het huidige afbouwschema in VLAREM II (Bijlagen 4.2.5.2 en 4.4.4) wordt de toe te passen meetfrequentie, 

en dus ook de kans op normoverschrijding, bepaald op basis van de laatste meetwaarde. De vraag is echter 

of de stabiliteit van bedrijfsemissies bepaald kan worden op basis van één meetwaarde. Wat is hierbij de 

gehanteerde referentie? Om te kunnen stellen dat een emissie stabiel lager is dan de emissiegrenswaarde, is 

het cruciaal om meer dan 1 meetwaarde te beschouwen. Om een uitspraak te kunnen doen omtrent de 

variabiliteit/stabiliteit van een emissie dienen dus meerdere meetwaarden uit het “verleden” beschouwd te 

worden. Op deze manier wordt ook vermeden dat de conclusies betreffende het verloop van de 

meetresultaten na elke meting veranderen en heen-en-weer springen. Een meetwaarde is ten slotte slechts 

een momentopname, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er in het proces, de staalname of de analyse een 

fout optreedt.  

 

De nieuwe methodiek zal bijgevolg uitgaan van een meetreeks met meerdere meetwaarden uit het verleden. 

Hoever er terug gekeken moet worden, wordt bepaald in volgend hoofdstuk. 

 

 

3.1.2 Aantal meetwaarden in meetreeks 

 

De volgende vraag is uit hoeveel meetwaarden de meetreeks moet bestaan om een representatief beeld te 

krijgen van de emissie-situatie. Op papier loopt de keuzemogelijkheid van twee tot alle meetwaarden uit het 

verleden. 

 

Het in rekening brengen van slechts een beperkt aantal meetwaarden heeft als gevaar dat hoge 

meetwaarden of normoverschrijdingen "uit het verleden” snel vergeten worden. Het is daarentegen evenmin 

zinvol om meerdere jaren achteruit te kijken, aangezien een bedrijf aanzienlijke inspanningen geleverd kan 

hebben op vlak van o.a. het productieproces en de nabehandelingstechnieken om de emissie-situatie te 

verbeteren. Het kan hierbij niet de bedoeling zijn dat een bedrijf jaren na datum nog altijd de 

meetfrequentie niet kan afbouwen door de impact van vroegere hoge meetwaarden of 

normoverschrijdingen op de (stabiliteit) beoordeling van de meetreeks. Er moet dus een correct gevolg 

gegeven worden aan normoverschrijdingen, zonder de inspanningen van een bedrijf te niet te doen. 

 

Eén jaar (12 maanden) terugkijken, en in zeer specifieke gevallen twee jaar (24 maanden bij uiterst lage 

meetfrequenties), biedt de juiste balans: 
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- door een jaar terug te kijken worden alle seizoenen meegenomen. Eventuele effecten die hiermee 

gepaard gaan worden op deze manier genivelleerd; 

- emissies worden meestal op jaarbasis beschouwd. Denk hierbij aan bedrijven die een IMJV (integraal 

milieujaarverslag) opmaken; 

- de laagste meetfrequentie betreft jaarlijkse metingen;    

- bij een beperkt aantal meetwaarden (b.v. bij halfjaarlijkse metingen) kan het opportuun zijn om 24 

maanden terug te kijken. 

 

 

3.2 Verloop meetreeks karakteriseren 

 

Het algemene verloop van een meetreeks kan gekarakteriseerd worden door zowel het voortschrijdend 

gemiddelde als de voortschrijdende mediaan. Voortschrijdend betekent in dit geval dus dat er 12 maanden 

wordt terug gekeken. Beide zijn eenvoudig te berekenen statistische variabelen. Het gemiddelde is de 

waarde die bekomen wordt door de som van een reeks getallen te delen door het aantal opgetelde getallen. 

De mediaan van een reeks daarentegen, is de middelste waarneming van de getallen wanneer ze van klein 

naar groot geordend worden. Per definitie is de helft van de getallen uit een reeks dus kleiner of gelijk aan 

de mediaan, de andere helft is groter of gelijk aan de mediaan. Bij een even aantal getallen is er geen getal 

dat precies in het midden staat. In dat geval is het gebruikelijk om het gemiddelde van de twee middelste 

getallen als mediaan te beschouwen. Het gebruik van het gemiddelde dan wel de mediaan, betreft een 

afweging tussen efficiëntie en robuustheid. Efficiëntie houdt in dat alle beschikbare informatie gebruikt 

wordt, zoals bij het gemiddelde, terwijl robuustheid juist inhoudt dat grote uitschieters zo min mogelijk 

invloed hebben, in het geval van de mediaan. 

 

Het verloop een meetreeks kan ook beschreven worden op basis van de maximale waarde, hetgeen een zeer 

conservatieve manier is. Het grootste nadeel van deze benadering is dat de uitschieters doorslaggevend zijn, 

waardoor er geen marge wordt ingebouwd ten aanzien van onvermijdelijke variatie door menselijke 

handelingen en fouten in staalnames en analyses. 

 

Bij het bepalen van de stabiliteit van een meetreeks heeft een voortschrijdende mediaan de voorkeur boven 

het voortschrijdend gemiddelde en het maximum. Het is namelijk niet gewenst dat het beeld van de 

meetreeks vertekend wordt door één of een beperkt aantal (lage of hoge) uitschieters.  

 

Voormelde statistische parameters kunnen het verloop van een meetreeks beschrijven, maar zijn niet 

geschikt om de variabiliteit van een meetreeks te vatten. In de volgende paragraaf is uiteengezet hoe de 

variabiliteit kan worden beschreven. 

 

 

3.3 Variabiliteit meetreeks karakteriseren 

 

Om de variabiliteit te beschrijven op basis van het gemiddelde, wordt hier de zogenaamde standaarddeviatie 

aan toegevoegd. Bij toepassing van de mediaan, kan er beter ingespeeld worden op de variabiliteit door het 

gebruik van percentielen.  

 

De standaarddeviatie of standaardafwijking is een rekenkundige maat voor de variabiliteit in een dataset. 

Het geeft met andere woorden aan hoe sterk de waardes in de dataset afwijken van het gemiddelde. Om de 

variabiliteit, en dus de stabiliteit, te beschrijven, wordt er gekeken naar de combinatie van het gemiddelde en 

de standaarddeviatie. Dit wil ook zeggen dat er telkens twee variabelen berekend moeten worden, hetgeen 

de toepassing minder eenvoudig maakt. 

 

Een andere maat om piekvariabiliteit inzichtelijk te maken zijn percentielen. Een percentiel geeft aan hoeveel 

procent van de meetwaarden onder de betreffende waarde zit. De waarde voor het 90ste percentiel wordt 

genoteerd als P90. Ter illustratie, stel dat voor een dataset geldt dat P90 gelijk is aan twee. Dan is 90 % van 

de data kleiner of gelijk aan twee en 10 % groter of gelijk aan twee. Percentielen worden bijgevolg gebruikt 

om de piekvariabiliteit inzichtelijk te maken, waarbij een bepaald deel van de dataset (de uitschieters) wordt 
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uitgesloten omdat ze niet representatief zijn voor de meetreeks. Een bijkomend voordeel ten opzichte van 

de combinatie van gemiddelde en standaarddeviatie, is dat er slechts één variabele berekend moet worden. 

Het maximum van de meetreeks is feitelijk een speciaal percentiel, namelijk het 100ste percentiel (P100). Het 

gebruik van P100 is echter niet interessant, omdat daarmee uitschieters niet worden uitgesloten. Uitschieters 

bepalen dan de karakteristiek, terwijl deze niet representatief zijn voor de volledige meetreeks. Bij kleine 

meetreeksen (b.v. 4 meetwaarden) is de berekening van een 90-percentielwaarde niet mogelijk omdat er 

voor de berekening van een percentielwaarde 11 meetwaarden vereist zijn. In dat geval kan het wel 

interessant zijn om het maximum te hanteren. 

 

 

3.3.1 Piekvariabiliteit 

 

Onderstaande Afbeelding 3.1 en Afbeelding 3.2 tonen dezelfde dataset (17_lucht_SO2), maar geanalyseerd 

volgens respectievelijk een combinatie van het gemiddelde en standaarddeviatie, en percentielen. De 

bovenste grafiek toont de meetwaarden (blauwe punten), de norm (rode stippenlijn), het voortschrijdend 

gemiddelde of de voortschrijdende mediaan over een jaar (blauwe lijn) en de spreiding door combinatie van 

gemiddelde en standaarddeviatie of het 75-, 90-, 95- en 99-percentiel (blauwe banden). De onderste 

grafieken geven ook de spreiding weer, maar dan genormaliseerd ten opzichte van de norm.  

 

Het aantal keer dat de standaarddeviatie bij het gemiddelde geteld wordt is niet willekeurig gekozen. Deze 

aantallen (0,68, 1,28, 1,65 en 2,33) komen overeen met de percentielwaarden (P75, P90, P95 en P99) voor een 

perfect normaal verdeelde meetreeks. 

 

Afbeelding 3.1 Analyse van de dataset ‘17_lucht_SO2’ (export 2021-04-23) volgens ‘gemiddelde (µ) + standaarddeviatie (σ)’. 
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Afbeelding 3.2 Analyse van de dataset ‘17_lucht_SO2’ (export 2021-04-23) volgens percentielen. 

 

 
 

Wanneer beide analyses vergeleken worden, blijken de hogere meetwaarden beter gevat te worden met 

(hoge) percentielen dan met de combinatie gemiddelde (µ) en standaarddeviatie (σ). Bij kleinere 

meetreeksen is het ook zo dat deze hogere percentielen nauw aansluiten bij de maximale waarde, in dat 

geval neigt de aanpak met percentielwaarden naar een worst case benadering, waarbij alleen de hoogste 

uitschieters buiten beschouwing gelaten worden. 

 

 

3.3.2 Lage uitschieters 

 

Afbeelding 3.3 en Afbeelding 3.4 tonen dataset (17_lucht_NOx) volgens een zelfde analyse en weergave als 

toegelicht in de vorige paragraaf.  

 

Binnen de context van deze studie, die gericht is op het beoordelen van de (zelfcontrole) meetwaarden en 

het afleiden van een geschikte meetfrequentie, is het met name belangrijk om de normoverschrijdingen of 

verhoogde meetwaarden voldoende mee te nemen in de afweging. Prioritair is namelijk dat een bedrijf 

voldoet aan de wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarde. Lage uitschieters mogen bijgevolg minder 

doorslaggevend zijn in de beoordeling van het al dan niet stabiel lager zijn dan de emissiegrenswaarde van 

een meetreeks. Onderstaande meetreeks vertoont slechts vier overschrijdingen (drie beperkte en één 

grotere) van de emissiegrenswaarde op een totaal van 728 meetwaarden. Daartegenover staan 336 nul 

waarden en een aantal andere lage uitschieters. Hoofdzakelijk door deze nul waarden wordt het gemiddelde 

naar beneden getrokken én wordt de berekende standaarddeviatie erg ruim. Hierdoor tekenen zowel ‘µ + 

2,33σ’, ‘µ + 1,65σ’ als ‘µ + 1,28σ’ boven de emissiegrenswaarde, hetgeen duidelijk een invloed heeft op de 

beoordeling van de meetreeks. Percentielen daarentegen hebben geen last van lage uitschieters, aangezien 

deze voornamelijk gericht zijn op het uitsluiten van de belangrijkste hoge uitschieters. Bijgevolg overschrijdt 

geen enkele van de berekende percentielwaarden de emissiegrenswaarde. 

 

Lage uitschieters gerapporteerd als ‘kleiner dan de detectielimiet (DL)’ kunnen voor moeilijkheden zorgen bij 

het berekenen van de beschrijvende variabele van een meetreeks. In voorkomend geval is het bepalen van 

het gemiddelde namelijk niet mogelijk. Om toch een berekening te kunnen doen, kan  ‘< DL’ gelijk gesteld 

worden aan de DL, de DL gedeeld door twee of nul. Een welbepaalde keuze kan de beoordeling 

beïnvloeden. Aangezien bij het berekenen van het gemiddelde alle meetwaarden worden meegenomen, 

treedt de mogelijke invloed al op zodra één meetwaarde ‘< DL’ is. Deze beperking speelt minder snel een rol 
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bij het gebruik van percentielen als beschrijvende variabele. Neem nu dat het P90 gebruikt wordt als 

beschrijvende variabele, dan stelt het ‘< DL’ probleem zich pas wanneer 90 procent van de meetwaarden 

kleiner is dan de detectielimiet. In het geval dat er voor het bepalen van het P90 toch rekening gehouden 

moet worden met een ‘< DL’ waarde, wordt deze gelijk gesteld aan nul. Juridisch gezien is een parameter 

met een concentratie ‘< DL’ namelijk afwezig. Concentraties gerapporteerd als ‘kleiner dan detectielimiet’, 

‘kleiner dan rapportagegrens’ of ‘kleiner dan bepalingsgrens’ worden op eenzelfde manier behandeld. 

 

Afbeelding 3.3 Analyse van de dataset ‘17_lucht_NOx’ (export 2021-04-23) volgens ‘gemiddelde (µ) + standaarddeviatie (σ)’ in het 

kader van de beoordeling van de ‘lage uitschieters’. Merk op dat 336 van de 728 meetwaarden gelijk zijn 

aan nul (lichte verdikkingen op de x-as). 
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Afbeelding 3.4 Analyse van de dataset ‘17_lucht_NOx’ (export 2021-04-23) volgens percentielen in het kader van de beoordeling 

van de ‘lage uitschieters’. 

 

 
 

 

3.4 Conclusie beschrijvende variabele 

 

Wat betreft het beoordelen van de meetwaarden, en dan met name op gebied van de stabiliteit, is het 

duidelijk dat er best gekeken wordt naar een meetreeks in plaats van enkel naar de laatste waarde. Hierbij 

gaat de voorkeur uit naar een meetreeks bestaande uit de meetwaarden van de laatste 12 maanden (en in 

uitzonderijke gevallen de laatste 24 maanden). De keuze voor een voortschrijdende berekening over een jaar 

is tweeledig. Enerzijds is er het nivelleren van de seizoensinvloeden, anderzijds resulteert dit in een 

stabiliteitsbeoordeling op basis van een relatief groot aantal meetwaarden voor de meest voorkomende 

meetfrequenties. 

 

Voor het “samenvattend beschrijven” van de meetreeks, dragen voortschrijdende percentielen de voorkeur 

boven een combinatie van voortschrijdend gemiddelde en standaarddeviatie.  

De beweegredenen hiervoor zijn: 

- de berekening van een percentielwaarde is handiger en eenvoudiger dan de berekening van de som van 

het gemiddelde en een aantal keer de standaarddeviatie (b.v. µ + 1,65σ); 

- piekvariabiliteit wordt beter gevat; 

- lage uitschieters hebben een beperkt invloed op de percentielen, hetgeen goed is voor de toetsing ten 

opzichte van de emissiegrenswaarde; 

- meetwaarden gerapporteerd als ‘< DL’ (detectielimiet) zorgen, in tegenstelling tot de berekening van 

een gemiddelde, zelden voor problemen bij de berekening van percentielen; 

- in VLAREM is het gebruik van percentielwaarden reeds courant. Zo zijn een groot aantal van de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewaarde bepaald als een 90-percentielwaarde (bijvoorbeeld: CZV, 

BZV, chloriden, …). 

 

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de vraag welke percentielwaarde het best gebruikt wordt. 
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4  

 

 

 

 

AFBOUWSCHEMA EN -CRITERIA 

 

Na het afleiden van variabelen ter beschrijving van het verloop en de variabiliteit van een meetreeks, gaat  

dit hoofdstuk dieper in op de beoordelingscriteria inzake de stabiliteit van deze meetreeks en het afleiden 

van een te verantwoorden meetfrequentie. Er wordt dus niet enkel gezocht naar criteria die aangeven of een 

meetreeks ‘statistisch stabiel’ is, maar wel naar criteria op basis waarvan een meetfrequentie kan worden 

vastgesteld die voldoende inzicht biedt in de werkelijke emissies en (economisch) werkbaar is voor de 

exploitant. Met andere woorden wordt er gezocht naar criteria die met voldoende zekerheid kunnen 

aantonen of een emissie al dan niet norm-conform is, zonder dat er onnodige meet- en analysekosten zijn 

voor het bedrijf. 

 

In een statistische bewoording komt dit laatste neer op het beantwoorden van de vraag ‘wat is de kans dat, 

op basis van gekende meetwaarden, de norm bij de toekomstige metingen overschreden zal worden?’. Hoe 

groter deze kans, hoe hoger de meetfrequentie dient te zijn om met enige zekerheid te kunnen stellen dat er 

geen overschrijdingen gemist worden. 

 

Afbouwen van de meetfrequentie moet mogelijk zijn wanneer de meetreeks gedurende een langere periode 

eenzelfde karakter vertoont en hierbij voldoende laag onder de norm ligt. Het karakter van de meetreeks 

wordt gevat door de beschrijvende variabele. Het besluit om de meetfrequentie af te bouwen moet dan ook 

gebaseerd zijn op de verhouding tussen de beschrijvende variabele en de toetswaarde (= fractie van 

emissiegrenswaarde of lozingsnorm, zie verder). In de beoordeling moet ook rekening worden gehouden 

met eventuele normoverschrijdingen, aangezien deze mogelijks wijzen op een (blijvende) verandering van 

het karakter van de meetreeks en dus op de noodzaak om maatregelen (opnieuw verhogen van de 

meetfrequentie) te nemen. 

 

 

4.1 Vorm afbouwschema 

 

Zoals beschreven in Hoofdstuk 3, is de keuze gevallen op het gebruik van percentielen om een meetreeks te 

beschrijven en dus om de stabiliteit t.o.v. de toetswaarde (=fractie van de emissiegrenswaarde of 

lozingsnorm) te bepalen. Er zijn twee manieren waarop percentielen kunnen worden toegepast binnen een 

afbouwschema. Deze twee mogelijkheden worden weergegeven in: 

- Afbeelding 4.1, links: waarbij ‘X’ één voor de meetreeks berekende percentielwaarde is, die getoetst 

wordt aan verschillende fracties (a, b, c, d) van de emissiegrenswaarde of lozingsnorm; 

- Afbeelding 4.1, rechts: waarbij ‘O, P, Q, R’ verschillende voor de meetreeks berekende percentielwaarden 

zijn, die telkens getoetst worden aan eenzelfde fractie van de emissiegrenswaarde of lozingsnorm.  

 

In eerste instantie dient een keuze gemaakt te worden tussen beide mogelijkheden. De exacte invulling van 

de criteria volgt in Paragraaf 4.2.  

 

Voor beide afbouwschema’s is het de bedoeling dat, om verder te mogen afbouwen, de toetsing steeds 

strenger wordt. Voor de eerste mogelijkheid betekent dit dat de fractie van de emissiegrenswaarde of 

lozingsnorm afneemt naarmate het schema verder doorlopen wordt: a > b > c > d. Bij de tweede 

mogelijkheid wordt telkens getoetst aan dezelfde toetswaarde. Opdat elke volgende toetsing in het schema 

strenger zou zijn dan de vorige, dienen de percentielwaarden toe te nemen. Bijgevolg gebeurt de eerste 
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toetsing met een lagere percentielwaarde dan de volgende toetsingen: O < P < Q < R (bijvoorbeeld: P75 < 

P90 < P95 < P99). 

 

Afbeelding 4.1 Schematische voorstelling van de twee mogelijke vormen van het afbouwschema bij toepassing van percentielen 

als beschrijvende variabelen. 

 
 

 

Het moeten berekenen van slechts één percentielwaarde (eerste mogelijke schema, links), maakt deze 

methode eenvoudiger in gebruik. De tweede mogelijkheid (rechts) vereist meer berekeningen. Daarnaast is 

het zo dat, nadat een bedrijf een eerste keer heeft kunnen afbouwen, er bij de volgende keer dat het 

afbouwschema doorlopen wordt, minder meetwaarden beschikbaar zijn. In het tweede mogelijke 

afbouwschema (rechts) zijn er, om de toenemende percentielwaarden statistisch correct te berekenen, meer 

meetwaarden vereist wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor verdere afbouw. Voor de berekening van 

de verschillende percentielen zijn volgend aantal meetwaarden vereist: 

- 75-percentiel: 5 meetwaarden 

- 90-percentiel: 11 meetwaarden 

- 95-percentiel: 21 meetwaarden 

- 99-percentiel: 101 meetwaarden 

 

Het is dan ook tegenstrijdig dat bij een verdere afbouw volgens het tweede mogelijke afbouwschema 

(rechts), waarbij er door de lagere meetfrequentie telkens minder meetwaarden beschikbaar zijn, er steeds 

meer meetwaarden vereist zijn voor een correcte statische berekening van de hogere percentielwaarden. 

Daarbij zou er veel te ver achteruit gekeken moeten worden om het aantal benodigde meetwaarden te 

bekomen bij het gebruik van de hogere percentielen. In het geval van een maandelijkse meetverplichting 
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gecombineerd met het P99, zou het 8,4 jaar duren vooraleer het nodige aantal metingen bekomen wordt. 

Dit gaat in tegen het principe dat er niet te ver terug gekeken kan worden, om de geleverde inspanningen 

van bedrijven ter verbetering van hun productieproces en de toegepaste nabehandelingstechnieken niet te 

negeren.  

 

Op basis van enerzijds de eenvoudigheid in gebruik en anderzijds het statistisch correct gebruik, wordt er 

besloten om het afbouwschema op basis van één percentielwaarde toe te passen bij het uitwerken van de 

methodiek.  

 

 

4.2 Invulling afbouwschema 

 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het bepalen van de beschrijvende variabele, het gehanteerde percentiel, en 

de toetswaarde (fractie van de emissiegrenswaarde of lozingsnorm), of met andere woorden het definiëren 

van de X, a, b, c en d uit het linker afbouwschema in Afbeelding 4.1.  

