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INLEIDING 

Dit rapport is één van de BBT-studies die worden gepubliceerd door het BBT-

kenniscentrum. Het behandelt de Beste Beschikbare Technieken voor de 

droogkuissector.  

Wat zijn BBT-studies? 

De BBT-studies zijn rapporten die per sector de BBT beschrijven. Deze sectorrapporten 

worden digitaal verspreid via www.emis.vito.be en kunnen geraadpleegd worden op 3 

manieren: als pdf (volledige studie), als iBBT (procesbeschrijving, milieuvriendelijke 

technieken en BBT selectie (hoofdstuk 3 tot en met 5)) of via de BBT-databank 

(milieuvriendelijke technieken).  

Wat zijn BBT? 

Milieuvriendelijke technieken hebben als doel de milieu-impact van bedrijven te 

beperken. Het kunnen technieken zijn om afval te hergebruiken of te recycleren, bodem 

en grondwater te saneren, of afgassen en afvalwater te zuiveren. Vaker nog zijn het 

preventieve maatregelen die de emissie van vervuilende stoffen voorkomen en het 

gebruik van energie, grondstoffen en hulpstoffen verminderen. Wanneer zulke 

technieken, in vergelijking met alle andere, gelijkaardige technieken, ecologisch gezien 

het best scoren én ze bovendien betaalbaar zijn, dan spreken we over Beste Beschikbare 

Technieken (BBT). 

Wat is het BBT-kenniscentrum? 

In opdracht van de Vlaamse Regering heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek (VITO) in 1995 een kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

opgericht. Het BBT-kenniscentrum inventariseert informatie over milieuvriendelijke 

technieken, evalueert per bedrijfstak de Beste Beschikbare Technieken (BBT) en 

formuleert BBT-aanbevelingen naar de Vlaamse overheid en bedrijven.  

Het BBT-kenniscentrum wordt, samen met het zusterproject EMIS 

(http://www.emis.vito.be), gefinancierd door het Vlaamse Gewest. Het kenniscentrum 

wordt begeleid door een stuurgroep die wordt voorgezeten door het Departement 

Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP). De 

andere betrokken entiteiten in het beleidsdomein (diverse afdelingen van het 

Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM, VEA, VLM) zetelen 

eveneens in de stuurgroep. 

Waarom zijn BBT-studies nuttig? 

De vergunningsvoorwaarden die aan de bedrijven worden opgelegd in Vlaanderen zijn in 

belangrijke mate gebaseerd op de BBT. Zo geven de sectorale voorwaarden uit VLAREM 

II vaak de mate van milieubescherming weer die met de BBT haalbaar is. Het bepalen 

van BBT is dus niet alleen nuttig voor de bedrijven, maar ook als referentie voor de 

overheid in het kader van het vergunningenbeleid. In bepaalde gevallen verleent de 

Vlaamse overheid ook subsidies aan de bedrijven als zij investeren in milieuvriendelijke 

of energiezuinige technieken. Ook hiervoor vormen de BBT een referentiepunt. 

Het BBT-kenniscentrum werkt BBT-studies uit voor een bedrijfstak of voor een groep van 

gelijkaardige activiteiten. Deze studies beschrijven de BBT en geven bovendien de nodige 

achtergrondinformatie. Die achtergrondinformatie helpt de vergunningverlenende 

overheid om de dagelijkse bedrijfspraktijk beter aan te voelen. Bovendien toont ze de 

bedrijven de wetenschappelijke basis voor hun vergunningsvoorwaarden.  

De BBT-studies formuleren ook aanbevelingen om de vergunningsvoorwaarden en de 

regels inzake ecologiepremie aan te passen. De ervaring leert dat de Vlaamse overheid 

http://www.emis.vito.be/
http://www.emis.vito.be/
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de aanbevelingen vaak ook werkelijk gebruikt voor nieuwe milieuregelgeving. In 

afwachting hiervan worden de aanbevelingen echter als niet-bindend beschouwd.  

Hoe kwam deze studie tot stand? 

Elke BBT-studie is het resultaat van een intensieve zoektocht in de literatuur, bezoeken 

aan bedrijven, samenwerking met experts in de sector, bevragingen van producenten en 

leveranciers, uitgebreide contacten met bedrijfs- en milieuverantwoordelijken en 

ambtenaren enzovoort. De beschreven BBT zijn een momentopname en bovendien niet 

noodzakelijk volledig: niet alle BBT die vandaag en in de toekomst mogelijk zijn, zijn in 

de studie opgenomen.  

Voor de wetenschappelijke begeleiding van de studie werd een begeleidingscomité 

samengesteld met vertegenwoordigers van industrie en overheid. Dit comité kwam 4 

keer samen om de studie inhoudelijk te sturen (op 26/04/2017, 01/02/2018, 15/10/2018 

en 15/02/2019). De namen van de leden van dit comité en van de externe deskundigen 

die aan deze studie hebben meegewerkt, zijn opgenomen in bijlage 1. Het BBT-

kenniscentrum heeft, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de opmerkingen van 

de leden van het begeleidingscomité. Dit rapport is echter geen compromistekst. Het 

weerspiegelt de technieken die het BBT-kenniscentrum op dit moment als actueel 

beschouwt en de aanbevelingen die daaraan beantwoorden. 
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LEESWIJZER 

In Hoofdstuk 1 lichten we het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) en de 

invulling ervan in Vlaanderen toe en schetsten vervolgens het algemene kader van de 

voorliggende BBT-studie.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de sector droogkuis en de belangrijkste socio-economische 

aspecten en milieujuridische aspecten.  

In Hoofdstuk 3 komen de verschillende processen aan bod die in de sector worden 

toegepast. Ook de milieu-impact van deze processen wordt beschreven.  

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de technieken die de sector kan toepassen om 

milieuhinder te voorkomen of te beperken.  

In Hoofdstuk 5 evalueren we deze milieuvriendelijke technieken en selecteren we de 

BBT. Niet alleen de technische haalbaarheid, maar ook de milieuvoordelen en de 

economische haalbaarheid (kostenhaalbaarheid en -effectiviteit) worden daarbij in 

rekening gebracht.  

Hoofdstuk 6 geeft, op basis van de geselecteerde BBT, aanbevelingen voor de 

milieuregelgeving en voor ecologiepremie.  

Hoofdstuk 7 ten slotte beschrijft de technieken in opkomst en omvat aanbevelingen 

voor verder onderzoek. 
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SAMENVATTING 

Het BBT-kenniscentrum, opgericht in opdracht van de Vlaamse Regering bij VITO, heeft 

tot taak het inventariseren, verwerken en verspreiden van informatie rond 

milieuvriendelijke technieken. Tevens moet het kenniscentrum de Vlaamse overheid 

adviseren bij het concreet maken van het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT).  

In dit rapport worden de BBT voor de droogkuissector in kaart gebracht. Deze studie is 

een herziening van de in 2009 gepubliceerde 2e versie van de BBT studie voor de 

droogkuissector. Bij de herziening werd ondermeer nagegaan welke technieken kunnen 

bijdragen aan een verdere reductie van de emissies, welke alternatieve oplosmiddelen 

momenteel op de markt beschikbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de 

behandeling van het contactwater. 

 

Droogkuisbedrijven staan in voor het reinigen van textiel en gebruiken hierbij 

oplosmiddelen. Tetrachlooretheen (PER) is nog steeds het meest gebruikte oplosmiddel 

maar steeds meer droogkuisbedrijven schakelen over op één van de beschikbare 

alternatieve oplosmiddelen. Ondanks een sterke verbetering in het reinigingsvermogen 

van de alternatieve oplosmiddelen, is het niet mogelijk om PER volledig te vervangen. 

Bijkomend zijn van veel alternatieve oplosmiddelen de lange termijn gevolgen nog 

onvoldoende gekend. Om deze reden wordt voorgesteld om dezelfde voorwaarden te 

formuleren voor alternatieve oplosmiddelen als voor tetrachlooretheen. 

 

Voor een verdere reductie van de emissies beschikken moderne droogkuismachines reeds 

over de nodige technische vereisten om de emissies tot een minimum te beperken. Wel 

kan het automatiseren van een aantal processen de accidentele emissies verlagen zoals 

bijvoorbeeld een automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-

eenheid waarbij het risico op morsen van het oplosmiddel (en bijhorende emissies) 

verlaagd wordt. Zeker zo belangrijk is het juist gebruik en correct onderhoud van de 

machines om voldoende lage emissies te garanderen. Deze maatregelen zijn daarom als 

BBT geselecteerd. 

Een belangrijk aandachtspunt voor het beperken van emissies is het einde van het 

droogproces. Er moet namelijk voldoende lang gedroogd worden om het oplosmiddel 

maximaal uit textiel te verwijderen alvorens de laaddeur ontgrendeld wordt. Het gebruik 

van een droogsensor voorkomt het vroegtijdig beëindingen van het droogproces en is 

onafhankelijk van het type textiel of de hoeveelheid textiel die gereinigd wordt. De 

aanwezigheid van een droogsensor werd als BBT geselecteerd. Het gebruik van een 

meetsysteem om de concentratie oplosmiddel te bepalen in de droogtrommel is een 

volwaardig alternatief voor de droogsensor maar is een aanzienlijk duurdere optie, terwijl 

het extra milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor onvoldoende gekend is. Op 

basis van de BBT-analyse wordt voorgesteld de huidige norm in VLAREM met betrekking 

tot de concentratie tetrachlooretheen boven pasgelost textiel (240 mg/m³) te schrappen, 

en te vervangen door bijkomende voorwaarden waaronder de aanwezigheid van een 

droogsensor. 

Het lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater is één van de belangrijkste historische 

bronnen van bodemverontreiniging bij droogkuisbedrijven. Droogkuisbedrijven 

beschikken vaak over onvoldoende kennis om het contactwater zelf kwalitatief te 

zuiveren. Het laten ophalen van dit contactwater samen met de andere solventrijke 

afvalstromen voorkomt het lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater en werd 

daarom als BBT gelecteerd. 

 

De BBT-selectie en de adviesverlening is tot stand gekomen op basis van o.a. literatuur, 

een socio-economische sectorstudie, kostprijsberekeningen, een vergelijking met 

buitenlandse BBT-documenten, bedrijfsbezoeken en overleg met vertegenwoordigers van 

de federaties, leveranciers, specialisten uit de administratie en adviesbureaus. Het 

formeel overleg gebeurde in een begeleidingscomité.
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ABSTRACT 

The Centre for Best Available Techniques (BAT) is founded by the Flemish Government, 

and is hosted by VITO. The BAT centre collects, evaluates and distributes information on 

environmentally friendly techniques. Moreover, it advises the Flemish authorities on how 

to translate this information into its environmental policy. Central in this translation is 

the concept “BAT” (Best Available Techniques). BAT corresponds to the techniques with 

the best environmental performance that can be introduced at a reasonable cost. 

The objective of this study is to determine the BAT for the dry cleaning industry. The 

study is a review of the study ‘Beste Beschikbare Technieken voor de Droogkuis’ that was 

published in 2009. During the review process attention was given to techniques that can 

contribute to a further reduction of emissions, the use of other solvents and the treatment 

of separator wastewater. 

 

Dry cleaners clean textiles using solvents. Tetrachloroethylene (PERC) is still the most 

commonly used solvent, but nowadays more and more dry cleaners switch to other 

environmental friendly solvents. Despite a strong improvement in the cleaning capacity 

of these other solvents, the cleaning capacity is insufficient for all types of textiles and 

all types of contamination. Because of this, it is not possible that these solvents 

completely replace cleaning with PER. In addition, the long-term consequences of the 

ohter solvents are still insufficiently known. For this reason it is also proposed to 

formulate the same requirements for other solvents as for tetrachloroethylene. 

 

For the reduction of the emissions, most modern dry-cleaning machines already have the 

necessary technical requirements to limit emissions to a minimum. However, use of 

automatic options for some processes can reduce the accidental emissions. For example, 

an automatic filling system with overfill protection on the distillation unit, whereby the 

risk of solvent spillage (and associated emissions) is reduced. Just as important is the 

correct use and maintenance of the machines to guarantee sufficiently low emissions. 

These measures have therefore been selected as BAT. 

An important issue for limiting emissions is the end of the drying phase. The drying time 

must be long enough to remove the solvent from the textile before unlocking the loading 

door. The use of a drying sensor prevents that the drying time is too short, independent 

of the type or the amount of textile that is cleaned. The use of a drying sensor is therefore 

selected as BAT. The use of a measuring system to determine the concentration of solvent 

in the drum during the drying phase, is a fully-fledged, but more expensive, alternative 

to the drying sensor. Though, the additional environmental benefit compared to the dry 

sensor is unknown. Based on the BAT analysis, it is proposed to delete the current 

requirement in VLAREM (the Flemish Environmental Permit Regulation) with regard to 

the concentration of tetrachloroethylene just above the unloaded textile (240 mg / m³), 

and to replace it with some other requirements, including the use of a drying sensor. 

The discharge of insufficiently purified separator wastewater is one of the most important 

historical sources of soil contamination at dry cleaners. Dry cleaners often have 

insufficient knowledge to qualitatively purify the separator wastewater itself. Collecting 

this wastewater together with the other solvent-rich waste streams prevents the 

discharge of insufficiently purified separator wastewater and was therefore selected as 

BAT. 

 

The BAT selection in this study was based on plant visits, a literature survey, a technical 

and socio-economic study, cost calculations, a comparison with documents from 

neighboring countries and discussions with representatives of the federation, industry 

experts and authorities. The formal consultation was organised by means of an advisory 

committee. 
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HOOFDSTUK 1 OVER DEZE BBT-STUDIE 

In dit hoofdstuk lichten we eerst het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe. 

Vervolgens schetsen we het algemene kader van deze Vlaamse BBT-studie. Onder meer 

de doelstellingen, de inhoud, de begeleiding en de werkwijze van de BBT-studie worden 

verduidelijkt. 

1.1 Beste Beschikbare Technieken in Vlaanderen 

1.1.1 Definitie 

Het begrip “Beste Beschikbare Technieken”, afgekort BBT, wordt in VLAREM II, artikel 

1.1.2, gedefinieerd als: 

“het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en 

exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in 

beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere 

vergunningsvoorwaarden te vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op 

het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te 

beperken; 

▪ “Technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie 

wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld; 

▪ “Beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, 

kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in 

de industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of 

die technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden 

toegepast of geproduceerd, mits ze voor de exploitant op redelijke voorwaarden 

toegankelijk zijn; 

▪ “Beste”: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau 

van bescherming van het milieu in zijn geheel. 

 

Deze definitie vormt het vertrekpunt om het begrip BBT concreet in te vullen voor de 

droogkuissector in Vlaanderen. 

1.1.2 Beste Beschikbare Technieken als begrip in het Vlaamse 

milieubeleid 

 Achtergrond bij begrip 

Bijna elke menselijke activiteit (b.v. woningbouw, industriële activiteit, recreatie, 

landbouw) beïnvloedt op de één of andere manier het leefmilieu. Vaak is het niet mogelijk 

in te schatten hoe schadelijk die beïnvloeding is. Vanuit deze onzekerheid wordt 

geoordeeld dat iedere activiteit met maximale zorg moet uitgevoerd worden om het 

leefmilieu zo weinig mogelijk te belasten. Dit stemt overeen met het zogenaamde 

voorzorgsbeginsel. 



Hoofdstuk 1 OVER DEZE BBT-STUDIE 

 

2                                                                                                                  

 

In haar milieubeleid gericht op het bedrijfsleven heeft de Vlaamse overheid dit 

voorzorgsbeginsel vertaald naar de vraag om de “Beste Beschikbare Technieken” toe te 

passen. Deze vraag wordt als zodanig opgenomen in de algemene voorschriften van 

VLAREM II (Artikel 4.1.2.1). Het toepassen van de BBT betekent in de eerste plaats dat 

iedere exploitant al wat technisch en economisch mogelijk is, moet doen om milieuschade 

te vermijden. Daarnaast wordt ook de naleving van de vergunningsvoorwaarden geacht 

overeen te stemmen met de verplichting om de BBT toe te passen. 

 

Binnen het Vlaamse milieubeleid wordt het begrip BBT in hoofdzaak gehanteerd als basis 

voor het vastleggen van vergunningsvoorwaarden. Dergelijke voorwaarden die aan 

inrichtingen in Vlaanderen worden opgelegd steunen op twee pijlers: 

▪ De toepassing van de BBT; 

▪ De resterende milieu-effecten mogen geen afbreuk doen aan de vooropgestelde 

milieu-kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Ook de Europese Richtlijn Industriële Emissies ( 2010/75/EU) en haar voorganger, de 

“IPPC” Richtlijn (2008/1/EC), schrijven de lidstaten voor op deze twee pijlers te steunen 

bij het vastleggen van vergunningsvoorwaarden. 

 Concretisering van begrip 

Om concreet inhoud te kunnen geven aan het begrip BBT, dient de algemene definitie 

van VLAREM II nader verduidelijkt te worden. Het BBT-kenniscentrum hanteert 

onderstaande invulling van de drie elementen.  

