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SAMENVATTING 

In Vlaanderen dienen afvalverbrandingsinstallaties continu de emissies van dioxines te 
bemonsteren. Bij de huisvuilverbrandingsinstallaties bestaat die verplichting sinds 
meer dan 10 jaar, en bij de installaties voor verbranding van gevaarlijk afval sinds 5 
jaar.  
Volgens de milieuwetgeving dient de gebruikte apparatuur voor continue 
bemonstering van dioxines om de 3 jaar goedgekeurd door een erkend deskundige, en 
dit volgens een code van goede praktijk. Deze code werd voor het eerst gepubliceerd 
in 2002 en is toe aan revisie.   
Als voorbereiding voor deze revisie werd in 2008 een enquête gehouden onder alle 
gebruikers van continue bemonsteringsapparatuur voor dioxines. Dit onderzoek 
omvatte 13 verschillende installaties met in totaal 21 bemonsteringstoestellen.  
De vragenlijst is toegevoegd in bijlage en bevatte ondermeer vragen naar het aantal 
aanwezige toestellen, over de werking van de toestellen, de goedkeuring door de 
deskundigen, de start- en stopcriteria, analysefrequentie en kostprijzen, bekomen 
data, en verder een bevraging naar ervaringen en appreciatie van de toestellen.  
Alle bevraagden namen deel aan de enquête. De antwoorden werden verwerkt en de 
scores worden in cijfers en grafieken weergegeven. 
 
Een opmerkelijke positieve vaststelling is dat de grote meerderheid van de gebruikers 
de continue bemonstering van dioxines nuttig vindt. Ook de goedkeuring door 
deskundige wordt in het algemeen goed bevonden. Alle gebruikers zijn tevreden over 
de huidige bemonsteringsapparaten. Op het ogenblik van het onderzoek waren alle 
toestellen van dezelfde bouwer.  
Minder homogene resultaten worden bekomen bij de start- en stopcriteria, hoewel alle 
toestellen gekoppeld zijn aan de zuurstofmeting.  
 
De verzameling van alle historische data van continue en manuele 
dioxinebemonsteringen voor alle installaties was een bijkomende doelstelling van dit 
project. Door de onvolledigheid van de data in de antwoorden kon dit slechts voor 
enkele installaties worden gerealiseerd. Een overzicht hiervan wordt in een 
afzonderlijk verslag weergegeven. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

 
VITO dient in 2008-2009 een overzicht te maken van de gegevens en de 
praktijkervaringen met de continue dioxinebemonstering in Vlaanderen. Dit kadert in 
de herziening van de code van goede praktijk voor goedkeuring van deze toestellen, 
samen met de volgende nieuwe elementen: 
 
− De overweging van de EU om de continue meetverplichting voor dioxines uit te 

breiden; 
− De toekomstige ontwikkeling van een EN-norm voor de continue bemonstering van 

dioxines (EN 1948-5), waar de inbreng van de Vlaamse ervaringen essentieel is; 
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HOOFDSTUK 2 VRAGENLIJSTEN 

 
In 2008 werd aan verschillende verbrandingsinstallaties (13) in Vlaanderen gevraagd 
om een vragenlijst over de continue dioxinebemonsteringen te beantwoorden. De 
blanco vragenlijst is in bijlage opgenomen. De eerste 3 vragen betrof naam en 
gegevens van de installaties, contactpersoon en informatie over de aanwezige 
dioxinebemonsteringstoestellen. Deze informatie is samengevat in Tabel 1.  
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Tabel 1: Overzicht van de installaties in Vlaanderen met toestellen voor continue dioxinebemonsteringen 
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2.1 Werking van de continue dioxinebemonsteringen 

 
Onder vraag 4 werden volgende aspecten betreffende de werking van de continue 
dioxinebemonsteringen bevraagd: 
 
Nummering 
Subvraag 

Subvraag 

4.1  Welke zijn de startcriteria voor de bemonstering ? 
4.2 Welke zijn de stopcriteria voor onderbreken van de bemonstering ? 
4.3 Is er een koppeling van het bemonsteringstoestel met een signaal van 

de zuurstofmeting ? 
4.4 Hoe vaak valt het bemonsteringstoestel gemiddeld automatisch stil 

gedurende een bemonsteringsperiode van 2 weken 
4.5 Komen er automatische onderbrekingen voor in de periodes 

waarbinnen normaal bemonstering dient te gebeuren, zo ja door 
welke oorzaken? 