 

 

4.2.1 Beschrijvende variabele 

 

De vraag is welk percentiel best in staat is om de stabiliteit van een meetreeks te beschrijven en te toetsen. 

Op basis van de uitgevoerde analyses en expert judgement is de 90-percentielwaarde (P90) gekozen als 

beschrijvende variabele. Een belangrijke reden is dat er voor een statistisch correcte berekening van P99 en 

P95, zoals hoger aangegeven, respectievelijk 101 en 21 meetwaarden vereist zijn. Wetende dat de te 

beschouwen meetreeks 12 maanden terugkijkt, kan P99 niet correct berekend worden voor een meetreeks 

op basis van een wekelijkse meetverplichting (52 meetwaarden < 101). P95 kan om dezelfde reden niet 

correct berekend worden voor een meetreeks op basis van een maandelijkse meetverplichting (12 

meetwaarden < 21). P75 kan berekend worden op basis van vijf meetwaarden, maar houdt te weinig 

rekening met de hogere piekwaarden (25 % van de hoogste meetwaarden wordt buiten beschouwing 

gelaten). Voor de berekening van P90 volstaan 11 meetwaarden, dus vanaf een maandelijkse 

meetverplichting (12 meetwaarden > 11) kan deze percentielwaarde zinvol berekend worden.  

 

Onderstaand wordt de analyse van een aantal meetreeksen met percentielen als beschrijvende variabelen 

weergegeven. Op elke afbeelding worden op de bovenste grafiek de norm, meetwaarden en verschillende 

percentielbanden weergegeven. De onderste grafiek geeft de genormaliseerde percentielen weer. 

Afbeelding 4.2 en Afbeelding 4.3 tonen beide hoe de P90 als beschrijvende variabele (groene lijn), 

respectievelijk gelegen boven en onder de norm, de variatie van de meetreeks goed volgt, zonder 

overgevoelig te zijn voor schommelingen in de meetwaarden en (incidenteel) hogere waarden. Per definitie 

is het namelijk zo dat P90 niet gevoelig is voor incidenteel hogere waarden zolang dit niet in meer dan één 

op de 10 meetwaarden voorkomt. Afbeelding 4.4 toont de analyse volgens percentielen van een fictieve 

meetreeks. Halfweg de meetreeks stijgen de meetwaarden plots. Bij een eerste vaststelling zou er gedacht 

kunnen worden aan een incidenteel hogere waarde, maar uit het vervolg van de resultaten blijkt dit 

structureel te zijn. Zoals te zien pikt de P90 (groene lijn) de initiële stijging met enige vertraging op ten 

opzichte van de hogere percentielen. Nadien blijft het hoge niveau, ondanks een daling in de meetwaarden, 

aangehouden en volgt het ook een tweede stijging van de meetwaarden. Het feit dat de hoge 

normoverschrijdingen met vertraging worden opgemerkt, wordt later nog opgevangen door een 

bijkomende stap in het afbouwschema (zie Hoofdstuk 5). Alles bij elkaar genomen biedt de P90 de goede 

balans tussen het niet overgevoelig reageren op (incidenteel) hogere waarden en het tijdig weergeven van 

een structurele stijging van de meetwaarden.  

 

Zoals reeds aangegeven is een kanttekening van de P90 dat deze pas zeggingskracht krijgt bij 11 of meer 

meetwaarden. Voor de lagere meetverplichtingen (minder dan maandelijks) wordt dit minimum aantal 

meetwaarden niet gehaald. Daarom wordt voorgesteld om een alternatieve beschrijvende variabele toe te 

passen wanneer de meetreeks niet voldoet aan het minimaal aantal meetwaarden (= minder dan 11 

meetwaarden). Als alternatieve variabele wordt voorgesteld om de maximale waarde van een meetreeks, die 

10 of minder meetwaarden bevat, toe te passen.  
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Afbeelding 4.2 Meetreeks ‘3_water_AOX’ (export 2021-04-26) geanalyseerd op basis van percentielen als beschrijvende variabelen 

(genormaliseerde P90 = groene lijn).  

 

 
 

 

Afbeelding 4.3 Meetreeks ‘4_water_BZV’ (export 2021-04-26) geanalyseerd op basis van percentielen als beschrijvende variabelen 

(genormaliseerde P90 = groene lijn). 
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Afbeelding 4.4 Fictieve meetreeks gebaseerd op ‘6_water_HOI’ (export 2021-04-26), geanalyseerd op basis van percentielen als 

Beschrijvende variabelen (genormaliseerde P90 = groene lijn). De norm van 2,5 mg/l valt omwille van de 

grote range schijnbaar samen met de x-as. 

 

 
 

 

De beschrijvende variabele wordt berekend op basis van de meetwaarden zonder correctie voor de 

meetonzekerheid. Dit verschilt van de vaststelling van een normoverschrijding waarbij de meetonzekerheid 

volgens VLAREM wel in rekening gebracht wordt. De reden hiervoor is dat het beoordelen van een 

normoverschrijding gaat over één meetwaarde waarop volgens VLAREM een meetonzekerheid, of meetfout, 

van toepassing is (zie ook Paragraaf 5.2.4). Bij het evalueren van een meetreeks worden per definitie 

meerdere meetwaarden beschouwd, waardoor de meetfout vanzelf uitgemiddeld wordt. In onderstaand 

fictief cijfervoorbeeld wordt de invloed van het in rekening brengen van de meetonzekerheid op de evaluatie 

van een meetreeks weergegeven. Afbeelding 4.5 toont de originele data, Afbeelding 4.6 geeft de data met 

toepassen van de meetonzekerheid. Uit dit voorbeeld blijkt waarom het alternatief waarbij de 

meetonzekerheid mag worden toegepast bij het berekenen van de beschrijvende variabele ter evaluatie van 

een meetreeks niet wordt weerhouden. Aangezien de meetreeks meer dan 10 meetwaarden bevat, wordt de 

P90 toegepast als beschrijvende variabele. De gevoelsmatige beoordeling van de originele data is dat het 

afbouwen van de meetfrequentie niet aan de orde is, aangezien een groot deel van de meetresultaten boven 

de norm liggen. Het berekenen van de P90 voor de originele data leidt tot dezelfde conclusie. Wanneer de 

P90 wordt berekend voor de gecorrigeerde data, zou de basismeetfrequentie met één stap mogen worden 

afgebouwd (volgens de toetswaarde bepaald in de volgende paragraaf). Zoals blijkt uit de originele data is 

dit echter niet wenselijk.  

 

Bij toepassen van de maximale waarde als beschrijvende variabele geldt hetzelfde als bij de P90. Ook de 

maximale waarde komt voort uit een meetreeks waarbinnen de meetonzekerheid speelt in twee richtingen. 

Eventuele externe handelingen kunnen het meetresultaat in beide richtingen beïnvloeden. Dit kan soms in 

het voordeel en soms in het nadeel spelen van de exploitant. 

 

Het in rekening brengen van de meetonzekerheid bij het berekenen van de beschrijvende variabele kan, 

maar dan moeten de toetswaarden verlaagd worden. Zo niet wordt de voorgestelde afbouwmethodiek 

merkelijk minder streng dan voordien. Ook zou dit kunnen leiden tot onterecht lage meetfrequenties en dus 

het missen van belangrijke inzichten in het emissieprofiel. 
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Afbeelding 4.5 Fictieve meetwaarden van een te beoordelen meetreeks zonder het in rekening brengen van de meetonzekerheid. 

De norm bedraagt 100 mg/l (rode lijn). 
 

 
 

Afbeelding 4.6 Fictieve meetwaarden van dezelfde te beoordelen meetreeks met het in rekening brengen van de meetonzekerheid 

(40 %). De norm bedraagt 100 mg/l (rode lijn). 
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4.2.2 Toetswaarde 

 

De toetswaarde is de waarde waaraan de berekende beschrijvende variabele getoetst wordt en is gelijk aan 

een bepaalde fractie van de geldende emissiegrenswaarde of lozingsnorm.  

 

Uitgangspunt 

In het kader van zelfcontrole meetprogramma moet een exploitant per parameter metingen (laten) uitvoeren 

in overeenstemming met de meetfrequentie vastgesteld in VLAREM, ook de basismeetfrequentie genaamd. 

In bepaalde gevallen blijkt deze basismeetfrequentie wel erg veeleisend te zijn in verhouding tot de 

vastgestelde concentraties. Zeker wanneer de concentratie naast laag ook nog eens stabiel is, is het niet 

altijd nodig een hoge basismeetfrequentie aan te houden. Daarom wordt in deze studie een methode 

uitgewerkt om de meetfrequentie op een verantwoorde manier af te bouwen. Het algemene uitgangspunt is 

‘hoe stabiel lager dan de norm de meetwaarden zijn, hoe meer de meetfrequentie kan worden afgebouwd 

ten opzichte van de basismeetfrequentie’. Ook hier is het “kans gegeven” duidelijk aanwezig. Wanneer de 

spreiding van de meetwaarden beperkt is en de hoogste meetwaarde ver onder de norm ligt, is de kans 

namelijk klein(er) dat de toekomstige meetwaarden een overschrijding inhouden. De spreiding en waarde 

van de metingen worden gevat door de beschrijvende variabele, zijnde de 90-percentielwaarde. 

 

Nu moet de berekende beschrijvende variabele getoetst worden aan een bepaalde toetswaarde om te 

bepalen hoeveel ‘stabiel lager dan de norm’ deze ligt en dus met hoeveel stappen de meetfrequentie 

verlaagd kan worden ten opzichte van de basismeetfrequentie. Omwille van onderstaande zaken gaat de 

voorkeur uit naar het hanteren van vier stappen/toetswaarden: 

- niet de mogelijkheid geven om “oneindig” af te bouwen. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat een 

bedrijf met een dagelijkse basismeetfrequentie plots kan versoepelen tot jaarlijkse metingen.  

- voor parameters die minder tot niet relevant zijn moet er de mogelijkheid bestaan om voldoende ver te 

kunnen afbouwen. Dergelijke situaties kunnen voorkomen in het geval er sectorale lozings- of 

emissievoorwaarden bestaan waarbij er in het afvalwater/luchtemissies van een exploitatie bepaalde 

stoffen niet of nauwelijks voorkomen. Het is in dat geval niet te verantwoorden dat er met hogere 

periodiciteit moet blijven gemeten worden terwijl een verontreinigende stof niet of nauwelijks aanwezig 

is het afvalwater/luchtemissies. 

- wanneer in een specifiek geval een bepaalde parameter totaal irrelevant is op basis van de activiteiten 

van het bedrijf, bestaat ook de mogelijkheid voor de exploitant (net zoals die mogelijkheid nu ook al 

bestaat) om een afwijking van de meetverplichting voor deze parameter aan te vragen. 

- in vergelijking met het afbouwschema uit de CWW kan er één stap meer worden afgebouwd. Een bedrijf 

met een dagelijkse basismeetfrequentie kan afbouwen tot een tweemaandelijkse meetverplichting in 

plaats van een maandelijkse meetverplichting; 

- in vergelijking met het huidige afbouwschema in VLAREM II kan de basismeetfrequentie (bij benadering) 

gedeeld worden door ‘6 tot 60’ in plaats van door ‘2 of 4’. Een dergelijk grotere deling is noodzakelijk 

omdat er door VLAREM III ook dagelijkse meetverplichtingen ontstaan zijn. 

 

De stappen die voorkomen in het voorgestelde afbouwschema zijn alle meetfrequenties die aan bod komen 

in VLAREM (dagelijks, wekelijks, halfmaandelijks, maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, 

viermaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks). 

 

Als volgende stap worden er toetswaarden gedefinieerd die bepalen of een bedrijf de meetfrequentie van 

een parameter met één, twee, drie dan wel vier stappen kan verlagen ten opzichte van de 

basismeetfrequentie. Zoals eerder aangegeven is een toetswaarde een bepaalde fractie van de 

emissiegrenswaarde. Zodus moeten er vier fracties gedefinieerd worden. De voorkeur gaat uit naar logische 

en gemakkelijk hanteerbare fracties. Vandaar worden onderstaand eerst de fracties bepaald en volgt nadien 

de statistische onderbouwing. In het omgekeerde geval zouden er niet afgeronde fracties bekomen worden, 

hetgeen een eenvoudige en hanteerbare methodologie niet in de hand werkt (fictief voorbeeld: bij een 

gewenste ‘kans op normoverschrijding’ van 1 %, hoort een fractie van 17,89 %). De voorgestelde fracties 25 

% en 50 % zijn gebaseerd op de bestaande afbouwschema’s van VLAREM II, waarin de meetwaarde getoetst 

wordt aan respectievelijk een vierde en de helft van de EGW. Vervolgens kan de meetfrequentie met 

eenzelfde verhouding ten opzichte van de basismeetfrequentie worden verlaagd. Op basis van Tabel 4.1 in 
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paragraaf ‘overschrijdingskans’ onder ‘statistische onderbouwing’ (zie verder), is de kans op een 

overschrijding bij een beschrijvende variabele kleiner dan 50 % van de norm zeer laag. Deze toetswaarde 

hanteren om een eerste afbouwstap toe te laten wordt dan ook als streng beoordeeld. Daarom zijn in 

dezelfde tabel de overschrijdingskansen bij andere toetswaarden bekeken. Een overschrijdingskans van 2,5 

%, horende bij een toetswaarde gelijk aan 75 % van de norm, wordt algemeen als aanvaardbaar beoordeeld. 

Wanneer voor een hogere toetswaarde van 80, 90, 95 of 100 % van de EGW gekozen wordt, neemt de kans 

op een overschrijding toe tot respectievelijke 3,3, 5,5, 6,8 en 8,3 %. Om de kans op een overschrijding van de 

emissiegrenswaarde (voldoende) laag te houden, worden deze hogere toetswaarden of de norm zelf (100 %) 

niet weerhouden. 

 

De toetswaarde van 75, 50 en 25 % ten opzichte van de emissiegrenswaarde komt dus overeen met 

respectievelijk 1, 2 of 3 afbouwstappen ten opzichte van de basismeetfrequentie.  

 

Tot slot is er voor gekozen om een vierde afbouw stap toe te laten bij een toetswaarde kleiner dan 10 % van 

de EGW. De overschrijdingskans bij deze toetswaarde bedraagt ongeveer 0 %. De vierde afbouwstap kan dan 

ook allerminst gezien worden als een verworven recht voor bedrijven, maar heeft de bedoeling om de 

meetfrequentie van parameters, die volgens VLAREM gemeten dienen te worden maar feitelijk afwezig zijn 

in het productieproces van het betreffende bedrijf, maximaal af te bouwen. Het meest voorkomende 

voorbeeld van een dergelijke situatie is een bedrijf dat volgens de vergunning ingedeeld is in een bepaalde 

rubriek omdat dit het dichtst aansluit bij de activiteiten, maar waarvan het productieproces wezenlijk 

verschilt van dat van andere (typische) bedrijven binnen deze rubriek. Het moet dan ook beschouwd worden 

als een gunst naar de bedrijven die zich in bovenstaande situatie bevinden, eerder dan een algemeen toe te 

passen afbouwstap. Tussen de 139 geanalyseerde datasets in Bijlage IV zijn een aantal voorbeelden terug te 

vinden waarbij het bedrijf in kwestie de meetfrequentie voor een bepaalde parameter met vier stappen kon 

afbouwen ten opzichte van de basismeetfrequentie. Het betreft plot 24 (‘8_water_nitriet 1’), plot 27 

(‘8_water_pyreen’), plot 31 (‘8_water_TOC1’) en plot 79 (‘11_water_TOC’). Onderstaand worden de 

verschillende afbouwstappen, waarbij de beschrijvende variabele telkens vergeleken wordt met een andere 

toetswaarde, nog eens opgelijst: 

- P90 of maximum ≤ 10 % van de norm: meetfrequentie mag met vier stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 25 % van de norm: meetfrequentie mag met drie stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 50 % van de norm: meetfrequentie mag met twee stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 75 % van de norm: meetfrequentie mag met één stap worden verlaagd ten opzichte 

van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum > 75 % van de norm: meetfrequentie kan niet worden afgebouwd. De 

basismeetfrequentie blijft behouden. 

 

Deze verhoudingen en aantal stappen zijn grafisch weergegeven in Afbeelding 4.7. De waarden 10 %, 25 %, 

50 % en 75 % zijn de fracties van de emissiegrenswaarde of lozingsnorm en vormen de toetswaarden voor 

respectievelijk 4, 3, 2 en 1 stap afbouw in meetfrequentie ten opzichte van de basismeetfrequentie.   

 

Afbeelding 4.7 Aantal stappen dat de meetfrequentie mag worden verlaagd ten opzichte van de basismeetfrequentie (vetgedrukte 

cijfers) wanneer er wordt voldaan aan de respectievelijke toetswaarde (de fracties ‘ten opzichte van de 

emissiegrenswaarde of lozingsnorm’ onder de dikke zwarte lijn). 
 

 
 

Vanuit de stuurgroep werden volgende opmerkingen en bezorgdheden geuit met betrekking tot 

bovenstaande afbouwstappen. 

- het opnemen van een derde en zeker vierde afbouwstap lijkt in strijd lijkt te zijn met de algemene 

tendens om de EGW beter af te stemmen op de effectieve meetwaarden: bij het verlagen van de EGW, 
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wordt het voor bedrijven inderdaad moeilijker om te voldoen aan de voorwaarden horende bij deze 

afbouwstappen en kan het idee ontstaan dat het in VLAREM opgenomen afbouwschema en praktijk niet 

toepasbaar is. Het standpunt van Witteveen+Bos is echter dat een norm gebaseerd moet zijn op wat er 

nodig is om het milieu, in de brede zin van het woord, te beschermen. Beleidsmakers leiden op basis van 

de beschikbare (wetenschappelijke) gegevens betreffende de staat van het milieu, impact van 

bijkomende emissies,… een norm af waarmee voldaan wordt aan de Vlaamse en Europese doelstelling 

inzake milieubescherming. Wanneer een exploitant erin slaagt om ruim te voldoen aan de EGW, dan is 

dit een positieve prestatie en mag het bedrijf hiervoor beloond worden. Ons inziens is het niet correct 

om de EGW van een bedrijf te verlagen gewoon omdat het bedrijf gerichte inspanningen levert, zonder 

dat er sprake is van een milieu gerelateerde trigger; 

- ‘een bedrijf met heel constante emissies, 100 % van de metingen onder de norm, maar een beschrijvende 

variabele die varieert rond 80 à 90 % van de EGW kan de meetfrequentie toch niet afbouwen’: dit is 

inderdaad een consequentie van de methodiek en de bepaling van het percentage waarmee de 

toetswaarde voor de eerste afbouwstap bepaald wordt. Onderstaand wordt in Afbeelding 4.8 een 

voorbeeld weergegeven dat ook terugkomt in Bijlage IV, plot 42 (9_water_chloride). In de weergave van 

de 139 geanalyseerde datareeksen zijn overigens nog twee andere voorbeelden te vinden waarbij het 

bedrijf in kwestie (net) niet kan afbouwen doordat niet voldaan wordt aan de toetswaarde horende bij de 

eerste afbouwstap. Het gaat om plot 60 (10_water_P) en plot 66 (10_water_zink). Het bedrijf in 

onderstaand voorbeeld heeft een maandelijkse basismeetfrequentie. Om een eerste keer het 

afbouwschema te mogen doorlopen, moet het beschikken over zes meetresultaten (Tabel 5.1). De 

beschrijvende variabele voor een meetreeks van zes meetwaarden, is gelijk aan de maximale waarde 

(4330 mg/l) van deze meetreeks. Aangezien deze net boven 75 % van de lozingsnorm (4260 mg/l) ligt, 

moet de basismeetfrequentie aangehouden blijven. Het bedrijf had er natuurlijk voor kunnen opteren 

om de eerste evaluatie met vijf maanden uit te stellen, zodat het over 11 meetwaarden beschikte en als 

beschrijvende variabele de P90 in plaats van de maximale waarde kon toepassen. In dit specifieke geval 

was de uitkomst echter hetzelfde gebleven, aangezien de 9de waarde (4650 mg/l) nog hoger ligt dan de 

eerdere maximale waarde en bij een P90 over 11 meetwaarden enkel de hoogste wegvalt. Echter zal het, 

aangenomen dat de lage meetwaarden zich verder zetten en lager liggen dan meetwaarde , 

vermoedelijk niet lang duren alvorens het bedrijf de meetfrequentie alsnog kan afbouwen. Binnen twee 

tot drie maanden kan het bedrijf namelijk een herevaluatie uitvoeren waarbij, volgens de bepalingen, de 

meetwaarden over de laatste 12 maanden moeten worden beschouwd. De eerder benoemde maximale 

waarden zal dan uit de dataset vallen, de hoogste waarde wordt geschrapt volgens de definitie van de 

P90, de welke dan gelijk wordt aan 4170 mg/l. Deze waarde ligt juist onder de toetswaarde van de eerste 

afbouwstap, waardoor de meetfrequentie kan worden verlaagd met één stap ten opzichte van de 

basismeetfrequentie. Vanaf dat moment moet de exploitant tweemaandelijks een meting (laten) 

uitvoeren. Uiteraard is het zo dat het bedrijf de meetfrequentie sneller had kunnen afbouwen wanneer 

de toetswaarde overeen kwam met bijvoorbeeld 85 % in plaats van 75 % van de lozingsnorm. Echter 

gaat dit gepaard met een hogere ‘kans op overschrijding van de EGW/lozingsnorm’ zoals toegelicht in 

Tabel 4.1. Wanneer vanuit de stuurgroep wordt aangegeven dat een hogere kans aanvaardbaar is, kan 

het percentage horende bij de eerste toetswaarde worden aangepast. Echter is dit niet het standpunt van 

Witteveen+Bos. 
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Afbeelding 4.8 Voorbeeld (9_water_chloride, export 2022-02-04) waarbij een bedrijf net niet kan afbouwen doordat niet voldaan 

wordt aan de toetswaarde horende bij de eerste afbouwstap. 
 