▪ “Beste” betekent “beste voor het milieu als geheel”, waarbij het effect van de 

beschouwde techniek op de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, 

bodem, afval, …) wordt afgewogen; 

▪ “Beschikbare” duidt op het feit dat het hier gaat over iets dat op de markt 

verkrijgbaar en redelijk in kostprijs is. Het zijn dus technieken die niet meer in 

een experimenteel stadium zijn, maar effectief hun waarde in de bedrijfspraktijk 

bewezen hebben. De kostprijs wordt redelijk geacht indien deze haalbaar is voor 

een ‘gemiddeld’ bedrijf uit de beschouwde sector én niet buiten verhouding is 

tegenover het behaalde milieuresultaat; 

▪ “Technieken” zijn technologieën én organisatorische maatregelen. Ze hebben 

zowel te maken met procesaanpassingen, het gebruik van minder vervuilende 

grondstoffen, end-of-pipe maatregelen, als met goede bedrijfspraktijken. 

 

Het is hierbij duidelijk dat wat voor het ene bedrijf een BBT is dat niet voor een ander 

hoeft te zijn. Toch heeft de ervaring in Vlaanderen en in andere regio’s/landen 

aangetoond dat het mogelijk is algemene BBT-lijnen te trekken voor groepen van 

bedrijven die dezelfde processen gebruiken en/of gelijkaardige producten maken. 

Dergelijke sectorale of bedrijfstak-BBT maken het voor de overheid mogelijk sectorale 

milieuvoorwaarden vast te leggen. Hierbij zal de overheid doorgaans niet de BBT zelf 

opleggen, maar wel de milieuprestaties die met BBT haalbaar zijn als norm beschouwen. 

 

Het concretiseren van BBT voor sectoren vormt tevens een nuttig referentiepunt bij het 

toekennen van steun bij milieuvriendelijke investeringen door de Vlaamse overheid. De 

regeling ecologiepremie bepaalt dat bedrijven die milieu-inspanningen leveren die 

verdergaan dan de wettelijke vereisten, kunnen genieten van een investeringssubsidie. 
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1.2 BBT-studie voor de droogkuissector 

1.2.1 Doelstellingen van de studie 

Deze BBT-studie bevat een BBT-analyse van de Vlaamse droogkuissector. Het doel van 

de studie bestaat erin om voor de droogkuisbedrijven: 

▪ De maatregelen te inventariseren die kunnen genomen worden om milieuhinder 

te voorkomen of te beperken; 

▪ Uit de geïnventariseerde maatregelen de BBT (Beste Beschikbare Technieken) te 

selecteren; 

▪ Op basis van de BBT aanbevelingen te formuleren naar milieuwetgeving (VLAREM) 

en milieusubsidies (ecologiepremie). 

 

Deze BBT-studie is een herziening van de in 2009 gepubliceerde studie ‘Beste 

Beschikbare Technieken voor de droogkuissector’ (Huybrechts et.al., 2009). Bij de 

herziening worden de gegevens uit deze studie waar nodig aangevuld en geactualiseerd. 

Tevens wordt bekeken in hoeverre de technieken die destijds als BBT werden 

geselecteerd, inmiddels geïmplementeerd zijn, en of er ondertussen nieuwe technieken 

beschikbaar zijn. Op basis van deze actualisatie worden de BBT-conclusies aangepast 

aan de huidige economische toestand van de sector en aan de huidige stand der techniek.  

 

Bij de herziening van de BBT-studie gaat de aandacht voornamelijk uit naar de 

belangrijkste ontwikkelingen in de sector sinds de vorige studie en hun bijhorende milieu-

impact. De belangrijkste aandachtspunten binnen de scope van deze studie zijn: 

▪ De reinigingsmachines;  

▪ De alternatieve solventen; 

▪ De behandeling van het contactwater; 

▪ Aanbevelingen voor de solventboekhouding. 

1.2.2 Inhoud van de studie 

Vertrekpunt van het onderzoek naar de Beste Beschikbare Technieken voor de 

droogkuissector is een socio-economische doorlichting (hoofdstuk 2). Dit laat ons toe de 

economische gezondheid en de draagkracht van de sector in te schatten, wat van belang 

is bij het beoordelen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de procesvoering in detail beschreven en wordt per processtap 

nagegaan welke milieueffecten optreden.  

 

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie, aangevuld met gegevens van leveranciers 

en bedrijfsbezoeken, wordt in hoofdstuk 4 een inventaris opgesteld van milieuvriendelijke 

technieken voor de sector.  

 

Vervolgens, in hoofdstuk 5, vindt voor elk van deze technieken een evaluatie plaats, niet 

alleen van het globaal milieurendement, maar ook van de technische en economische 

haalbaarheid. Deze grondige afweging laat ons toe de Beste Beschikbare Technieken te 

selecteren.  

 

De BBT zijn op hun beurt de basis voor een aantal suggesties om de bestaande 

milieuregelgeving te evalueren, te concretiseren en aan te vullen (hoofdstuk 6). Tevens 

wordt in hoofdstuk 6 onderzocht welke van deze technieken in aanmerking komen voor 

investeringssteun in het kader van de ecologiepremie. In hoofdstuk 7 wordt er verder 

ingegaan op de technieken in opkomst en worden aanbevelingen voor verder onderzoek 

en technologische ontwikkeling geformuleerd.
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HOOFDSTUK 2 SOCIO-ECONOMISCHE & 

MILIEUJURIDISCHE SITUERING VAN DE 

SECTOR 

In dit hoofdstuk geven we een situering en doorlichting van de droogkuissector, zowel 

socio-economisch als milieu juridisch. 

 

Vooreerst trachten we de bedrijfstak te omschrijven en het onderwerp van studie zo 

precies mogelijk af te bakenen. Daarna bepalen we een soort barometerstand van de 

sector, enerzijds aan de hand van een aantal socio-economische kenmerken en 

anderzijds door middel van een inschatting van de draagkracht van de bedrijfstak. In een 

derde paragraaf gaan we dieper in op de belangrijkste milieu juridische aspecten voor de 

droogkuissector. 

2.1 Omschrijving, afbakening en indeling van de sector  

2.1.1 Afbakening en indeling van de sector 

 Afbakening van sector 

Textielverzorging is een dienstverlenende activiteit die beantwoordt aan de noodzaak om 

textiel, leder e.d. te reinigen met het oog op hergebruik. Bij de textielverzorging wordt 

een onderscheid gemaakt tussen wasserijen en droogkuisbedrijven. 

 

De droogkuisbedrijven reinigen door middel van oplosmiddelen, zoals tetrachlooretheen, 

koolwaterstoffen, glycolethers, siloxanen en reinigingsversterkers. Tetrachlooretheen is 

vaak beter gekend als PER, tetrachloorethyleen of perchloorethyleen. In de studie maken 

we gebruik van de naam tetrachlooretheen, in overeenstemming met de IUPAC 

nomenclatuur of van de afkorting PER. Kleding, woningtextiel, leder, e.a. komen droog 

uit de machine na reiniging met oplosmiddelen, vandaar de benaming “droogkuis”. 

Nadien wordt alles afgewerkt.  

 

Wasserijen daarentegen reinigen met water en detergenten. Alles komt klam uit de 

wasmachines en wordt nadien verder gedroogd en afgewerkt. 

 

Deze studie richt zich specifiek op droogkuisbedrijven. Voor wasserijen is een aparte BBT-

studie beschikbaar (BBT studie voor wasserijen en linnenverhuurders, Van den Abeele et 

al., 2009). 
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 Technische indeling van de sector 

Droogkuis omvat de chemische reiniging van kledij, woontextiel, textiel voor bedrijven, 

leder, bont, tapijten en gordijnen. Droogkuisbedrijven bieden naast het reinigen ook vaak 

één of meerdere van volgende diensten aan: 

▪ Wasserij;  

▪ Verhuur van linnen, werkkledij, matten,…; 

▪ Ophalen en verzorgen van de was; 

▪ Uitbaten van depots; 

▪ Strijkdienst. 

(Bron: persoonlijke communicatie bedrijfsbezoeken en Kruispuntbank van 

Ondernemingen, 2018) 

 

Binnen de sector kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de kleinere 

droogkuisbedrijven die voornamelijk gericht zijn op de lokale markt en de grotere 

bedrijven die werken met depots en ophaaldiensten. De sector kent veel gemengde 

bedrijven die zowel droogkuis- als wasserij-activiteiten hebben. 

 NACE-BEL indeling van de sector 

De NACE-BEL nomenclatuur is een benadering om sectoren volgens economische 

activiteit in te delen. Officiële statistieken, zoals gegevens van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) of van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel), 

volgen meestal de indeling van NACE-BEL. 

 

De droogkuissector valt onder de NACE-BEL rubriek 96.01 ‘Overige persoonlijke diensten 

- Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten’. De verdere indeling van 

rubriek 96.01 is weergegeven in Tabel 1. Droogkuisbedrijven vallen allemaal onder 

96.011. Binnen de NACE-BEL nomenclatuur is het niet mogelijk een onderscheid te 

maken tussen wasserijen en droogkuisbedrijven. 

Tabel 1: De economische indeling van de textielverzorgingssector volgens de NACE-

BEL nomenclatuur 

NACEBEL  Omschrijving 

96.01 Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten 

96.011 Activiteiten van industriële wasserijen 

96.01101 Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding 

en textielartikelen voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor 

depothouders 

96.01102 Ophalen en bezorgen van de was 

96.01103 Reinigen van artikelen van leer en van bont 

96.01104 Reinigen van tapijten en gordijnen 

96.01105 Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke 

96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 

96.01201 Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend 

worden 

96.01202 Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-

industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten 

behoeve van particulieren 

96.01211 Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van 

wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van 

kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen 
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2.1.2 Bedrijfskolom 

De plaats van de bedrijven uit de droogkuissector in de bedrijfskolom wordt schematisch 

weergegeven in Figuur 1. 

 

 

Figuur 1: Plaats van droogkuissector in bedrijfskolom 

 

Het uitgangspunt van de bedrijfskolom wordt gevormd door de textielproducenten en 

fabrikanten van confectie die hun producten (al dan niet via tussenhandel) verkopen, 

hetzij aan particuliere consumenten, hetzij aan “organisaties” (ondernemingen, 

inrichtingen uit de medische sector, horeca, …). Deze afnemers kunnen ervoor opteren 

de textielreiniging zelf te doen of ze uit te besteden aan de wasserij- of de 

droogkuissector. Er kan met andere woorden gesteld worden dat de activiteiten van de 

droogkuissector ontstaan vanuit een indirecte motivatie: personen of organisaties 

hebben niet de expertise, tijd of middelen om op vakkundige wijze zelf aan 

textielreiniging te doen. 

 

Droogkuisbedrijven kunnen ook zelf textielproducten inkopen om dit te huur aan te 

bieden aan organisaties (bv. verhuur matten). Verhuurders richten zich eerder op 

massaproductie en behandelen gelijksoortige producten op dezelfde manier. 

 

In de rand van deze bedrijfskolom vinden we de leveranciers van apparatuur (zoals 

reinigingsmachines, mangels, e.d.), hulpmiddelen (bv. oplosmiddelen, 

reinigingsversterkers, kapstokken) en nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit).  

 

Daarnaast zijn er ook nog de verwerkers van het solventhoudend afval, welke het afval 

verzamelen en verwerken. Het oplosmiddel wordt zoveel mogelijk gerecupereerd en in 

geval van PER terug aangeboden aan de droogkuisbedrijven. De stippellijn in de figuur 

duidt aan dat de terugname optioneel is. 
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2.2 Socio-economische situering van de sector 

Door het ontbreken van informatie specifiek voor de droogkuissector, wordt in deze 

paragraaf de toestand van de textielverzorgingssector in zijn geheel (inclusief wasserijen) 

geschetst aan de hand van enkele socio-economische indicatoren. Deze geven ons een 

algemeen beeld van de structuur van de textielverzorgingssector en vormen mee de basis 

om in de volgende paragraaf de draagkracht van de droogkuissector in te schatten.  

2.2.1 Aantal en omvang van bedrijven 

De evolutie van het aantal vestigingen (NACE-BEL code 96.011: activiteiten van 

industriële wasserijen) in de 3 gewesten is weergegeven in Figuur 2. Vlaanderen kent het 

grootste aantal vestigingen. Al de drie gewesten vertonen een daling sinds 2008. Tussen 

2008 en 2017 daalde het aantal vestigingen in Vlaanderen van 424 naar 334. Volgens de 

vorige BBT-studie voor de droogkuissector (2009) is er reeds een continue daling van 

het aantal vestigingen in het Vlaamse Gewest sinds 1980. 

 

Deze cijfers omvatten zowel de wasserijen als de droogkuis- en gemengde bedrijven. 

 

 

Figuur 2: Aantal vestigingen in de textielverzorgingssector (Bron: Statbel, 2018) 

 

Figuur 3 toont het aantal werkgevers voor de 3 gewesten (indeling gewesten volgens 

plaats tewerkstelling werknemers). Dit ligt beduidend lager dan het aantal vestigingen 

weergegeven in Figuur 2. Het verschil is grotendeels te wijten aan het feit dat er nog vrij 

veel éénmanszaken zijn zonder werknemers (zie ook Figuur 4). Daarnaast zijn er ook 

werkgevers met meerdere vestigingen. In Vlaanderen daalde het aantal werkgevers van 

288 in 2008 naar 200 in 2016.  
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Figuur 3: Aantal werkgevers in de textielverzorgingssector (Bron: RSZ, 2018) 

 

Dat de textielverzorgingssector een typische kmo-sector is met veel kleine bedrijven 

wordt eveneens duidelijk in Figuur 4 waar voor het Vlaamse gewest het aantal 

vestigingen wordt weergegeven volgens het aantal werknemers. In 2017 telde 82% van 

de bedrijven minder dan 10 werknemers, 51% had geen werknemers (Bron: Statbel en 

RSZ, 2018). 
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Figuur 4: Aantal vestigingen in de textielverzorgingssector opgedeeld volgens 

werknemers (Bron: Statbel, 2018) 

 

Bovenstaande grafieken zijn gebaseerd op NACE-BEL code 96.011 en bevatten zowel de 

droogkuisbedrijven als wasserijen en linnenverhuurders (zie Tabel 1). Volgens het 

bodempreventie- en bodembeheersplan (BPBP) van 2015 waren er nog 130 actieve 

droogkuisbedrijven in Vlaanderen. Gezien het groter aantal stopzettingen dan nieuwe 

opstarten is het aantal vermoedelijk verder gedaald naar 120 (Bron: persoonlijke 

communicatie OVAM, 2017). Dit is een sterke daling ten opzichte van de 280-300 die er 

in 2006 nog waren (Bron: BBT studie voor de droogkuissector, 2009). 
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2.2.2 Tewerkstelling 

De tewerkstelling in de textielverzorging (NACE-BEL code 96.011: activiteiten van 

industriële wasserijen) in het Vlaamse Gewest vertoont een dalende trend (zie  

Figuur 5). Deze daling is vermoedelijk gelinkt aan het dalend aantal vestigingen (zie 

Figuur 2). Het vinden van overnemers is niet evident en vaak wordt een zaak gesloten 

als de eigenaar stopt (Bron: persoonlijke communicatie bedrijfsbezoeken, 2018). 

 

De daling in tewerkstelling stelt zich bijna volledig bij de vrouwelijke werknemers, het 

aantal mannelijke werknemers blijft vrij constant. In 2016 zijn in Vlaanderen 70% van 

de werknemers vrouwen, in Brussel en Wallonië is dit respectievelijk 56% en 68%. In 

Vlaanderen zijn 87% van de werknemers arbeiders, in Brussel en Wallonië is dit 

respectievelijk 74% en 86% (Bron: RSZ, 2018). 

 

 
 

Figuur 5: Tewerkstelling in de textielverzorgingssector in het Vlaamse Gewest (Bron: 

RSZ, 2018) 
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2.2.3 Evolutie van omzet, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaat 

 Omzet 

De omzet van de textielverzorgingssector (NACE-BEL code 96.01: Wassen en (chemisch) 

reinigen van textiel en bontproducten) in het Vlaamse Gewest kende in 2011 en 2012 

een sterke stijging (zie Figuur 6). Deze stijging is het gevolg van het feit dat sinds 2010 

de werknemers die in het kader van dienstencheques tewerkgesteld waren in hun 

respectievelijke activiteitstak geteld worden. Strijkateliers met dienstencheques tellen 

sindsdien mee onder NACE 96.01. (CRB, statistieken over de textiel- en kledingsector, 

2014). Na 2012 daalde de omzet terug. 

 

 

Figuur 6: Evolutie van de omzet in de textielverzorgingssector in het Vlaamse 

Gewest (Bron: Statbel, 2018) 
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2.2.4 Evolutie van investeringen 

De investeringen in de textielverzorgingssector (NACE-BEL code 96.01: Wassen en 

(chemisch) reinigen van textiel en bontproducten) in het Vlaamse Gewest vertoonden de 

laatste 10 jaar een licht stijgende trend (zie Figuur 7).  

 

 

Figuur 7: Evolutie van de investeringen in de textielverzorgingssector in het 

Vlaamse Gewest (Bron: Statbel, 2018) 
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Figuur 8 geeft de verhouding weer tussen de investeringen en de omzet in het Vlaamse 

gewest. Het verloop van deze verhouding is relatief constant in de tijd en schommelt 

tussen 6 en 10%. 

