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 Milieuvergunning/bodemverplichting 

 Vlaremvoorwaarden 

 Afval 

 Bodem 

 Lucht: solventen – koelmiddelen 

 Milieu-inspectie/OVAM 

 Subsidies 
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Ru-
briek 

omschrijving klasse MC Vlare-
bo 

41.4. Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van 
textiel, alsmede textielveredeling met een geïnstalleerde totale drijfkracht van  

1° a) 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 
industriegebied 

3 B 

b) 5 kW t.e.m. 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 
gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

3 B 

2° a) meer dan 200 kW t.e.m. 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is 
gelegen in een industriegebied 

2 B 

b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, wanneer de inrichting volledig of 
gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

2 B 

3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 
industriegebied 

1 B B 

b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 
gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

1 B B 

59.8. Chemisch reinigen: alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS 
worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, 
meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het 
handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie  

3 A 

3 

“vluchtige organische stof (VOS)": een organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer 

heeft of die onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. De fractie creosoot die deze 
dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, wordt beschouwd als een VOS 
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•Algemeen: 
• AREI-keuringen 

• verwarming bij opslag van textiel mag geen vlam of gloeiend 
oppervlak vertonen 

• Geen brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen + 
brandblusvoorzieningen 

• geen activiteit tussen 19 en 7u en op zon- en feestdagen (tenzij 
afwijking) 

• N-producten vermijden (PER?) 

•Machine: 
 PER, KWL en Green Earth: 

 diepkoelsysteem 

 dubbele waterafscheider in serie 

 automatische afgrendeling  laaddeur, spelden- en pluizenvanger 
(pas open na einde cyclus) 

 vulstreep laaddeur, opslagtanks en destillator (beveiliging tegen 
overvullen, niet overschrijden) 

 dubbele controle tegen overkoken destillatieketel 

 regenereerbare filter voor zuiveren oplosmiddel 

 actief koolfilter voor proceslucht bij PER (regeneratie ifv 240 mg/m³ 
boven pas gelost textiel) 

 Geen directe verbinding met riolering 
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Destillator 

Schijffilter 

Pluizenfilter 

Solventpomp 

Trommelaandrijving 

RV dosering 

Speldenvanger 

2x afscheiders 

Koeling 

Ventilator 

Opvangbak 



6/03/2015 

3 

7 

Destillator 

Schijffilter 

Pluizenfilter 

Solventpomp 

Trommelaandrijving 

RV dosering 

2x afscheider 
Speldenvanger 

Actief 
koolstoffilter 

Koeling 

8 

Ventilator 

Schijffilter 

Koeling 

Pluizenfilter 

Destillator 

Trommelaandrijving 

Opvangbak 

Solventpomp 

RV dosering 
Speldenvanger 

1x afscheiders 

9 9 

vulstreep laaddeur 
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• Droogkuislokaal: 
• Geen directe verbinding machine-riolering (afsluiting), opvangbak (volume 

en druipzone) 

• Vloer oplosmiddelbestendig (renovatie na 1/1/2004) 

• Verboden te roken, bediening door exploitant of schriftelijk aangesteld 
persoon 

• Opslagrecipiënten: luchtdicht, afval max 200l, op lekbakken, >2m licht 
ontvlambare stoffen en apparatuur met opp.temp >150°C 

 

• Administratief: 

• Wekelijkse lekcontrole, jaarlijks onderhoud  logboek met calamiteiten, 
storingen en metingen (intern, 5 jaar bewaren) 

• PER-machine, verslag erkend labo (één verslag per identieke machine) 
– Meting PER boven pas gelost textiel  max 240 mg/Nm³ 

– Verplichte machineonderdelen aanwezig 

– Voorwaarden voor naleving max concentratiegrens 

– http://www.lne.be/themas/erkenningen/labo/lijst_erkende_laboratoria/#lijst_lucht 
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• Opslag volgens Vlarem: max 200l 

 