 
 

 

Statistische onderbouwing 

In deze paragraaf wordt de keuze voor de betreffende toetswaarden onderbouwd.  

 

(Kans)verdeling 

Gezien de grote verscheidenheid aan meetreeksen en het willekeurig karakter, is er geen eenduidige 

verdeling te definiëren. Daarom wordt er een lognormale verdeling aangenomen. Dit is een veelgebruikte 

verdeling voor stochasten waarbij negatieve waarden uitgesloten zijn. Een lognormale verdeling heeft een 

‘dikkere staart’ dan een normale verdeling, hetgeen impliceert dat bij een lognormale verdeling de kans op 

(extreem) hoge waarden hoger wordt geschat. 

 

Parameters 

De beschrijvende variabele (P90 of het maximum) is een maat aan de bovenkant van de meetreeks, 

aangezien respectievelijk geen of slechts 10 % van de metingen deze waarde overschrijdt. Er wordt 

uitgegaan  van een lognormale verdeling met als gemiddelde (µ) de helft van de beschrijvende variabele. 

Om een aanname te doen met betrekking tot de standaarddeviatie (σ), is de lognormale verdeling 

onderzocht met steeds een andere standaarddeviatie. Bij een lagere standaarddeviatie zullen de 

overschrijdingskansen sterk afnemen, terwijl deze bij een hogere standaarddeviatie juist toenemen. Dit wordt 

visueel weergegeven in Afbeelding 4.9 door groene, paarse en gele curves die het verband aangeven in het 

geval van een standaarddeviatie gelijk aan respectievelijk 0,3, 0,5 en 1 keer het gemiddelde. 

De overschrijding van de beschrijvende variabele (P90 → 10 %) op basis van de cumulatieve 

dichtheidsfunctie, correspondeert met een kans uit de verdeling met σ = 0,5*µ (paars, 8,3 %). 

Dit bewijst dat het gelijk stellen van de standaarddeviatie aan een kwart van de beschrijvende variabele (dus 

σ=0,5µ) een plausibele aanname is.  
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Afbeelding 4.9 Verdelingsfuncties van de lognormale verdeling met verschillende standaarddeviaties ten opzichte van het 

gemiddelde: 0,3µ (groen), 0,5µ (paars), 1,0µ (geel). 

  
 

Overschrijdingskansen 

Uitgaande van de (paarse) lognormale verdeling, is de overschrijdingskans voor verschillende mogelijke  

toetswaarden berekend (Tabel 4.1). Met andere woorden geeft deze tabel de kans weer dat een (volgende) 

meetwaarde uit de beschouwde meetreeks de EGW overschrijdt wanneer de beschrijvende variabele van de 

meetreeks voldoet aan de corresponderende toetswaarde. Hoe kleiner de berekende kans op een 

overschrijding van de norm, hoe groter de reductie van de meetfrequentie ten opzichte van de 

basismeetfrequentie kan zijn.  

 

Veronderstel nu een meetreeks waarbij de beschrijvende variabele (P90) de helft van de norm is. Daarbij 

wordt een lognormale verdeling aangenomen met het gemiddelde (µ) gelijk aan een kwart van de norm en 

de standaarddeviatie (σ) gelijk aan een achtste van de norm. De berekende overschrijdingskans van deze 

verdeling geeft dan 0,28 % per meting. Volgens de gedefinieerde uitgangspunten mag de meetfrequentie, 

wanneer P90 kleiner is dan 50 % van de norm, met twee stappen verlaagd worden ten opzichte van de 

basismeetfrequentie. Deze verlaging komt dan ongeveer overeen met een reductie van drie op de vier 

meetwaarden. De kans op een ongeziene overschrijding is dan 3 * 0,28 % = circa 0,9 %. 

 

Tabel 4.1 De kans dat een meetwaarde de emissiegrenswaarde of lozingsnorm overschrijdt (tweede kolom) bij het hanteren van 

verschillende toetswaarden (eerste kolom), uitgaande van een lognormale verdeling. Het aantal toegelaten 

afbouwstappen bij de in het afbouwschema toegepaste toetswaarden wordt gegeven in de derde kolom. 
 

Toetswaarde Kans op overschrijding van de EGW/lozingsnorm Aantal afbouwstappen 

100 % van de EGW/lozingsnorm 8,3 %  

95 % van de EGW/lozingsnorm 6,8 %  

90 % van de EGW/lozingsnorm 5,5 %  

80 % van de EGW/lozingsnorm 3,3 %  

75 % van de EGW/lozingsnorm 2,5 % 1 

65 % van de EGW/lozingsnorm 1,2 %  

50 % van de EGW/lozingsnorm 0,28 % 2 

40 % van de EGW/lozingsnorm 0,064 %  

35 % van de EGW/lozingsnorm 0,025 %  

25 % van de EGW/lozingsnorm 0,002 % 3 
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20 % van de EGW/lozingsnorm 0,0002 %  

10 % van de EGW/lozingsnorm ~0 % 4 

 

 

Risico van afbouwen 

Het afbouwen van de meetfrequentie gaat gepaard met een toenemend risico om toekomstige 

normoverschrijdingen te missen (deze doen zich voor maar worden niet vastgesteld). Doordat de tijd tussen 

opeenvolgende metingen groter wordt, duurt het langer alvorens een eventuele normoverschrijding wordt 

opgemerkt. Om ook dit uit te drukken in kansen, wordt als definitie ‘het aantal dagen dat het kan duren 

alvorens een eventuele (structurele) overschrijding wordt vastgesteld’ gehanteerd. Enkele voorbeelden: 

- dagelijks (1) → wekelijks (7): de kans op een overschrijding is 2,5 % en het risico dat deze gemist wordt is 

7 keer groter, aangezien er 7 keer minder gemeten wordt; 

- wekelijks (7) → maandelijks (30): de kans op een overschrijding is 0,28 % en het risico dat deze gemist 

wordt is 4 keer groter, aangezien er 4 keer minder gemeten wordt; 

- dagelijks (1) →  tweemaandelijks (61): de kans op een overschrijding is ~ 0 % en het risico dat deze 

gemist wordt is 61 keer groter, aangezien er 61 keer minder gemeten wordt. 

 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aangenomen fracties van de 

emissiegrenswaarde/lozingsnorm (= toetswaarden) van 0,75, 0,5, 0,25 en 0,1, in combinatie met de 90-

percentielwaarde als criteria voor afbouw van meetfrequenties, statistisch onderbouwd zijn. De kans op 

normoverschrijdingen voor deze toetswaarden zijn relatief klein in vergelijking met de vooropgestelde 

afbouw. 
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5  

 

 

 

 

AFBOUWMETHODIEK 

 

In dit hoofdstuk wordt de afbouwmethodiek toegelicht. Waar mogelijk en relevant wordt er aandacht 

besteed aan de reden waarom bepaalde opties niet weerhouden zijn. Zoals gevraagd in het bestek en 

aangegeven in de offerte, is er gewerkt aan een methodiek die breed toepasbaar is. Dit resulteert in slechts   

één algemeen toepasbaar schema. Ook is er getracht om de methodiek zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Door de verscheidenheid in exploitaties en regelgeving kent de methode echter zijn grenzen. Daarom wordt 

er aan het einde van dit hoofdstuk extra aandacht gegeven aan de randvoorwaarden van de methode.  

 

 

5.1 Schematisch 

 

Afbeelding 5.1 toont het door Witteveen+Bos voorgesteld afbouwschema. Volgende delen zijn te 

onderscheiden: 

- links: overzicht van de mogelijke meetfrequenties waarbij afbouwen is toegelaten en tot waar kan 

worden afgebouwd. Er wordt telkens begonnen bij de basismeetfrequentie, waarna de meetfrequentie 

op basis van de toetsing van de beschrijvende variabele x aantal stappen verlaagd kan worden t.o.v. de 

basismeetfrequentie. Er geldt wel een minimale meetverplichting van één keer per jaar; 

- rechts: het eigenlijke schema dat doorlopen moet worden ter bepaling van het aantal toegelaten 

afbouwstappen.  

 

Per parameter is er in VLAREM een (minimale) basismeetfrequentie vastgelegd die gevolgd dient te worden 

door de exploitant in het kader van het zelfcontrole meetprogramma, tenzij afbouw gerechtvaardigd blijkt 

op basis van het hier voorgestelde afbouwschema. Wanneer een exploitant voor de eerste keer de wens 

heeft om de meetfrequentie van een bepaalde parameter af te bouwen, wordt het schema doorlopen vanaf 

de eerste stap (1). Dit wilt zeggen dat er een minimaal aantal zelfcontrolemetingen overeenkomstig de 

basismeetfrequentie van deze parameter en met de toegelaten ouderdom moeten zijn uitgevoerd zoals 

gedefinieerd in Tabel 5.1. Vervolgens wordt de beschrijvende variabele berekend voor alle meetwaarden 

verkregen ‘onder erkenning’, zoals beschreven onder Paragraaf 5.2.2 (2). Afhankelijk van de beoordeling van 

de beschrijvende variabele, zijnde de verhouding tot de emissiegrenswaarde (EGW) of lozingsnorm, kan de 

meetfrequentie in meer of mindere mate verlaagd worden ten opzichte van de basismeetfrequentie. De 

maximaal toegelaten verlaging wordt aangegeven op basis van een aantal stappen ten opzichte van de 

basismeetfrequentie (5 t.e.m. 8). In welke meetfrequentie dit resulteert kan worden afgeleid uit het linker 

deel van het schema.  

 

De stabiliteit van de meetreeks moet minstens jaarlijks (= 12 maanden na de laatste evaluatie) 

geherevalueerd worden (4). In het geval van een normoverschrijding moet de herevaluatie onmiddellijk na 

de vaststelling van de overschrijding worden uitgevoerd (3). De waarde van de normoverschrijding zelf moet 

hierin worden meegenomen. Ook bij een herevaluatie wordt telkens uitgegaan van de basismeetfrequentie, 

waarna op basis van de beschrijvende variabele het aantal afbouwstappen ten opzichte van de 

basismeetfrequentie wordt afgeleid. Dit wilt zeggen dat, wanneer het aantal afbouwstappen bij het opnieuw 

doorlopen van het schema lager ligt dan bij de vorige keer doorlopen, er feitelijk sprake is van een 

verstrenging van de meetfrequentie. Paragraaf 5.2 gaat meer in detail in op de verschillende stappen. 
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Afbeelding 5.1 Schematische weergave van de Witteveen+Bos voorgestelde afbouwmethodiek. Links in de afbeelding staan de 

mogelijke meetfrequenties. Rechts in de afbeelding staat het eigenlijke afbouwschema op basis waarvan 

het aantal afbouwstappen ten opzichte van de basismeetfrequentie kan worden afgeleid. 

 

 
 

 

5.2 Toelichting stappen 

 

5.2.1 Eerste afbouw meetfrequentie (1) 

 

Om in aanmerking te komen voor het afbouwen van de meetfrequentie van een bepaalde parameter, moet 

er een minimum aantal meetwaarden volgens de basismeetfrequente en uitgevoerd in opdracht van de 

exploitant (= zelfcontrole) beschikbaar zijn. Dit minimum aantal is afhankelijk van de basismeetfrequentie en 

wordt weergegeven in Tabel 5.1. Met uitzondering voor de halfjaarlijkse en viermaandelijkse 

basismeetfrequentie, mogen de resultaten in de geëvalueerde meetreeks niet ouder zijn dan 12 maanden. 

Om het opgelegde minimale aantal metingen voor een halfjaarlijkse en viermaandelijkse 

basismeetfrequentie te bekomen, wordt het jaarrond namelijk overschreden. Hierdoor geldt voor deze twee 

gevallen een maximale ouderdom van 24 maanden. Op deze manier is er toch voldoende zicht op de 

variabiliteit van de meetreeks en dus op de stabiliteit doorheen de tijd. Tabel 5.1 is van toepassing op alle 

bedrijven, nieuw en bestaand, die voor de eerste keer wensen af te bouwen volgens het nieuwe 

afbouwschema. Een uitzondering hierop zijn de bestaande bedrijven die reeds gebruik maken van het 

controlemeetprogramma. De overgangsmaatregelen die voor hen van toepassing zijn worden toegelicht 

onder Paragraaf 5.3.2. 
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Tabel 5.1 Minimaal aantal meetwaarden volgens de basismeetfrequentie en uitgevoerd in opdracht van de exploitant (= 

zelfcontrole) alvorens een eerste evaluatie te mogen uitvoeren.  
 

Basismeetfrequentie Minimaal aantal metingen* Toegelaten ouderdom 

jaarlijks geen afbouw mogelijkheid geen afbouw mogelijkheid 

halfjaarlijks 4 24 maanden 

viermaandelijks 4 24 maanden  

driemaandelijks 4 12 maanden 

tweemaandelijks** 6 12 maanden 

maandelijks 12 12 maanden 

halfmaandelijks 12 12 maanden 

wekelijks 26 12 maanden 

dagelijks 30 12 maanden 

* Geen twee meetwaarden op dezelfde dag, alleen meetwaarden verkregen onder zelfcontrole en volgens de geldende 

basismeetfrequentie. Dit minimale aantal zelfcontrole metingen is het starcriterium voor de eerste evaluatie. Bij het 

berekenen van de beschrijvende variabele worden deze metingen aangevuld met overige gekende meting vastgesteld 

‘onder erkenning’. 

** Te lezen als ‘om de twee maanden’. 

 

Het minimaal aantal metingen voor een dagelijkse basismeetfrequentie komt overeen met de bepaling in 

het huidige afbouwschema voor de CWW (hoofdstuk 3.9 van VLAREM III). Om te kunnen afbouwen volgens 

dit ‘CWW-schema’, dient de exploitant 30 dagelijkse opeenvolgende metingen uit te voeren. Wanneer geen 

enkele van de laatste 30 meetwaarden groter is dan de EGW, kan het afbouwschema doorlopen worden. De 

effectieve beoordeling gebeurt in eerste instantie op basis van de laatste meetwaarde, ter controle op een 

normoverschrijding, en in een volgende stap op basis van de 7 laatste meetwaarden. Het overige minimaal 

aantal meetwaarden per basismeetfrequentie voor het nieuwe afbouwschema is afgeleid vertrekkende van 

de verplichting bij een dagelijkse meetfrequentie en rekening houdend met expert judgement, de financiële 

last voor de exploitaties en het in rekening brengen van de jaarlijkse variatie (seizoenen). Voor de 

volledigheid wordt nog meegegeven dat de huidige afbouwschema’s in de Bijlage van VLAREM II enkel 

rekening houden met de laatste meetwaarde.  

 

 

5.2.2 Berekenen van de beschrijvende variabele (2) 

 

Afhankelijk van het aantal beschikbare meetwaarden (MW) wordt de beschrijvende variabele ‘X’ als volgt 

gedefinieerd: 

- aantal MW > 10: beschrijvende variabele ‘X’ is gelijk aan het 90-percentiel (P90), berekend over alle MW 

(ook metingen uitgevoerd door toezichthouder en VMM die kenbaar gemaakt zijn aan de exploitant) 

vanaf de dag van evaluatie tot de maximale ouderdom en zonder het in rekening brengen van de 

meetonzekerheid;  

- aantal MW ≤ 10: beschrijvende variabele ‘X’ is gelijk aan de maximale waarde uit de meetreeks alle MW 

(ook metingen uitgevoerd door toezichthouder en VMM die kenbaar gemaakt zijn aan de exploitant) 

MW vanaf de dag van evaluatie tot de maximale ouderdom en zonder het in rekening brengen van de 

meetonzekerheid. 

 

Voor deze methodiek worden de meetwaarden “onder erkenning” beschouwd in de zin van: 

- bemonstering en analyse in het kader van zelfcontrole door (extern) erkende laboratoria; 

- bemonstering en analyse door handhaving waarvan de exploitant schriftelijk op de hoogte werd gesteld; 

- bemonstering en analyse VMM waarvan de exploitant schriftelijk op de hoogte werd gesteld; 

- bemonstering en analyse door exploitant onder toezicht van extern erkend laboratorium. 
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In de geëvalueerde meetreeks worden alle meetwaarden meegenomen die “onder erkenning” bemonsterd 

en geanalyseerd zijn. Het is niet toegelaten om bepaalde (minder gunstige) meetwaarden uit de meetreeks 

te weren, of om twee meetwaarden van dezelfde dag te beschouwen. Ook moet de beschrijvende variabele 

berekend worden op basis van de werkelijk gerapporteerde meetwaarde, zonder correctie door toepassen 

van de meetonzekerheid. Merk hierbij ook op dat de verplichting tot het in rekening brengen van de 

meetresultaten afkomstig van handhaving of de VMM de exploitant in geen geval vrijstelt van de 

verplichting om zelf (cfr. door een erkend laboratoria of onder toezicht van een erkend laboratoria) minimaal 

het opgelegde aantal metingen uit te voeren conform de geldende (basis)meetfrequentie. 

 

 

5.2.3 Toetsing van de beschrijvende variabele (5 t.e.m. 8) 

 

Om het maximaal aantal afbouwstappen ten opzichte van de basismeetfrequentie af te leiden, wordt de 

berekende beschrijvende variabele (P90 of maximale waarde) getoetst aan verschillende toetswaarden. 

Volgende toetsing wordt uitgevoerd: 

- beschrijvende variabele ≤ 10 % van de norm: pas meetfrequentie toe die vier stappen lager ligt ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- beschrijvende variabele ≤ 25 % van de norm: pas meetfrequentie toe die drie stappen lager ligt ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- beschrijvende variabele ≤ 50 % van de norm: pas meetfrequentie toe die twee stappen lager ligt ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- beschrijvende variabele ≤ 75 % van de norm: pas meetfrequentie toe die één stap lager ligt ten opzichte 

van de basismeetfrequentie; 

- beschrijvende variabele > 75 % van de norm: meetfrequentie kan niet worden afgebouwd. De 

basismeetfrequentie blijft behouden. 

 

Bij elke toetsing is het aantal afbouwstappen gedefinieerd ten opzichte van de basismeetfrequentie, hetgeen 

niet per definitie overeenkomt met de op het moment van de evaluatie toegepaste meetfrequentie. De 

basismeetfrequentie wordt opgelegd via de vergunning of VLAREM. 

 

 

5.2.4 Normoverschrijding (3) 

 

Voor het begrip ‘normoverschrijding’ wordt de definitie conform VLAREM gehanteerd. Dit wilt zeggen dat er 

pas sprake is van een normoverschrijding wanneer het verschil van de MW gecorrigeerd met de toegelaten 

meetfout voor de betreffende parameter groter is dan de norm. De toegelaten meetfout per parameter is 

eveneens bepaald in VLAREM1. Voor de evaluatie of er sprake is van een normoverschrijding wordt 

respectievelijk voor water en lucht verwezen naar artikel 4.2.6.1 en artikel 4.4.4.2 van VLAREM II. 

 

Bij het vaststellen van een normoverschrijding moet het afbouwschema onmiddellijk opnieuw doorlopen 

worden voor de betreffende parameter. Ook voor deze gedwongen herevaluatie wordt de beschrijvende 

variabele berekend zoals toegelicht onder stap 2. Dit wilt zeggen over alle meetwaarden van de afgelopen 

12 maanden (of 24 maanden indien voor de laatste 12 maanden minder dan 4 meetwaarden beschikbaar 

zijn), inclusief de normoverschrijding, en zonder het in rekening brengen van de meetonzekerheid. Toetsing 

van de beschrijvende variabele volgens stappen 5 t.e.m. 8 geeft vervolgens het toegelaten aantal 

afbouwstappen ten opzichte van de basismeetfrequentie aan.  

 

In het concrete geval dat er 10 of minder meetwaarden beschikbaar zijn, valt de exploitant bij het vaststellen 

van een normoverschrijding standaard terug op de basismeetfrequentie. Het is namelijk zo dat de maximale 

waarde (= normoverschrijding), gehanteerd als beschrijvende variabele in plaats van P90 bij 10 meetwaarden 

of minder, bepalend is en per definitie hoger ligt dan de emissiegrenswaarde/lozingsnorm (zonder meetfout 

correctie). 

 

1 Binnen het aspect lucht bedraagt de meetfout voor elke parameter 30 %. Voor de discipline water is de meetfout terug te vinden 

in Bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II. 
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5.2.5 Jaarlijkse herevaluatie (4) 

 

Om de 12 maanden, geteld vanaf de laatste evaluatie (zijnde de eerste evaluatie, de verplichte evaluatie t.g.v. 

een normoverschrijding of de vorige jaarlijkse herevaluatie), moet de meetreeks van elke parameter, 

waarvoor de meetfrequentie werd afgebouwd, geherevalueerd worden. Hiertoe wordt de beschrijvende 

variabele berekend zoals toegelicht in stap 2. Wat de beschouwde ouderdom van de MW betreft, wordt 

volgende regel gehanteerd: 

- aantal MW in de laatste 12 maanden ≥ 4: bereken de beschrijvende variabele over alle MW, zijnde de 

zelfcontrole resultaten en de resultaten vastgesteld door handhaving en VMM waarvan de exploitant 

schriftelijk op de hoogte werd gesteld, van de laatste 12 maanden; 

- aantal MW in de laatste 12 maanden < 4: bereken de beschrijvende variabele over alle MW, zijnde de 

zelfcontrole resultaten en de resultaten vastgesteld door handhaving en VMM waarvan de exploitant 

schriftelijk op de hoogte werd gesteld, van de laatste 24 maanden. 

 

Toetsing van de beschrijvende variabele volgens stappen 5 t.e.m. 8 geeft het toegelaten aantal 

afbouwstappen ten opzichte van de basismeetfrequentie aan.  