 

 

Figuur 8: Verhouding investeringen ten opzichte van de omzet in de 

textielverzorgingssector in het Vlaamse Gewest (Bron: Statbel, 2018) 

2.2.5 Productie en prijzen 

Er worden in de droogkuissector geen vaste prijzen gehanteerd. De prijs voor het reinigen 

verschilt ook sterk naargelang het type textiel. Sommige droogkuisbedrijven hanteren 

een tweede prijs in geval van delicaat textiel. De prijzen variëren van 3,00 euro voor een 

hemd tot meer dan honderd euro voor gespecialiseerde zaken als een trouwkleed. Voor 

de meeste textielsoorten ligt de prijs onder de 25,00 euro. Voor tapijten en gordijnen 

wordt een prijs per m² toegepast. 

 

De meest verkochte reinigingstoestellen hebben een capaciteit van 16-18 kilogram per 

reinigingsbeurt. Met een gemiddelde cyclustijd van een uur, kunnen er 8 tot 10 machines 

per dag gedraaid worden, wat neerkomt op ongeveer 150 kilogram textiel per dag per 

machine. 

2.2.6 Conclusie 

Het aantal bedrijven in de textielverzorging daalt sterk. Dit komt doordat er weinig 

overnamekandidaten of nieuwkomers in deze sector zijn, terwijl er wel veel bedrijven 

stoppen (pensioen). De achterliggende redenen hiervoor worden besproken in paragraaf 

2.3 waar de draagkracht van de droogkuissector besproken wordt. 

 

De investeringen in de sector zijn beperkt door enerzijds de dalende trend in het aantal 

droogkuisbedrijven en anderzijds de lange levensduur van de toestellen (15-20 jaar)  
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2.3 Draagkracht van de sector 

2.3.1 Werkwijze 

De draagkracht van een bedrijfstak wordt bepaald door enerzijds haar concurrentiepositie 

en anderzijds haar financiële situatie.  

 

Aan de hand van het ‘five forces’ raamwerk van M. Porter (1985) bespreken we in 

paragraaf 2.3.2 de concurrentiepositie. Deze analyse geeft aan in welke mate de 

betrokken sector extra kosten, bijvoorbeeld als gevolg van milieuverplichtingen, kan 

afwentelen op klanten en/of leveranciers. De vijf bronnen van concurrentie die Porter 

onderscheidt zijn: interne concurrentie tussen bedrijven binnen de sector, macht van de 

leveranciers, macht van de afnemers, dreiging van substituten en dreiging van nieuwe 

toetreders. 

 

De mate waarin de sector een niet afwentelbare extra kost kan absorberen, hangt af van 

haar financiële situatie. Deze komt aan bod in paragraaf 2.3.3 aan de hand van een korte 

bespreking van de vraag-, aanbod- en reguleringsfacctoren. 

2.3.2 Concurrentiepositie 

In deze paragraaf wordt de marktsituatie van de droogkuissector in kaart gebracht om 

zo een indicatie te geven van de intensiteit van de concurrentie. De concurrentiekrachten 

zijn bepalend voor de winstgevendheid van een specifieke sector daar zij de prijzen, de 

kosten en de vereiste investeringen bepalen. Op deze manier kunnen we inschatten in 

welke mate de ondernemingen in staat zijn om bijkomende kosten – bv. ten gevolge van 

milieuverplichtingen – af te wentelen op leveranciers en/of klanten. 

 

M. Porter (1985) maakt een onderscheid tussen vijf bronnen van concurrentie die de 

structuur en de intensiteit van concurrentie weergeven: 

▪ Interne concurrentie tussen bedrijven binnen de sector; 

▪ Macht van de leveranciers; 

▪ Macht van de afnemers; 

▪ Dreiging van substituten; 

▪ Dreiging van nieuwe toetreders.  

 Interne concurrentie 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de determinanten van de interne 

concurrentie. Ook de situatie bij de linnenverhuurders (industriële wasserijen) wordt 

weergegeven, aangezien deze niet kunnen uitgesplitst worden uit NACE-BEL code 96.01: 

hier lijkt de verdeling van de verschillende marktsegmenten en regio’s duidelijker vast te 

liggen. 
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Tabel 2: Determinanten van interne concurrentie 

Determinant Kleine 

wasserijen/droogkuisbed

rijven 

Industriële 

wasserijen/droogkuisbedrij

ven 

Concentratiegraad 

(lagere concentratie 

vermindert de 

concurrentie) 

Hogere concentratiegraad: 

heel veel kleine bedrijven, 

lokale afzetmarkt 

Lagere concentratiegraad: 

grotere bedrijven, regionale 

afzetmarkt 

Capaciteit 

(overcapaciteit 

verstoort het 

marktevenwicht) 

Steeds minder bedrijven 

waardoor de druk op de 

prijzen daalt 

Overcapaciteit: druk op de 

prijzen 

Samenwerking 

(grotere 

samenwerking 

verlaagt 

concurrentie) 

Groter: betere 

verstandhouding 

Gering: echte concurrentieslag 

(prijsconcurrentie) 

Werken met meerdere depots 

en hierdoor ook concurrentie 

voor de kleinere, lokale 

droogkuisbedrijven 

Onzekerheid (hoge 

onzekerheid 

verscherpte de 

concurrentie) 

Hoge onzekerheid 

(werkonzekerheid, 

milieuproblematiek,…) 

Hoge onzekerheid 

 Macht van leveranciers 

▪ De leveranciers van apparatuur zijn internationaal georiënteerd. 

▪ De economische levensduur van reinigingsmachines bedraagt 15 tot 20 jaar. 

▪ De macht van de leveranciers is eerder groot. 

▪ Leveranciers van reinigingsversterkers hebben eveneens veel invloed doordat ze 

de knowhow van de procesvoering bezitten. Er is een grote concentratie, enkele 

concerns bepalen de markt. 

 Macht van afnemers (klanten) 

▪ De klanten van droogkuisbedrijven zijn veelal particulieren en kleine 

ondernemingen. 

▪ Consumenten zijn prijsbewuster geworden en doen meer inspanningen om de 

gunstigste voorwaarden op te sporen, wat drukt op de prijzen. 

▪ De consument stelt hogere eisen: er wordt kwaliteit en service verwacht aan lage 

prijzen. 

▪ De mobiliteit van de klanten neemt toe waardoor bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheid steeds belangrijkere factoren worden, iets wat niet evident 

is in de stadskernen.  
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 Dreiging van substituten 

▪ Zelf reinigen door particulieren en organisaties. 

▪ Sociale projecten (dienstencheques, OCMW-initiatieven, …) zorgen voor 

bijkomende druk op de prijzen. 

▪ Toenemend belang van wegwerpkledij, bijvoorbeeld in de medische sector. 

▪ Toename van confectiekledij bij particulieren, deze kledij wordt vaak slechts voor 

beperkte duur gebruikt en kan meestal gemakkelijk zelf gereinigd worden. 

▪ Ontwikkeling van zelfreinigende kledij (TiO2). 

 Potentiële toetreders (binnendringers) 

▪ De toetredingsdrempel op investeringsvlak is relatief klein: de machines hebben 

een lange levensduur. Er is echter veel knowhow nodig om toe te treden. 

▪ De droogkuis is een stagnerende markt. Er treden nog nauwelijks kandidaat 

droogkuisers toe. Kandidaat-overlaters vinden zeer moeilijk of geen overnemer, 

ondanks de afschaffing van de vestigingswet droogkuiser-verver eind 2017. 

▪ De financiële impact van bodemverontreiniging schrikt nieuwkomers af.  

 Conclusie 

De droogkuis kan beschouwd worden als een krimpende markt. Doordat er veel bedrijven 

van de markt verdwijnen zonder dat er nieuwe bijkomen ontstaan er evenwel 

opportuniteiten voor de overblijvers. De interne concurrentiedruk daalt hierdoor sterk, 

echter de macht van de afnemers en de dreiging van substituten zorgt voor een negatieve 

impact op de concurrentiepositie. 

2.3.3 Financiële situatie 

De financiële situatie wordt kort besproken aan de hand van de vraag-, aanbod- en 

reguleringsfactoren. 

 Vraagfactoren 

▪ De sector is conjunctuurgevoelig. 

▪ De sector is weersafhankelijk. Een extreem warme zomer heeft een negatieve 

invloed op de droogkuisomzet wegens wijzigende kledingbehoeften. 

▪ De levensduur van bepaalde kledingstukken neemt af, er is een grotere rotatie in 

het bezit van kledij dan vroeger. 

▪ De strikte scheiding tussen werk en privé is minder duidelijk geworden: er gelden 

minder strikte kledingcodes binnen de werksfeer. 

▪ De eigen wasmachine is een vanzelfsprekend bezit geworden en de wasmachine 

is bovendien performanter geworden. 

▪ Wasvoorschriften met betrekking tot de noodzaak via droogkuis te laten wassen, 

worden meer en meer gewantrouwd. 

▪ Het aandeel van kleding in de consumentenbestedingen daalt. 

 

Al deze elementen afzonderlijk, maar vooral de combinatie ervan maken dat 

onderhoud/reinigen van kledij iets is wat zich vnl. thuis/met eigen machine afspeelt. Het 

‘extern’ laten reinigen van stukken gebeurt minder frequent, tenzij voor welbepaalde 

stukken textiel zoals gordijnen, mantels, leer, daim, kostuums, dassen, feestkleding, 

skikleding, zetelovertrekken/hoezen en donsdekens/hoofdkussens. 
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 Aanbodfactoren 

▪ Verhoogde concurrentiedruk door ondermeer sociale werkplaatsen, invoering van 

dienstenchequessysteem, zelfwassende instellingen. De dienstencheques komen 

enerzijds ten gunste van de sector, maar zorgen anderzijds voor nieuwe 

concurrenten. Echter steeds meer bedrijven uit de sector stappen uit het systeem 

van strijkdienst met dienstencheques wegens de blijvende onzekerheid en 

minieme marge. 

▪ De activiteiten blijven arbeidsintensief. 

 Reguleringsfactoren 

▪ Relatief hoge BTW-voet (21%) in vergelijking met het buitenland 

(Nederland:19%; Frankrijk: 19,6%; Duitsland:16%; Luxemburg: 16%). 

▪ Hoge loonkost (er kan gesteld worden dat de lonen met gemiddeld 3% per jaar 

stijgen op basis van sector-CAO’s). Tussen januari 2017 en januari 2018 stegen 

de lonen in de sector met 4%. 

▪ Beperkte beschikbaarheid van geschikte bedrijfsterreinen in Vlaanderen creëert 

moeilijkheden bij uitbreiding. 

▪ Het bodemdecreet en uitvoeringsbesluit voorziet een periodiek onderzoek naar 

bodemverontreiniging bij droogkuisactiviteiten. Gezien de frequentie en ernst van 

vastgestelde bodemverontreiniging en de mogelijk zware financiële impact, is dit 

soms problematisch. Daarom nam de Vlaamse regering het initiatief om een 

sectorfonds VLABOTEX op te richten voor de droogkuisactiviteiten. Hierdoor 

worden de kosten van de bodemsanering gesolidariseerd en draagt de overheid 

voor 50% bij in de werking van het fonds. 

▪ Stijgende milieuheffingen (grondwaterheffing, afvalwaterheffing, taxatie 

verpakkingsafval).  

▪ Steeds strengere veiligheids-, milieu- en productnormen. 

 Conclusie 

Door verschillende evoluties (bv. thuiswassen, minder formele kledijvereisten op het 

werk, …) daalt het volume textiel dat buitenshuis gereinigd wordt. Het systeem van de 

dienstencheques opende perspectieven voor strijkdiensten, doch deze diensten worden 

ook aangeboden door sociale organisaties, die op die manier in zekere zin nieuwe 

concurrenten zijn. Door aanhoudende rechtsonzekerheid en minieme marge voor 

strijkdiensten met dienstencheques buitenshuis van de consument stoppen meer en meer 

bedrijven deze activiteit. 
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2.4 Milieujuridische situering van de sector 

In onderstaande paragrafen wordt het milieujuridisch kader van deze BBT-studie 

geschetst. De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar de wetgeving in Vlaanderen. 

Daarnaast komen ook de nationale, Europese en buitenlandse regelgeving aan bod. 

De VLAREM voorwaarden vermeld in deze studie zijn deze van toepassing op 01/07/2018. 

2.4.1 Milieuvoorwaarden VLAREM 

VLAREM II (Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne) regelt de indeling en milieuvoorwaarden voor de hinderlijke 

inrichtingen in het Vlaamse Gewest. VLAREM III (Besluit van de Vlaamse regering 

houdende bijkomende algemene en sectorale bepalingen voor GPBV-installaties) geeft 

bijkomende milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties.  

 VLAREM II - indelingslijst 

In VLAREM II wordt onderscheid gemaakt tussen drie klassen van hinderlijke 

inrichtingen. De inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse brengen de grootste 

risico’s of hinder mee. De inrichtingen of activiteiten van de derde klasse brengen de 

minste risico’s of hinder mee.  

 

Tot welke klasse een inrichting hoort, hangt af van de voorkomende rubrieken, vermeld 

in bijlage 1 van VLAREM II ‘Indelingslijst’.  

 

In de indelingslijst vallen de inrichtingen/activiteiten van de droogkuissector onder 

Rubriek 41.4 ‘Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen 

van textiel, alsook textielveredeling’ en Rubriek 59.8 ‘Chemisch reinigen’. De verdere 

indeling van deze rubrieken in sub rubrieken en klassen is aangegeven in Tabel 3: 

▪ Kolom “klasse”: vermelding van de klasse 1, 2 of 3; 

▪ Kolom “opmerkingen”: de overheidsdiensten die advies moeten verstrekken bij 

een omgevingsvergunningsaanvraag: 

o A = inrichting of activiteit van klasse 2 waarvoor de afdeling Milieu, 

bevoegd voor de omgevingsvergunning, als bepaald in artikel 37, §2, van 

het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2015 betreffende de omgevingsvergunning advies verstrekt; 

o M = inrichting of activiteit waarvoor de afdeling van de Vlaamse 

Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie 

van afvalgassen in de atmosfeer, advies verstrekt; 

▪ Kolom “coördinator”: het al dan niet verplicht aanstellen van een 

milieucoördinator van het eerste (A) of tweede (B) niveau; 

▪ Kolom “audit”: het al dan niet kunnen opleggen door de vergunningverlenende 

overheid van een éénmalige (E) of periodieke (P) milieuaudit; 

▪ Kolom “Jaarverslag”: het al dan niet onder de verplichting vallen van een jaarlijkse 

rapportering inzake milieugegevens (integraal milieujaarverslag); 

▪ Kolom “VLAREBO”: het al dan niet verplicht zijn van een oriënterend onderzoek: 

o A = inrichting of activiteit waarvoor conform het Bodemdecreet en het 

VLAREBO een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en 

faillissement, en om de twintig jaar; 
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o B = inrichting of activiteit waarvoor conform het Bodemdecreet en het 

VLAREBO een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en 

faillissement, en om de tien jaar. 
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Tabel 3: Indeling van rubriek 41.4 en 59.8 in subrubrieken en klassen 

Rubriek 

 
Omschrijving  Klasse 

Opmer- 
kingen 

Coör- 
dinator 

Audit 
Jaar- 

verslag 
VLAREBO 

41. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en 
soortgelijke producten) 

      

41.4. inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, alsook 
textielveredeling (uitgezonderd de inrichtingen, vermeld in rubriek 41.9 en 46), met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van: 

            

  1° a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een 
industriegebied 

3         B 

    b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in 
een ander gebied dan industriegebied 

3         B 

  2° a) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in 
een industriegebied 

2 A,M       B 

    b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk 
is gelegen in een ander gebied dan industriegebied 

2 A,M       B 

  3° a) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een 
industriegebied 

1 M B P   B 

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

1 M B P   B 

59 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen       

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 
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Meestal zullen in een droogkuis bedrijf naast de eigenlijke droogkuisactiviteiten nog 

andere hinderlijke inrichtingen voorkomen, waardoor ook andere rubrieken van VLAREM 

II van toepassing kunnen zijn. Het kan onder andere gaan om: 

▪ Rubriek 3. Afvalwater en koelwater;  

▪ Rubriek 16. Behandelen van gassen (voor de koelgroep van de 

reinigingsmachines); 

▪ Rubriek 17. Gevaarlijke stoffen; 

▪ Rubriek 39. Stoomtoestellen en warmwatertoestellen (vastgeplaatste); 

▪ Rubriek 43. Stookinstallaties (warm water/stoom); 

▪ Rubriek 46. Wasserijen (wanneer het gemengde bedrijven betreft met zowel 

droogkuis als natwas activiteiten). 

 VLAREM II - milieuvoorwaarden 

VLAREM II beschrijft de milieuvoorwaarden waaraan ingedeelde inrichtingen moeten 

voldoen. Er worden drie soorten milieuvoorwaarden onderscheiden: algemene, sectorale 

en bijzondere. De algemene milieuvoorwaarden zijn van toepassing op alle hinderlijke 

inrichtingen. De sectorale milieuvoorwaarden zijn specifiek van toepassing op 

welbepaalde hinderlijke inrichtingen, en primeren op de algemene voorwaarden. 