4.6 Kan de bemonstering manueel onderbroken worden? Zo ja, geef reden 
en frequentie hiervan 

4.7 Hoe worden de manuele onderbrekingen geregistreerd? (Automatisch, 
of in een logboek, of niet) 

4.8 Wordt voor elk monster de bemonsteringsduur vergeleken met de 
werkingsduur van de verbranding? 

4.9 Andere bemerkingen 
 
De antwoorden op vraag 4 voor de verschillende installaties zijn in Tabel 2 
opgenomen. Een samenvatting van de start- en stopcriteria (subvragen 4.1 en 4.2) is 
weergegeven op Figuur 1.  
Bij het grootste aantal installaties (5 op 13) start het toestel voor continue 
dioxinebemonstering op indien simultaan voldaan is aan: 
− een daling van het O2-gehalte tot onder een bepaalde waarde; 
− een stijging van de rookgastemperatuur tot boven een bepaalde waarde; 
 
Bij 2 andere installaties wordt de rookgassnelheid bijkomend als criterium opgenomen 
(installatie in werking als de rookgassnelheid groter is dan 1 m/s). De stopcriteria zijn 
omgekeerd aan de startcriteria, maar daar geldt dat het toestel voor continue 
dioxinebemonstering stilvalt als reeds aan één van de criteria voldaan is. 
 
De overige start- en stopcriteria zijn 
− de O2-concentratie alleen; 
− de temperatuur van de rookgassen alleen; 
− de O2-concentratie in combinatie met een signaal afval in dienst;  
 
Voor alle installaties bestaat er een koppeling van het bemonsteringstoestel met het 
signaal van de zuurstofmeting (zie Figuur 2). 
 
Bij 84% van de installaties valt het bemonsteringstoestel zelden, zeer zelden of nooit 
automatisch stil gedurende de bemonsteringsperiode van 2 weken (zie Figuur 3). 
Mogelijke oorzaken voor deze onderbrekingen zijn o.a. zeldzame defecten aan het 
toestel voor continue bemonstering zoals de dichting die stuk is, problemen met de 
koeling van de lans, … of storingen van de meettoestellen die bepalen of de lijn 
gestopt is, nulkalibratie van een FTIR-toestel. 
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10 op 13 installaties (77%) geven aan dat de bemonstering manueel kan onderbroken 
worden voor het wisselen van de bemonsteringspatronen en voor 
onderhoudswerkzaamheden en periodiek nazicht (zie Figuur 5). De andere geven aan 
dat de bemonstering niet manueel kan onderbroken worden of dat dit wel kan maar 
nooit gebeurt. 
Bij 6 op 13 van de installaties (46%) worden deze onderbrekingen automatisch op 
schijf, (SRAM)kaart, in een dataregister of op floppy geregistreerd, bij 4 op 13 
installaties (31%) worden deze onderbrekingen automatisch én in een logboek 
geregistreerd, bij 1 installatie (8%) in een logboek (zie Figuur 6). Voor twee 
installaties (15%) werd niets ingevuld bij deze subvraag. 
 