 

 

5.3 Toelichting randvoorwaarden en keuzes 

 

5.3.1 Keuze emissiegrenswaarde 

 

In VLAREM II, VLAREM III en de bijzondere vergunningsvoorwaarden is een diversiteit aan lozingsnormen 

beschikbaar. Er zijn zowel concentratie-, vracht- als specifieke (o.b.v. productiehoeveelheden) 

emissiegrenswaarden. Daarnaast kunnen emissiegrenswaarden ook tijdsafhankelijk zijn. Zo komen er 

momentane (maximale), weekgemiddelde, 10-daagsgemiddelde, (voortschrijdend) jaargemiddelde, … 

emissiegrenswaarden voor. In bepaalde gevallen wordt er een combinatie opgelegd. 

 

Om te vermijden dat een verwijzing naar “de emissiegrenswaarde” in bepaalde gevallen tot onduidelijkheid 

leidt, is er een prioritering nodig. Bij keuze tussen verschillende emissiegrenswaarden, dient er toepassing 

gemaakt te worden van de emissiegrenswaarde zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld: 

1 concentratie gebonden emissiegrenswaarde (mg/l, µg/l, mg/Nm³, …); 

2 vracht gebonden emissiegrenswaarde (kg/dag, ton/dag, ton/maand, ton/jaar, …); 

3 productie gebonden emissiegrenswaarde (g/kg product). 

 

Wat de tijdsafhankelijkheid van de emissiegrenswaarde betreft, dient het doel van de emissiegrenswaarden 

voor ogen gehouden te worden. Een (voortschrijdende) jaargemiddelde emissiegrenswaarde, geflankeerd 

door een maximaal jaarlozingsdebiet, heeft tot doel om de totale jaaremissie te beperken. Individuele 

meetresultaten mogen de jaargemiddelde emissiegrenswaarde overschrijden. In de voorgestelde methode 

ter bepaling van de meetfrequentie voor zelfcontrole, wordt niet gekeken naar de gemiddelde waarden 

maar naar afzonderlijke meetwaarden. De (hogere) afzonderlijke meetwaarden, in de vorm van de P90, 

vergelijken met een (voortschrijdende) jaargemiddelde lozingsnorm is niet logisch. Aangezien de ervaring 

leert dat jaargemiddelde emissiegrenswaarden in de meeste gevallen worden opgelegd in combinatie met 

maximale emissiegrenswaarden, gaat de voorkeur bij het berekenen van de toetswaarde uit naar gebruik van 

de maximale emissiegrenswaarde. 

 

Een alternatieve manier van toetsing (die niet opgenomen is in het finaal voorgestelde afbouwschema) is 

nodig wanneer er toch enkel een (voortschrijdend) jaargemiddelde emissiegrenswaarde is opgelegd. In dit 

geval dient het gemiddelde van alle meetwaarden van de laatste 12 maanden als 1 meetwaarde beschouwd 

te worden bij het doorlopen van het afbouwschema. Om te kunnen afbouwen, moet dit gemiddelde lager 

zijn dan 75, 50, 25 of 10 % van de (voortschrijdende) jaargemiddelde emissiegrenswaarde. Dit volgt logisch 

uit de eerdere toelichting, aangezien er minder dan 10 meetwaarden beschikbaar zijn voor het doorlopen 

van het afbouwschema. 
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5.3.2 Overgangsmaatregelen en individuele afwijkingen 

 

Op heden zijn er reeds bedrijven die doorheen de jaren de meetfrequentie van bepaalde parameters hebben 

kunnen afbouwen of stopzetten (na invoeren werkvoorschriften). Bij het implementeren van het nieuwe 

afbouwschema moeten dan ook overgangsmaatregelen voorzien worden zodat deze bedrijven kunnen 

inpikken op het nieuwe schema. 

 

Alle bedrijven die een lagere meetfrequentie toepassen dan de basismeetfrequentie, ook de bedrijven die 

door het opstellen van werkvoorschriften de metingen hebben stopgezet, dienen binnen het jaar na 

invoering van het nieuwe afbouwschema een eerste keer het schema te doorlopen. Hiervoor dienen ze 

binnen het jaar na invoering van het nieuwe schema metingen uit te voeren volgens de basismeetfrequentie, 

totdat voldaan wordt aan het ‘minimaal aantal meetwaarden’ gedefinieerd in Hoofdstuk 5.2.1. Vervolgens 

kan het afbouwschema doorlopen worden, hetgeen resulteert in de nieuw toe te passen meetfrequentie. 

Vanaf dat moment zit het bedrijf volledig in het nieuwe afbouwschema. 

 

Daarnaast zijn er ook bedrijven die bepaalde parameters, ondanks verplichting volgens VLAREM, niet langer 

meten aangezien ze niet relevant blijken voor hun activiteiten. Wanneer dergelijke bedrijven een volledige 

vrijstelling wensen of eventueel een lagere meetfrequentie dan deze die volgt uit het afbouwschema, kan er 

steeds op initiatief van de exploitant een bijstelling via de bijzondere voorwaarden worden aangevraagd. Een 

dergelijke bijstelling kan ook nu reeds t.o.v. de huidige afbouwschema’s aangevraagd worden, gezien de 

vermelding van ‘tenzij anders opgelegd in de omgevingsvergunning’. 

 

Wanneer de vergunningverlenende overheid van mening is dat het niet wenselijk is dat een bedrijf in zijn 

geheel of voor een bepaalde parameter het afbouwschema toepast, kan bij vergunningsverlening op 

initiatief van de overheid een afbouwverbod worden opgelegd in de bijzondere vergunningsvoorwaarden.  

 

 

5.3.3 Afbouw continue metingen 

 

Initieel was het standpunt van Handhaving dat er momenteel niet kan worden afgeweken van de continue 

meetverplichting en dat het ook niet de bedoeling is dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Echter zijn 

er in de BBT-conclusies (en dus VLAREM III) een aantal bepalingen opgenomen die afwijkingen van deze 

continue meetverplichtingen toelaten indien de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Het gaat meer 

bepaald over artikel 3.12.2.4.2 van VLAREM III alsook BBT4 uit de BBT-c van de BREF WI. Hierbij worden twee 

gevallen onderscheiden: 

1 een exploitant die reeds continue meetapparatuur geïnstalleerd heeft en wenst over te stappen op 

periodieke metingen; 

2 een nieuwe installatie of nieuwe verplichting voor bestaande installatie, waarbij eerst een periode 

periodiek gemonitord wordt om op basis daarvan af te toetsen of periodieke metingen volstaan. 

 

Idealiter is het ook in deze gevallen mogelijk om gebruik te maken van het algemene kader om te bepalen 

of periodieke metingen met de vooropgestelde frequentie al dan niet toegestaan zijn. Deze continue 

metingen kunnen worden ingepast in het algemene kader door ze te beschouwen als dagelijkse metingen. 

De beoordeling gebeurt o.b.v. minstens 30 opeenvolgende meetdagen. Het is vooral van belang om 

duidelijk te bepalen hoe de “dag meetwaarde” bepaald dient te worden. Voor de twee onderscheidde 

gevallen wordt volgende definitie gehanteerd: 

1 vanuit de continue metingen wordt voor minstens 30 opeenvolgende dagen een daggemiddelde 

bepaald op basis van de geldige uur-of halfuurgemiddelde (cfr. definities en art. 4.4.4.5, eerste lid, 4°, 

VLAREM II). Vervolgens kan het afbouwschema worden doorlopen als was het een inrichting met een 

dagelijkse meetverplichting; 

2 gedurende minstens 30 opeenvolgende dagen wordt er dagelijks een meting uitgevoerd, zodat het 

afbouwschema doorlopen kan worden als was het een inrichting met een dagelijkse meetverplichting 

volgens VLAREM. Uit de beoordeling kan volgen dat er niet kan worden afgebouwd, dit wilt zeggen dat 

er een continue meetverplichting wordt opgelegd, of onvoldoende kan afgebouwd worden om een 

financieel haalbare periodieke meting toe te mogen passen. In praktijk is het overschakelen van continue 
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naar periodieke metingen vermoedelijk, afhankelijk van de te meten parameters, pas zinvol bij een 

afbouw van drie stappen.  

 

 

5.3.4 Herevaluatie bij significante aanpassing in het proces 

 

Binnen de stuurgroep is besproken of het wenselijk is de verplichting op te leggen aan de exploitant om een 

herevaluatie uit te voeren indien er significante aanpassingen van het proces of de werkvoorwaarden 

doorgevoerd worden. Op basis van onderstaande argumenten is er voor gekozen deze verplichting niet op 

te nemen in de nieuwe methodiek: 

- de stuurgroep leden zijn het er over eens dat deze verplichting moeilijk handhaafbaar is. 

Toezichthouders beschikken namelijk niet altijd over de nodige specifieke kennis om de impact van 

aanpassingen in het proces of aan de werkvoorwaarden op het emissieprofiel te beoordelen. 

Aangenomen wordt dat bedrijven dit zelf beter kunnen inschatten, maar niet altijd bereid zijn om 

hierover een open communicatie te voeren; 

- stel dat de verplichting om het afbouwschema opnieuw te doorlopen zou worden opgenomen, dan 

moet dit per definitie gebeuren volgens de bepalingen in Paragraaf 5.2.1 ‘eerste afbouw meetfrequentie’. 

Het heeft namelijk geen zin om een herevaluatie uit te voeren op basis van meetwaarden vastgesteld 

gedurende de voorbije 12 maanden, aangezien de aanpassing nog niet werd doorgevoerd. Een 

beoordeling van het (nieuwe) emissieprofiel is pas mogelijk nadat er metingen zijn uitgevoerd. Dit houdt 

in dat de exploitant opnieuw voor een lange tijd metingen moet uitvoeren conform de 

basismeetfrequentie, ook wanneer de aanpassing geen (significante) invloed heeft op het emissieprofiel; 

- om bovenstaande te vermijden, kan er een bijkomende lus aan het afbouwschema worden toegevoegd. 

Dit zou het mogelijk maken om een specifiek en beperkt aantal metingen op te leggen bij het 

doorvoeren van aanpassingen aan het proces of de werkvoorwaarden. Echter is dit niet wenselijk, 

aangezien het afbouwschema hierdoor enkel complexer wordt. Tijdens een voortgangsoverleg werden 

twee schema’s, bestaande uit respectievelijk één en twee lussen, voorgesteld. Toen is beslist het schema 

bestaande uit twee lussen niet te weerhouden, omdat het afbouwschema zo eenvoudig mogelijk dient te 

zijn. Het opnieuw uitbreiden van het afbouwschema lijkt dan ook niet aangewezen; 

- de verwachting is dat veranderingen in het emissieprofiel ten gevolge van aanpassingen aan het proces 

of de werkvoorwaarden, worden vastgesteld bij het uitvoeren van emissiemetingen volgens de geldende 

meetfrequentie én dat (het vaststellen van) een significante en structurele stijging resulteert in een 

hogere meetfrequentie. Onderstaand worden twee meetreeksen weergegeven uit Bijlage IV waarbij de 

data plots stijgt. Zonder kennis over de aanleiding van de stijging in deze specifieke gevallen, wordt ter 

illustratie verondersteld dat dit het gevolg is van een aanpassing aan het proces of de werkvoorwaarden. 

Het optreden van de stijging wordt telkens uitgelicht. Zoals aangegeven in de legende, onderscheidt de 

analyse drie soorten punten. Ten eerste zijn er de dikke blauwe punten die de vastgestelde , en dus 

gekende, meetresultaten weergeven. In het begin van de meetreeks zijn alle punten gekend, aangezien 

er een minimum aantal metingen nodig is alvorens er kan worden afgebouwd. Nadat het bedrijf in 

kwestie een eerste keer de meetfrequentie heeft kunnen afbouwen, komen er tussen de dikke blauwe 

punten ook kleinere lichtgrijze punten voor. Deze stellen de data voor die niet gekend is, aangezien er 

een lagere meetfrequentie wordt toegepast dan in de originele dataset. Bij het uitvoeren van een 

evaluatie worden deze lichtgrijze punten dus niet beschouwd. Tot slot zijn er ook dikke rode punten. 

Deze geven de vastgestelde normoverschrijdingen weer. Op de grafieken komen lichtgrijze punten voor 

die een normoverschrijding inhouden, maar aangezien deze door de aangepaste meetfrequentie 

zogezegd niet gekend zijn, worden deze niet rood aangeduid. De verticale stippenlijnen geven telkens 

het moment aan waarop een herevaluatie werd uitgevoerd. 

 

Afbeelding 5.2 toont opnieuw de fictieve meetreeks die eerder ook reeds aan bod kwam. Vooraleer de 

stijging optreedt, liggen de meetwaarden voldoende onder de lozingsnorm zodat de meetfrequentie 

met twee stappen kan worden verlaagd ten opzichte van de basismeetfrequentie. De eerste herevaluatie 

wordt getriggerd door het vaststellen van een normoverschrijding. Op basis van de “ongekende data” 

blijkt dat de overschrijding vier à vijf weken na het begin van de stijging wordt opgemerkt. Door het 

hanteren van de P90 en de zeer lage resultaten voordien, resulteert de normoverschrijding niet 

onmiddellijk in het verhogen van de meetfrequentie. Zodoende blijft de maandelijkse meetfrequentie 
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aangehouden. Het is pas bij het uitvoeren van de volgende meting, een maand later, dat er opnieuw een 

normoverschrijding wordt vastgesteld en dat de beschrijvende variabele zodanig stijgt dat de 

meetfrequentie terugvalt naar de basismeetfrequentie. Vanaf dat moment moet er opnieuw wekelijks 

gemeten worden. in dit voorbeeld duurt het ongeveer twee maanden vooraleer de stijging als significant 

en structureel beoordeeld wordt.  

 

De meetreeks weergegeven in Afbeelding 5.3 is feitelijk nog niet voldoende gevorderd voor een 

volledige analyse. Toch wordt deze opgenomen om de verschillende opties te duiden. Door de stabiel 

lage meetresultaten, kan de halfmaandelijks basismeetfrequentie vrij snel met twee stappen verlaagd 

worden tot een tweemaandelijks meetfrequentie. Rond oktober 2020 doet er zich een plotse stijging 

voor tot boven de lozingsnorm die vastgesteld wordt op het moment dat er een tweemaandelijkse 

meting plaatsvindt. Aangezien het geen normoverschrijding (meetfout = 40 %) betreft, is er geen 

herevaluatie nodig. Zodus blijft de vastgestelde stijging zonder direct gevolg wat de meetfrequentie 

betreft. Wel wordt deze hogere waarde meegenomen in de jaarlijkse herevaluatie die plaatsvindt 

ongeveer zes maanden na de laatste meting, hetgeen een grote invloed heeft op het bepalen van de 

meetfrequentie. Bij de jaarlijkse herevaluatie mag enkel de meetdata van de voorbije 12 maanden 

worden beschouwd, aangezien er meer dan vier meetwaarden beschikbaar zijn, namelijk zes. Een aantal 

van zes meetwaarden is evenwel te klein om de P90 te berekenen, waardoor de maximale waarde als 

beschrijvende variabele moet worden toegepast. Hierdoor is de vastgestelde stijging rond november 

2020 bepalend en zal de basismeetfrequentie opnieuw moeten worden toegepast, zelfs wanneer alle 

overige meetwaarden van de voorbije 12 maanden zich op het niveau van voor de stijging bevinden. Een 

meetwaarde boven de lozingsnorm is namelijk per definitie niet kleiner dan 75 % van de lozingsnorm. 

Moest de stijging zich in de tussentijd doorzetten tot een structurele normoverschrijding, dan zal dit 

worden waargenomen tijdens de daaropvolgende tweemaandelijkse meting en zal er eerder een 

herevaluatie gebeuren. De conclusie zal hierbij gelijk zijn aan de eerder beschreven situatie, namelijk dat 

er niet kan worden afgebouwd en dus dat de basismeetfrequentie opnieuw moet worden aangenomen. 

Het bedrijf kan in dat geval niet meer afbouwen tot het moment waarop de verhoogde waarde van 

november 2020 uit de datareeks valt, zijnde een jaar na de vaststelling. 

- Bij twijfel over de gang van zaken heeft de toezichthouder altijd de mogelijkheid om zelf een meting uit 

te voeren. Aangezien het resultaat van deze meting op dezelfde manier moet worden behandeld als de 

zelfcontrole resultaten, zonder als vervanging hiervoor te kunnen worden beschouwd, heeft een 

eventueel vastgestelde normoverschrijding een directe herevaluatie tot gevolg. Ook weegt het resultaat 

op dezelfde manier door op de jaarlijkse herevaluatie.   
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Afbeelding 5.2 Fictieve meetreeks gebaseerd op ‘6_water_HOI’ ter illustratie van het opmerken van veranderingen in het 

emissieprofiel ten gevolge van een aanpassing in het proces of van de werkvoorwaarden. Voor de stijging 

liggen de meetwaarden onder de lozingsnorm (valt gezien de spreiding schijnbaar samen met de x-as), 

waardoor de meetfrequentie met twee stappen kan worden verlaagd ten opzichte van de 

basismeetfrequentie. 
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Afbeelding 5.3 Meetreeks ‘12_water_ZS’ ter illustratie van het opmerken van veranderingen in het emissieprofiel ten gevolge van 

een mogelijke aanpassing in het proces of van de werkvoorschriften. 
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6  

 

 

 

 

JURIDISCHE TOETS 

 

LDR heeft de nieuwe afbouwprincipes die in dit rapport worden voorgesteld, juridisch getoetst. In het eerste 

deel worden enkele juridische elementen besproken die werden getoetst, maar waarvoor er geen verdere 

actie nodig is. In het tweede deel worden de juridische aandachtspunten besproken. Dit zijn de elementen 

waarvoor mogelijks wel verdere actie vereist is.  

 

 

6.1 Elementen waarvoor geen verdere actie vereist is 

 

6.1.1 Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (artikel 10 en 11 van de Grondwet) 

 

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, dat vervat is in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

verzet zich ertegen dat als gevolg van een maatregel categorieën van personen, die zich ten aanzien van die 

maatregel in vergelijkbare situaties bevinden, op verschillende wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor 

een redelijke verantwoording bestaat.  Omgekeerd schendt ook de identieke behandeling van categorieën 

van personen die zich ten aanzien van de maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, zonder dat 

daarvoor een redelijke verantwoording bestaat, dit beginsel. Als situaties “wezenlijk verschillend” zijn, dan 

moet de gelijke behandeling van verschillende situaties redelijk kunnen worden verantwoord. In dat geval 

moet er een legitiem doel aan de basis liggen van de gelijke behandeling en moet de gelijke behandeling 

van de wezenlijk verschillende situaties adequaat en proportioneel zijn om dat doel te bereiken. 

 

In het huidige kader bestaan er verschillende afbouwprincipes voor GPBV/RIE- en niet-GPBV/RIE-installaties. 

Voor emissies naar water en naar lucht zijn er momenteel afzonderlijke schema’s opgenomen, maar deze 

komen op hetzelfde neer. De nieuwe afbouwprincipes die in dit rapport worden voorgesteld, zijn uniform 

voor GPBV/RIE- en niet-GPBV/RIE-installaties en voor emissies naar water en naar lucht.   

 

Desondanks is er geen sprake van een gelijke behandeling van verschillende categorieën bedrijven. Het 

uitgangspunt is een individuele toetsing op basis van een percentage van een individuele 

emissiegrenswaarde. De basisprincipes van het nieuwe afbouwschema gelden voor verschillende types 

bedrijven, omdat deze zijn gebaseerd op de beste statistische uitgangspunten. Echter wordt er niet geraakt  

aan de emissiegrenswaarden zelf, die verschillen voor verschillende types bedrijven.  

 

 

6.1.2 ‘Standstill-verplichting’ (artikel 23 van de Grondwet) 

 

Op grond van art. 23, derde lid, 4° van de Grondwet moeten de verschillende overheden in ons land het 

recht op de bescherming van een gezond leefmilieu waarborgen wanneer zij rechtsregels met een algemeen 

verbindend karakter aannemen. Er wordt algemeen aangenomen (o.a. in de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof) dat dit artikel een ‘standstill-verplichting’ bevat. Deze verplichting betekent concreet dat 

de bevoegde wetgever1 het beschermingsniveau dat de van toepassing zijnde wetgeving biedt, niet in 

aanzienlijke mate mag verminderen in nieuwe wetgeving zonder dat daarvoor redenen zijn die verband 

houden met het algemeen belang. 

 

1 Met ‘wetgever’ en ‘wetgeving’ worden wetten in materiële zin bedoeld, i.e. rechtsregels met een algemeen verbindend karakter. 

Ook besluiten van de Vlaamse Regering, zoals (aanpassingen aan) VLAREM II en III, vallen hieronder. 
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De nieuwe afbouwprincipes die in dit rapport worden voorgesteld, kunnen niet worden beschouwd als een 

vermindering van het beschermingsniveau voor een gezond leefmilieu ten opzichte van de  huidige 

afbouwprincipes in VLAREM II en III. De methodiek is uiteraard anders dan de huidige. In concrete situaties 

kan de meetfrequentie van een bepaald bedrijf voor een bepaalde parameter meer worden afgebouwd dan 

vandaag onder het huidige kader. Het omgekeerde geldt echter ook. Globaal genomen is er dus geen 

achteruitgang van het beschermingsniveau.  

 

 

6.1.3 Handhaving 

 

Er moet ook over worden gewaakt dat de nieuwe afbouwprincipes goed handhaafbaar zijn en geen misbruik 

toelaten door exploitanten.  