Daarnaast voorziet VLAREM II ook de mogelijkheid om bijzondere milieuvoorwaarden op 

te leggen in de vergunning. Hiervoor wordt verwezen naar volgende paragraaf. 

 

Voor de droogkuissector zijn onder andere volgende algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden van belang. De algemene voorwaarden beschreven in deel 4 van 

VLAREM II worden hieronder weergegeven in de punten a) tot en met d). Punt e) en f) 

betreffen de sectorale voorwaarden (deel 5 van VLAREM II). 

a) Algemene voorschriften (Hoofdstuk 4.1) 

In het bijzonder wordt hier verwezen naar de voorschriften inzake de toepassing van 

BBT, hinderbeheersing, het beheer van afvalstoffen, de opslag van gevaarlijke stoffen, 

het milieujaarverslag en de milieucoördinator. 

b) Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging (Hoofdstuk 4.2) 

Onderscheid wordt gemaakt tussen 4 categorieën: bedrijfsafvalwater, koelwater, 

huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Voor elke stroom moet op het bedrijfsterrein 

een aparte afvoer zijn voorzien, indien niet wordt het mengsel integraal beschouwd als 

bedrijfsafvalwater. Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid 

bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar 

lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting (meetgoot voor debieten >2 m³/h 

of >20 m³/dag; en monstername voor debieten >50 m³/h met gevaarlijke stoffen en 

voor debieten >100 m³/h zonder gevaarlijke stoffen). De afvoer van koelwater en 

hemelwater enerzijds en bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater anderzijds mag, 

behoudens technische moeilijkheden, niet via dezelfde openbare riolering gebeuren. 

Beide laatste mogen ook niet ongezuiverd in oppervlaktewater worden geloosd.  

 

Algemene lozingsnormen worden opgelegd voor: 

▪ Bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat (afdeling 4.2.2); 

▪ Bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat (afdeling 4.2.3); 

▪ Koelwater (afdeling 4.2.4); 

▪ Huishoudelijk afvalwater (afdeling 4.2.7). 

 

Met betrekking tot de lozing van gevaarlijke stoffen via het bedrijfsafvalwater stelt 

VLAREM II dat lozingen van gevaarlijke stoffen in concentraties lager dan het 

indelingscriterium gevaarlijke stoffen vermeld in artikel 3 van Bijlage 2.3.1, impliciet zijn 
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toegelaten (indien afvalwater geloosd mag worden). Lozingen van gevaarlijke stoffen in 

hogere concentraties moeten vermeld worden in de vergunning (zie artikel 4.2.3.1). Dit 

kan gebeuren via de sectorale milieuvoorwaarden (normen) en/of bijzondere 

milieuvoorwaarden. 

 

Indien het geloosde afvalwater gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de 

geldende indelingscriteria van het ontvangende oppervlaktewater, moeten dus 

aanvaardbare concentraties en/of vrachten opgelegd worden. VLAREM II geeft een aantal 

uitgangspunten die hierbij gehanteerd moeten worden (zie artikel 4.2.3.1, 2.3.6.1 en 

3.3.0.1 van VLAREM II). De operationalisering van deze uitgangspunten wordt uitgewerkt 

in het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen. Meer informatie hierover wordt gegeven 

in paragraaf 2.4.2. 

 

Tetrachlooretheen valt onder de categorie ‘organische halogeenverbindingen en stoffen 

waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan’ in Lijst 1 van Bijlage 2C. Het 

indelingscriterium gevaarlijke stoffen bedraagt 10 µg/l. Voor de alternatieve 

oplosmiddelen is de chemische samenstelling niet altijd voldoende gekend om te 

beoordelen of er ook componenten uit deze lijst aanwezig zijn.  

Tetrachlooretheen wordt bovendien ook ingedeeld als verontreinigende stof (Artikel 3 

van Bijlage 2.3.1). Artikel 2.3.6.1 geeft aan dat het voorkomen of beëindigen van 

verontreiniging het uitgangspunt is voor verontreinigende stoffen. 

c) Beheersing van luchtverontreiniging (Hoofdstuk 4.4) 

Van specifiek belang voor onderhavige studie is artikel 4.4.2.1 betreffende de toepassing 

van de Beste Beschikbare Technieken: 

“De installaties worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd volgens een code van 

goede praktijk zodat de luchtverontreiniging die van die installaties afkomstig is, 

maximaal wordt beperkt en indien mogelijk zelfs wordt voorkomen. De installaties 

worden daarvoor uitgerust en geëxploiteerd met middelen ter beperking van de emissies 

die met de beste beschikbare technieken overeenkomen. De emissiebeperkende 

maatregelen zijn gericht op zowel een vermindering van de massaconcentratie als een 

vermindering van de massastromen van de installatie uitgaande luchtverontreiniging. 

Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met: 

1° maatregelen ter vermindering van de hoeveelheid afgas, zoals inkapselen van 

installatiedelen en doelgericht opvangen van stromen afgas;  

2° maatregelen ter optimalisering van de gebruikte stoffen en energie;  

3° maatregelen ter optimalisering van de handelingen voor opstarten en stilleggen 

en overige bijzondere bedrijfsomstandigheden.  

Voor bestaande installaties wordt bij de toepassing van de eis met betrekking tot het 

gebruik van de beste beschikbare technieken, vermeld in het eerste lid, rekening 

gehouden met: 

1° de technische kenmerken van de inrichting;  

2° de gebruiksgraad en de residuele levensduur van de inrichting;  

3° de aard en het volume van de verontreinigende emissies van de inrichting;  

4° de wenselijkheid om geen overmatige hoge kosten te veroorzaken voor de 

betrokken inrichting, met name rekening houdend met de economische situatie 

van de ondernemingen die tot de betrokken categorie behoren.”  

 

Voor de evacuatie van de afvalgassen vermeldt artikel 4.4.2.2: “Met behoud van de 

toepassing van artikel 4.4.2.1 worden dampen, nevels en afgassen op de plaats waar ze 

ontstaan opgevangen en, na de eventueel noodzakelijke zuivering ter naleving van de 

emissie- en immissievoorschriften die van toepassing zijn, geëmitteerd.”. Dit kan een 

zuivering inhouden. Bij lozing via een schoorsteen moet deze aan bepaalde dimensionele 

voorwaarden voldoen, zoals een minimumhoogte. 
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Artikel 4.4.3.1 verwijst naar de in bijlage 4.4.2 bij VLAREM II opgenomen 

emissiegrenswaarden die van toepassing zijn op de geloosde afvalgassen (geleide 

emissies) vanaf een bepaalde massastroom (g of kg/uur). Hierbij moet niet enkel 

rekening gehouden worden met de emissie per emissiepunt, maar met de totale emissie 

voor de ganse milieutechnische eenheid (alle emissies van het totale bedrijf). Voor een 

overzicht van de (algemene) emissiegrenswaarden kan verwezen worden naar bijlage 

4.4.2 van VLAREM II. De luchthoeveelheden die naar een onderdeel van een installatie 

worden toegevoerd om het afvalgas te verdunnen of af te koelen, blijven bij de bepaling 

van de emissiewaarden buiten beschouwing. Bij toepassing van de Beste Beschikbare 

Technieken kunnen in de omgevingsvergunning afwijkende emissiegrenswaarden worden 

opgelegd. Voor tetrachlooretheen geldt de emissiegrenswaarde van 100mg/Nm³ bij een 

massastroom van 2000g/h of meer. In de praktijk komt dit vermoedelijk niet voor.  

Artikel 1.2.2.1, §3 voorziet de mogelijkheid om af te wijken van deze grenswaarden. 

d) Beheersing van geluidshinder (Hoofdstuk 4.5) 

“De exploitant treft ter naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk, de nodige 

maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de 

omgeving te beperken. Naargelang van de omstandigheden en op basis van de 

technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken 

wordt hierbij gebruik gemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de 

geluidsbronnen, geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of absorptie 

en/of afscherming” (Artikel 4.5.1.1, §1). 

 

In afdelingen 4.5.3. en 4.5.4 van VLAREM II zijn de algemene geluidsvoorschriften voor 

klasse 1 en 2 inrichtingen opgenomen. Deze voorschriften vermelden onder andere de 

normen voor het toegelaten specifiek geluid van bestaande en nieuwe inrichtingen. 

Aansluitend hierop is in deze voorschriften ook opgelegd dat indien een akoestisch 

onderzoek uitwijst dat het specifieke geluid van een bestaande inrichting de geldende 

richtwaarde met 10 dB(A) overschrijdt, de betrokken inrichting een saneringsplan moet 

opstellen en uitvoeren. Deze sanering dient rekening te houden met de beste beschikbare 

technieken (Artikel 4.5.4.1, §2 en §4). 

 

De toepasselijke normen voor het specifiek geluid dat veroorzaakt wordt door de 

inrichting zijn vnl. afhankelijk van: 

▪ De milieukwaliteitsdoelstellingen voor het omgevingsgeluid (bijlage 4.5.4) die op 

hun beurt gerelateerd zijn aan de ligging van het bedrijf volgens het gewestplan; 

▪ Het feit of het om een nieuwe of bestaande inrichting gaat; 

▪ Het tijdstip (dag-, avond-, nachtperiode). 

e) Voorwaarden voor inrichtingen voor het chemisch reinigen van textiel 

(Rubriek 41.4 en 59.8) 

De voorwaarden voor inrichtingen voor het chemisch reinigen van textiel zijn opgenomen 

in afdeling 5.41.2 van hoofdstuk 5.41. ‘Textiel’. De bepalingen van deze afdeling zijn van 

toepassing op inrichtingen voor het chemisch reinigen van textiel als vermeld in de 

rubrieken 41.4 en 59.8 van de indelingslijst en ze gelden met behoud van de toepassing 

van hoofdstuk 5.59 (Artikel 5.41.2.1, §1). 

 

De volgende voorwaarden (Artikel 5.41.2.2) worden gesteld voor 

textielreinigingsmachines die gebruik maken van tetrachlooretheen, koolwaterstoffen of 

oplosmiddelen op basis van decamethylcyclopentasiloxaan als reinigingsmiddel: 

 

“§1. 

Alle machines, met inbegrip van de leidingen en elke afvoer van residuen zijn van het 

volledig gesloten type. Ze zijn uitgerust met alle nodige systemen voor 

oplosmiddelrecuperatie. Deze systemen zijn op een onverplaatsbare wijze geïntegreerd 
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om automatisch elke verbinding te vermijden tussen de omringende lucht van de 

werkplaats en de binnenzijde van de machine tijdens alle fasen van de reiniging. 

 

§2. 

1° de machines moeten uitgerust zijn met:  

a) een diepkoelsysteem  

b) een dubbele waterafscheider in serie om de hoeveelheid tetrachlooretheen of 

solvent in het afvalwater te verkleinen;  

c) een automatische afgrendelsysteem van de laaddeur, spelden- en pluizenvanger, 

dat ervoor zorgt dat die pas geopend kunnen worden nadat de droogcyclus 

volledig is afgelopen;  

d) een vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddeltanks en de destillator als beveiliging 

tegen overvullen. De machine mag nooit boven deze vulstreep geladen worden; 

e) een dubbele controle tegen het overkoken van de destillatieketel;  

f) een regenereerbare filter voor het zuiveren van het oplosmiddel;  

2° de machines mogen geen directe verbinding met de riolering hebben.  

3° machines die gebruik maken van tetrachlooretheen als reinigingsmiddel zijn uitgerust 

met een actief koolfilter, die de resterende lucht in de reinigingstrommel op het einde 

van de droogcyclus reinigt, zodat de concentratie aan tetrachlooretheen, direct boven 

pas gelost textiel maximaal 240 mg/m³ bedraagt. De actief koolfilter wordt zo vaak 

vervangen of geregenereerd dat de goede werking ervan is gegarandeerd. 

 

§3. 

Van de bepalingen van §2 kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 

ingedeelde inrichting of activiteit afgeweken worden als met andere voorzieningen een 

gelijkwaardige bescherming van het milieu gewaarborgd kan worden. 

 

§4. 

Voor elke machine die gebruik maakt van tetrachlooretheen als reinigingsmiddel houdt 

de exploitant een verslag ter beschikking van de toezichthouder, waarin aangetoond 

wordt dat aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2 of 3, voldaan is. Dat verslag wordt 

opgesteld door een erkend laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, 

b), van het VLAREL, en bevat de volgende elementen: 

1° het verslag van een meting waaruit blijkt dat de concentratie aan 

tetrachlooretheen in de lucht, direct boven pas gelost textiel, maximaal 240 

mg/m³ bedraagt;  

2° een attest waarin de conformiteit wordt bevestigd van de machine met de in §2 

of §3 bepaalde voorwaarden;  

3° een beschrijving van de voorwaarden die bij de exploitatie nageleefd moeten 

worden zodat de emissiegrenswaarde 240 mg/m3 voor tetrachlooretheen in de 

lucht, direct boven pas gelost textiel, te allen tijde nageleefd zal worden, zodat de 

emissies in de lucht tot een minimum beperkt worden.  

 

De exploitant bezorgt een afschrift van dit verslag aan de toezichthoudende overheid als 

die daarom verzoekt. 

 

In plaats van dit verslag kan ook een verslag aanvaard worden van een identieke 

machine. In dat geval moet de exploitant een attest toevoegen van de leverancier waarin 

die bevestigt dat de machine identiek is aan de machine waarover het verslag werd 

opgesteld. 

 

§5. 

Bij de exploitatie van de machines die gebruikmaken van tetrachlooretheen als 

reinigingsmiddel worden de voorwaarden nageleefd die beschreven zijn in het verslag, 

vermeld in §4.” 
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Met betrekking tot controle en onderhoud van elke reinigingsmachine worden volgende 

eisen gesteld (Artikel 5.41.2.3): 

 

“§1. 

Minstens om het jaar moet elke reinigingsmachine een grondige onderhouds- en 

controlebeurt ondergaan zodat de goede werking van de machines steeds is 

gegarandeerd. 

 

§2. 

Wekelijks moet elke reinigingsmachine op lekken gecontroleerd worden. Die kwalitatieve 

meting moet gebeuren met een draagbaar elektronisch lekzoektoestel. 

 

§3. 

De exploitant registreert alle storingen, calamiteiten en de resultaten van de 

voorgeschreven metingen en controles van de machines, zoals bepaald in dit artikel, in 

een logboek. Dat logboek wordt voor een periode van minstens 5 jaar na de laatste 

registratie bewaard en ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden.” 

 

Volgende preventieve maatregelen dienen uitgevoerd te worden om de potentiële 

milieuverontreiniging te beperken (Artikel 5.41.2.4): 

 

“§1. 

Als de ruimtes waarin zich textielreinigingsmachines bevinden, uitgerust zijn met een 

goot of afvoerput moet die goot of afvoerput hermetisch afgesloten zijn tijdens de 

droogreinigingsactiviteiten.  

 

§2. 

Leidingen die tetrachlooretheendampen kunnen bevatten, moeten gasdicht zijn 

uitgevoerd en van een materiaal zijn dat bestand is tegen tetrachlooretheendampen.  

 

§3. 

Elke reinigingsmachine heeft een opvangbak die hittebestendig, onbrandbaar en geschikt 

is voor de opvang van het oplosmiddel. Het volume van deze opvangbak moet minstens 

gelijk zijn aan de helft van de inhoud van de reservoirs of aan de inhoud van het grootste 

reservoir, als de inhoud van het grootste reservoir groter is dan de helft van de inhoud 

van alle reservoirs. Deze opvangbak moet duidelijk afhellen naar een goed zichtbare 

plaats, zodat een visuele controle van mogelijk uitgelopen oplosmiddel steeds mogelijk 

is. De opvangbak moet ook een druipzone voor de machine en een behandelingsruimte 

achter de machine omvatten. De behandelingsruimte achter de machine moet voldoende 

groot zijn zodat alle in gebruik zijnde hulpmiddelen en recipiënten voor contactwater erin 

opgesteld kunnen worden. 

 

§4. 

De vloer van lokalen waar oplosmiddel in vloeibare vorm aanwezig is, moet vloeistofdicht 

en oplosmiddelbestendig uitgevoerd worden.  

 

§5. 

Het is verboden te roken in ruimtes waar reinigingsmachines staan, voorontvlekking 

plaatsvindt of oplosmiddel opgeslagen wordt.  

 

§6. 

Machines mogen enkel bediend worden door de exploitant of door de schriftelijk door 

hem aangestelde personen die de noodzakelijke opleiding gekregen hebben, en die ook 

alle instructies hebben gekregen met betrekking tot hun verplichtingen in verband met 

de controle van de machine en van de emissies in het milieu.” 
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Artikel 5.41.2.5 

“Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 5.17:  

1° moet men oplosmiddelen opslaan in recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk 

en geschikt zijn voor het opslaan van het oplosmiddel. Door oplosmiddel vervuild 

vloeibaar en vast afval moet in een luchtdichte, onbrandbare en 

oplosmiddelbestendige recipiënt van maximaal 200 liter opgeslagen worden. 

Afvalstromen van verschillende oplosmiddelen mogen niet gemengd worden; 

2° moeten de recipiënten voor oplosmiddelhoudende grond- en afvalstoffen evenals 

alle voorraden van reinigingsversterkers, zepen, detacheer- en 

impregneermiddelen boven of in een opvangbak geplaatst worden. Het volume 

van deze opvangbak moet minstens gelijk zijn aan de helft van de opgeslagen 

hoeveelheid oplosmiddel of de inhoud van de grootste recipiënt, als de inhoud van 

de grootste recipiënt groter is dan de helft van de totale opgeslagen hoeveelheid. 