Bij 9 op 13 installaties (69%) wordt de bemonsteringsduur van elk staal vergeleken 
met de werkingsduur van de verbranding (zie Figuur 7). Bij 3 op 13 installaties (23%) 
gebeurt dit niet. Bij 1 van de 3 laatste installaties wordt de meetduur wel bewaakt 
door middel van een alarm. Indien de status "meten" gedurende te lange tijd wegvalt, 
dan wordt een alarm gegenereerd.  
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Tabel 2: Samenvatting vraag 4 omtrent de werking van de toestellen voor continue dioxinebemonsteringen 
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4.1 en 4.2
Start- en stopcriteria bemonstering continue dioxin ebemonstering

temp. rookgassen; 1; 
8%

combinatie O2/temp. 
rookgassen; 5; 39%

combinatie 
O2/rookgastemperatuur/

rookgassnelheid; 2; 
15%

O2-conc. alleen; 2; 15%O2 en signaal afval in 
dienst; 3; 23%

 

   Figuur 1: Samenvatting antwoorden subvraag 4.1 en 4.2 

4.3
Is er een koppeling van het bemonsteringstoestel me t een signaal 

van de zuurstofmeting ?

ja; 13; 100%

neen; 0; 0%

 

   Figuur 2: Samenvatting antwoorden subvraag 4.3 
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4.4
Hoe vaak valt het bemonsteringstoestel gemiddeld au tomatisch stil gedurende een 

bemonsteringsperiode van 2 weken ?

zeer zelden; 2; 15%

zelden of nooit; 9; 69%

ongeveer 2x; 1; 8%

28 x wegens nulkalibratie 
FTIR; 1; 8%

 

   Figuur 3: Samenvatting antwoorden subvraag 4.4 

 

4.5 
Komen er automatische onderbrekingen voor in de per iodes waarbinnen normaal 

bemonstering dient te gebeuren ?

ja, bij zeldzame defecten; 
4; 30%

ja, bij het koelen van een 
ovenlijn (stilleggen); 1; 8%

ja, 28 keer wegens 
nulkalibratie FTIR; 1; 8%

neen; 3; 23%

ja, bij installatie SD; 3; 
23%

ja, bij storingen aan de 
meettoestellen die 

bepalen of de lijn gestopt 
is; 1; 8%

 

   Figuur 4: Samenvatting antwoorden subvraag 4.5 
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4.6 
Kan de bemonstering manueel onderbroken worden ? 

Zo ja, geef reden en frequentie hiervan 

ja, voor het wisselen van 
de cartouches (14 daags)

46%

ja, voor onderhoud en 
wisselen van cartouches

31%

ja, maar gebeurt niet
15%

neen
8%

 

   Figuur 5: Samenvatting antwoorden subvraag 4.6 

 

4.7 
Hoe worden de manuele onderbrekingen geregistreerd?  

(Automatisch, of in een logboek, of niet)

Logboek; 1; 8%

Automatisch+logboek; 4; 
31%

geen antwoord; 2; 15%

automatisch op 
schijf/(SRAM)kaart/

dataregister/floppy; 6; 
46%

 

   Figuur 6: Samenvatting antwoorden subvraag 4.7 
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4.8
Wordt voor elk monster de bemonsteringsduur vergele ken met de werkingsduur van 

de verbranding ?

ja; 7; 54%

ja, gebeurt door 
attesterend bureau/labo; 

2; 15%

neen; 2; 15%

geen antwoord; 1; 8%

neen, wel bewaking 
meetduur (alarm); 1; 8%

 

   Figuur 7: Samenvatting antwoorden subvraag 4.8 
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2.2 Resultaten van de continue dioxinebemonsteringen 

 
Onder vraag 5 werden volgende aspecten betreffende de resultaten van de continue 
dioxinebemonsteringen bevraagd: 
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

5.1 Beschikt u over data-bestanden van alle dioxine-analyses (a) 
-tabellen met de 17 congeneren per analyse (b) 
-overzicht bemonsteringsgegevens (per uur of ?) (c) 

5.2 Kunt u een kopij overmaken met de totaal-dioxineresultaten (geef aan 
waar die eventueel reeds beschikbaar zijn of wanneer en hoe u die kunt 
bezorgen) 

5.3 zo nee, beschrijf probleem of evtl. wel beschikbare data 
5.4 Hoe wordt de omrekening naar referentie-omstandigheden uitgevoerd 

(bv. op basis van uursgemiddelden, hele bemonsteringsperiode…) 
5.5 Andere bemerkingen 
 
 
De antwoorden van de verschillende installaties op deze vraag, werden samengevat in 
Tabel 3.  
 