 

Om misbruik te voorkomen, worden voor de beoordeling van de emissies en het toepassen van het 

afbouwschema niet enkel meetwaarden van de erkende zelfcontrolemetingen door de exploitant 

meegenomen, maar ook meetresultaten van de metingen door de toezichthouder en de VMM. Dit is nieuw 

ten opzichte van de huidige regeling. Als de omgevingsinspectie vermoedt dat een exploitant enkel 

metingen uitvoert op gunstigere momenten, kan zij beslissen om metingen uit te voeren op andere 

momenten. Daarnaast kan de inspectie nog steeds bestuurlijke maatregelen opleggen aan exploitanten die 

hun metingen niet op de juiste manier uitvoeren.  

 

 

6.2 Juridische aandachtspunten 

 

6.2.1 Milieueffectenrapportage voor plannen en programma’s 

 

Bij het implementeren van de nieuwe/gewijzigde bepalingen, is het aangewezen om rekening te houden met 

de plan-MER-plicht voor plannen en programma’s.   

 

Overeenkomstig artikel 2, a) van de Plan-MER-richtlijn1 moet onder ‘plannen en programma’s’ worden 

verstaan:  

 

“plannen en programma's, met inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden medegefinancierd, 

alsook de wĳzigingen ervan,  

- die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of vastgesteld of 

die door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het parlement of de 

regering te worden vastgesteld en  

- die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen zĳn voorgeschreven;” 

 

Artikel 3, tweede lid van de Richtlijn schrijft voor dat een milieubeoordeling wordt gemaakt van alle plannen 

en programma’s die:  

a) voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserĳ, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of 

grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de 

in bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn 85/337/EEG genoemde projecten, of  

b) waarvoor, gelet op het mogelĳk effect op gebieden, een beoordeling vereist is uit hoofde van de 

artikelen 6 of 7 van Richtlĳn 92/43/EEG. 

 

Deze voorschriften werden in het Vlaamse Gewest omgezet in Titel IV van het DABM en het plan-MER-

besluit.2 

 

1 Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 

het milieu van bepaalde plannen en programma's. 

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's. 
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Het Europese Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘plannen en programma’s’ (zeer) ruim. In zijn arrest 

van 25 juni 2020 oordeelde het Hof van Justitie bijvoorbeeld dat afdeling 5.20.6 van titel II van het VLAREM 

een plan of programma in de zin van de Plan-MER-richtlijn is en derhalve aan een voorafgaande 

milieueffectbeoordeling had moeten worden onderworpen.1 

 

Uit de vaste rechtspraak van het Hof blijkt dat plannen en programma’s waarvan de vaststelling is geregeld 

in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarin de voor de vaststelling van deze plannen en 

programma’s bevoegde autoriteiten zijn aangegeven en de procedure voor de opstelling ervan is bepaald, 

moeten worden aangemerkt als ‘voorgeschreven’ in de zin van artikel 2, a) van de Plan-MER-richtlijn. Een 

maatregel geldt volgens het Hof dus ook als ‘voorgeschreven’ wanneer de bevoegdheid om hem vast te 

stellen haar rechtsgrondslag in een dergelijke bepaling vindt, zelfs al bestaat er strikt genomen geen 

verplichting om de maatregel te nemen. 

 

Een omzendbrief kan bijvoorbeeld als plan of programma in de zin van de Plan-MER-richtlijn worden 

beschouwd, wanneer deze zijn rechtsgrondslag heeft in de beleids- en beoordelingsbevoegdheid waarover 

de overheden volgens de relevante nationale regelgeving beschikken bij het verlenen van een 

“omgevingsvergunning” in de zin van deze regelgeving. 

 

Of een plan of programma al dan niet aan een voorafgaande milieueffectbeoordeling moet worden 

onderworpen, hangt verder af van de vraag of dit plan of programma een voldoende groot belang en een 

voldoende ruime reikwijdte heeft om de voorwaarden te bepalen waaronder een omgevingsvergunning voor 

een project (die aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor milieu) kan worden verleend. 

 

Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie, is het aangewezen om de nieuwe afbouwprincipes in 

VLAREM II en III en daarmee samenhangende regelgeving te toetsen aan de plan-MER-verplichting.  

 

Afhankelijk van de inhoud van de nieuw aan te nemen en/of te wijzigen bepalingen, is het immers niet 

ondenkbaar dat – naar analogie met de sectorale voorwaarden uit afdeling 5.20.6 VLAREM II – deze 

nieuwe/gewijzigde bepalingen: 

- worden beschouwd als een plan of programma, want ze zijn aangenomen door de Vlaamse Regering en 

vinden hun grondslag in de Vlaamse milieuregelgeving; en  

- overeenkomstig de Europese rechtspraak moeten worden onderworpen aan een voorafgaande 

milieueffectbeoordeling, want ze kunnen als grondslag dienen voor het uitwerken van bijzondere 

voorwaarden in de omgevingsvergunning voor projecten met aanzienlijke milieueffecten. 

  

Het is daarentegen evenzeer mogelijk dat uit deze toetsing blijkt dat de nieuwe /gewijzigde bepalingen niet 

plan-MER-plichtig zijn.  

 

 

6.2.2 Conformiteit met de Richtlijn Industriële Emissies 

 

Wat de GPBV-installaties betreft, moet er ook rekening worden gehouden met de Richtlijn Industriële 

Emissies.2  

 

Volgens artikel 14, eerste lid, c), i) van de Richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de vergunning 

“passende eisen voor de monitoring van de emissies, met vermelding van de meetmethode, de frequentie en de 

procedure voor de evaluatie van de metingen” bevat. De BBT-conclusies vormen de referentie voor de 

vaststelling van de vergunningsvoorwaarden. De lidstaten kunnen strengere vergunningsvoorwaarden 

opleggen dan in de BBT-conclusies, maar geen minder strenge (art. 14, derde en vierde lid van de Richtlijn). 

Ook de monitoring van emissies moet worden gebaseerd op de BBT-conclusies (art. 16, eerste lid van de 

 

1 HvJ 25 juni 2020, C-24/19, A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele). 

2 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging). 
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Richtlijn). De lidstaten moeten ten slotte rekening houden met nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies (art. 19 

van de Richtlijn). 

 

In de BBT-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten,1 staat 

bijvoorbeeld dat “de minimummonitoringfrequentie voor periodieke metingen kan worden verlaagd tot 

eenmaal per zes maanden indien de emissieniveaus aantoonbaar voldoende stabiel zijn” voor bepaalde 

parameters (BBT1, p. 8, voetnoot 4). Voor andere parameters mag dit onder dezelfde voorwaarden worden 

verminderd tot eenmaal per jaar (BBT2, p. 10, voetnoot 2). Deze BBT-conclusies werden omgezet in 

hoofdstuk 3.13 van VLAREM III (‘Productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten’).2  In 

VLAREM III werd bovenvermelde minimumeis voor 6-maandelijkse metingen opgenomen in voetnoot 4 van 

artikel 3.13.2.3.5.: “Een minimale monitoringsfrequentie van eenmaal per zes maanden is toegestaan, als wordt 

aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn”. Bovenvermelde minimumeis voor jaarlijkse  werd 

(onder meer) opgenomen in voetnoot 4 van artikel 3.13.2.6.6.: “Een minimale monitoringfrequentie van 

eenmaal per jaar is toegestaan, als wordt aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn.” 

 

Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met specifieke verplichtingen in de Richtlijn zelf met 

betrekking tot de monitoring van emissies van bepaalde installaties: 

- Artikel 38 voor stookinstallaties: de monitoring van luchtverontreinigende stoffen moet conform deel 3 

van bijlage V van de Richtlijn gebeuren. 

- Artikel 48 voor afval(mee)verbrandingsinstallaties: de monitoring van de emissies moet conform deel 6 

en 7 van bijlage VI van de Richtlijn gebeuren. 

- Artikel 60 voor installaties waarin er activiteiten plaatsvinden waarbij organische oplosmiddelen worden 

gebruikt: de emissies moeten conform bijlage VII, deel 6 van de Richtlijn worden gemeten.  

- Artikel 70 voor installaties die titaandioxide produceren: de monitoring moet worden verricht 

“overeenkomstig de CEN-normen of, indien CEN-normen ontbreken, de ISO-normen, de nationale of 

andere internationale normen die gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit 

waarborgen”. 

 

Bij het aanpassen van de afbouwprincipes in VLAREM III, moet er dus worden gewaakt over de conformiteit 

van de monitoringfrequentie met de Richtlijn en de BBT-conclusies. Waar nodig, moet in specifieke artikelen 

van VLAREM III worden aangegeven waar de algemene afbouwprincipes niet of slechts gedeeltelijk kunnen 

worden toegepast.  

 

 

6.2.3 Rechtszekerheidsbeginsel - definitie “stabiele emissies” 

 

Zowel in bepaalde BBT-conclusies als in VLAREM III, wordt er soms verwezen naar de stabiliteit van de 

emissieniveaus. Het begrip “stabiliteit (van de emissieniveaus of gegevensreeksen)” of “stabiele emissies” 

wordt echter niet gedefinieerd in VLAREM III. Het begrip wordt overigens ook niet gedefinieerd in de 

Richtlijn Industriële Emissies, waarin de BBT-conclusies hun rechtsgrond vinden.  

 

In de huidige wetgeving is het dan ook niet duidelijk wanneer een emissie of emissieniveau “stabiel” te 

noemen is. Dit staat op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel, dat onder meer vereist dat de 

regelgeving duidelijk moet worden geformuleerd en dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk moet zijn zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling 

kan voorzien op het tijdstip dat de handeling wordt verricht.3 De spanning rond het rechtzekerheidsbeginsel 

was de aanleiding voor het uitschrijven van voorliggende studie. 

 

 

1 Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2117 van de Commissie van 21 november 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste 

beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de productie van 

grote hoeveelheden organisch-chemische producten, beschikbaar via https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbt-conclusies 

2 Zie bv. artikel 3.13.2.3.5. van VLAREM III, waarin de minimale monitoringfrequenties uit de BBT-conclusies worden overgenomen. 

3 Zie o.a. RvS 27 april 2020, nr. 247.452, overweging 37 
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Om dit te verhelpen, zijn er twee mogelijkheden: (1) een definitie toevoegen van het begrip “stabiliteit (van 

de emissieniveaus)” of “stabiele emissies”; (2) dit begrip niet definiëren, maar de verwijzingen ernaar in 

VLAREM III schrappen. 

 

De tweede optie lijkt het meest aangewezen en geniet ook de voorkeur van de opdrachtgever. Het begrip 

“stabiliteit (van de emissieniveaus of gegevensreeksen)” of “stabiele emissies” definiëren, is te moeilijk en kan 

nog meer verwarring creëren, wat ook de handhaving bemoeilijkt. Bovendien is er in VLAREM II en de 

bijlagen geen sprake van dit begrip, wat de uniformiteit niet ten goede komt.  

 

We stellen daarom voor om de verwijzingen naar de stabiliteit van de emissieniveaus of gegevensreeksen in 

VLAREM III te schrappen. De zin “de minimummonitoringfrequentie voor periodieke metingen kan worden 

verlaagd tot [frequentie] indien de emissieniveaus aantoonbaar voldoende stabiel zijn” kan bijvoorbeeld 

worden vervangen door “de minimummonitoringfrequentie voor periodieke metingen kan worden afgebouwd 

volgens het schema in artikel [verwijzingen naar de relevante artikelen in VLAREM III]”. 

 

 

6.2.4 Overige aandachtspunten bij implementatie 

 

In dit hoofdstuk worden nog enkele aandachtspunten betreffende de eigenlijke implementatie van het 

nieuwe afbouwschema in VLAREM, die ter sprake kwamen tijdens het overleg met de stuurgroep en de 

toelichtingspresentatie gericht aan de toezichthouders, gebundeld: 

- zoals eerder besproken geldt het recht van afbouwen niet voor meetfrequenties opgelegd via de 

bijzondere vergunningsvoorwaarden. Wanneer de vergunningsverlener oordeelt dat het afbouwschema 

wel kan worden toegepast op deze opgelegde meetverplichting, moet dit expliciet worden opgenomen 

in de bijzonder vergunningsvoorwaarden; 

- men is het er over eens dat ‘prioritair gevaarlijke stoffen’ (PGS) de nodige aandacht verdienen gezien hun 

gevaar voor mens en milieu. Echter is Witteveen+Bos de mening toegedaan dat dit zich vooral moet 

uiten in de afgeleide lozingsnorm, eerder dan in het (standaard) niet toepasbaar maken van het 

afbouwschema. Wanneer een bedrijf voldoet aan de afbouwvoorwaarden uit het afbouwschema, 

gebaseerd op de milieutechnisch onderbouwde lozingsnorm, is geen reden waarom het bedrijf in 

kwestie de basismeetfrequentie niet zou mogen afbouwen; 

- juridisch uitklaren en definiëren wat de ‘kenbaar gemaakte resultaten’ zijn waar naar verwezen wordt in 

het kader van de te beschouwen meetresultaten. Het moet eenduidig zijn voor de toezichthouders welke 

meetresultaten van bijvoorbeeld VMM in rekening gebracht moeten worden; 

- bepalen hoe bij een (jaarlijkse) herevaluatie moet worden omgegaan met de vertraging tussen het 

uitvoeren van de metingen door een laboratorium en het ontvangen van de resultaten; 

- vastleggen hoe er moet worden omgegaan met stilstand van een bedrijf (vb. technische redenen, 

winterstop, onderhoud,…) en het voldoen aan zowel de (afgebouwde) opgelegde meetfrequentie als het 

startcriterium om het afbouwschema een eerste keer te mogen doorlopen. 
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FINALE TEST 

 

De finale test, zijnde het toepassen van de beschreven methodiek, werd uitgevoerd op in totaal 139 

meetreeksen. Alle 139 evaluaties (grafieken) zijn toegevoegd in Bijlage IV. De bovenste grafiek toont telkens 

de meetwaarden en de voortschrijdende beschrijvende variabele (op de grafiek benoemd als ‘lopende 

toetswaarde’), de onderste grafiek geeft het verloop van de toegepaste meetfrequentie weer. Het toepassen 

van de methodiek is voor de analyse ‘optimaal geprogrammeerd’. Dit houdt in dat een eerste evaluatie 

wordt uitgevoerd, zodra het minimaal aantal metingen voor evaluatie beschikbaar is. Ook is de methodiek 

geoptimaliseerd voor de exploitant. Zodra een evaluatie van metingen een verlaging van de meetfrequentie 

toestaat, wordt deze verlaging direct doorgevoerd. Het is met andere woorden een best-case situatie voor 

de exploitant op basis van de beschikbare meetwaarden. Uit praktijkervaring bij bedrijven blijkt dat dit niet 

altijd het geval is.  

 

Het algemene principe is dat er voor de analyse vertrokken wordt vanuit de werkelijke dataset van het bedrijf 

(blauwe punten). Eens het minimaal aantal meetwaarden beschikbaar is (conform de basismeetfrequentie), 

vindt er een evaluatiemoment plaats (verticale stippenlijn) om na te gaan of de meetfrequentie verlaagd kan 

worden ten opzichte van de basismeetfrequentie. Wanneer uit de toetsing blijkt dat de meetfrequentie niet 

verlaagd kan worden (beschrijvende variabele > 0,75 x EGW), blijft de basismeetfrequentie aangehouden. 

Wanneer er wel kan worden afgebouwd, wordt er na het evaluatiemoment een nieuwe meetfrequentie 

toegepast. Deze is per definitie lager dan de (basis)meetfrequentie die het bedrijf in werkelijkheid heeft 

toegepast. Om dit te simuleren binnen de gebruikte dataset, wordt deze ‘gedownsampled’. De grijze punten 

zijn de meetwaarden die niet gekend zouden zijn moest het bedrijf de afgebouwde meetfrequentie hebben 

toegepast, de blauwe punten zijn de meetwaarden die wel gekend zouden zijn (b.v.: een bedrijf gaat van 

dagelijks naar wekelijks, dan wordt vanaf het evaluatiemoment telkens enkel elke zevende meetwaarde als 

gekend beschouwd). De verdere evaluatie gebeurt volgens het beperkt gekend aantal meetwaarden. Dit wil 

zeggen dat de voortschrijdende beschrijvende variabele berekend wordt op basis van uitsluitend de blauwe 

punten. De rode punten komen overeen met een normoverschrijding. In dit hoofdstuk worden enkele 

analyses uitgelicht en toegelicht. 

 

Uit deze finale test kan besloten worden dat de voorgestelde methodiek toepasbaar is voor het vaststellen 

van een aangepaste meetfrequentie voor zelfcontrole van ingedeelde inrichtingen. 
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Afbeelding 7.1 Meetreeks ‘2_water_BOD’, export 2022-02-04. De lopende bijschrijvende variabele is bij elk evaluatiemoment groter 

dan 75 % van de norm. Daardoor kan er niet worden afgebouwd en blijft de gehele meetperiode de 

basismeetfrequentie gelden. 

 

 
 

 

Afbeelding 7.2 Meetreeks ‘2_water_TP’, export 2022-02-04. De dalende trend in de meetwaarden zorgt voor stapsgewijze verlaging 

van de meetfrequentie. Bij de eerste evaluatie kan de meetfrequentie met één stap verlaagd worden ten 

opzichte van de basismeetfrequentie. Niet kort daarna kan er met nog eens stap worden afgebouwd, 

doordat de relatief hogere meetwaarden van in het begin minder hard doorwegen. Op het einde van de 

weergegeven meetreeks daalt de lopende bijschrijvende variabele nog verder, waardoor de 

meetfrequentie afneemt naar tweemaandelijks. 
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Afbeelding 7.3 Meetreeks ‘4_water_BZV’, export 2022-02-04. Gezien de maandelijkse basismeetfrequentie duurt het vrij lang 

alvorens er een eerste evaluatie plaatsvindt. Omdat de lopende bijschrijvende variabele voldoende ver 

onder de norm ligt, kan de meetfrequentie met twee stappen worden verlaagd.  

 

 
 

 

Afbeelding 7.4 Meetreeks ‘4_water_TP’, export 2022-02-04. De beginperiode bevat normoverschrijdingen. Daarom mag tijdens het 

eerste evaluatiemoment niet van de basismeetfrequentie afgeweken worden. Wanneer de dalende trend 

aanhoudt, zal de meetfrequentie bij de volgende jaarlijkse evaluatie vermoedelijk met één stap verlaagd 

kunnen worden ten opzichte van de basismeetfrequentie.  
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Afbeelding 7.5 Meetreeks ‘7_water_ZS’, export 2022-02-04. Bij het eerst mogelijke evaluatiemoment mag er niet van de 

basismeetfrequentie worden afgeweken. Op geen enkel moment gedurende het daaropvolgende jaar, en 

evenmin op het moment van de jaarlijkse herevaluatie, daalt de lopende bijschrijvende variabele 

voldoende om in aanmerking te komen voor het afbouwen van de meetfrequentie. Pas vanaf ongeveer 

maart 2020 wegen de eerdere normoverschrijdingen minder door waardoor de meetfrequentie met één 

stap verlaagd kan worden ten opzichte van de basismeetfrequentie. Echter zorgt een herevaluatie op het 

einde van de meetreeks, ten gevolge van een normoverschrijding, dat de basismeetfrequentie opnieuw 

moet worden aangenomen.  

 

 
 

 

Afbeelding 7.6 Meetreeks ‘8_water_pyreen’, export 2022-02-04. Bij de eerste evaluatie is de lopende bijschrijvende variabele laag 

genoeg om de meetfrequentie met 4 stappen te verlagen ten opzichte van de basismeetfrequentie. Een 

jaarlijkse meetfrequentie kan niet worden bereikt vanaf een maandelijkse basismeetfrequentie, aangezien 

de maximale reductie vier stappen bedraagt ten opzichte van de basismeetfrequentie. 
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Afbeelding 7.7 Meetreeks ‘9_water_chloride’, export 2022-02-04. Gezien de lage basismeetfrequentie vindt de eerste evaluatie pas 

plaats op het einde van de meetreeks. Ook na deze evaluatie blijft de basismeetfrequentie behouden, 

omdat de lopende bijschrijvende variabele net boven de toetswaarde van ‘0,75 x EGW’. Hierdoor kan de 

meetfrequentie niet worden afgebouwd. 

 

 
 

 

Afbeelding 7.8 Meetreeks ‘12_water_Co’, export 2022-02-04. Bij het eerste keer doorlopen van het afbouwschema kan de 

basismeetfrequentie met drie stappen verlaagd worden. Bij de eerste herevaluatie (midden 2016) blijft de 

verlaagde meetfrequentie behouden. Een jaar later (midden 2017), kan er één stap minder afgebouwd 

worden ten opzichte van de basismeetfrequentie. Hoewel de lopende P90 vanaf medio 2018 stijgt, merk 

wel op dat deze nog aanzienlijk onder de norm ligt, is een herevaluatie pas verplicht na één jaar. Vanaf 

eind 2018 is de lopende beschrijvende variabele zodanig gestegen, dat de meetfrequentie slechts met één 

stap kan worden afgebouwd ten opzichte van de basismeetfrequentie. 
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Afbeelding 7.9 Meetreeks ‘12_water_ZS’, export 2022-02-04. Bij de eerste evaluatie kan de basismeetfrequentie met twee stappen 

worden afgebouwd. Aan het einde van de meetreeks is er plots een sterke stijging van de meetwaarden. 

Aangezien er zeker geen sprake is van een normoverschrijding en er nog geen jaar verstreken is, wordt de 

meetfrequentie voorlopig nog niet aangepast.  