• Afval is bedrijfsafval: erkende IHM, erkend verwerker, 
verwerkingsattesten  afvalstoffenregister 

 

• Afhankelijk van het type droogkuismiddel is het afval 
(contactwater/slib) gevaarlijk of niet  euralcode* en kostprijs 

 

• Het slib niet mengen met het contactwater  verschillend 
verwerkingsproces en verwerkingsprijs 

 

• Contactwater altijd afvoeren, zelfs na AK filter!! 
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• Periodieke onderzoeksplicht 
 Rubriek 41.4 Chemisch reinigen Vlareboplicht B (10-jaarlijks) ≥ 5 kW 

 Rubriek 59.8 Chemisch reinigen met VOS Vlareboplicht A (20-jaarlijks) 

 Conclusie: afhankelijk van kW, droogkuismiddel  

 

• Sanering 
 Individueel (ism EBSD type II) of via Vlabotex 

 Zie presentatie Maarten Van Severen 

 

• BPBP (3-jaarlijks) 
 Individueel (ism EBSD type II) of via Vlabotex 

 Zie presentatie Maarten Van Severen 

 

http://www.lne.be/themas/erkenningen/labo/lijst_erkende_laboratoria/
http://www.lne.be/themas/erkenningen/labo/lijst_erkende_laboratoria/
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• Europese verplichting in Vlarem (op niveau van inrichting) 

 

• Bepaling kg textiel, inputs (I) en outputs (O) VOS 
• I = verandering in stock (opslag en in machine), aankoop, toevoeging VOS 

in machine 

• O = emissie, afval (PER-slib, contactwater, filter) 

• Berekening emissie (max 20 g/kg gereinigd textiel) 

 

• Vereenvoudigde oplosmiddelenboekhouding (intern, 31 maart) 
voor oplosmiddelenverbruik < 1 ton/jaar 

 

• Zie voorbeeld 
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• Frigo droogkuismachine met ozonafbrekende stoffen of 
gefluoreerde broeikasgassen 
 

• Periodieke lekdichtheidscontrole vanaf 3 kg koelmiddelinhoud 
(jaarlijks) door gecertificeerd koeltechnicus (vanaf 1/1/2015 
controle o.b.v. CO2-equivalenten) 

• (http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek/lijst_gecertificeerde_koeltechnische_bedrijven) 

 

• Uitfasering R22: vanaf 1/1/2015 verboden nog gerecycleerde 
of geregenereerde R22 toe te voegen, indien geen lekken mag 
installatie nog in gebruik blijven 

• in Brussel: volledig verbod vanaf 1/1/2015 

• in Wallonië: vervangen uiterlijk 30/5/2015 tenzij laatste 2 jaar geen 
lekken) 

 

• Logboek bijhouden met alle interventies en metingen 

 

 

http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek/lijst_gecertificeerde_koeltechnische_bedrijven
http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek/lijst_gecertificeerde_koeltechnische_bedrijven
http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek/lijst_gecertificeerde_koeltechnische_bedrijven
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 Okt 2003: controle droogkuissector door gemeentelijke 
ambtenaren a.d.h.v. checklist en plaatsbezoek 
(vergunningstoestand, bodemonderzoek, lekbakken, 
brandveiligheid, solventboekhouding, onderhoud machine, 
lekcontroles frigo, …) 

◦ Zie voorbeeld in bijlage 

 

 2011: inventaris stopgezette en huidige droogkuisbedrijven 
i.o.v. OVAM 

 

 2011-2012: controle BPBP en periodiek OBO i.o.v. LNE/OVAM 
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17 

18 18 
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 Okt 2003: controle droogkuissector door gemeentelijke 
ambtenaren a.d.h.v. checklist en plaatsbezoek 
(vergunningstoestand, bodemonderzoek, lekbakken, 
brandveiligheid, solventboekhouding, onderhoud machine, 
lekcontroles frigo, …) 

 

 2011: inventaris stopgezette en huidige droogkuisbedrijven 
i.o.v. OVAM 

 