Op basis van de verstrekte informatie werd getracht om voor een aantal installaties 
alle beschikbare data van continue en discontinue metingen op te vragen om zo een 
vergelijking te kunnen doorvoeren. Hierbij treden een aantal knelpunten op: 
 
− De resultaten zijn niet altijd digitaal ter beschikking, zeker niet voor de eerste 

meetjaren; ofwel zijn de data onvolledig (ontbrekende puntmetingen bijvoorbeeld); 
− Dikwijls worden wel totaal dioxines en furanen gerapporteerd, maar geen 

individuele congeneren aangezien enkel de totaal TEQ van belang zijn voor de 
verbrandingsinstallaties; 

− De rapportering van de totaal gehaltes TEQ gebeurt niet steeds op dezelfde 
manier; soms worden enkel totaal gehaltes TEQ zonder inbegrip van waarden de 
non-detects gerapporteerd, soms worden twee waarden met en zonder inbegrip 
van de non-detects gerapporteerd. 

 
Alle installaties beschikken over data-bestanden van de dioxine-analysen (Figuur 8), 
slechts 31% geeft aan ook over tabellen met de 17 congeneren per analyse te 
beschikken (Figuur 9). 38% heeft deze vraag niet beantwoord. 6 op 13 installaties 
(46%) beschikt eveneens over de bemonsteringsgegevens (Figuur 10), 54% van de 
installaties heeft deze vraag niet beantwoord. 
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Tabel 3:  Samenvatting vraag 5 omtrent de resultaten van de continu 

 dioxinebemonsteringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 Vragenlijsten 
 

13 
 

 
 

5.1
Beschikt u over data-bestanden van alle dioxine-ana lysen ? 

 

ja
100%

neen
0%

 
 

   Figuur 8: Samenvatting antwoorden subvraag 5.1(a) 

 

5.1
Beschikt u over tabellen met de 17 congeneren per a nalyse ?

 

ja
31%

neen
31%

geen antwoord
38%

 
 

   Figuur 9: Samenvatting antwoorden subvraag 5.1(b) 
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5.1
Beschikt u over bemonsteringsgegevens ?

 

ja
46%

neen
0%

geen antwoord
54%

 

   Figuur 10: Samenvatting antwoorden subvraag 5.1(c) 

2.3 Data van dioxinemetingen volgens EN 1948-1 (manuele 6/8 h 
bemonsteringen) 

Onder vraag 6 werden volgende vragen omtrent de manuele bemonsteringsmethode 
voor dioxines volgens EN 1948-1 gesteld: 
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

6.1 Welke is de meetfrequentie van de manuele meting?  
6.2 Zijn er wijzigingen in deze meetfrequentie in de laatste 10 jaar? 
6.3 Kunt u een elektronisch databestand met de resultaten van deze metingen 

overmaken of aangeven waar deze beschikbaar zijn 
6.4 Zo nee, beschrijf probleem 
6.5 Voert u meer van deze metingen uit dan wettelijk verplicht? 
6.6 Bemerkingen 
 
Een overzicht van de antwoorden van de verschillende installaties op vraag 6 is in 
Tabel 4 opgenomen. De antwoorden op subvragen 6.1, 6.2 en 6.5 werden eveneens 
uitgezet op Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13. De meetfrequentie van de manuele 
meting is tweejaarlijks voor 10 op 13 installaties (Figuur 11). Voor 11 van de 13 
installaties hebben er in de laatste 10 jaar geen wijzigingen in deze meetfrequentie 
voorgedaan (Figuur 12). De beschikbaarheid en wijze van beschikbaarheid van deze 
data zijn in Tabel 4 opgenomen.  
6 van de 13 installaties of 46% geven aan dat ze (soms) meer metingen uitvoeren 
dan wettelijk verplicht (Figuur 13). 
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Tabel 4: Samenvatting vraag 6 omtrent de manuele dioxinemetingen volgens EN 1948-1 
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6.1
Welke is de meetfrequentie van de manuele meting ?