Deze opvangbak moet vloeistofdicht, hittebestendig, onbrandbaar en geschikt zijn 

voor de opvang van de opgeslagen stoffen. Hij moet ook sterk genoeg zijn om 

weerstand te bieden aan de vloeistofdruk die als gevolg van een lek kan optreden;  

3° moeten de recipiënten met oplosmiddel op ten minste 2 m afstand geplaatst 

worden van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 of 2 volgens de CLP-

verordening en apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 °C, 

tenzij tussen de recipiënten en de ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 

1 of 2 volgens de CLP-verordening of apparatuur met een oppervlaktetemperatuur 

hoger dan 150 °C een brandwerende scheidingswand aanwezig is of tenzij ze zich 

in een brandwerende kast of kist bevinden.”  

 

De bovenstaande bepalingen zijn geldig vanaf 31 oktober 2007 voor inrichtingen die al 

vóór 1 januari 2004 reglementair in bedrijf waren. In afwijking hiervan (Artikel 5.41.2.6): 

- “Moesten machines die al vóór 1 januari 2004 reglementair in bedrijf waren, pas 

uitgerust zijn met een actief koolfilter vanaf 1 januari 2010; 

- Moest het verslag voor machines die al vóór 1 januari 2004 reglementair in bedrijf 

waren, pas ter beschikking gehouden worden vanaf 1 januari 2010; 

- De vloeistofdicht en oplosmiddelbestendige vloer is enkel van toepassing voor 

lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden.” 

 

Nieuwe inrichtingen moeten onmiddellijk aan alle voorwaarden voldoen. 

 

Naast deze specifieke voorwaarden gelden eveneens de algemene bepalingen voor textiel 

vermeld in afdeling 5.41.1.  

f) Gebruik van organische oplosmiddelen (Hoofdstuk 5.59) 

Het gebruik van organische oplosmiddelen valt onder de bepalingen van Hoofdstuk 5.59 

van VLAREM II. Ter beperking van de VOS emissies worden volgende voorwaarden 

opgelegd in artikel 5.59.2.1, §1:  

“Alle installaties voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 

1° of aan de in bijlage 5.59.1 bepaalde emissiegrenswaarden voor afgassen en 

diffuse emissiegrenswaarden of aan de totale emissiegrenswaarden;  

2° of aan de eisen van het in bijlage 5.59.2 beschreven reductieprogramma.  

Als de exploitant voor installaties wil gebruik maken van het reductieprogramma van 

bijlage 5.59.2, meldt hij dat per aangetekend schrijven aan de vergunningverlenende 

overheid en aan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 

 

Bij de melding, vermeld in het tweede lid, toont de exploitant aan dat aan de voorwaarden 

van bijlage 5.59.2 is voldaan. 

 

Voor installaties met een oplosmiddelenverbruik van meer dan 2 ton per jaar wordt de 

conformiteit met de voorwaarden van bijlage 5.59.2 goedgekeurd door een erkende MER-

deskundige in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 1°, d), 5), van het VLAREL.” 
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Betreffende het toezicht, de metingen en naleving van de emissiegrenswaarden vermeldt 

artikel 5.59.3.1, §3: “Metingen zijn niet vereist op afgaskanalen waarvoor 

nabehandelingsapparatuur aan het einde van de pijp niet noodzakelijk is om te voldoen 

aan de bepalingen van dit hoofdstuk en indien voldoende gegevens beschikbaar zijn om 

de toetsing zoals bepaald in 5.59.3.2, §2, 3° uit te voeren.” Bijlage 5.59.3 bevat 

richtsnoeren voor een oplosmiddelen boekhouding waarmee het voldoen aan de 

emissiegrenswaarden kan worden aangetoond. Artikel 5.59.3.2, §2, 3° verplicht het 

opstellen van een jaarlijks document waarin de exploitant de VOS-emissies ten gevolge 

van het gebruik van organische oplosmiddelen berekent en controleert aan de 

voorschriften. De exploitant bezorgt een afschrift van dit document aan de toezichthouder 

of de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning, wanneer die daarom 

verzoekt. 

  

Droogkuisbedrijven moeten voldoen aan de toepasselijke emissiegrenswaarden zoals 

vastgelegd in Bijlage 5.59.1 van VLAREM II, nl. 20 gram uitgestoten oplosmiddel per 

kilogram gereinigd en gedroogd textiel. Binnen de droogkuissector wordt voor de 

solventboekhouding een vereenvoudigd document gebruikt. Meer informatie over de 

solventboekhouding wordt gegeven in paragraaf 4.1.2. 

 

Meerdere activiteiten in één bedrijf 

 

Wanneer meerdere van de activiteiten van rubriek 59 in één installatie worden uitgevoerd 

moeten ofwel de emissiegrenswaarden voor elke activiteit afzonderlijk nageleefd worden, 

ofwel mag de totale emissie van de installatie niet groter zijn dan door toepassen van de 

activiteitsspecifieke aanpak het geval zou zijn geweest. 

 Bijzondere milieuvoorwaarden 

Overeenkomstig hoofdstuk 3.3 van VLAREM II, kan de bevoegde overheid bijzondere 

milieuvoorwaarden opleggen. 

 

Bijzondere milieuvoorwaarden vullen de algemene en/of sectorale milieuvoorwaarden 

aan, of stellen bijkomende eisen. Ze worden opgelegd met het oog op de bescherming 

van de mens en het leefmilieu, en met het oog op het bereiken van de 

milieukwaliteitsnormen. 

 

Voor zover geweten zijn er zelden bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan Vlaamse 

droogkuisbedrijven. 

 VLAREM III  

VLAREM III geeft bijkomende milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. Het gaat hier 

om activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van Hoofdstuk II van de Richtlijn 

Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU, zie paragraaf 2.4.4). Deze zogenaamde GPBV 

activiteiten zijn in de indelingslijst (Bijlage I van VLAREM II) aangeduid met een in de 

kolom X in de kolom ‘Opmerkingen’. 

 

Voor de droogkuissector zijn geen GPBV-activiteiten van belang en dus valt de sector 

buiten het toepassingsgebied van VLAREM III .  
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2.4.2 Overige Vlaamse regelgeving 

Onderstaande paragraaf geeft een oplijsting (niet-limitatieve lijst) van overige Vlaamse 

milieuregelgeving die relevant is voor de droogkuissector: 

 Bodemdecreet en Vlarebo 

Naar bodem toe vormt het “Decreet betreffende de bodemsanering en de 

bodembescherming” van 27 oktober 2006 (B.S. 22 januari 2007) de basis. Nieuwe 

verontreiniging voorkomen en historische verontreiniging saneren zijn de belangrijkste 

doelstellingen van het decreet. Het decreet verplicht droogkuisbedrijven tot: 

▪ een oriënterend bodemonderzoek bij overdracht, sluiting/faillissement en om de 

tien jaar. De Vlarebo categorieën hiervoor zijn opgenomen in de indelingslijst van 

VLAREM (zie Tabel 3 voor de relevante rubrieken voor de droogkuissector) sinds 

2008. Bijlage I Van Vlarebo vermeldt de categorieën voor inrichtingen waarvan 

de exploitatie is aangevat voor 1 juni 2015. 

▪ opmaken van een bodempreventie- en bodembeheersplan (BPBP), eerst jaarlijks, 

vanaf 2012 3-jaarlijks. 

 

In het kader van deze aanpassingen werd in 2006 een bodemsaneringsorganisatie 

opgericht, nl. vzw VLABOTEX, Vlaams bodemsaneringsfonds voor de textielverzorging. 

De vzw VLABOTEX werd op 14 september 2007 door de Vlaamse Regering erkend als 

bodemsaneringsorganisatie. 

 

In 2018 werd artikel 96 van dit decreet gewijzigd waarbij de driejaarlijkse verplichting 

voor het opmaken van een sectoraal bodempreventie-en bodembeheersplan vervangen 

werd door het opmaken van een algemeen sectoraal bodempreventieplan door de 

bodemsaneringsorganisatie in samenwerking met de sector. 

 Materialendecreet en VLAREMA 

Bij de implementatie van de kaderrichtlijn afval (2008/98/EG) in Vlaamse wetgeving, is 

ervoor gekozen de weg in te slaan van het duurzaam materialenbeheer via een 

Materialendecreet (goedgekeurd op 14 december 2011). Dit decreet legt een nieuwe 

basis voor het beter sluiten van de materialenkringlopen in Vlaanderen. Ter uitvoering 

van het Materialendecreet werd het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) uitgewerkt (goedgekeurd 17 februari 

2012). Het VLAREMA bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) 

afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de 

uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Met de inwerkingtreding van het 

materialendecreet en het VLAREMA (op 1 juni 2012) zijn het vroegere afvalstoffendecreet 

en het bijhorende VLAREA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer) komen 

te vervallen.  

 

Naast de algemene VLAREMA-voorwaarden, zoals het registreren en rapporteren van 

afvalstoffen- en materiaalgegevens, zijn volgende bepalingen van belang voor de 

droogkuissector: 

▪ gevaarlijke afvalstoffen (Artikel 5.2.2.1, 3°); 

▪ bijzondere afvalstoffen (Artikel 4.1.2, 21°): “afgedankte apparatuur en 

recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten”. 

 

Voor een bespreking van de afvalstoffen die vrijkomen in de droogkuissector wordt 

verwezen naar paragraaf 3.3.2. 
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 Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen 2016-2021 

Het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen 2016-2021 is vastgelegd als 

achtergronddocument bij de Stroomgebiedsbeheersplannen en vervangt het 

Reductieprogramma gevaarlijke stoffen 2005. Het Reductieprogramma geeft invulling 

aan het Vlaams beleid over de gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater. Het geeft aan 

welke (bestaande) principes en instrumenten dienen uitgebouwd of ingezet te worden en 

op welke manier dit hoort te gebeuren. Het Reductieprogramma vormt een verplichte 

invalshoek en handleiding voor alle hierbij betrokken diensten en administraties van de 

Vlaamse overheid. 

 

Als algemeen kader voor de beoordeling van een concrete lozing van bedrijfsafvalwater 

met gevaarlijke stoffen geldt dat : 

▪ Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen steeds het minimale kader 

waarbinnen vergunningsvoorwaarden moeten worden vastgesteld; 

▪ voor alle gevaarlijke stoffen is daarenboven sanering aan de bron, progressieve 

vermindering en het halen van de MKN het uitgangspunt; 

▪ voor de meest gevaarlijke stoffen is daarenboven, gelet op toxiciteit, persistentie 

en bio-accumulatie, het voorkomen en/of beëindigen van verontreiniging het 

uitgangspunt. 

2.4.3 Overige Belgische wetgeving 

 Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het 

beheer van verpakkingsafval 

De Europese richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval 

(20/12/1994) ligt aan de basis van het Belgische samenwerkingsakkoord betreffende de 

preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het eerste samenwerkingsakkoord 

(30/5/1996) stipuleerde wat de verantwoordelijkheden zijn als je goederen verpakt 

(verpakkingsverantwoordelijke) of ontpakt (ontpakker). Het huidige akkoord van 

04/11/2008 vervangt het akkoord van 1996, met name om te beantwoorden aan de 

eisen van Richtlijn 2004/12/EG, namelijk een uitdieping van de definitie van de term 

“verpakking”, alsook een verhoging van de doelstellingen van recyclage en nuttige 

toepassing van verpakkingsafval. De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) is in 

België verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Samenwerkingsakkoord. 

 

De verpakkingsverantwoordelijken hebben een informatie-, terugname en 

preventieplicht voor de verpakkingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Aansluiten bij 

een erkend organisme als FOST Plus of VAL-I-PAC laat ondernemingen toe zich in orde 

te stellen met betrekking tot deze verplichtingen. Fost Plus is het erkend organisme voor 

het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval, dit omvat verpakkingsafval dat 

voortkomt uit de normale werking van huishoudens. VAL–I–PAC is het erkend organisme 

voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval, dit omvat alle verpakkingsafval dat 

niet beschouwd wordt als verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Wanneer 

individueel de verplichtingen vervuld worden, moet zelf aan de IVC de nodige informatie 

verschaft worden. 

 

Hoezen en kleerhangers gebruikt in droogkuis en bestemd voor particulieren worden 

beschouwd als huishoudelijke verpakking, meer bepaald serviceverpakking. Voor 

serviceverpakkingen geldt dat degene die deze serviceverpakking produceert of invoert 

verpakkingsverantwoordelijke is.  
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Uit gegevens van VAL-I-PAC (oktober 2016) blijkt dat 19 FBT leden ook lid zijn van VAL-

I-PAC. Het aandeel eenmalige kunststofverpakkingen (kledinghoezen) is groot. De enige 

herbruikbare verpakkingen betreffen de metalen kleerhangers en bedragen minder dan 

4% van het totale verpakkingsafval. Tijdens de bedrijfsbezoeken werd aangegeven dat 

de metalen kleerhangers in de mate van het mogelijke ingeleverd en opnieuw gebruikt 

worden. 

 

Meer informatie kan verkregen worden bij de Interregionale Verpakkingscommissie 

(www.ivcie.be), bij het erkend organisme FOST Plus (www.fostplus.be) of bij het erkend 

organisme VAL-I-PAC (http://www.valipac.be). 

2.4.4 Europese wetgeving 

 Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn 2010/75/EG) 

Op 6 januari 2011 is de Europese Richtlijn Industriële Emissies, kortweg de RIE, 

(Industrial Emissions Directive, 2010/75/EU) in werking getreden. Deze richtlijn omvat 

een integratie (en een herziening) van de IPPC of GPBV-richtlijn met de Richtlijn Grote 

Stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Solventrichtlijn en drie Richtlijnen 

voor de titaniumdioxide-industrie (zie Tabel 4).  

 

Voor de droogkuissector is hoofdstuk V (vroegere solventrichtlijn) van toepassing. Deze 

bepalingen zijn omgezet in VLAREM onder hoofdstuk 5.59 (zie ook paragraaf 2.4.1 punt 

‘f) Gebruik van organische oplosmiddelen)’. 

Tabel 4: Structuur van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en relatie met oudere 

Europese Richtlijnen  

Structuur van de RIE (2010/75/EU) Herziening en herschikking van 

richtlijn 

H I: Gemeenschappelijke bepalingen  

H II: Bepalingen voor de in Bijlage I 

genoemde activiteiten 

GPBV-richtlijn (geïntegreerde preventie 

en bestrijding van verontreiniging) 

(96/61/EG, gecodificeerd 2008/1/EG) 

H III: Bijzondere bepalingen voor 

stookinstallaties 

Richtlijn grote stookinstallaties 

(2001/80/EG) 

H IV: Bijzondere bepalingen voor 

afval(mee)verbrandingsinstallaties 

Afvalverbrandingsrichtlijn (2000/76/EG) 

H V: Bijzondere bepalingen voor 

installaties en activiteiten die organische 

oplosmiddelen gebruiken 

Solventrichtlijn (1999/13/EG) 

H VI: Bijzondere bepalingen voor 

productie van TiO2 

3 TiO2-richtlijnen (78/176/EEG – 

82/883/EEG – 92/112/EEG) 

H VII: Comité, overgangsbepalingen, 

slotbepalingen 

 

Bijlagen  

 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van 

Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen 

overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de 

Raad (Voor de EER relevante tekst) (2014/955/EU). 

Deze beschikking verduidelijkt de indeling van sommige afvalstoffen als gevaarlijk. 

De effecten van deze richtlijn op de droogkuispraktijk in Vlaanderen zijn wellicht klein. 

http://www.ivcie.be/
http://www.fostplus.be/
http://www.valipac.be/
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 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 

december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies 

van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 

2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG 

Deze NEC (national emission ceiling)-richtlijn stelt de emissiereductieverbintenissen vast 

voor de antropogene atmosferische emissies van de lidstaten van zwaveldioxide (SO2), 

stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan 

(NMVOS), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5) en houdt een verplichting in om nationale 

programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging op te stellen, vast te stellen en 

uit te voeren en om de emissies van die verontreinigende stoffen en de andere 

verontreinigende stoffen als vermeld in bijlage I van de richtlijn, alsmede de effecten 

ervan, te monitoren en te rapporteren. In het kader van deze richtlijn werden de nieuwe 

NEC-emissiereducties 2010 en 2020 (t.o.v. 2005) voor Vlaanderen opgesteld 

(departement Omgeving). 

 Richtlijn 2006/121/EG: tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG … 

teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake 

de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en 

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Registration, 

Evaluation and Authorisation of Chemicals) 

Reach heeft als doel een betere bescherming van de gezondheid van de mens en het 

milieu door de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen beter en eerder te 

identificeren. Dit wordt gedaan door de vier processen van REACH, namelijk de 

registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën. Daarnaast beoogt REACH 

ook het vrije verkeer van stoffen op de interne markt, innovatie en een verbetering van 

het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU. 

 

De REACH-verordening legt de verantwoordelijkheid om de risico's van chemicaliën te 

beheren en veiligheidsinformatie over de stoffen te verstrekken bij de industrie. 