 

 
 

 

Afbeelding 7.10 Meetreeks ‘14_lucht_KWS’, export 2022-02-04. Na de eerste evaluatie kan de meetfrequentie met één stap worden 

verlaagd ten opzichte van de basismeetfrequentie. Op basis van de gekende meetwaarden (blauwe 

punten) is er in het daaropvolgende jaar nergens sprake van een normoverschrijding. Een half jaar na de 

eerste herevaluatie wordt er een normoverschrijding vastgesteld. De lopende bijschrijvende variabele blijkt 

zodanig toegenomen te zijn dat de basismeetfrequentie opnieuw moet worden aangenomen. Dit blijft het 

geval gedurende de rest van de meetreeks. 
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Afbeelding 7.11 Meetreeks ’20_lucht_concentratie stof-droogtr A’, export 2022-02-04. Hoewel de drie metingen ruimschoots 

onder de normlijn liggen, zijn er te weinig metingen (het minimum aantal is 4) en is de meetperiode te 

kort (minimale meetperiode is 1 jaar) om het afbouwschema te initiëren. Hierdoor heeft er nog geen 

evaluatiemoment kunnen plaatsvinden. 
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CONCLUSIE 

 

De Vlaamse milieuwetgeving, VLAREM, legt in het kader van zelfcontrole water en lucht voor verschillende 

parameters een (minimale) meetverplichting op aan exploitanten van zowel niet-GPBV als GPBV-inrichtingen. 

Voor de niet-GPBV-inrichtingen zijn de meetverplichtingen bepaald in VLAREM II. De verplichtingen die 

gelden voor GPBV-inrichtingen, vinden hun oorsprong in de Europees opgestelde BBT-conclusies en zijn op 

Vlaams niveau vertaald in VLAREM III.  Onder bepaalde omstandigheden laten de wetgeving en de BBT-

conclusies echter toe om de meetfrequentie af te bouwen. De bepalingen waaronder een meetfrequentie 

kan worden afgebouwd, hebben meestal betrekking op het aantonen dat de emissieniveaus voldoende 

stabiel zijn. Nu is het zo dat de afdelingen Handhaving en GOP van het Departement Omgeving vaststellen 

dat de criteria ter beoordeling van de stabiliteit van een emissie niet eenduidig bepaald zijn.  

 

Met de bedoeling om meer duidelijkheid te scheppen, is er een studie uitgevoerd waarbij er enerzijds een 

algemeen geldend, breed inzetbaar en onderbouwd beoordelingskader gedefinieerd wordt voor het 

beoordelen van de stabiliteit van emissies en anderzijds een afbouwmethodiek ter bepaling van een 

betrouwbare doch (economisch) haalbare meetfrequentie uitgewerkt wordt. 

 

Aan het begin van de studie zijn er twee werksessies georganiseerd waarin experten uit beide afdelingen de 

toepassing van de huidige afbouwschema’s en handhaving hebben toegelicht. Ook de aandachtspunten, 

ondervonden tekortkomingen en grijze zones zijn aan bod gekomen. Bij de uitwerking van het nieuwe 

beoordelingskader is getracht om hier maximaal rekening mee te houden.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de stabiliteit van emissies, in functie van een mogelijke afbouw van 

de meetfrequentie, is het noodzakelijk om een evaluatie te maken van een meetreeks en aldus niet enkel de 

laatste meetwaarde te beschouwen. 

 

Wat de te beschouwen meetreeks betreft, is het aangewezen om de meetwaarden van de laatste 12 

maanden (en in uitzonderijke gevallen de laatste 24 maanden) te beschouwen. Voor het “samenvattend 

beschrijven” van de meetreeks, dragen voortschrijdende percentielen duidelijk de voorkeur boven een 

combinatie van voortschrijdend gemiddelde en standaarddeviatie. De argumenten hiervoor zijn: 

- de berekening van een percentielwaarde is handiger en eenvoudiger dan de berekening van de som van 

het gemiddelde en een aantal keer de standaarddeviatie (b.v. µ + 1,65σ); 

- piekvariabiliteit wordt beter gevat; 

- lage uitschieters hebben een beperkte invloed op de percentielen, hetgeen goed is voor de toetsing ten 

opzichte van de emissiegrenswaarde; 

- meetwaarden gerapporteerd als ‘< DL’ (detectielimiet) zorgen, in tegenstelling tot de berekening van 

een gemiddelde, zelden voor problemen bij de berekening van percentielen; 

- in VLAREM is het gebruik van percentielwaarden reeds courant. Zo zijn een groot aantal van de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewaarde bepaald als een 90-percentielwaarde (bijvoorbeeld: CZV, 

BZV, chloriden, …). 

 

Na het bepalen van de beschrijvende variabele, zijn de beoordelingscriteria inzake de stabiliteit (ten opzichte 

van de emissiegrenswaarde) en het afleiden van een te verantwoorden meetfrequentie vastgelegd. Er is 

hierbij niet enkel gezocht naar criteria die aangeven of een meetreeks ‘statistisch stabiel’ is, maar wel naar 

criteria op basis waarvan een meetfrequentie kan worden vastgesteld die voldoende inzicht biedt in de 

werkelijke emissies én (economisch) werkbaar is voor de exploitant. Afbouwen van de meetfrequentie is 
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mogelijk wanneer de meetreeks gedurende een langere periode eenzelfde karakter vertoond en hierbij 

voldoende laag onder de norm ligt. Het besluit om de meetfrequentie af te bouwen, is dan ook gebaseerd 

op de verhouding tussen de beschrijvende variabele en de toetswaarde (= fractie van emissiegrenswaarde of 

lozingsnorm). In de beoordeling wordt ook rekening gehouden met eventuele normoverschrijdingen, 

aangezien deze mogelijks wijzen op een (blijvende) verandering van het karakter van de meetreeks en dus 

op de noodzaak om maatregelen (opnieuw verhogen van de meetfrequentie) te nemen. 

 

Er is gekozen voor een afbouwschema waarbij één voor de meetreeks berekende percentielwaarde getoetst 

wordt aan verschillende fracties (a, b, c, d) van de emissiegrenswaarde of lozingsnorm. Op basis van de 

uitgevoerde analyses en ‘expert judgement’ is de 90-percentielwaarde (P90) gekozen als beschrijvende 

variabele. Een kanttekening van de P90 is wel dat deze pas zeggingskracht krijgt bij 11 of meer 

meetwaarden. Voor de lagere meetverplichtingen (minder dan maandelijks) wordt dit minimum aantal 

meetwaarden niet gehaald. Daarom wordt de maximale waarde van een meetreeks toegepast als 

beschrijvende variabele wanneer de meetreeks niet het minimaal aantal meetwaarden telt.  

 

De toetswaarden bepalen of een bedrijf de meetfrequentie van een parameter met één, twee, drie dan wel 

vier stappen kan verlagen ten opzichte van de basismeetfrequentie. Zodus zijn er vier logische en 

gemakkelijk hanteerbare fracties gedefinieerd. Dit resulteert in volgende afbouwstappen, waarbij de 

beschrijvende variabele telkens vergeleken wordt met een andere toetswaarde: 

- P90 of maximum ≤ 10 % van de norm: meetfrequentie mag met vier stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 25 % van de norm: meetfrequentie mag met drie stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 50 % van de norm: meetfrequentie mag met twee stappen worden verlaagd ten 

opzichte van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum ≤ 75 % van de norm: meetfrequentie mag met één stap worden verlaagd ten opzichte 

van de basismeetfrequentie; 

- P90 of maximum > 75 % van de norm: meetfrequentie kan niet worden afgebouwd. De 

basismeetfrequentie blijft behouden. 

 

De nieuw uitgewerkte afbouwprincipes zijn onderworpen aan een juridische toets, dewelke is opgedeeld in 

twee delen. Het eerste deel betreft juridische elementen die werden getoetst, maar waarvoor er geen 

verdere actie nodig is. Het tweede deel bespreekt de juridische aandachtspunten. Dit zijn de elementen 

waarvoor mogelijks wel verdere actie vereist is. Het gaat dan over de milieueffectenrapportage voor plannen 

en programma’s, de conformiteit met de Richtlijn Industriële Emissies en het Rechtszekerheidsbeginsel. Met 

deze elementen moet rekening gehouden worden bij de uiteindelijke implementatie in VLAREM. 

 

De voorgestelde methodiek werd getest op 139 werkelijke meetreeksen. Uit deze finale test kan besloten 

worden dat de voorgestelde methodiek toepasbaar is en aan de vereiste criteria voldoet voor het vaststelling 

van een aangepaste meetfrequentie voor zelfcontrole van ingedeelde inrichtingen. 
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SUMMARY 

 

The Flemish environmental legislation, VLAREM, obliges certain categories of (industrial) exploitations to 

monitor their emissions with a specified basic frequency. The purpose of this monitoring is to check whether 

the emission limit values are complied. Nevertheless, (industrial) exploitations have the opportunity to 

reduce the monitoring frequency within the self-controlling programme if their emissions are sufficiently 

stable. However, a clear definition of ‘sufficiently stable emissions’ is currently missing in VLAREM. Therefore, 

a call was launched to first, formulate a definition of sufficiently stable, and then, translate it into a usable 

‘reduction scheme’. To ensure the quality, the definition and schedule must be both statistically and legally 

reasoned.  

 

Witteveen+Bos has worked-out a method starting from different elements, which are finally brought 

together to obtain the reduction scheme, keeping the ‘sufficiently stable emissions’ definition in mind. The 

first element is the measuring frequency. Currently, the monitoring reduction steps mentioned in VLAREM 

(basic frequency/4, basic frequency/2) result in illogical monitoring frequencies (e.g. a daily frequency 

becomes ‘every two days’). These illogical monitoring frequencies are unpractical to schedule for both the 

exploitation as the executing laboratory. Therefore, the idea is to use the fixed frequencies that are applied 

throughout VLAREM (daily, weekly, half-monthly, monthly, bimonthly, three-monthly, four-monthly, six-

monthly and yearly). Monitoring frequencies can only vary between these defined possibilities.  

 

The second element is about the number of monitoring results that have to be considered in order to 

evaluate the stability of the emissions. Contrary to the current approach in two of the three reduction 

schematics in VLAREM, the conviction is that stability of emissions cannot be evaluated based on the last 

measurement only. The constant jumping back and forth of the monitoring frequency makes measurements 

practically unfeasible/achievable. And second, the measurements from the past are the only known 

information. Therefore, more than one measurement result should be used to estimate the probability that 

the next monitoring result will exceed the norm value. The choice was made to look 12 months back (and in 

exceptional cases 24 months), as a midway between following up on exceedances from the past, without the 

exploitation having to ‘pay for it’ for a very long time, and the inclusion of the seasonal variation. It also 

makes sure that companies can benefit from their efforts to reduce the emission (e.g. investment in air 

treatment techniques). 

 

The following element is about the so called descriptive variable. Now the dataset to be evaluated (namely 

monitoring results of the last 12, and exceptional 24, months) has been determined, a descriptive variable 

should be selected. Percentiles, and more specific the 90-percentile (P90) proved to be the better choice 

compared to average and standard deviation. First of all, calculating percentiles is easy. Secondly, the 

influence of a one-time extreme high value or (several extreme) low values on the calculated value is limited. 

This is a good thing, as it is not the intention to limit exploitations in their ‘reduction possibilities’ based on 

just one (extreme) higher value. Also, the (extreme) lower values are less interesting, as the aim is to 

determine whether the emissions structurally comply the emission limit value and not to see ‘how low they 

can go’. Speaking about the lower values, a big advantage of the P90 is that as ‘< DL’ (= lower than 

detection limit) reported monitoring values only pose a calculation problem in the exceptional case where 

more than 90 % of the values is ‘< DL’. For the record, legally speaking, a monitoring value ‘< DL’ means that 

the pollutant is absent. Why P90 and no other percentiles such as P99 or P75? To calculate higher 

percentiles, a to large number of measurement values is needed (P99 = 101, P95 = 21). This number of 

measurements can only be reached at high measuring frequencies, but the entire method is about reducing 
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the measuring frequency. On the other hand, applying lower percentiles (e.g. P75), means that a too large 

part of the higher values is ignored. To calculate P90, 11 monitoring results are required. When looking back 

12 months, this number of monitoring results is reached for the measuring frequencies starting from 

monthly. For the lower frequencies, resulting in only 10 or less values, the maximum of the dataset will be 

applied as back-up descriptive variable. 

 

The fourth and last element considers the assessment of the stability level and the coupled reduction 

possibilities. Regardless the basic monitoring frequency of the exploitation, the maximal reduction is four 

steps and the minimal frequency is annually. This means we need to move away from the system where a 

company can switch from monitoring to documented ‘working practices’. The reduction steps follow the 

fixed frequencies as explained in the first element. In order to determine the number of reduction steps 

allowed, the stability level is evaluated according to four assessment values (= fraction of the emission limit 

value). Out of practical reasons, the fractions are determined as rounded numbers (75 %, 50 %, 25 % and 10 

%). Every assessment value corresponds to a certain exceedance probability (= the chance that the following 

monitoring result exceeds the emission limit value, based on the monitoring results of the previous 12 

months) which has been assessed as acceptable. If the descriptive variable is lower than 75 % but higher 

than 50 % of the emission limit value, the monitoring frequency can be reduced with one step relative to the 

basic monitoring frequency. If the descriptive variable is lower than 50 % but higher than 25 % of the 

emission limit value, the monitoring frequency can be reduced with two steps relative to the basic 

monitoring frequency, and so on. The reduction of four steps, with descriptive variable lower than 10 % of 

the emission limit value, is added for exceptional situations in which a certain component is in fact 

(practically) absent in the emissions of a particular exploitation. 

 

The explained elements above are combined in a reduction scheme which can easily be applied by both 

exploitations as environmental inspectors. Some final remarks: 

- a starting criteria is defined to ensure a exploitation initially executed a sufficient number of 

measurements according to the basic monitoring frequency in order to have a clear view of the actual 

emissions; 

- once a exploitation applies the reduction scheme, an annual reassessment must be carried out; 

- detecting an exceedance of the emission limit value triggers the reassessment immediately; 

- at each reassessment, all of the known monitoring results (= all monitoring results determined under 

accreditation) from the past 12 months (and in exceptional cases 24 months) have to be taken in account 

when calculating the descriptive variable; 

- the fact that all measurements determined under accreditation must be taken into account, shall in no 

case exempt an exploitation from the obligation to carry out measurements according to the applicable 

monitoring frequency; 

- the measurement error can only be taken into account when assessing an exceedance of the emission 

limit value (in accordance with the definition in VLAREM), not in calculating the descriptive variable; 

- all exploitations who already reduced the monitoring frequency based on the current schematics, are 

obligated to start executing monitoring according to their basic monitoring frequency within 12 months 

after implementation of the new scheme in order to fulfil the starting criteria; 

- companies can be excluded from the reduction scheme by the authorities through the special permit 

conditions. On the other hand, companies can apply for a derogation to be exempted from performing 

monitoring on an irrelevant parameter; 

- for the reduction of continuous monitoring, measurement results should be considered as daily 

measurements. The daily average value can be determined from the valid hourly or half-hourly average 

values. 

 

The newly developed reduction scheme has been subjected to a legal review, which is divided into two parts. 

The first part concerns legal elements for which no further action is required. The second part discusses the 

legal points of attention. These are the elements that may require further action. It concerns the 

environmental impact assessment of plans and programs, the conformity with the Industrial Emissions 

Directive and the principle of legal certainty. These elements must be taken into account in the final 

implementation in VLAREM. 
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Bijlage Voorkomen van stabiele emissies in BREF’s en VLAREM III

BREF BREF

Artikel
in
VLAREM

Secto
r

deelaspect verwijzin
g

BBT Opmerking basis
meetfrequentie
(minimaal)

maximaal af te
bouwen tot

Formulering

3.1.2.14 IS processen voortdurend en
online aan te kunnen
passen en te
optimaliseren, om een
stabiele en vlotte
verwerking te waarborgen

3.1.6.5.1 IS energie in artikel De hoogoven werkt vlot,
continu en stabiel om
emissies tot een minimum
te beperken en de kans op
ladingverliezen te
verminderen.

3.4.3.2 CLM processturi
ng

in artikel BBT3 tot een vlot en stabiel
ovenproces te komen

3.4.3.5 CLM processturi
ng

in artikel BBT5.b Kritieke
procesparameters,...
worden continu
gemonitord en stabiel
gehouden

3.4.4.2 CLM processturi
ng

in artikel BBT30 / / tot een vlot en stabiel
ovenproces te komen

3.4.4.5 CLM processturi
ng

in artikel BBT32.
b

/ / Kritieke
procesparameters,...
worden continu
gemonitord en stabiel
gehouden

3.4.5.3 CLM processturi
ng

in artikel BBT55.
b

/ / Kritieke
procesparameters,...
worden continu
gemonitord en stabiel
gehouden

3.7.6.3 REF lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 4 om de zes
maanden

/ In
de omgevingsvergunning
voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of
activiteit kan afwijking
verleend worden van deze
monitoringfrequenties als
de gegevensreeksen
duidelijk een toereikende
stabiliteit aantonen

3.7.10.2 REF lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 4 jaarlijks of om de
zes maanden

/ In de
omgevingsvergunning
voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of
activiteit kan afwijking
verleend worden van deze
monitoringfrequenties als
de gegevensreeksen
duidelijk een toereikende
stabiliteit aantonen.

3.9.3.2 CWW water in
voetnoot
bij tabel

BBT 4 dagelijks;
maandelijks
(afhankelijk van
parameter)

/ De monitoringfrequenties
kunnen worden aangepast
indien de gegevensreeksen
duidelijk een toereikende
stabiliteit aantonen.

3.10.2.4.1 NFM processturi
ng

in artikel BBT3 / / wordt een stabiel proces
gewaarborgd
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niet
omgeze
t

NFM water niet
omgezet

BBT 16 Voetnoot 1 behorende
bij de tekst wordt niet
opgenomen, dit wordt
al opgevangen door
het
controlemeetprogram
ma in bijlage 4.2.5.2
bij titel II van het
VLAREM. Het gebruik
van het
controlemeetprogram
ma in titel III van het
VLAREM wordt verder
bepaald in artikel 2.3.1
van titel III van het
VLAREM.

maandelijks / formulering in BBT-
conclusies:  De
monitoringfrequenties
kunnen worden aangepast
indien de gegevensreeksen
duidelijk een voldoende
stabiliteit aantonen.

3.12.2.4.
2

LCP Lucht in artikel BBT 4 bij toepassing SCR
techniek

continu jaarlijks Indien SCR wordt
toegepast, is een minimale
monitoringfrequentie van
eenmaal per jaar mogelijk,
mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn.

3.12.3.1.7 LCP Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 4 om de drie
maanden

jaarlijks (6m in
VLAREM)

Mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn, kunnen de
periodieke metingen
worden uitgevoerd bij
iedere wijziging in de
brandstof- en/of
afvalstofeigenschappen
die van invloed kan zijn
op de emissies, maar in elk
geval ten minste eenmaal
per jaar.

3.12.3.2.9 LCP Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 4 jaarlijks bij iedere wijziging in
de
brandstofeigenschapp
en die van invloed
kan zijn op de
emissies

als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus door
het lage kwikgehalte van
de brandstof voldoende
stabiel zijn

3.12.7.2 LCP processturi
ng

in artikel BBT 60 ifv algemeen
milieuprestaties

/ / stabiele
verbrandingsomstandighe
den worden
gewaarborgd door

3.13.2.3.5 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT1 Eenmaal per drie
maanden

eenmaal per zes
maanden

als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.2.4.1 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT1 bij SCR of SNCR Eenmaal per drie
maanden

eenmaal per zes
maanden

als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.2.4.1 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 bij SCR of SNCR maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.2.5.1 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 bij thermische
oxidator

maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.2.6.6 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.6.1.2 LVOC Lucht in artikel BBT2 maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.7.2.6 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 maandelijks of om
de zes maanden

eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

27

3.13.8.2.4 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.10.2.
4

LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 maandelijks of om
de zes maanden

eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.11.1.4 LVOC Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT2 maandelijks of om
de zes maanden

eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.13.12.1.
2

LVOC Lucht in artikel BBT2 maandelijks eenmaal per jaar als wordt aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn

3.14.2.3.3 WT water in
voetnoot
bij tabel

BBT 7 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder

3.14.3.2.5 WT energie in artikel BBT 28 beperken start/stop De energie-efficiëntie 
wordt verhoogd door de
shreddervoeding stabiel te
houden.

3.14.3.3.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.3.4.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.3.5.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.4.1.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.4.3.2 WT processturi
ng

in artikel BBT 38 monitoringssysteem / / voor een stabiele werking
van vergisters te zorgen

3.14.5.2.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.5.3.4 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.5.4.2 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.5.5.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.5.6.3 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.
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3.14.5.7.2 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.5.8.2 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

3.14.6.4 WT Lucht in
voetnoot
bij tabel

BBT 8 / mits is aangetoond dat de
emissieniveaus voldoende
stabiel zijn en na
goedkeuring door de
toezichthouder.

FDM water voetnoot BBT4 dagelijks maandelijks Indien is aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn, kan
een lagere
monitoringfrequentie
worden vastgesteld, maar
in ieder geval ten minste
eenmaal per maand

FDM lucht voetnoot BBT5 maandelijks of om
de zes maanden

jaarlijks Indien is aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn, kan
een lagere
monitoringfrequentie
worden vastgesteld, maar
in ieder geval ten minste
eenmaal per jaar.

WI lucht voetnoot BBT4,
(4)

continu om de zes maanden De continue meting van
HF mag door periodieke
metingen met een
minimale frequentie van
om de zes maanden
worden
vervangen, indien is
aangetoond dat de
emissieniveaus van HCl
voldoende stabiel zijn.

WI lucht voetnoot BBT4,
(5)

continu om de zes maanden Voor installaties waar
afval met een bewezen
laag en stabiel
kwikgehalte (bv.
monostromen van afval
met een gecontroleerde
samenstelling) wordt
verbrand, mag de continue
monitoring van emissies
worden vervangen door
een langdurige
bemonsteringsperiode (er
is geen EN-norm
beschikbaar voor de
langdurige bemonstering
van Hg) of door periodieke
metingen met een
minimale frequentie van
om de zes maanden. In dat
laatste geval is EN 13211 de
desbetreffende norm.