 

1 x per jaar; 1; 8%

2 x per jaar/6-maandelijks; 
10; 76%

2 maandelijks + 6-
maandelijks; 1; 8%

4 x per jaar; 1; 8%

 

   Figuur 11: Samenvatting antwoorden subvraag 6.1 

 

6.2
Zijn er wijzigingen in deze meetfrequentie in de la atste 10 jaar ?

 
ja, van 1 x naar 2 x door 

invoering EU-richtlijn 
verbranden in Vlarem; 1; 

8%

neen; 11; 84%

zeer zelden; 1; 8%

 
 

   Figuur 12: Samenvatting antwoorden subvraag 6.2 
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6.5
Voert u meer van deze metingen uit dan wettelijk ve rplicht?

 

ja; 3; 23%

neen/ neen (eventueel in 
het kader van onderzoek); 

6; 46%

is al gebeurd/soms/indien 
meerwaarde; 3; 23%

geen antwoord; 1; 8%

 
 

   Figuur 13: Samenvatting antwoorden subvraag 6.5 

2.4 Goedkeuring door deskundige 

Onder vraag 7 werden volgende vragen gesteld omtrent de goedkeuring door een 
deskundige: 
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

7.1 Werd(en) uw dioxinebemonsteringstoestel(len) goedgekeurd door een erkend 
deskundige?  

7.2 Zo ja, geef frequentie of jaartallen wanneer dit gebeurde? 
7.3 Werd de resthoeveelheid dioxines in de lans bepaald? Met welk resultaat ? 
7.4 Geef aan welke problemen bij de keuring aan het licht kwamen, of welke 

opmerkingen de deskundige heeft gemaakt 
 
In Tabel 5 zijn de antwoorden weergegeven. 
Alle dioxinebemonsteringstoestellen werden goedgekeurd door een erkend deskundige 
(Figuur 14). De resthoeveelheid dioxines in de lans werd eveneens bepaald (zie Tabel 
5). 
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Tabel 5: Samenvatting vraag 7 omtrent de goedkeuring door een deskundige 
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7.1
Werd(en) uw dioxinebemonsteringstoestel(len) goedge keurd door een erkend 

deskundige ?
 

ja; 13; 100%

neen; 0; 0%

 

 Figuur 14: Samenvatting antwoorden subvraag 7.1 

2.5 Ervaringen met continue dioxinebemonstering 

Onder vraag 8 werd  gepeild naar de ervaringen met de continue 
dioxinebemonstering:  
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

8.1 Vindt u de lange-termijn dioxineresultaten nuttig?  
8.2 Geef toelichting of praktische voorbeelden van het  (on)nut van deze resultaten 

(langere verhalen worden op prijs gesteld, maar op apart blad a.u.b.) 
8.3 Worden er ook PCB's of PCB-126 geanalyseerd? 
8.4 Beschikt u over vergelijkingen tussen beide meetmethodes (eigen evaluaties, 

publicatie, etc…. zo mogelijk kopij aub) 
8.5 Andere ervaringen 
 
De antwoorden zijn opgenomen in Tabel 6.  
76% van de installaties 10/13) vindt de lange-termijn dioxinemetingen nuttig (Figuur 
15). Bij drie installaties (23%) werden ook minstens eenmalig PCB's of PCB-126 
geanalyseerd (Figuur 16). 6 van de 13 installaties geven aan niet te beschikken over 
een vergelijking tussen de continue en discontinue dioxinebemonsteringen (Figuur 
17). Twee installaties melden dat een dergelijke vergelijking niet relevant is aangezien 
alle metingen beneden de detectielimiet liggen. 5 installaties hebben vraag 8.4 
betreffende de vergelijking tussen beide meetmethodes niet beantwoord.  
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Tabel 6:  Samenvatting vraag 8 omtrent de ervaringen met de continue 

 dioxinebemonstering 
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8.1
Vindt u de lange-termijn dioxineresultaten nuttig ?