 2011-2012: controle BPBP en periodiek OBO i.o.v. LNE/OVAM 
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 REG premies http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022040_ondernemingen_-

_overzicht_premies_2015.pdf 
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Nieuwbouw Bestaand gebouw 

Warmtepomp                Max  €60.000  

Afregeling stookinstallatie €7/kW en max €625 

Vloerisolatie - €6/m² (geen max) 

Dak- of zoldervloerisolatie 
 

- Afh. Rd-waarde 
€6 tot €8/m² (geen max) 
€3 tot €4/m² indien zelf geplaatst (geen max) 

Buitenmuur- of 
spouwisolatie 
 

- Spouwmuur: €6/m² (geen max) 
Buitenmuur: €15/m² 
(geen max) 

Hoogrendementsbeglazing - Enkel ter vervanging van enkel glas: €12/m² 
(geen max) indien U-waarde ≤ 1,1 W/m²K 
Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 
€15/m² (geen max) indien U-waarde ≤ 0,8 
W/m²K 

Zonneboiler €200/m² zonnecollectoropp. - max €10.000 

relighting - Max €20.000 

REG-steun na energie-
audit (gebouwen > 5 jaar) 

- €0,035/bespaarde kWh – max €25.000 

 Ecologiepremie Plus 
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus 

 - Vanaf 17/11/2014 LTL afgeslankt tot 30 technologieën (niet specifiek 
meer voor droogkuis) 
 
 
 
 

  
 - Steun = (basis steun% + bonus%) * % ecologische meerkost (essentiële 

componenten)* investeringsbedrag 
 - Max subsidie €1.000.000 over periode van 3 jaar 

 
 Verhoogde investeringsaftrek 
  http://www.agentschapondernemen.be/artikel/verhoogde-

investeringsaftrek 
 - Fiscaal voordeel waarbij % v/d aanschaffings- of beleggingswaarde v/d 

investering afgetrokken v/d belastbare winst 
 - 13,5% voor energiebesparende investeringen in 2014 (aanslagjaar 2015) 
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Ecoklasse ecologiegetal Subsidie% KMO Subsidie% GO 

A 9-6 25% 12,5% 

B 4-3 10% 5% 

 Strategische transformatiesteun: 
http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-
transformatiesteun 
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Project ingediend  
door 

Min.  in aanmerking 
komend opleidingskosten 

over drie jaar 

Min.  in aanmerking 
komend investeringsbedrag 

over drie jaar 

Individuele KO €100.000 €1.000.000 

Individuele MO €200.000 €2.000.000 

Individuele GO €300.000 €3.000.000  
(in regionale steunzones) 

Steun opleidingssteun investeringssteun 

Basissteun 20% (max € 1 miljoen) 8% 

Bonussteun (max 
25% v/d 
basissteun) 

1% tot 5% 0,4 % tot 2% 

Bonus % afh. tewerkstellingstoename verbonden a/h 
transformatieproject 

http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022040_ondernemingen_-_overzicht_premies_2015.pdf
http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022040_ondernemingen_-_overzicht_premies_2015.pdf
http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022040_ondernemingen_-_overzicht_premies_2015.pdf
http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022040_ondernemingen_-_overzicht_premies_2015.pdf
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus-voor-aanvragen-vanaf-1-februari-2011
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus-voor-aanvragen-vanaf-1-februari-2011
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus-voor-aanvragen-vanaf-1-februari-2011
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus-voor-aanvragen-vanaf-1-februari-2011
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/verhoogde-investeringsaftrek
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/verhoogde-investeringsaftrek
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/verhoogde-investeringsaftrek
http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun
http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun
http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun
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Bedankt voor uw 

Aandacht 
 

     Wellingstraat 102 T: 09 328 11 40 

     9070 Destelbergen info@ecobova.be 

        

     Rietstraat 11 bus 3 T: 059 41 29 22 

     8400 Oostende  www.ecobova.be 
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