WI lucht voetnoot BBT4,
(7)

maandelijks geen monitoring Indien is aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn, is
de monitoring niet van
toepassing.
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WI water voetnoot BBT6 maandelijks om de zes maanden Indien is aangetoond dat
de emissies voldoende
stabiel zijn, volstaat een
monitoringfrequentie van
minimaal om de zes
maanden

WI processturi
ng

BBT30 BBT techniek / / stabiele
verbrandingsomstandighe
den waarborgen

WI lucht voetnoot BBT30 BBT-GEN / geen BBT-GEN Indien is aangetoond dat
de emissieniveaus
voldoende stabiel zijn, is
het BBT GEN niet van
toepassing

WI lucht voetnoot BBT31 BBT-GEN / / Het BBT GEN voor een
langdurige
bemonsteringsperiode kan
van toepassing zijn voor
afvalverbrandingsinstallati
es met een bewezen laag
en stabiel kwikgehalte (bv.
monostromen van afval
met een gecontroleerde
samenstelling)

STS lucht voetnoot
bij tabel

BBT11 goedgekeurde BREF,
maar nog niet
gepubliceerd.
Omzetting lopende

jaarlijks om de drie jaar In the case of a TVOC load
of less than 0.1 kg C/h, or
in the case of an unabated
and stable TVOC load
ofless than 0.3 kg C/h, the
monitoring frequency may
be reduced to once every
3 years or the
measurementmay be
replaced by calculation
provided that it ensures
the provision of data of
an equivalent
scientificquality

STS water voetnoot
bij tabel

BBT12 goedgekeurde BREF,
maar nog niet
gepubliceerd.
Omzetting lopende

maandelijks om de drie maanden The monitoring frequency
may be reduced to once
every 3 months if the
emission levels are proven
to besufficiently stable.

STS grondwater in artikel
(hoofdin
g tabel)

BBT44 goedgekeurde BREF,
maar nog niet
gepubliceerd.
Omzetting lopende

om de zes
maanden

om de twee jaar The monitoring frequency
may be reduced to once
every 2 years based on a
risk assessment or if
pollutant levels are proven
to be sufficiently stable
(e.g. after a period of 4
years).

WGC lucht voetnoot
bij tabel

BBT8 draft 1 jaarlijks om de drie jaar The minimum monitoring
frequency may be reduced
to once every three years
if the emission levels are
proven tobe sufficiently
stable.

WGC lucht voetnoot
bij tabel

BBT8 draft 1 om de zes
maanden

jaarlijks The minimum monitoring
frequency may be reduced
to once every year if the
emission levels are proven
to be sufficiently stable.

WGC lucht voetnoot
bij tabel

BBT26 draft 1 om de zes
maanden

jaarlijks The minimum monitoring
frequency may be reduced
to once every year if the
emission levels are proven
to besufficiently stable.
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WGC lucht voetnoot
bij tabel

BBT33 draft 1 jaarlijks om de drie jaar The minimum monitoring
frequency may be reduced
to once every three years
if the emission levels are
proven tobe sufficiently
stable

FMP lucht voetnoot
bij tabel

BBT4 final draft jaarlijks om de drie jaar If the emission levels are
proven to be sufficiently
stable, a lower monitoring
frequency can be adopted
but in any case at least
once every 3 years.

FMP water voetnoot
bij tabel

BBT5 final draft wekelijks/maandelij
ks

om de drie maanden (2) Monitoring frequencies
may be reduced to once
every 3 months if the
emission levels are proven
to be sufficiently stable.

FMP water voetnoot
bij tabel

BBT5 final draft wekelijks/maandelij
ks

/ (3) In the case of batch
discharge less frequent
than the minimum
monitoring frequency,
monitoring is carried out
once per batch.

FMP water voetnoot
bij tabel

BBT5 final draft maandelijks / (6) In the case of an
indirect discharge to a
receiving water body, the
monitoring frequency may
be reduced if the
downstream waste water
treatment plant is
designed and equipped
appropriately to abate the
pollutants concerned.

FMP lucht voetnoot
bij tabel

BBT4 final draft / / To the extent possible, the
measurements are carried
out at the highest
expected emission state
under normal operating
conditions.
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1 INLEIDING 

 

Zoals beschreven in het Plan van Aanpak van het project ‘Beoordelingskader stabiele emissies’, werd er een 

digitale werksessie gehouden met experten op het gebied van water en lucht werkzaam binnen de 

Afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving.  

 

Het doel van de werksessies is inzicht krijgen in de manier waarop de neergeschreven regelgeving inzake 

stabiele emissies in de praktijk toegepast en geïnterpreteerd wordt. De werksessie focust op de 

praktijkervaringen van de toezichthouders over hoe de handhaving van het begrip ‘stabiele emissies’ in zijn 

werk gaat, welke aspecten goed werken, waar men momenteel op vastloopt betreffende de afbouwschema’s 

van VLAREM II / VLAREM III, etc. Gezien de verschillen in wetgeving, parameters en experten tussen de 

domeinen lucht en water, wordt er een afzonderlijke sessie georganiseerd voor beide aspecten. Per 

werksessie werden 3 à 4 toezichthouders uitgenodigd (Afdeling Handhaving) en 1 medewerker van de 

Afdeling GOP. 
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Ter voorbereiding van de werksessie werd aan de deelnemers per mail een vragenlijst (TCN-01 

Voorbereiding werksessie ‘Beoordelingskader stabiele emissies’) bezorgd. Tijdens de werksessie werd de 

vragenlijst overlopen en konden de deelnemers input geven. In het volgende hoofdstuk volgt het verslag 

van de werksessie aan de hand van de vragenlijst. 

 

 

2 VERSLAG WERKSESSIE LUCHT - 11 FEBRUARI 2021 

 

Juridisch kader 

 

1 eventuele bedenkingen (suggesties/tekortkomingen) bij het huidig juridisch kader:  

- ‘level playing field’: zelfde afbouwschema’s voor zowel GPBV als niet-GPBV bedrijven?  

Vanuit de Afdeling GOP gaat de voorkeur uit naar een uniforme aanpak voor GPBV (VLAREM III) en niet-

GPBV bedrijven (VLAREM II) en liefst zelfs eenzelfde afbouwschema voor alle parameters. Hierbij merken 

ze op dat het toepassen van het afbouwschema voor lucht vermeld in bijlage 4.4.4 van VLAREM II (met 

een minimum van 1 meting per jaar) reeds toepasbaar is op alle GPBV bedrijven op basis van de 

algemene bepalingen in artikel 2.3.1 van VLAREM III. De voorkeur voor een uniforme aanpak houdt ook 

in dat het afbouwschema in VLAREM III met betrekking tot de CWW herbekeken/geschrapt kan worden. 

Bij Handhaving West-Vlaanderen zijn er meer vragen met betrekking tot afbouwen voor het aspect water 

dan voor het aspect lucht. Er wordt aangegeven geen voorstander te zijn van een te snelle afbouw en dat 

er duidelijk gesteld moet worden wanneer en hoe een bedrijf de emissiemetingen kan afbouwen. Als dit 

het geval is, kan de invulling volgens hetzelfde schema.  

Wel moet er bij het hanteren van één algemeen schema op worden toegezien dat het geen mogelijkheid 

meer is dat bedrijven stoppen met meten. Dit is met name belangrijk voor de GPBV-bedrijven. In de 

praktijk blijkt namelijk dat het gebruik van werkinstructies niet voldoende garanties biedt op constante 

emissies. Dit geldt ook bij de inzet van zuiveringstechnieken. 

- zijn er op heden grijze zones in de wetgeving die aanleiding geven tot discussies? Zo ja, graag enkele 

specifieke cases 

Vanuit de Afdeling Handhaving komt de vaststelling dat zelfcontroles niet altijd representatief zijn omdat 

er al eens technici van het bedrijf aanwezig zijn met als bedoeling de installatie zo optimaal mogelijk te 

laten werken tijdens de emissiemeting. 

Verder geeft men aan op heden afbouwen enkel toe te laten bij een expliciete vermelding in de sectorale 

voorwaarden naar het controlemeetprogramma opgenomen in bijlage 4.4.4 van VLAREM II en dit voor 

zowel VLAREM II als III. Afdeling GOP vermoedt echter dat het al dan niet opgenomen zijn van een 

expliciete vermelding inzake monitoring toevallig is en dat de algemene voorwaarden wel degelijk 

gelden voor alle sectoren, tenzij er in de sectorale voorwaarden staat dat afbouwen niet mogelijk is. De 

visie van GOP is dan ook dat in principe afbouw van de monitoring voor alle sectoren in de toekomst 

mogelijk moet zijn, mits voldaan aan het principe van “stabiele emissies”. 

Ook werd vermeld dat in het huidige afbouwschema (VLAREM II bijlage 4.4.4) de focus ligt op het feit dat 

de meetwaarde voldoende ver onder de grenswaarde ligt. Bij het vastleggen van nieuwe 

emissiegrenswaarden (sectoraal of bijzondere) is er een tendens om deze meer te laten aansluiten op de 

gemeten waarden. Dit stuit op weerstand bij de bedrijven, omdat ze hierdoor moeilijker hun 

meetfrequenties kunnen afbouwen. 

 

- waar in de wetgeving moeten de afbouwschema’s worden opgenomen: VLAREM II, VLAREM III of 

bijzondere exploitatie voorwaarden?  

De algemene consensus is dat de afbouwschema’s perfect opgenomen kunnen worden in VLAREM II 

mits goede verwijzingen. 

 

 

Huidige handhaving 

 

1 hoe gaat de handhaving van het begrip ‘stabiele emissies’ nu in zijn werk? 

Afdeling Handhaving licht toe dat het begrip ‘stabiele emissies’ enkel voorkomt in de recentere 

hoofdstukken van VLAREM III en dus nog niet in de oudere hoofdstukken. Op basis van de 
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overzichtstabel bij het bestek komt dit begrip pas echt ter sprake vanaf Hoofdstuk 12 van VLAREM III, 

waardoor het nog niet aan de orde is. Zo geldt bijvoorbeeld voor Hoofdstuk 3.12 dat bestaande 

bedrijven uiterlijk op 17 augustus 2021 moeten voldoen. Bijgevolg kan er nog niet op gehandhaafd 

worden. 

Er wordt opgemerkt dat er aandacht moet zijn voor overgangsmaatregelen, aangezien er bedrijven zijn 

met een zelfcontrole programma over reeds 30 jaar. Deze bedrijven hebben reeds afgebouwd. Het zou 

vervelend zijn moesten deze bedrijven weer bij het begin moeten starten. Er zijn collega’s die, bij 

overgang binnen de CWW, bedrijven opleggen om dagelijkse metingen gedurende een maand uit te 

voeren.  

 

2 worden er reeds afbouwprincipes aanvaard? 

Binnen het aspect lucht kan er afgebouwd worden op het gebied van meetfrequenties betreffende een 

specifiek meetpunt, of de beschouwde zijstromen. Beide komen reeds voor. Voor het afbouwen van de 

meetfrequentie wordt er gewerkt volgens het controleprogramma in bijlage 4.4.4 van VLAREM II. Door 

de verschillende partijen werd aangegeven dat het hier logisch zou zijn om niet naar slechts één meting 

te kijken, maar wel naar x-aantal metingen. Voor de zijstromen wordt er gekeken naar het artikel 4.4.4.1 

van VLAREM II. Echter licht Witteveen+Bos toe dat de scope van de opdracht enkel betrekking heeft op 

het begrip ‘stabiele emissies’ en het afleiden van een passende meetfrequentie volgens een 

afbouwschema. De bepaling van de te beschouwen meetpunten op basis van de massastroom (artikel 

4.4.4.1 §6 van VLAREM II) valt hier niet onder. Er wordt dus vertrokken van het gegeven dat er aan een 

bepaald meetpunt gemeten dient te worden. De te beantwoorden vraag is ‘met welke frequentie?’.  De 

opdrachtgever begrijpt dat dit niet echt binnen de geformuleerde scope van de studie valt, maar geeft 

nogmaals aan dat het wel goed zou zijn moest hier toch een uitspraak over gedaan kunnen worden. 

Afhankelijk van de tijdsbesteding en het budget zal hier de mogelijke aandacht aan gegeven worden. 

 

3 hoe en in welke mate wordt de toegepaste meetfrequentie gecontroleerd? Betreft dit een oefening in 

Excel? 

Volgens Handhaving Antwerpen wordt tijdens de GPBV-controle de Excel met meetresultaten van de 

afgelopen twee jaar bekeken. Steekproefsgewijs worden er ook enkele meetrapporten opgevraagd om te 

controleren of de resultaten overeenkomen. Bij een (zeer) beperkt aantal emissiepunten kan zonder Excel 

gewerkt worden en volstaat het om de opgevraagde meetverslagen te bekijken en te evalueren. 

 

4 worden er grijze zones vastgesteld ten gevolge van onduidelijkheden in VLAREM die aanleiding 

geven tot discussies met de exploitant? Zo ja, graag enkele specifieke cases. 

Volgende zaken werden aangehaald: 

· in de wetgeving staat niets over het al dan niet in rekening brengen van de meetfout op het 

meetresultaat bij het afbouwen. Bedrijven springen hier vaak nogal creatief mee om en trachten de 

meetfout eveneens toe te passen bij het bepalen van de grensmassastroom e.d.. 

Het idee volgens Handhaving is om de meetfout enkel in rekening te brengen bij het toetsen aan de 

norm en dus niet bij het bepalen van de massastroom of het doorlopen van het afbouwschema met 

betrekking op de meetfrequentie. Dit moet duidelijk aangegeven worden; 

· Art. 4.4.4.1, paragraaf 6 in VLAREM II: hierin wordt aangegeven dat continu metingen onder bepaalde 

voorwaarden vervangen kunnen worden door periodieke metingen. Zowel Nele Vanassche als Kris 

De Wree hebben discussies gehad betreffende dit artikel. Na afloop van de werksessie werd het 

betreffende mailverkeer bezorgd aan de deelnemers van de werksessie om de discussie te kaderen. 

Op aangeven van de opdrachtgever werd dit mailverkeer niet opgenomen in het verslag.  

· het is moeilijk in te schatten wanneer een aanpassing aan de installatie voldoende groot is en een 

effect heeft op de emissie (eveneens vermeld in Art. 4.4.4.1, paragraaf 6 in VLAREM II). 

 

Witteveen+Bos merkt op dat voorwerp deze studie enkel betrekking heeft op het afleiden van 

minimale/aanvaardbare meetfrequentie vertrekkende van het begrip stabiele emissies. Het afleiden of een 

bepaald meetpunt al dan niet gemeten moet worden valt niet binnen de scope. De discussie betreffende Art. 

4.4.4.1, paragraaf 6 in VLAREM II betreffende het al dan niet weglaten van bepaalde zijstromen wordt 

bijgevolg niet beschouwd binnen deze studie, maar toont wel aan dat er nog bepaalde onduidelijkheden 

heersen. 
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(Afbouwen) meetfrequenties 

 

1 hoe vaak worden de afbouwschema’s effectief toegepast?  

Het is moeilijk om hier een cijfer op te plakken. Algemeen worden afbouwschema’s weinig toegepast. 

Als voorbeeld haalde Kris De Wree BASF aan. In totaal zijn er 60 geleide emissiepunten, waarvan 56 

gelinkt aan productie-installaties en 4 aan energieopwekking (stoomketels). Deze 60 punten behoren bij 

een 18-tal verschillende installaties. Van de 56 geleide punten gelinkt aan productie, horen er een 26-tal 

bij de steamcracker. 

Al deze 60 punten worden gemeten, continu of periodiek. De deskundige lucht bij BASF schat dat er op 

ongeveer 5 % van deze punten een afbouwschema wordt toegepast (dus in absolute cijfers 3 

emissiepunten). 

 

Een luchtemissiemeting door een erkend labo heeft meestal een bepaalde vaste kost. Voor een meting 

van bijvoorbeeld het pakket ‘verbrandingsemissies’, neemt de kost niet toe wanneer er naast de in-line 

NOx meting ook SOx en CO metingen worden uitgevoerd. Bijgevolg laten bedrijven vaak alle polluenten 

meten, terwijl er voor bepaalde afgebouwd zou kunnen worden.  

 

Er zijn ook bedrijven die meer meten dan verplicht omdat ze bijvoorbeeld over een eigen labo 

beschikken. Een probleem dat zich wel eens stelt is dat er bijvoorbeeld een overschrijding van de 

grensmassastroom wordt vastgesteld tijdens een niet verplichte meting. Moet het bedrijf deze 

overschrijding melden en kan deze leiden tot een meetverplichting? Of kan/moet dit meetresultaat niet 

meegenomen worden aangezien het voorkomt uit een “vrijwillige” meting? 

 

2 in welke mate wisselen bedrijven tussen meetfrequenties? Volgens het afbouwschema in VLAREM II 

en VLAREM III art. 3.9.3.2 kan dat dagelijks tot wekelijks variëren;  

De algemene indruk is dat bedrijven niet vaak variëren in meetfrequentie. Dit komt doordat in de praktijk 

de meetfrequentie, als die al geëvalueerd wordt, meestal slechts één keer per jaar geëvalueerd wordt. 

 

3 is het wenselijk om een minimale duurtijd per meetfrequentie vast te stellen?  

Afgaande op wat er nu reeds gebruikelijk is, lijkt een jaarlijkse evaluatie haalbaar. Ook al is het in principe 

conform het huidige afbouwschema toegestaan, lijkt het voor GOP en handhaving geen goed idee om 

op basis van 1 meetwaarde (i.e. de laatste meetwaarde) de meetfrequentie te wijzigen.  

 

Handhaving geeft aan dat, in tegenstelling tot het beperkt toepassen van het afbouwschema, bedrijven 

in veel gevallen moeite doen om (al dan niet op creatieve wijze) te argumenteren dat de  

grensmassastroom niet overschreden wordt, en er bijgevolg geen periodieke meetfrequentie geldt. 

 

4 is het wenselijk om te werken met “afgeronde” frequenties (lees: dagelijks, wekelijks, twee wekelijks, 

maandelijks,…) in plaats van veelvouden van een basisfrequentie (bv. de basisfrequentie delen door 2 

of 4)?  

Zowel GOP als handhaving onderschrijven dit principe, evenwel speelt dit bij luchtemissiemetingen 

minder omdat de frequentie ‘dagelijks’ of ‘wekelijks’ eigenlijk niet voorkomt. 

 

5 is het een meerwaarde om, bij het opleggen van een bepaalde meetfrequentie, ook reeds de meet 

momenten vast te leggen? Het achterliggend idee hierbij is om te vermijden dat bijvoorbeeld een 

wekelijkse meting telkens op maandagochtend uitgevoerd wordt, zijnde het moment van opstart 

waarbij de emissies lager liggen dan tijdens een gemiddelde productie dag, (vb. bijzondere 

voorwaarden voor de groenten verwerkende nijverheid, punt 17 Bijlage 5.2.3 van VLAREM II) of dat 

een bedrijf twee stalen neemt gedurende de desbetreffende week en slechts één rapporteert.  

Binnen het aspect lucht is het moeilijk om een ideaal moment te vinden. Ook is het moeilijk te bepalen 

wanneer de omstandigheden effectief representatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan spuitcabines waar de 

emissies sterk afhangen van het gebruikte product, de gespoten stukken,… . Deze moeilijkheid doet zich 

voornamelijk voor bij batch processen en in mindere mate bij continue processen. De toezichthouders 

vragen al wel eens om productie- en werkingsspecificaties op te nemen in het meetrapport. 
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Wat betreft het op voorhand vastleggen van de meetmomenten zijn bedrijven vaak reeds genoodzaakt 

om een planning op te maken, aangezien het enige tijd kan duren vooraleer een erkend labo ter plaatse 

kan komen.  

Een zekere vorm van controle kan bekomen worden door de bedrijven te verplichten om, bij eventuele 

argwaan, het geplande moment van staalname te communiceren aan de toezichthouder. Zo kan deze 

indien gewenst ter plaatse gaan om de representativiteit van de meting te beoordelen en kan er niet 

geschoven worden met het gerapporteerde staal/resultaat. 

 

 

Europese ontwikkelingen 

 

1 is er voorkennis betreffende ontwikkelingen en ideeën op Europees niveau?  

Er is geen weet van bepaalde veranderingen die op til zijn. 

De BBT conclusies worden letterlijk overgenomen in VLAREM III. Dit kan eveneens een oorzaak zijn dat 

de voetnoot in verband met de mogelijkheid tot afbouwen niet vermeld staat bij elke sector. 

Vanuit GOP werd er aanvullend aangegeven dat het niet voor alle parameters van VLAREM III mogelijk is 

om gebruik te maken van de "stabiele emissies" voetnoot op basis van de BBT conclusies (BBT-c), maar 

dat ze dit eventueel wel mee willen evalueren, aangezien de RIE hier wel wat flexibiliteit voor biedt. Art. 

16 van de RIE stelt namelijk dat monitoringsvoorwaarden gebaseerd zijn op de BBT-c (niet: 

monitoringsvoorwaarden zijn gelijk aan de BBT-c). Normaal worden in Vlarem III de bepalingen uit de 

BBT-c overgenomen en is er momenteel enkel een afwijkingsmogelijkheid via art. 1.7 van Vlarem III. 

Zodoende kan het afbouwschema dus mogelijk verruimd worden. Daarnaast werd verwezen naar de 

BREF FMP waar de discussie ook gevoerd werd op de Final Meeting en waar steeds een doelbewuste 

keuze gemaakt werd om de voetnoot al dan niet op te nemen. Meer info hierover is te verkrijgen bij 

Ruben Vandewalle. 

 

 

Datasets 

 

1 zijn er interessante datasets betreffende lucht en water beschikbaar (cases waarover op heden 

discussie is betreffende meetfrequentie)? Bij voorkeur resulterend uit verschillende meetfrequenties.  