 

ja; 10; 76%

ja en neen; 1; 8%

niet voor verbranding 
RWZslib; 1; 8%

niet ingevuld; 1; 8%

 

 Figuur 15: Samenvatting antwoorden subvraag 8.1 

 

8.3
Worden er ook PCB's of PCB-126 geanalyseerd?

 

ja, tijdens de discontinue 
metingen (4 x per jaar); 1; 

8%

ja, éénmalig of meerdere 
keren; 2; 15%

neen; 6; 46%

neen, op vraag; 3; 23%

niet ingevuld; 1; 8%

 

Figuur 16: Samenvatting antwoorden subvraag 8.3 
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8.4
Beschikt u over vergelijkingen tussen beide meetmet hodes 

(eigen evaluaties, publicatie, etc) ?
 

neen; 6; 47%

niet ingevuld; 5; 38%

niet van toepassing of niet 
relevant (alle metingen < 

DL); 2; 15%

 

Figuur 17: Samenvatting antwoorden subvraag 8.4 

2.6 Technische ervaring met continue dioxinebemonsteringstoestellen 

 
Onder vraag 9 werd  gepeild naar de technische ervaring met de continue 
dioxinebemonsteringstoestellen: 
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

9.1 Bent u tevreden over de huidige toestellen?  
9.2 Beschrijf de belangrijkste technische problemen die u hebt meegemaakt 
9.3 Wat is de frequentie van onderhoud? 
9.4 Wat is de kost van het onderhoud per jaar per toestel? 
9.5 Wat is de huidige analysekost per staal of per n stalen? 
9.6 Andere commentaar  
 
De antwoorden zijn weergegeven in Tabel 7.  
Alle installaties zijn tevreden over de huidige continue bemonsteringstoestellen 
(Figuur 18). De frequentie van onderhoud vindt bij de meerderheid van de installaties 
(76%) tweejaarlijks plaats (Figuur 19). 
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Tabel 7:  Samenvatting vraag 9 omtrent de technische ervaring met de continue dioxinebemonsteringstoestellen 
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9.1
Bent u tevreden over de huidige toestellen ?

 

ja; 13; 100%

neen; 0; 0%

 
 

Figuur 18: Samenvatting antwoorden subvraag 9.1 

 

9.3
Wat is de frequentie van het onderhoud ?

 3-maandelijks (eigen 
personeel); 1; 8%

4-maandelijks; 1; 8%

6-maandelijks/2 x per jaar; 
10; 76%

jaarlijks; 1; 8%

 

Figuur 19: Samenvatting antwoorden subvraag 9.3 
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2.7 Suggesties voor verbeteringen 

Vraag 10  informeerde naar suggesties ter verbetering:  
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

10.1 Hebt u suggesties voor technische verbeteringen van de lange-
termijndioxinebemonstering?  

10.2 Vindt u de wetgeving in Vlaanderen over lange-termijn dioxinebemonstering 
aangepast aan het probleem of stelt u wijzigingen voor?  

10.3 Hebt u nog suggesties voor de goedkeuring van deze apparatuur door de 
deskundige of de code van goede praktijk hierover? 

 
De antwoorden op deze vraag zijn in Tabel 8 opgenomen. 
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Tabel 8:  Samenvatting vraag 10 omtrent suggesties voor verbeteringen 
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2.8 Andere  

Onder de laatste vraag konden o.a. algemene opmerkingen geformuleerd worden: 
 
Nummerin
g 
Subvraag 

Subvraag 

11.1 Hebt u andere bemerkingen of vragen bij deze vragenlijst?  
11.2 Is er vertrouwelijke informatie die u liever niet in het overzicht wenst opgenomen 

te zien? 
 