Fabrikanten en importeurs moeten informatie verzamelen over de eigenschappen van 

hun chemische stoffen en de informatie registreren in een centrale gegevensbank van 

het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. ECHA is het centrale 

punt in het REACH-systeem: het beheert de databases, coördineert de evaluatie van 

verdachte chemicaliën en bouwt een openbare database op waarin consumenten en 

professionals informatie kunnen vinden over gevaarlijke stoffen. 

 

De verordening roept ook op tot de geleidelijke vervanging van de gevaarlijkste 

chemische stoffen als geschikte alternatieven zijn gevonden. 

2.4.5 Wetgeving Brussel en Wallonië 

 Brussel (Bron: Leefmilieu Brussel, 2018) 

▪ Lucht:  

o Emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

o Lekdetector verplicht; 

o De trommel van de machine is uitgerust met een afzuigsysteem dat in 

werking treedt zodra de deur wordt geopend. 

▪ Afvalwater: lozen van solventhoudend afvalwater toegelaten met een maximale 

concentratie van 0,1 milligram oplosmiddel per liter.  

▪ Bodem:Opvangbak verplicht. 



Hoofdstuk 2 SOCIO-ECONOMISCHE & MILIEUJURIDISCHE SITUERING VAN DE SECTOR 

 

                                                                                                  33 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten met een maximale capaciteit van 

200 liter. 

▪ Andere: 

o Opslag in bussen enkel toegelaten indien de capaciteit minder dan 100 liter 

bedraagt. Indien meer dan 100 liter capaciteit, worden de oplosmiddelen 

opgeslagen in een tank of een vat dat rechtstreeks op de machine 

aangesloten is via een systeem dat het veilig overbrengen van het 

oplosmiddel waarborgt. 

o Solventboekhouding conform de voorwaarden opgenomen in de RIE: 

hoeveelheid oplosmiddel dat afgevoerd wordt met het afval forfaitair 

vastgesteld op 23g oplosmiddel per kilogram gereinigd textiel. 

o Alle nodige systemen voor recuperatie van oplosmiddelen met het oog op 

het automatische en het vermijden van elke verbinding tussen de 

omgevingslucht en de machine (inclusief leidingen,…). 

 Wallonië (Bron: Environnement Wallonie, 2018) 

▪ Lucht: 

o Emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

o De trommel van de machine is uitgerust met een afzuigsysteem dat in 

werking treedt zodra de deur wordt geopend; 

o Lekdetector verplicht. 

▪ Afvalwater:  

o Contactwater wordt opgeslagen in gesloten vaten en opgehaald door een 

erkend verwerker; 

o Lozingsvoorwaarde Organochloor oplosmiddelen: 0,1 milligram 

oplosmiddel per liter.  

▪ Bodem:opvangbak voor machine en oplosmiddelen; 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten en laten ophalen door een 

erkend verwerker; 

▪ Opslag: opslag van oplosmiddel in een aparte ruimte; 

▪ Andere: 

o Gesloten machine; 

o Solventboekhouding conform de voorwaarden opgenomen in de RIE; 

o Register van onderhoud. 

2.4.6 Wetgeving andere Europese landen 

De regelgeving in de verschillende Europese landen sluit over het algemeen nauw aan bij 

de Richtlijn Industriële emissies, welke voor VOS een emissiegrenswaarde oplegt van 20 

gram oplosmidel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel (zie ook 2.4.4 Europese 

wetgeving). Een aantal landen formuleerden bijkomende bepalingen. In de paragrafen 

hieronder wordt de regelgeving in enkele landen besproken. 

 Nederland (Bron: Kenniscentrum InfoMil, 2017) 

▪ Lucht: emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

▪ Afvalwater: lozen van PER houdend afvalwater in de vuilwaterriool toegelaten met 

een maximale concentratie van 0,1 milligram PER per liter. Geen voorwaarden 

voor de alternatieve solventen. 

▪ Bodem:vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak:  

o Voor alternatieve oplosmiddelen is een lekbak niet voldoende; 
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o Indien opslagtank dubbelwandig met lekdetectie uitgevoerd is, dan is er 

geen lekbak nodig. 

▪ Andere: 

o Keuring- en onderhoudsrapport; 

o Solventboekhouding conform de voorwaarden opgenomen in de RIE; 

o Overvulbeveiliging. 

 Duitsland (Bron: 2. BlmSchV, 2018) 

▪ Lucht: 

o Emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE. 

o PER machines beschikken over een intern meetsysteem waarbij de 

laaddeur pas ontgrendeld als de concentratie aan PER in de droogtrommel 

lager is dan 2g/m³. 

▪ Afvalwater:  

o Contactwater verzamelen in vaten en laten ophalen door erkend verwerker 

of; 

o Contactwater zelf zuiveren met toezicht van de bevoegde overheid. 

▪ Bodem: 

o Vloeistofdichte vloer; 

o Bij gebruik van PER: gesloten vulsysteem en gesloten systeem voor het 

ledigen van het destillatieslib. 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten en laten ophalen door een 

erkend verwerker. 

▪ Opslag: opslag van solvent en solventhoudend afval boven een opvangbak. 

▪ Andere: 

o Enkel regenereerbare filters; 

o Ventilatiesysteem; 

o Solventboekhouding conform de voorwaarden opgenomen in de RIE. 

 Frankrijk (Bron: CTTN, 2018 en INERIS 2011) 

▪ Lucht:  

o Emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

o Immissiegrenswaarde aangrenzend gebouw: 1250 micogram/m³; 

o Droogsensor verplicht; 

o Gesloten type, diepkoeling, actief koolfilter (PER); 

o Automatisch ledigen destillatieslib; 

▪ Afvalwater: afvoer gescheiden van afvoer regenwater, mogelijkheid tot nemen 

van stalen en plaatsen van debietmeting; 

▪ Bodem:  

o Vloeistofdichte vloer; 

o Opvangbak voor machines, opslag oplosmiddelen en solventhoudend 

afval; 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten en laten ophalen door een 

erkend verwerker; 

▪ Andere: 

o Ventilatiesysteem; 

o Dubbele waterafscheider; 

o Solventboekhouding; 

o Uitfasering van PER machines in panden grenzend aan panden bewoond 

door derden tegen 2022. 
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 Verenigd Koninkrijk (Bron: Department for Environment Food & Rural 

Affairs, 2014) 

▪ Lucht: emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

▪ Afvalwater: bijkomende waterbehandeling vereist voor lozing; 

▪ Bodem: aanwezigheid van vloeistofdichte vloer (solventhoudend afval) en 

opvangbak (machine + nieuw solvent); 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten en laten ophalen door een 

erkend verwerker; 

▪ Opslag: opslag van solvent boven een opvangbak; solventhoudend afval in 

afgesloten vaten om een vloeistofdichte vloer; 

▪ Andere: 

o Solventboekhouding: wekelijks overzicht van solventgebruik, verlies aan 

solvent en hoeveelheid gereinigd textiel; jaarlijks massabalans; 

o Een “gids voor droogkuis” (Bron: Department for Environment Food & 

Rural Affairs, 2014) omvat aanvullende BBT technieken. Deze zijn niet 

verplicht maar worden gezien als technieken om emissies te voorkomen of 

te verminderen. Voorbeelden zijn vergrendeling van de laaddeur, 

pluizenfilter en speldenvanger, aanwezigheid van spill kits, suggesties met 

betrekking tot opslag en transport van solventen,…  

 Ierland (Bron: Environmental Protection Agency Office of Environmental 

Efnorcement (OEE), 2013) 

▪ Lucht: emissiegrenswaarde voor VOS conform de RIE; 

▪ Afvalwater:  

o BBT om contactwater te verzamelen in vaten en te laten ophalen door 

erkend verwerker of; 

o Contactwater zelf zuiveren enkel toegelaten mits toestemming van de 

bevoegde overheid; 

▪ Bodem: gebruik van opvangbakken; 

▪ Afval: solventhoudend afval verzamelen in vaten en laten ophalen door een 

erkend verwerker; 

▪ Andere: 

o Solventboekhouding conform de voorwaarden opgenomen in de RIE; 

o Lijst van “best practice” technieken, deze zijn niet verplicht maar fungeren 

als leidraad om de emissiegrenswaarden te behalen en het solventverbruik 

te verminderen. Voorbeelden zijn automatische stoppen van het 

reinigingsproces bij onregelmatigheden, gebruik van ecofilters, 

vergrendeling van de laaddeur, pluizenfilter en speldenvanger, 

droogcontrole, 2 waterafscheiders,…  
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HOOFDSTUK 3 PROCESBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de typische procesvoering in de droogkuissector alsook 

de bijhorende milieu-impact.  

 

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste 

processen en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om in hoofdstuk 4 de 

milieuvriendelijke technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-

impact te verminderen. 

 

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen 

in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in 

procesvoering worden in dit hoofdstuk beschreven. Ook kan de procesvoering in de 

praktijk complexer zijn dan hier beschreven.  

 

Het is in geen geval de bedoeling van dit hoofdstuk om een uitspraak te doen over het al 

dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces in dit hoofdstuk 

wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is. 

3.1 Textielreiniging 

3.1.1 Inleiding 

Textiel is een materiaal dat bestaat uit vezels (korte stukjes draad) of filamenten 

(eindeloze draden). Samenhang in het materiaal ontstaat door de vezels of filamenten te 

spinnen, weven, breien, knopen, vlechten,... Afhankelijk van de gebruikte techniek is het 

textiel één-, twee- of driedimensionaal. Textiel vormt de basis voor een breed gamma 

aan producten die dagelijks deel uitmaken van ons leven (lakens, gordijnen, kleding, ...). 

 

De kwaliteit en de eigenschappen van textiel hangen dus in grote mate af van het type 

vezel/filament waaruit het bestaat. We onderscheiden drie soorten vezels: 

▪ Natuurlijke vezels: deze zijn gemaakt van materiaal afkomstig van dieren, planten 

of mineralen. Voorbeelden van natuurlijke vezels zijn wol, katoen, zijde, vlas, 

hennep, ...  

▪ Chemische of synthetische vezels: deze zijn speciaal ontworpen voor eisen die 

aan modern textiel worden gesteld. Hun eigenschappen kunnen makkelijk 

veranderd worden, waardoor ze ook “vezels op maat” worden genoemd. 

Voorbeelden hiervan zijn acryl, viscose, polyamide, polyester, ...  

▪ Kunstmatige vezels: deze zijn gebaseerd op natuurlijke materialen maar vereisen 

een extra behandeling om tot de juiste vezelstructuur te komen. Hierdoor worden 

ze soms ook half synthetische vezels genoemd. Viscose bijvoorbeeld bestaat uit 

plantaardige materialen, maar vereist een chemisch proces om tot de juiste 

vezelstructuur te komen. Andere voorbeelden van kunstmatige vezels zijn: 

o Vervaardigd uit plantaardige materialen:rayon, celluloseacetaat, ...; 

o Vervaardigd uit dierlijke materialen: proteïnevezels; 

o Vervaardiged uit mineralen:glas, metaal, ... 
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Textielproducten komen dagelijks in contact met deeltjes en bacteriën uit de omgeving. 

Deze kunnen zich vastzetten op of tussen de vezels, afhankelijk van het type textiel en 

het type verontreiniging (diffusie, cohesie, adhesie, dichtheid, ...). Het textiel wordt dus 

“vervuild”. De deeltjes kunnen de vezels verkleuren, verweken en beschadigen. Bacteriën 

verminderen de hygiëne en zorgen voor slechte geuren. Vandaar dat we textiel na 

verloop van tijd moeten reinigen. Enerzijds om het te beschermen, anderzijds om vuil te 

verwijderen en het textiel te herstellen in zijn originele staat. Traditioneel gebeurt deze 

reiniging op twee manieren: droogreiniging en natreiniging (wassen). Natreiniging als 

techniek bestaat al verschillende eeuwen: vroeger enkel met water, nadien met 

toegevoegde detergenten (bv. zeep). Ondertussen is natreiniging niet meer weg te 

denken uit onze maatschappij (zie BBT studie voor wasserijen en linnenverhuurders, Van 

den Abeele et al., 2009). Droogreiniging (of droogkuis) is een (recentere) techniek 

waarbij gereinigd wordt met oplosmiddelen en reinigingsversterkers in plaats van water 

en detergenten. Deze techniek heeft de laatste jaren grote stappen gezet door tal van 

technologische ontwikkelingen en aanpassingen. Deze worden in detail besproken bij de 

beschrijving van het reinigingsproces in paragraaf 3.3. 

 

Sinds enkele jaren komt ook de term professionele natreiniging ter sprake als alternatief 

voor droogkuis. De mogelijkheden voor overschakeling van droogkuis naar professionele 

natreiniging worden in hoofdstuk 4 besproken (zie paragraaf 4.3.6). 

 

Bij textielreiniging (ongeacht nat/droog) zijn er 4 parameters die bepalend zijn voor het 

reinigend vermogen: chemie, temperatuur, tijd en mechanische arbeid (cirkel van 

Sinner, zie Figuur 9). Deze parameters hebben invloed op elkaar, de verhoudingen 

veranderen bij het aanpassen van één of meerdere parameters. Als het aandeel van één 

parameter groter wordt, wordt het aandeel van de andere parameters samen kleiner. 

 

 

Figuur 9: Cirkel van Sinner (www.laundry-sustainability.eu, 2017) 

 

In functie van de aard van het textiel en de vervuiling, kan een andere combinatie van 

de parameters aangewezen zijn. Bijvoorbeeld niet alle textiel verdraagt een hogere 

temperatuur, er zal dan meer ingezet moeten worden op de andere parameters. Ook zijn 

er grenzen aan de dosering van de chemische producten. Meer doseren levert niet altijd 

een sneller en beter resultaat. Langere inwerktijd of verhoging van de mechanische 

arbeid kan dan mogelijks een oplossing bieden. Eveneens moet er rekening gehouden 

worden met de verschillende types van vlekken. Eiwitvlekken gaan bijvoorbeeld bij een 

hogere temperatuur neerslaan en zich steviger vastzetten op vezels.  

 

Het is belangrijk om een goed beeld te scheppen van het type textiel en vervuiling om 

zo efficiënt, ecologisch en economisch mogelijk te reinigen. Ondertussen is voor de 

meeste situaties gekend welke parameters het best gebruikt worden voor een optimaal 

Chemie

Temperatuur

Tijd

Mechanische arbeid



Hoofdstuk 3 PROCESBESCHRIJVING 

 

38                                                                                                                  

resultaat. Om dit te verduidelijken is sinds 1972 in Europa een textieletiketteringswet 

van kracht. Alle textielproducten moeten voorzien zijn van opgave van vezelsoort en de 

procentuele verdeling daarvan. In België staat Etitex (www.etitex.be) in voor het 

bevorderen van een systeem van etiketteren voor het onderhoud van textiel, gebaseerd 

op beschermde symbolen. We onderscheiden drie soorten etiketten: 

 

▪ Het verplichte etiket: samenstelling en prijsetiket in de officiële landstalen; 

▪ Het facultatieve etiket: informatie inzake onderhoud, oorsprong, omvang, maat, 

kwaliteit, ...; 

▪ Het commerciële etiket: merk- of bedrijfsnaam, eigen vezelbenaming, logo’s, ... 

 

Figuur 10 geeft de relevante symbolen voor textielreiniging (Bron: 

http://www.etitex.be/, 2018).  

 

 

Figuur 10: Etikettering volgens Etitex  

3.1.2 Overzicht processtappen 

In een droogkuisbedrijf wordt textiel gereinigd met oplosmiddelen in plaats van met 

water en zeep. Het vuil textiel en het oplosmiddel worden samen in een roterende 

trommel gebracht. Hierdoor wordt het vuil van het textiel losgeweekt en in het 

oplosmiddel opgenomen. Om de dispersie te bevorderen wordt aan het oplosmiddel een 

reinigingsversterker (zeep) en soms wat water toegevoegd. Bij het reinigen wordt 

geprobeerd om de vorm, de afmeting en de kleur van het textiel te behouden. De 

reiniging van leder kan gebeuren op een analoge manier. 

 

Het droogkuisproces bestaat uit drie fasen: 

▪ De voorbehandeling: het sorteren en voorontvlekken van het textiel alvorens het 

in de machine gereinigd wordt; 

http://www.etitex.be/
http://www.etitex.be/
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▪ Het reinigingsproces: de vuilverwijdering uit de kleding, inclusief het drogen en 

terugwinnen van het oplosmiddel; 

▪ De afwerking: het verwijderen van de overblijvende vlekken en het afwerken van 

het textiel voor levering aan de klant. 

 

Deze drie deelprocessen en de bijhorende milieuaspecten worden besproken in de 

volgende paragrafen (paragrafen 3.2 tot en met 3.4).  