Kris kijkt voor enkele mogelijke datasets. Uiteraard nodigen we iedereen uit om hetzelfde te doen. Deze 

datasets kunnen geanonimiseerd (maar met vermelding van parameter, data en sector) geüpload 

worden in de Sharepoint omgeving (https://witteveenbos.sharepoint.com/sites/123058/). De voorkeur 

gaat uit naar datasets met maandelijkse meetfrequenties voor verschillende jaren (VLAREM II) en 

datasets met continue, dagelijkse of wekelijkse meetfrequenties (VLAREM III). 

Deadline: eind februari 2021. 

 

 

 

 

https://witteveenbos.sharepoint.com/sites/123058/
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1 INLEIDING 

 

Zoals beschreven in het Plan van Aanpak van het project ‘Beoordelingskader stabiele emissies’, werd er een 

digitale werksessie gehouden met experten op het gebied van water en lucht werkzaam binnen de 

Afdelingen GOP en Handhaving van het Departement Omgeving.   

 

Het doel van de werksessies is inzicht krijgen in de manier waarop de neergeschreven regelgeving inzake 

stabiele emissies in de praktijk toegepast en geïnterpreteerd wordt. De focus van de werksessie ligt op de 

praktijkervaringen van de toezichthouders over hoe de handhaving van het begrip ‘stabiele emissies’ in zijn 

werk gaat, welke aspecten goed werken, waar men momenteel op vastloopt betreffende de afbouwschema’s 

van VLAREM II / VLAREM III, etc. Gezien de verschillen in wetgeving, parameters en experten tussen de 

domeinen lucht en water, worden er afzonderlijke sessies georganiseerd voor beide aspecten. Per werksessie 

werden 3 à 4 toezichthouders uitgenodigd (Afdeling Handhaving) en 1 medewerker van de Afdeling GOP. 

 

Ter voorbereiding van de werksessie werd aan de deelnemers per mail een vragenlijst (TCN01 Voorbereiding 

werksessie ‘Beoordelingskader stabiele emissies’) bezorgd. Tijdens de werksessie is de vragenlijst overlopen 
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en konden de deelnemers input geven. In het volgende hoofdstuk wordt een verslag van de werksessie aan 

de hand van de vragenlijst weergegeven.  

 

 

2 VERSLAG WERKSESSIE WATER - 11 FEBRUARI 2021 

 

Juridisch kader 

 

1 eventuele bedenkingen (suggesties/tekortkomingen) bij het huidig juridisch kader:  

- ‘level playing field’: zelfde afbouwschema’s voor zowel GPBV als niet-GPBV bedrijven?  

 Vanuit de Afdeling GOP gaat de voorkeur uit naar een uniforme aanpak voor GPBV (VLAREM III) en niet-

GPBV bedrijven (VLAREM II). Tegenover een bedrijf met parameters uit VLAREM II en VLAREM III is het 

namelijk niet te verklaren waarom er voor bepaalde parameters kan worden afgebouwd en voor andere 

niet. Een aandachtspunt hierbij is wel dat in VLAREM II momenteel de mogelijkheid bestaat om de 

meetfrequentie af te bouwen tot nul metingen. Dit kan echter niet de bedoeling zijn voor GPBV 

bedrijven. Wat VLAREM III betreft wordt in art. 2.3.1 gesteld dat afbouwen kan, maar met een minimum 

van één meting per jaar. Ook met betrekking tot VLAREM II stelt Afdeling GOP de vraag of ‘afbouwen tot 

nul’ kan worden losgelaten en in de plaats een minimale periodieke meting te behouden blijft. Uit een 

navraag bij de toezichthouders blijkt namelijk dat er in de praktijk weinig tot niet afgebouwd wordt tot 

‘nul’ metingen. Het is dus wenselijk om te bekijken of de huidige bepaling voor VLAREM III kan worden 

doorgetrokken naar VLAREM II. 

 Ook voor de toezichthouders gaat de voorkeur uit naar een uniforme behandeling van GPBV en niet-

GPBV bedrijven.  

 Daarnaast kan volgens GOP, indien een algemeen afbouwschema wordt vastgesteld, het afbouwschema 

voor CWW geschrapt worden. 

- zijn er op heden grijze zones in de wetgeving die aanleiding geven tot discussies? Zo ja, graag enkele 

specifieke cases 

 Eén van de toezichthouders gaf aan dat als een exploitatie tegelijk VLAREM II en VLAREM III moet 

toepassen, dit niet zo evident is. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarbij er tweewekelijkse zelfcontrole (met 

mogelijke afbouw) geldt volgens VLAREM II en er in VLAREM III een dagelijkse meetfrequentie zonder 

afbouwmogelijkheid opgelegd wordt.  

 Ook gaf één van de toezichters aan dat voor de sector pulp, papier en karton in Hoofdstuk 3.6. van 

VLAREM III emissiegrenswaarden vermeld staan die uitgedrukt worden per kg papier/pulp. Ook zijn er 

voor bepaalde parameters momenteel voortschrijdend jaargemiddelde normen. In de huidige methodiek 

is voor deze parameters geen afbouwmogelijkheid voorzien.  

 Afdeling GOP vermelde dat er soms een meetfrequentie opgelegd wordt in VLAREM III zonder dat er een 

norm aan vasthangt. Die meetfrequenties hebben als doel om in de toekomst een gepaste norm te 

kunnen opleggen. Op heden is er immers nog geen norm opgelegd wegens een gebrek aan data over 

deze parameter. Volgens de methodiek die in deze studie ontwikkeld zal worden, zullen dergelijke 

parameters niet afgebouwd kunnen worden. Er is immers een aftoetsing aan een norm nodig om te 

meetfrequentie te kunnen afbouwen. 

 Ook werd vermeld dat in het huidige afbouwschema (VLAREM II bijlage 4.2.5.2. Art. 2.) de focus ligt op 

het feit dat de meetwaarde voldoende ver onder de grenswaarde ligt. Om de meetfrequentie te kunnen 

afbouwen moeten de meetwaarden kleiner zijn dan de helft of een vierde van de grenswaarde. Dit zorgt 

ervoor dat bedrijven weerspannig zijn voor verstrenging van de normen, omdat normverstrengingen het 

afbouwen van de meetfrequentie volgens het algemene afbouwschema kan verhinderen.  

- waar in de wetgeving moeten de afbouwschema’s worden opgenomen: VLAREM II, VLAREM III of 

bijzondere exploitatie voorwaarden?  

 Tijdens de werksessie was er een algemene consensus dat het algemeen afbouwschema, dat in het kader 

van deze studie ontwikkeld wordt, moet worden opgenomen in VLAREM II. In Artikel 2.3.1. van VLAREM 

III wordt immers de verwijzing gemaakt dat de monitoring, bemonstering en beoordeling van emissies 

wordt uitgevoerd conform deel 4 van titel II van het VLAREM, tenzij anders vermeld in deel 3 (sectorale 

milieuvoorwaarden) van VLAREM III. Dit principe zou verder toegepast worden. 

 De vertegenwoordiger van GOP merkt op dat GOP open staat voor aanpassingen aan artikels in VLAREM 

III met monitoringsfrequenties waar een afbouw van de frequentie niet vermeld wordt, zodoende dat 
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wanneer ‘stabiele emissies’ vastgesteld worden er in elke sector kan afgebouwd worden. Momenteel kan 

niet voor alle parameters van VLAREM III gebruik worden gemaakt van de “stabiele emissies voetnoot” of 

het VLAREM II afbouwschema. Dit komt mede doordat er weinig aandacht besteed werd aan stabiele 

emissies en afbouwschema’s in de BBT conclusies (BBT-c). Echter komt dit tegenwoordig steeds vaker ter 

sprake. In de toekomst wilt Afdeling GOP dan ook bekijken voor welke sectoren/parameters uit VLAREM 

III dit verder kan uitgebreid worden, zodat er meer uniformiteit (= “level playing field”) komt in aanpak 

binnen VLAREM III en tussen VLAREM II en VLAREM III. 

 

Het opnemen van afbouwschema’s in de bijzondere exploitatie voorwaarden is niet wenselijk. Deze zijn 

immers geval specifiek, waardoor afbouwen veelal niet aan de orde is. Het al dan niet mogen afbouwen 

wordt best expliciet vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

 

 

Huidige handhaving 

 

1 hoe gaat de handhaving van het begrip ‘stabiele emissies’ nu in zijn werk? 

 Het begrip ‘stabiele emissies’ an sich wordt momenteel niet gehandhaafd. Aangezien het begrip ‘stabiele 

emissies’ enkel in de recentere BREF’s wordt gehanteerd is het aantal exploitaties dat een 

‘stabiliteitstoets’ uitvoert eerder beperkt. 

 

2 worden er reeds afbouwprincipes aanvaard? 

 Enkel daar waar VLAREM III expliciet aangeeft (als voetnoot bijvoorbeeld) dat het afbouwschema 

conform VLAREM II bijlage 4.2.5.2. Art. 2., dan wel het specifieke afbouwschema van de chemiesector in 

VLAREM III Art. 3.9.3.2 gehanteerd mag worden.  

 

3 hoe en in welke mate wordt de toegepaste meetfrequentie gecontroleerd? Betreft dit een 

oefening in Excel? 

 De toezichthouders vragen een Excel tabel op met uitgevoerde metingen samen met de officiële 

analyserapporten van de erkende laboratoria. Als er veel metingen zijn, wordt steekproefsgewijs 

gecheckt of de Excel tabel overeenkomt met de officiële analyserapporten van de erkende laboratoria. 

Het controleren van de meetfrequentie gebeurt manueel. 

 Ann Van Deun geeft aan te werken met een checklist op basis waarvan ze de meetresultaten beoordeelt. 

Ze zal deze na afloop van de werksessie bezorgen.  

  

4 worden er grijze zones vastgesteld ten gevolge van onduidelijkheden in VLAREM die 

aanleiding geven tot discussies met de exploitant? Zo ja, graag enkele specifieke cases. 

 VLAREM II/III doet geen expliciete uitspraak over het al dan niet in rekening brengen van 

analyseresultaten van de toezichthouder voor het vaststellen van de meetfrequentie. Tijdens de 

werksessie was er een algemene consensus dat alle officiële resultaten, i.e. metingen uitgevoerd door 

een erkend labo EN de analyseresultaten van Handhaving, dienen meegenomen te worden in de 

evaluatie voor eventuele afbouw van de meetfrequentie.  

 Er werd ook aangehaald dat bij de sector pulp, papier en karton (VLAREM III, o.a. Art. 3.6.5.1.1.) volgende 

voetnoot vermeld staat:  

 “Er kunnen ook snelle testmethodes worden gebruikt. Voor CZV en zwevende stoffen wordt maandelijks 

door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater als vermeld in artikel 6, 5°, 

a), van het VLAREL van 19 november 2010, gecontroleerd of de resultaten van de snelle tests in 

overeenstemming zijn met de meetmethodes, vermeld in artikel 3.6.2.3.4. Voor totaal stikstof en totaal 

fosfor wordt om de drie maanden door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein 

afvalwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL van 19 november 2010, gecontroleerd of de 

resultaten van de snelle tests in overeenstemming zijn met de meetmethodes, vermeld in artikel 

3.6.2.3.4.” 

 Deze sneltesten worden, aangezien ze op onafhankelijke wijze geëvalueerd worden door erkende labo’s, 

als relevant beschouwd voor de vaststelling of er sprake is van een stabiele emissie en of bijgevolg de 

meetfrequentie al dan niet kan afgebouwd worden.  
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(Afbouwen) meetfrequenties 

 

1 hoe vaak worden de afbouwschema’s effectief toegepast?  

 Uit de toelichtingen van de toezichthouders kon afgeleid worden dat er weinig gebruik gemaakt wordt 

van de afbouwmogelijkheid van de meetfrequentie beschreven in VLAREM II bijlage 4.2.5.2. Art. 2.. Ook 

het ‘afbouwen tot nul’ wordt weinig of niet toegepast. De meeste bedrijven voeren consequent de in 

VLAREM II en III opgelegde meetfrequentie uit. Er zijn bovendien niet veel bedrijven die op heden een 

dagelijkse of wekelijkse meetverplichting hebben, waardoor de vraag naar afbouw momenteel beperkt is. 

Het afbouwschema specifiek voor de chemiesector, beschreven in VLAREM III Art. 3.9.3.2., wordt door de 

toezichthouders omschreven als een duidelijk en toepasbaar afbouwschema. Deze afbouwmogelijkheid 

wordt in de praktijk reeds toegepast.  

 

2 in welke mate wisselen bedrijven tussen meetfrequenties? Volgens het afbouwschema in VLAREM II 

en VLAREM III art. 3.9.3.2 kan dat dagelijks tot wekelijks variëren;  

 

3 is het wenselijk om een minimale duurtijd per meetfrequentie vast te stellen?  

 De toezichthouders gaven aan dat de meeste bedrijven kijken naar de metingen van het laatste jaar, om 

eventueel de meetfrequentie af te bouwen. In praktijk wordt er vaak al een minimale duurtijd van een 

jaar gebruikt. Voor de toezichthouders is het overzichtelijker als er niet al te vaak van meetfrequentie kan 

veranderd worden.  

 

4 is het wenselijk om te werken met “afgeronde” frequenties (lees: dagelijks, wekelijks, twee wekelijks, 

maandelijks,…) in plaats van veelvouden van een basisfrequentie (bv. de basisfrequentie delen door 2 

of 4)?  

 Zowel voor de toezichthouders als voor de exploitanten zijn afgeronde meetfrequenties beter werkbaar 

en overzichtelijker. Afdeling GOP gaf aan dat het speciale afbouwschema van de chemiesector (Art. 

3.9.3.2. VLAREM III) uit deze problematiek ontstaan is: een dagelijkse meting afbouwen “/2” blijft nog 

steeds een heel frequente meting. 

 

5 is het een meerwaarde om, bij het opleggen van een bepaalde meetfrequentie, ook reeds de meet 

momenten vast te leggen? Het achterliggend idee hierbij is om te vermijden dat bijvoorbeeld een 

wekelijkse meting telkens op maandagochtend uitgevoerd wordt, zijnde het moment van opstart 

waarbij de emissies lager liggen dan tijdens een gemiddelde productie dag, (vb. bijzondere 

voorwaarden voor de groenten verwerkende nijverheid, punt 17 Bijlage 5.2.3 van VLAREM II) of dat 

een bedrijf twee stalen neemt gedurende de desbetreffende week en slechts één rapporteert.  

 De toezichthouders zijn van mening dat de vooraf opgelegde meetdagen overbodig zijn. Het probleem 

lost zichzelf eigenlijk al op, door het feit dat de analyseresultaten van één meting al snel meerdere weken 

op zich laten wachten. Op die manier kan men niet wachten op het resultaat van een staal om bij 

overschrijdingen nog een ander staal te nemen en te laten analyseren. Bovendien zorgt het systeem van 

vooraf opgelegde meetdagen voor extra druk bij de laboratoria op bepaalde dagen. Ook is dit voor de 

toezichthouder een extra factor die moet gecontroleerd worden, wat niet wenselijk is. De 

toezichthouders geven aan dat zij bij eventuele twijfel steeds aan exploitant kunnen vragen om de 

geplande meetdagen te rapporteren. 

 

 

Europese ontwikkelingen 

 

1 is er voorkennis betreffende ontwikkelingen en ideeën op Europees niveau?  

 Er wordt niet verwacht dat er binnenkort ontwikkelingen komen inzake het begrip ‘stabiele emissies’.  

 

 

Datasets 

 

1 zijn er interessante datasets betreffende lucht en water beschikbaar (cases waarover op heden 

discussie is betreffende meetfrequentie)? Bij voorkeur resulterend uit verschillende meetfrequenties.  
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 Tijdens de werksessie werd afgesproken dat toezichthouders interessante datasets geanonimiseerd 

zullen doorsturen. Dit houdt in dat de datums waarop gemeten werd samen met de desbetreffende 

parameter en de sector steeds vermeld wordt, maar dat de exploitatie niet vermeld staat. De voorkeur 

gaat uit naar datasets met maandelijkse meetfrequenties voor verschillende jaren (VLAREM II) en 

datasets met dagelijkse of wekelijkse meetfrequenties (VLAREM III). Er wordt gevraagd om interessante 

datasets op te laden op de Sharepoint project pagina tegen het einde van de maand (28-02-2021).  

 

link naar de Sharepoint project pagina: https://witteveenbos.sharepoint.com/sites/123058/ 

 

 

 

 

https://witteveenbos.sharepoint.com/sites/123058/
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BIJLAGE: OVERZICHTSTABEL VAN DE GEBRUIKTE MEETREEKSEN 

 

Tabel 9.1 Overzichtstabel van de gebruikte meetreeksen 
 

Nr 

dataset Sector 

Lucht of 

water? Periode 

Aantal 

meetreeksen/ 

parameters Meetfrequentie Parameters Bron 

1 papier en pulp water 

oktober 2018 - 

februari 2021 2 dagelijks CZV, ZS Handhaving 

2 papier en pulp water 

oktober 2018 - 

februari 2021 3 wekelijks BOD, TN, TP Handhaving 

3 papier en pulp water 

oktober 2018 - 

februari 2021 1 maandelijks AOX Handhaving 

4 farma water 

05/06/2018 - 

5/12/2019 8 1-, 3- en 6-maandelijks BZV, CZV, ZS, TP, TN, chloride, sulfaten, Cu t Handhaving 

5 raffinaderijen water 

02/01/2019 - 

31/12/2020 1 wekelijks BZV Handhaving 

6 raffinaderijen water 

02/01/2019 - 

31/12/2020 1 dagelijks minerale olie index Handhaving 

7 raffinaderijen water 

02/01/2019 - 

31/12/2020 1 dagelijks ZS Handhaving 
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Nr 

dataset Sector 

Lucht of 

water? Periode 

Aantal 

meetreeksen/ 

parameters Meetfrequentie Parameters Bron 

8 raffinaderijen water 2019 - 2020 22 maandelijks 

ZS, TN, KjN, Nitriet, COD, TOC, Totaal fenolen, 

Fenol, sulfaten, Pyreen, Totaal Cd, Totaal V, Totaal 

Ni, AOX, zwevende stoffen, Nitriet, COD, TOC, 

orthofosfaat, Totaal fenolen, sulfaten, AOX Handhaving 

9 chemie water 2018 9 maandelijks en minder 

BZV, CZV, ZS, fosfor, stikstof, sulfaten, chloride, 

kobalt, AOX Handhaving 

10 chemie water 2019 20 2-wekelijks 

BOD, COD, ZS, TN, TP, sulfaten, chloriden, zilver, 

chroom, koper, nikkel, zink, kobalt, 

dichloormethaan, BOD, COD, zwevende stoffen, 

N, P, zilver Handhaving 

11 chemie water 2019-2020 14 maandelijks 

TP, TN, Sulfaat, ZS, BZV, TOC, CZV, Chloride, 

Kobalt, Mangaan , IJzer (opgelost), AOX, 

Vanadium, Nitriet Handhaving 

12 

groentenverwerkend 

bedrijf water 2015-2020 12 

tweewekelijks en 

minder 

CZV, chloriden, TP, TN, ZS, BOD, B, Co, Ni, V, AOX, 

fluoride W+B 

13 brouwerij water 2019-2020 8 maandelijks en minder 

ZS, BZV, CZV, TP, TN, Kobalt, vanadium totaal, 

AOX W+B 

14 onbekend lucht 2016-2020 3 dagelijks methylchloride, isopropeen, KWS Handhaving 

15 onbekend lucht 2016-2019 16 maandelijks en minder methylchloride, hexaan, isobutyleen, isobutaan Handhaving 

20 onbekend lucht 2019 10 maandelijks en minder stof Handhaving 

21 onbekend lucht 2018-2019 8 

elke 3 maanden en 

maandelijks 

ammoniumsulfaat, caprolactam, cyclohexanol, 

cyclohexanon Handhaving 
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BIJLAGE: BEREKENINGSTOOL (EXCEL) 

 

Gezien de eenvoud van de berekeningen voor het doorlopen van het afbouwschema, zijn deze gewoon uit 

te voeren in Excel. Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven met weergave van de nodige formule. 

 

 

 

 



Parameter zwevend stof

Basismeetfrequentie maandelijks

Lozingsnorm [mg/l] 60 1. zet alle meetwaarden onder elkaar;

Datum Meetwaarde [mg/l] 2. ga in een lege cel staan en typ onderstaande formule:

5-6-2018 76

5-7-2018 31 =PERCENTILE.INC(B7:B21;0,9)

1-8-2019 25

20-8-2018 51 Met als:

5-9-2018 36

3-10-2018 41

8-11-2018 220

4-12-2018 81

3-1-2019 37

5-2-2019 14

5-3-2019 15

4-4-2019 140 116,4

29-4-2019 4,3

2-5-2019 45

5-6-2019 40

Volgende stappen worden doorlopen bij het 

uitvoeren van de berekening:

- eerste argument de meetwaarden waarvan het P90 

berekend dient te worden (lichtblauw);

- tweede argument '0,9' om aan te geven dat het 90-

percentiel berekend dient te worden.

3. voor de weergegeven voorbeeld data levert dit 

volgend resultaat:

4. beoordeel het berekende P90 ten opzichte van de 

toetswaarde. In dit geval ligt de berekende P90 ruim 

boven de lozingsnorm, waardoor de 

basismeetfrequentie moeten worden aangehouden.

Rekenvoorbeeld waarbij een bedrijf voor de parameter 'zwevend stof' een maandelijkse 

basismeetverplichting heeft en voor de eerste keer het afbouwschema doorloopt. Dit kan, aangezien er 

voldaan wordt aan het start criterium van 'minstens 12 meetwaarden verkregen onder zelfcontrole en 

volgens de geldende basismeetfrequentie'.
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BIJLAGE: FINALE TEST VAN ALLE 139 MEETREEKSEN  
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