 

Tabel 9:  Samenvatting vraag 11 omtrent algemene opmerkingen 
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BIJLAGE A: BLANCO VRAGENLIJST CONTINUE DIOXINEBEMONSTERING 
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Vragenlijst Continue dioxinebemonstering 
 

Toelichting  
 
VITO dient in 2008 een overzicht te maken van de gegevens en de praktijkervaringen 
met de continue dioxinebemonstering in Vlaanderen. Dit kadert in de herziening van 
de code van goede praktijk voor goedkeuring van deze toestellen, samen met de 
volgende nieuwe elementen: 
- de overweging van de EU om de continue meetverplichting voor dioxines uit te 
breiden  

- de toekomstige ontwikkeling van een EN-norm voor de continue bemonstering van 
dioxines (EN 1948-5), waar de inbreng van de Vlaamse ervaringen essentieel is. 

 
Het overzicht zal de volgende informatie geven:  

• een beschrijving van de aanwezige toestellen op alle installaties 

• historiek, problemen en praktische ervaringen 

• een overzicht van de resultaten van de continue dioxinebemonsteringssystemen in 
de sector afvalverbranding  

• vergelijking met de beschikbare discontinue metingen  

• overzicht van toepassing van de code van goede praktijk voor goedkeuring van 
deze toestellen door deskundige 

 
 
 
Tips voor het invullen 
 
Wie voor meerdere toestellen (lijnen) of installaties invult, wordt verzocht zeker één 
afzonderlijke vragenlijst per installatie in te vullen. 
Voor verschillende toestellen op dezelfde installatie kan ofwel één vragenlijst per 
bemonsteringstoestel worden ingevulld, ofwel alleen die vragen met een verschillend 
antwoord per toestel (bijvoorbeeld vragen 1 tot 7) in veelvoud worden gekopieerd en 
ingevuld. 
 
Wij zijn geïnteresseerd in alle afzonderlijke gegevens en informatie. Indien u deze niet 
op de vragenlijst kwijt kunt, mag u gerust afzonderlijke informatie toevoegen, bij 
voorkeur als elektronisch bestand, maar papieren documenten zijn ook welkom. 
 
Als u een vragenlijst hebt ingevuld, wil u dan a.u.b. het document opslaan onder een 
eigen naam van de installatie, eventueel aangevuld met nummers zodat het 
onderscheid duidelijk is, bijvoorbeeld IZVOGent1.doc, IZVOGent2.doc… 
 
Voor meer uitleg kunt u steeds bellen naar Raf De Fré, tel. 014 33 53 70. 
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Vragenlijst Continue dioxinebemonstering 
 
 
1 Installatie waarover deze vragenlijst gaat: 

Naam       

adres        

type brandstof        

totaal capaciteit t/j of t/h       

aantal lijnen       

aantal toestellen aanwezig       

Opmerkingen       
 
 
2 Contactpersoon en/of correspondent voor deze vrag enlijst 

Naam       

e-mail       

Tel.       

Opmerkingen       
 
 
3 Dioxinebemonsteringstoestel(len) (*) 

Merk en/of type       

In dienst sedert       

Huidige bemonsteringsduur        

Huidige analysefrequentie       

Wettelijk vereiste analysefrequentie       

Bemerkingen       

 
(*) indien verschillende antwoorden per toestel: vul deze en volgende vragen eventueel 
verschillende malen in 
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4 Werking van de continue dioxinebemonsteringen 

Welke zijn de startcriteria voor de bemonstering?       

Welke zijn de stopcriteria voor onderbreken van de 
bemonstering? 

      

Is er een koppeling van het bemonsteringstoestel met een 
signaal van de zuurstofmeting? 

      

Hoe vaak valt het bemonsteringstoestel gemiddeld 
automatisch stil gedurende een bemonsteringsperiode van 2 
weken 

      

Komen er automatische onderbrekingen voor in de periodes 
waarbinnen normaal bemonstering dient te gebeuren, zo ja 
door welke oorzaken? 