 

In paragraaf 3.5 komt tot slot de opslag van oplosmiddelen en afval aan bod. 
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3.2 De voorbehandeling 

3.2.1 Procesbeschrijving 

Bij het binnenbrengen van het wasgoed in de droogkuisshop door de klanten, wordt 

idealiter het textiel aan een eerste keuring onderworpen in het bijzijn van de klant. Dit 

heeft twee grote voordelen: enerzijds kan het personeel via de klant het type vlek 

identificeren, waardoor een gerichte ontvlekking kan gebeuren, en anderzijds kunnen 

zichtbare gebreken of gevaren meteen aan de klant worden meegedeeld. In het geval 

van delicaat wasgoed (bijvoorbeeld trouwkleed, parels, ...) kan er samen met de klant 

een risicoformulier opgesteld worden. Grotere (industriële) droogkuisbedrijven werken 

vaak met ophaaldiensten, waarbij koeriers het vuile wasgoed gaan ophalen bij de klanten 

of in ophaalpunten. Hier is er vaak geen keuring van het wasgoed. 

 

Vervolgens wordt het wasgoed gesorteerd volgens kleur, type textiel, type vlek,...  

 

Ontvlekken kan zowel voor de reiniging (voordetacheren) als na de reiniging 

(nadetacheren). Een combinatie is ook mogelijk. Kleinere bedrijven kunnen meer 

aandacht besteden aan specifieke vlekken (en diens behandeling) dan grote, industriële 

bedrijven, waar vuil wasgoed in bulk binnenkomt en het te arbeidsintensief is om ze 

allemaal individueel te controleren. 

 

Vlekken die niet of slechts gedeeltelijk met het oplosmiddel kunnen verwijderd worden 

of die gefixeerd zouden kunnen worden tijdens het droogkuisproces, worden eerst met 

specifieke ontvlekkingsmiddelen behandeld. Algemeen gezien zijn er zes verschillende 

types vlekken: eiwithoudende, looistofhoudende, suikerhoudende, zetmeelhoudende, 

verfhoudende en kleurstofhoudende. Eenvoudige vlekken kunnen met de hand (borstels, 

sponsen, ...) of mechanisch (lucht- en stoompistolen) verwijderd worden. Voor 

watergebonden vlekken bestaan sproeisystemen die gebruik maken van een mengsel 

van water en universeel detacheermiddel. De middelen gebruikt bij het voordetacheren 

moeten uitspoelbaar zijn tijdens het reinigingsproces, aangezien ze samen met de kledij 

in de droogkuismachine gaan. Het grootste deel van de vlekken is op deze manier te 

verwijderen. 

 

Het detacheren gebeurt op speciale detacheertafels, soms voorzien van een 

afzuigsysteem. Hoewel de meeste vlekken specifieke kenmerken (randvorm, greep, 

kleur, plaats en geur) hebben, vergt een goede identificatie van de vlekken de nodige 

kennis en ervaring.  

 

Het volstaat voor droogkuisbedrijven om 6-10 verschillende ontvlekkingsmiddelen te 

voorzien. De meeste droogkuisbedrijven werken met flesjes van 500 ml (Bron 

persoonlijke communicatie bedrijfsbezoeken, 2017). Dit zijn vooral verdunde mengsels 

(3-5% en in kleine verpakkingen aangekocht) van diverse oplosmiddelen (bv. 

amylacetaat, isopropylalcohol), lichtzure of alkalische middelen (bv. azijnzuur, mieren- 

en melkzuurzouten, ammoniak) of licht oxiderende middelen (bv. waterstofperoxide). 

Volgens het sectoraal BPBP 2015 (VLABOTEX, 2016) gebruikt 94% van de ondervraagde 

droogkuisbedrijven geen ontvlekkingsmiddelen meer die PER of chloorkoolwaterstoffen 

bevatten. 

 

Hoewel droogkuismachines uitstekend zijn voor het verwijderen van vlekken, blijven 

geuren vaak aanwezig in het textiel. Een aanvulling zou een behandeling met ozon 

kunnen zijn. Het textiel kan in speciale ozonboxen behandeld worden met zuiver ozon 

(ongeveer 20 minuten), zodat het ontsmet en ontgeurd wordt. Dit is zowel mogelijk als 

voor- of als nabehandeling. Enkele voorbeelden waarbij deze techniek zeer nuttig kan 

zijn: frituurgeuren, brandschade, zweetgeuren, ... 
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3.2.2 Milieuaspecten 

 Lucht 

Bij het verwijderen van vlekken uit het textiel kan een geringe emissie van oplosmiddelen 

naar de werkruimte optreden. Via de ruimteventilatie komen deze emissies, al dan niet 

via een actief koolfilter, buiten de werkruimte in de atmosfeer terecht (zie paragraaf 

4.2.1). 

 Water 

De meeste oplosmiddelen verdampen voor de reiniging in de machine. Er doen zich 

normaal geen emissies naar water voor. Oplosmiddelen die alsnog in het textiel blijven, 

worden in de reinigingsmachine opgevangen en met de filters afgevoerd. 

  Bodem 

Bodemverontreiniging kan ontstaan bij het morsen of lekken van oplosmiddel op een niet 

vloeistofdichte vloer. In tegenstelling tot PER zijn niet-gechloreerde oplosmiddelen 

minder zwaar dan water, waardoor bij lekkage naar de bodem het risico op 

bodemverontreiniging aanzienlijk kleiner is. (zie ook paragraaf 3.3.2) 

 

Bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen (zie paragraaf 4.1) is het risico op 

bodemverontreiniging bij alle oplosmiddelen beperkt. 

 Afval en reststoffen 

Resten van ontvlekkers zijn gevaarlijk afval. Verpakkingsafval komt ook voor. 

 Energie 

Het energieverbruik is veelal beperkt bij dit deelproces. Voor een inschatting van het 

energieverbruik in de droogkuissector wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2 aangezien 

het reinigingsproces de belangrijkste factor is voor het energieverbruik.  
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3.3 Het reinigingsproces 

3.3.1 Procesbeschrijving 

a) Algemeen 

Na de eventuele voorbehandeling vindt het reinigingsproces plaats. Dit proces wordt in 

zijn geheel in één machine uitgevoerd en kan onderverdeeld worden in de reiniging, de 

droging en de terugwinning van het oplosmiddel. De machines kunnen in één cyclus 6 

tot 160 kilogram droog textiel reinigen (Bron: http://www.renzacciland.it/, 2017). 

Volgens de leveranciers hebben de meest verkochte machines (anno 2017) in Vlaanderen 

een capaciteit van 16-18 kilogram.  

 

Het textiel wordt manueel in de machine geladen. Na het sluiten van de deur kan 

vervolgens het reinigingsproces opgestart worden. Het reinigingssolvent en eventuele 

extra reinigingsversterkers worden meestal automatisch toegevoegd. In de trommel 

wordt het textiel met het oplosmiddel en de eventuele reinigingsversterkers gemengd. 

Na het reinigingsproces start het droogproces, waarbij het oplosmiddel wordt verwijderd 

uit het textiel en de trommellucht. Het afgevoerde oplosmiddel wordt zoveel mogelijk 

gerecupereerd met behulp van een diepkoelsysteem en dubbele waterafscheider, en 

vervolgens gezuiverd in de destillatie-eenheid. De destillatie van het oplosmiddel 

gebeurde initieel 1 keer per dag. De meeste moderne machines maken echter gebruik 

van een continue destillatie, waarbij het oplosmiddel continu gereinigd wordt, of werken 

met een aantal vaste cycli per dag. De drooglucht wordt tot slot bij PER machines over 

een actief koolfilter geleid voor verdere zuivering. Pas na het einde van het droogproces 

kan de machine terug geopend worden en kan het textiel manueel uitgeladen worden. 

De machines zijn eveneens voorzien van een speldenvanger en pluizenfilter om 

respectievelijk grove stukken (waaronder knopen) en fijnere stofdeeltjes (pluizen) te 

verwijderen uit de solvent- en luchtstroom die uit de trommel komt.  

b) De gebruikte machines 

Droogkuismachines kenden een sterke evolutie in de tijd. De ‘European Chlorinated 

Solvents Association (ECSA)’ onderscheidt 5 generaties van PER-machines. Tabel 5 geeft 

een overzicht van de verschillende generaties. De belangrijkste verbeteringen per 

generatie zijn in het groen weergegeven en worden vervolgens onder de tabel verder 

besproken. De verbeteringen zijn vaak gelinkt aan de wijzigingen in de Duitse 2nd 

BlmSchV wetgeving (zie paragraaf 2.4.6). 

  

http://www.renzacciland.it/
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Tabel 5: Overzicht van de generaties (PER) machines (ECSA, 2017) 

 1e generatie 2e generatie 3e generatie 4e generatie 5e generatie 

1 of 2 systemen Aparte 
machines voor 
reinigen en 
drogen 

1 machine die 
reinigen en 
drogen 
combineert 

1 machine die 
reinigen en 
drogen 
combineert 

1 machine die 
reinigen en 
drogen 
combineert 

1 machine die 
reinigen en 
drogen 
combineert 

Koeling voor 
condensatie 
oplosmiddel in 
droogcyclus 

Waterkoeling Waterkoeling  Waterkoeling of 
diepkoeling (-
15°C) 

Diepkoeling (-
20°C) 

Diepkoeling (-
20°C) 

Gesloten 
droogcyclus 

Neen, afvoer 
drooglucht naar 
omgeving 

Neen, afvoer 
drooglucht naar 
omgeving 

Neen, afvoer 
drooglucht naar 
omgeving  

Gesloten 
droogcyclus 

Gesloten 
droogcyclus 

Nabehandeling 
drooglucht 

Neen Neen Externe 
nabehandeling 
van de 
drooglucht 
(ventilatielucht) 

Neen (omwille 
van gesloten 
droogcyclus 
geen 
ventilatielucht) 

Actief koolfilter 
geïntegreerd in 
droogcyclus 
voor 
behandeling 
drooglucht in de 
machine 

PER verbruik 300–500 g/kg 
textiel 

100–150 g/kg 
textiel 

40–80 g/kg 
textiel 

20–40 g/kg 
textiel 

<10 g/kg textiel 

Op de markt 
beschikbaar 

 Eind jaren ‘50 Eind jaren ‘60 Begin jaren ‘80 Begin jaren ‘90 

 

De verbeteringen per generatie: 

 

2de generatie 

▪ 1 machine die reinigen en drogen combineert: bij de aparte machines is er een 

manuele transfer van het met oplosmiddel beladen textiel nodig van de 

reinigingsmachine naar de droogmachine waardoor er een hoge blootstelling aan 

PER is voor de werknemers.  

 

3de generatie 

▪ Diepkoeling (-15°C): dit proces vergt geen koelwater meer en de temperatuur 

waarop de condensatie gebeurt is veel lager waardoor veel minder restanten van 

het oplosmiddel in de drooglucht aanwezig blijven. 

▪ Externe nabehandeling van de drooglucht: de drooglucht wordt gezuiverd met een 

actief koolfilter alvorens hij terecht komt in de werkruimte. 

 

4de generatie 

▪ Diepkoeling (-20°C) en gesloten droogcyclus: de drooglucht passeert 

herhaaldelijk door het diepkoelaggregaat waardoor een nog grotere fractie van 

het aanwezige oplosmiddel kan gerecupereerd worden.  

▪ Ontluchten van de machine naar de omgeving komt niet meer voor, hierdoor komt 

er geen drooglucht met PER meer in de omgevingslucht terecht. 

 

5de generatie 

▪ Actief koolfilter geïntegreerd in droogcyclus: actief koolfilter reinigt de 

drooglucht in de machine. 

 

Naast deze verbeteringen beschikken nieuwe machines ook over:  

▪ Een vergrendeling van de laaddeur, speldenvanger en pluizenfilter tot de 

droogcyclus volledig is beëindigd (en het oplosmiddel maximaal uit de drooglucht 

verwijderd is);  

▪ Beveiliging op de destillatie-eenheid die ervoor zorgt dat het reinigingsproces 

stopt als de destillatie-eenheid geopend wordt; 

▪ Een dubbele waterafscheider in serie om het onoplosbare oplosmiddel te 

scheiden van het water en zo het oplosmiddel maximaal te recycleren en de 

hoeveelheid oplosmiddel in het afvalwater te verkleinen; 
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▪ Een vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddelentanks en de 

destillatieketel als beveiliging tegen overvullen. Overvullen van de trommel leidt 

tot een onvoldoende droging van het textiel en bijhorende verhoogde emissies 

van het oplosmiddel. Overvullen van de oplosmiddelentanks en destillatieketel zou 

kunnen leiden tot accidenteel morsen van oplosmiddel. Recente machines maken 

gebruik van een automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de 

destillatie-eenheid. Bij de oplosmiddelentanks is er standaard een 

overvulbeveiliging doordat de tanks met elkaar verbonden zijn en in elkaar 

overlopen; 

▪ Een dubbele controle tegen het overkoken van de destillatieketel. Er zijn 

verschillende technieken die het overkoken kunnen voorkomen. De meest 

gebruikte technieken zijn gebaseerd op het meten van de temperatuur en het 

gebruik van een vlotterschakelaar die niet meer dan een maximaal peil toelaat; 

▪ Een regenereerbare filter voor het zuiveren van het oplosmiddel.  

 

ECSA adviseert in zijn publicatie ‘Recommendations for Cleaning Machines (2017)’ het 

gebruik van PER-machines van de 5de generatie. Volgens de huidige Vlaamse wetgeving 

(zie paragraaf 2.4.1) zijn in Vlaanderen sinds 2004 enkel machines van de 5e generatie 

toegelaten. Paragrafen 1 en 2 van VLAREM II, artikel 5.41.2.2 verplichten namelijk het 

gebruik van een systeem van het volledig gesloten type, inclusief diepkoelsysteem, 

dubbele waterafscheider, automatisch afgrendelsysteem en (specifiek voor PER-

machines) een interne actief koolfilter. Anno 2018 beschikken de meeste 

droogkuismachines over al deze eigenschappen (Bron: OVAM, 2015 en VLABOTEX 

enquête, 2018). 

 

Droogkuismachines die werken met alternatieve oplosmiddelen zijn vrij gelijkaardig aan 

PER-machines. De eerste koolwaterstofmachines dateren van 2006. De laatste jaren 

wordt vooral gebruik gemaakt van multisolvent machines welke geschikt zijn voor 

meerdere alternatieve oplosmiddelen. Omschakeling naar een andere oplosmiddel is 

mogelijk na een al dan niet minimale ombouw (Bv. bij het overschakelen tussen 

oplosmiddelen op basis van koolwaterstof is de ombouw beperkt tot wijzigen van de 

software en het reinigen van de reservoirs). De multisolventmachines beantwoorden aan 

de definitie van een 4e generatie machine. Een interene actief koolfilter is niet aanwezig 

omdat de verdere zuivering van de drooglucht geen meerwaarde biedt gezien deze 

oplosmiddelen minder vluchtig zijn dan PER. Voorts beschikken de machines over een 

continue destillatie en een ander type waterafscheider (koolwaterstoffen zijn lichter dan 

water). Multisolventmachines vragen echter specifieke veiligheidsvoorzieningen omwille 

van de lagere dampspanning van alternatieve oplosmiddelen. Door middel van 

temperatuur- en concentratiecontrole en/of stikstofinjectie (werken onder vacuüm) 

wordt er niet gewerkt binnen de ontploffingsgrenzen van de oplosmiddelen.  

 

Momenteel werken ongeveer 30% van de machines met alternatieve oplosmiddelen 

(Bron: VLABOTEX enquête,2018). In 2015 en 2008 waren dit nog maar respectivelijk 

21% en 11% (Bron: OVAM, 2008 en 2015) 

 

Het is theoretisch mogelijk om een bestaande PER-machine om te bouwen tot een 

machine die geschikt is voor het gebruik van alternatieve oplosmiddelen. Dit wordt echter 

afgeraden door leveranciers en producenten. Verschillende onderdelen moeten 

vervangen of geïnstalleerd worden (filtersysteem, waterafscheider, 

veiligheidsvoorzieningen, elektronica, ...), waardoor de kosten zeer hoog oplopen. Verder 

is de vraag of dezelfde veiligheid kan gegarandeerd worden als bij machines die initieel 

gebouwd werden voor alternatieve oplosmiddelen. 
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 Beschrijving droogkuismachine 

De schematische voorstelling van een 5e generatie droogkuismachine is weergegeven in 

Figuur 11 en bestaat uit volgende onderdelen: 

▪ Trommel;  

▪ Solventtank; 

▪ Solventpomp;  

▪ Speldenvanger;  

▪ Pluizenfilter; 

▪ Filter (al dan niet regenereerbaar); 

▪ Ventilator; 

▪ Diepkoeling; 

▪ Verwarmer; 

▪ Actief kool filter; 

▪ Destillatie-eenheid (inclusief bijhorende koeling); 

▪ Waterafscheiders. 

 

Het oppompen van het oplosmiddel uit de solventtank naar de trommel is weergegeven 

in stippellijnen. De stromen van vloeibaar oplosmiddel zijn weergegeven in volle lijnen, 

de luchtstromen in onderbroken lijnen. 