      

Kan de bemonstering manueel onderbroken worden? 

zo ja geef reden en frequentie hiervan 

      

      

Hoe worden de manuele onderbrekingen geregistreerd? 

(automatisch, of in een logboek, of niet) 

      

Wordt voor elk monster de bemonsteringsduur vergeleken 
met de werkingsduur van de verbranding? 

      

Andere bemerkingen       
 
 
5 Resultaten van de continue dioxinebemonsteringen 

Beschikt u over data-bestanden van alle dioxine-analyses 

- tabellen met de 17 congeneren per analyse? 

- overzicht bemonsteringsgegevens (per uur of ?)  

      

      

      

Kunt u een kopij overmaken met de totaal-
dioxineresultaten? 

(geef aan waar die eventueel reeds beschikbaar zijn of 
wanneer en hoe u die kunt bezorgen) 

      

zo nee, beschrijf probleem of evtl. wel beschikbare data       

Hoe wordt de omrekening naar referentie-omstandigheden 
uitgevoerd (bv. op basis van uursgemiddelden, hele 
bemonsteringsperiode…) 

      

Andere bemerkingen       
 
 
6 Data van dioxinemetingen volgens EN 1948-1 (manue le 6 - 8 h bemonstering) 

Welke is de meetfrequentie van de manuele meting?        

Zijn er wijzigingen in deze meetfrequentie in de laatste 10 
jaar? 

      

Kunt u een elektronisch databestand met de resultaten van 
deze metingen overmaken of aangeven waar deze 
beschikbaar zijn 

      

Zo nee, beschrijf probleem       

Voert u meer van deze metingen uit dan wettelijk verplicht?       

Bemerkingen       
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7 Goedkeuring door deskundige 

Werd(en) uw dioxinebemonsteringstoestel(len) goedgekeurd 
door een erkend deskundige?  

      

Zo ja, geef frequentie of jaartallen wanneer dit gebeurde?       

Werd de resthoeveelheid dioxines in de lans bepaald?  

met welk resultaat? 

      

Geef aan welke problemen bij de keuring aan het licht 
kwamen, of welke opmerkingen de deskundige heeft 
gemaakt 

      

 
 

8 Ervaringen met continue dioxinebemonstering 

Vindt u de lange-termijn dioxineresultaten nuttig?        

Geef toelichting of praktische voorbeelden van het  (on)nut 
van deze resultaten (langere verhalen worden op prijs 
gesteld, maar op apart blad a.u.b.) 

      

      

Worden er ook PCBs of PCB-126 geanalyseerd?       

Beschikt u over vergelijkingen tussen beide meetmethodes 
(eigen evaluaties, publicatie, etc…. zo mogelijk kopij aub) 

      

Andere ervaringen       
 
 
9 Technische ervaring met continue dioxinebemonster ingstoestellen  

Bent u tevreden over de huidige toestellen?        

Beschrijf de belangrijkste technische problemen die u hebt 
meegemaakt 

      

      

Wat is de frequentie van onderhoud?       

Wat is de kost van het onderhoud per jaar per toestel?       

Wat is de huidige analysekost per staal of per n stalen?       

Andere commentaar        
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10 Suggesties voor verbeteringen  

Hebt u suggesties voor technische verbeteringen van de 
lange-termijndioxinebemonstering?  

      

Vindt u de wetgeving in Vlaanderen over lange-termijn 
dioxinebemonstering aangepast aan het probleem of stelt u 
wijzigingen voor?  

      

Hebt u nog suggesties voor de goedkeuring van deze 
apparatuur door de deskundige of de code van goede 
praktijk hierover? 

      

 
 
11 Andere  

Hebt u andere bemerkingen of vragen bij deze vragenlijst?        

Is er vertrouwelijke informatie die u liever niet in het 
overzicht wenst opgenomen te zien? 

      

 
 
Terug te sturen aan: raf.defre@vito.be 
 
 
 
 
 
 