 

 

Figuur 11: Schematische voorstelling 5e generatie droogkuismachine 

 

c) Werking van de machine tijdens de verschillende processtappen 

In deze paragraaf wordt de werking van een 5de generatiemachine besproken tijdens de 

verschillende processtappen die deel uitmaken van het reinigingsproces: 

▪ De reinigingsstap; 

▪ De droogstap; 

▪ De terugwinning van het oplosmiddel. 
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Figuur 12: Schema van de reinigingsstap van het droogkuisproces 

 

Figuur 12 toont het schema van de reinigingsstap in een 5e generatie 

droogkuismachine. Het oplosmiddel bevindt zich in de solventtank. Met behulp van een 

pomp wordt het oplosmiddel uit de solventtank gehaald. De pomp stuurt het oplosmiddel 

via de speldenvanger en filter naar de trommel waar het textiel zich bevindt (groene 

pijlen). De trommel wordt door een buitentrommel omgeven, zodat er geen oplosmiddel 

kan vervliegen of naar buiten vloeien. In de trommel wordt het textiel gemengd met het 

oplosmiddel om onzuiverheden van het textiel te verwijderen. Het oplosmiddel doorloopt 

vervolgens tijdens het reinigingsproces de volgende onderdelen van de 

reinigingsmachine (rode pijlen): 

▪ De trommel, waarin het te reinigen textiel zich bevindt; 

▪ De speldenvanger, die door een zeef grof vuil (knopen en naalden) opvangt; 

▪ De filter, die het kleinere, niet oplosbare, vuil uit het reinigingsbad zeeft; 

▪ De pomp, die zorgt voor de circulatie van het oplosmiddel tijdens de 

reinigingsfase. 

 

De effectiviteit van de filter bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de reiniging 

(vermijden van vergrauwing). Deze filters kunnen bestaan uit patronenfilters, 

aanslibfilters, centrifugerende filters of ecologische filters (Bron: persoonlijke 

communicatie Sinclean, 2018):  

▪ Patronenfilter: dit is geen regenereerbare filter en moet na verzadiging afgevoerd 

worden als afval. Deze filter is bijgevolg duur in gebruik. Deze filter wordt in 

sommige gevallen nog gebruikt, eventueel als extra kleurenfilter. 

▪ Aanslibfilter:de filter wordt aangeslibd met filterpoeder en eventueel actief 

koolpoeder. Na elke reinigingsbeurt wordt het filterpoeder en pigmentvuil van de 

filter afgeschud. Alvorens de volgende lading kleding te reinigen wordt de 

afgeschudde laag terug aangeslibd op de filter om een goede menging te bekomen 

van het filterpoeder en het pigmentvuil. Na 12 reinigingsbeurten moet de 

filterkoek afgevoerd worden naar de destillatie-eenheid en moet er nieuw 

filterpoeder aangebracht worden. Deze filter is sterk verouderd en wordt in de 

praktijk niet meer toegepast. 

▪ Centrifugerende filter: de schijven van deze filters worden aangeslibd met 

filterpoeder en eventueel actief koolpoeder. Na een aantal reinigingsbeurten, 

wanneer de filterdruk een druk van 1,2 kg/m² bereikt, wordt de vervuilde 

filterkoek van de schijven verwijderd door het centrifugeren van de filterschijven. 
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Deze filterkoek wordt afgevoerd naar de destillatie-eenheid. Het filtrerend 

oppervlak is veel groter dan bij de aanslibfilter waardoor deze tot 3 keer langer 

meegaat. Enkele oudere machines werken nog met deze filter, naar schatting 2 à 

3 % van het totale machinepark. 

▪ Ecologische filters: deze filters zijn schijvenfilters en werken zonder filterpoeder. 

De schijven bestaan uit een fijn weefsel dat het pigmentvuil filtert. Na elke 

reinigingsbeurt wordt de filter gereinigd en gaat het vuil naar de destillatie-

eenheid. Dit gebeurt volledig automatisch. Het grote voordeel is dat het minder 

afval produceert en minder tijd vraagt. Het nadeel is dat er geen actief koolpoeder 

kan toegevoegd worden om het oplosmiddel te ontkleuren en vergrauwing tegen 

te gaan (Dit is wel mogelijk bij een aanslibfilter of centrifugerende filter). Daarom 

wordt soms een tweede filter geplaatst om het oplosmiddel te ontkleuren. Gezien 

deze filter enkel gebruikt wordt voor de ontkleuring, is de gebruiksperiode veel 

langer dan hierboven beschreven. Ongeveer 95 % maakt gebruik van een 

ecologische filter al dan niet aangevuld met een filter met filterpoeder en actief 

koolpoeder of met een patronen filter. 

Volgens de huidige wetgeving is een regenereerbare filter (aanslibfilter, centrifugerende 

filter of ecologische filter) verplicht voor droogkuismachines.  

 

Op het einde van het reinigingsproces wordt het oplosmiddel naar de destillatie-eenheid 

gepompt en de kleding gecentrifugeerd om het resterende oplosmiddel uit de kleding te 

verwijderen. Daarna kan het drogen beginnen. 

 

De tijdsduur van de reinigingsstap is afhankelijk van het soort oplosmiddel, het type 

kleding en de hoeveelheid vervuiling. Een typische reinigingscyclus bij een PER machine 

duurt 8-15 minuten. Bij machines die koolwaterstofoplosmiddelen gebruiken kan dit 

oplopen tot meer dan 25 minuten omwille van de tragere oplosbaarheid van de 

verontreinigingen in het oplosmiddel (bv. olievlekken).  

 

Er kan ook een reinigingsversterker toegevoegd worden aan het reinigingsproces. Dit 

gebeurt aan de hand van een automatisch doseersysteem. 

 

Tijdens de droogstap wordt het oplosmiddel dat nog in de kleding is achtergebleven, 

door middel van verwarmde lucht, verdampt. Deze verzadigde lucht wordt langs de 

speldenvanger en pluizenfilter door een ventilator naar de diepkoeling gevoerd waar het 

oplosmiddel condenseert en vervolgens naar de destillatie-eenheid wordt gevoerd (Figuur 

13Figuur 12). De lucht wordt opnieuw verhit en naar de trommel geleid om zo de 

droogcyclus te hernemen. Deze cyclus wordt herhaald tot het einde van het droogproces. 
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Figuur 13: Schema van de droogstap van het droogkuisproces 

 

Bij PER machines met een interne actief koolfilter wordt de drooglucht vervolgens nog 

over deze actief koolfilter geleid om het resterende oplosmiddel uit de drooglucht te 

halen. Bij PER machines zijn er dus twee fases in het droogproces: 

▪ Fase 1 diepkoeling: verwijderen en recupereren van het oplosmiddel uit het textiel 

door middel van warme lucht en diepkoeling. 

▪ Fase 2 actief kool filter: verwijderen van resterende PER uit de drooglucht door 

middel van een interne actief koolfilter. 

Het droogproces van multisolventmachines bestaat enkel uit de eerste fase aangezien de 

alternatieve oplosmiddelen minder vluchtig zijn en een interne actief koolfilter bijgevolg 

geen of beperkte meerwaarde heeft op de reductie van deze oplosmiddelen uit de 

drooglucht. 

Gezien de hogere vluchtigheid van PER, is de droogcyclus bij PER machines over het 

algemeen korter dan bij andere oplosmiddelen. 

 

Om emissies naar de lucht tot een minimum te beperken, is er een vergrendeling van de 

laaddeur tot het einde van het droogproces. De bepaling van het einde van het 

droogproces is gelinkt aan de twee fasen hierboven beschreven en kan op meerdere 

manieren gebeuren: 

▪ Fase 1 diepkoeling:  

o Vooraf ingestelde tijdslimiet op de machine: afhankelijk van het gekozen 

programma en/of gekozen textielsoort wordt de droogtijd bepaald (= 

vooraf geprogrammeerde periodes). Bij een correct gebruik en onderhoud 

van de machine is het textiel voldoende droog en zit er nog weinig 

oplosmiddel in het textiel en/of de droogtrommel. Echter in geval van 

bijvoorbeeld overbelading is het textiel onvoldoende droog in de 

vooropgestelde tijd en zijn er nog hogere concentraties oplosmiddel 

aanwezig in het textiel en de droogtrommel. Ook vragen bepaalde types 

textiel een langere droogtijd dan andere. Voor een goed droogproces moet 

rekening gehouden worden met volgende aspecten: een juiste sortering 

van het wasgoed, de juiste keuze van programma en een optimale 

belading van de machine. Kennis en ervaring van de ondernemer is hierbij 

zeer belangrijk, evenals de nood aan een erkende opleiding. In 

droogkuisbedrijven waar een snelle service gegarandeerd wordt, kan de 
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belading en de samenstelling erg variëren waardoor de keuze van het 

programma niet evident is.  

o Droogsensor: deze detecteert de aanwezigheid van vloeistof in het 

luchtkanaal na de condensatie van de luchtstroom (diepkoeling). Wanneer 

er geen condens meer is, droogt de sensor op. Zodra deze laatste volledig 

droog is, volgt er nog een vaste veiligheidstijd alvorens het einde van het 

droogproces bereikt wordt. Hierdoor garanderen de fabrikanten dat de 

emissies een bepaalde grenswaarde kunnen bereiken. Ze benadrukken dat 

dit onder de voorwaarde is van een goed onderhoud en correct gebruik 

van de machines. Leveranciers geven aan dat de droogsensor bij nieuwe 

machines bijna standaard wordt ingebouwd gezien de beperkte extra 

investering bij nieuwe machines. Uit een enquête uitgevoerd door 

VLABOTEX (2018) blijkt meer dan 80% van de installaties te beschikken 

over een droogsensor, bij de machines jonger dan 15 jaar bedraagt dit 

zelfs 92%. Het gebruik van een droogsensor garandeert dat de droogfase 

voldoende lang aangehouden wordt ongeacht de ladingshoeveelheid en het 

type textiel. Over de al dan niet aanpasbaarheid van de gevoeligheid van 

de sensor bestaat geen eenduidig antwoord.  

▪ Fase 2 actief koolfilter: 

o Vooraf ingestelde droogtijd: de drooglucht wordt gedurende een 

voorafingestelde tijd over de actief koolfilter geleid. Indien het textiel 

voldoende gedroogd is in fase 1, zal de tijd over de actief koolfilter 

voldoende zijn om een voldoende lage PER concentratie te bereiken. Bij 

gebruik van een droogsensor in fase 1, is het textiel in principe steeds 

voldoende droog alvorens over te gaan naar fase 2. 

o Meetsysteem voor het bepalen van de concentratie oplosmiddel in de 

drooglucht (Duits systeem): Het Duits meetsysteem meet de concentratie 

van PER in de droogtrommel en hanteert de grenswaarde van 2 g/m³ PER 

in de drooglucht om de vergrendeling van de laaddeur op te heffen. 

Fabrikanten geven aan dat elke fabrikant zijn eigen systeem ontwikkeld 

heeft. Ilsa bijvoorbeeld geeft aan dat hun systemen steeds uitgerust zijn 

met een meting van PER buiten de machine en in de actief koolfilter. Niet 

alle fabrikanten verkopen deze meters, bijvoorbeeld Firbimatic verkoopt 

deze meters niet. De meerprijs van dit systeem bedraagt 5.000-10.000 

euro. Critici geven aan dat het meetsysteem in de praktijk vaak wordt 

losgekoppeld om de droogtijd te verkorten. 

 

 

Na het reinigen en drogen is het gebruikte oplosmiddel vervuild met opgeloste stoffen. 

De vaste stoffen werden reeds gedurende het reinigingsproces afgescheiden in de 

speldenvanger en de filter.  

 

Om het gebruikte oplosmiddel terug te winnen wordt het opgeloste vuil verwijderd 

door destillatie in een eenheid die geïntegreerd is in de droogkuismachine (Figuur 14).  
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Figuur 14: Schema van het terugwinnen van het oplosmiddel bij het 

droogkuisproces 

 

Hierbij wordt het vuile oplosmiddel tot koken gebracht en blijven de opgeloste stoffen als 

een destillatieslib achter. Om het oplosmiddel in de destillatietank te verwarmen, kan 

stoom of elektriciteit gebruikt worden. Het destillatieslib wordt opgehaald door een 

erkend verwerker (bv. Veolia of Suez). In het geval van PER wordt het aanwezige 

oplosmiddel gerecycleerd en verder opgezuiverd door de erkend verwerker tot 

herbruikbaar PER. Voor de alternatieve oplosmiddelen vindt er wel een proces van 

recuperatie plaats, maar zonder verdere opzuivering. Het gerecupereerde oplosmiddel 

wordt afgevoerd naar de cementindustrie (persoonlijke communicatie Suez, 2017). 

 

Nieuwe machines hebben meestal een continue destillatie, waardoor er altijd met zuiver 

oplosmiddel gewerkt wordt. Bij kleinere PER machines kan er nog gekozen worden voor 

een niet-continue destillatie omwille van het energieverbruik van het destillatieproces. 

Bij dergelijke machines wordt meestal op het einde van de dag éénmalig gedestilleerd. 

Bij deze werkwijze zal ’s morgens gestart worden met het wit textiel om in de loop van 

de dag steeds donkerder textiel te reinigen (het oplosmiddel waarmee gereinigd wordt is 

steeds meer en meer vervuild). Een andere mogelijkheid is werken met twee 

solventtanken waarbij de ene tank oplosmiddel bevat dat gebruikt wordt voor wit textiel 

en de andere tank oplosmiddel voor gekleurd textiel. Deze installaties hebben ook twee 

aparte filters zodat het twee volledig aparte circuits betreft. Hier is het ook mogelijk om 

te werken zonder een destillatie eenheid en in plaats hiervan gebruik te maken van twee 

extra kleurenfilters. 

Bij multisolvent machines wordt er steeds gewerkt met continue destillatie onder vacuüm 

om het oplosmiddel (met een lagere dampspanning) te laten koken zonder het te 

beschadigen en/of geuren te creëren.  

 

De dampen die gevormd worden in het destillatieproces bevatten zowel het oplosmiddel 

als resten van water (azeotrope destillatie). Het water is afkomstig uit de kledij en uit 

toegevoegde zeepproducten. Deze dampen worden vervolgens gekoeld door middel van 

een open of gesloten koelcircuit. Bij het gesloten circuit wordt er gebruik gemaakt van 

een koeltoren op het dak voor de koeling van het water. Een open circuit maakt gebruik 

van leidingwater om te koelen. Het water wordt hierna geloosd. Gemengde bedrijven 

kunnen dit (verwarmde) water gebruiken voor hun natreiniging wat hun een besparing 

aan energiekosten oplevert. Na condensatie van de dampen wordt het oplosmiddel en 



Hoofdstuk 3 PROCESBESCHRIJVING 

 

                                                                                                  51 

het water van elkaar gescheiden in de waterafscheider door de zwaartekracht. Bij PER, 

dat zwaarder is dan water, zal het oplosmiddel zich onderaan bevinden. Bij alternatieve 

oplosmiddelen, die lichter zijn dan water, zal het zuiver oplosmiddel zich bovenaan 

bevinden. Het oplosmiddel gaat vervolgens terug naar de solventtank voor hergebruik 

en het water wordt in een tweede waterafscheider (in serie met de 1e waterafscheider) 

opgevangen voor een verdere zuivering van het water. Bij de nieuwste modellen wordt 

er soms gebruik gemaakt van 3 waterafscheiders (Bron: persoonlijke communicatie 

bedrijfsbezoeken, 2017).  

 

De factoren die invloed hebben op het scheidingsproces zijn: 

▪ Temperatuur: de scheiding van het oplosmiddel en het water is efficiënter bij 

lagere temperaturen; bij hogere temperaturen zal de scheiding maar gedeeltelijk 

optreden.  

▪ Tijd: er is voldoende tijd nodig voor de volledige scheiding van het oplosmiddel 

en het water; te snel aanvullen van de waterafscheider zorgt voor onvoldoende 

scheiding. 

▪ Grootte van de waterafscheider: bij een te kleine waterafscheider is er 

onvoldoende tijd voor een volledige scheiding van het water en het oplosmiddel. 

 

Het afgescheiden water, contactwater genoemd, bevat nog steeds een zekere 

hoeveelheid oplosmiddel en mag in principe als dusdanig niet geloosd worden. In geval 

van PER wordt het contactwater in sommige droogkuisbedrijven verder gezuiverd met 

één of meerdere actief koolfilters, om het resterende gehalte aan PER te reduceren, en 

nadien geloosd. Andere bedrijven laten het contactwater ophalen door een erkend 

verwerker. Het contactwater van de alternatieve oplosmiddelen werd bij de bezochte 

bedrijven (in het kader van deze studie) steeds opgehaald. Volgens een enquête 

uitgevooerd door VLABOTEX (2018) laat ongeveer de helft van de bedrijven hun 

contactwater ophalen door een erkend verwerker. Dit blijkt ook uit de resultaten van het 

bodempreventie- en bodembeheersplan van 2015.  

Het contactwater wordt meestal opgevangen in een bidon en vervolgens afhankelijk van 

de toepassing overgegoten in een groter vat (ophaling) of aktief koolfilter (lozen). 

 

d) Gebruikte oplosmiddelen 

De eerste oplosmiddelen die ingezet werden in droogkuisprocessen waren 

koolwaterstoffen, zoals kerosine, terpentijn, benzine en zelfs benzeen. Door hun hoge 

ontvlambaarheid (40 °C) waren ze hoogst onbetrouwbaar. Spontane branden en 

explosies waren geen uitzondering. Vooruitgang in de chemische wereld resulteerde in 

de ontwikkeling van oplosmiddelen met een hoger vlampunt. Aanvankelijk werd de 

voorkeur gegeven aan tetrachloormethaan (CCl4), maar de corrosieve en toxische 

eigenschappen bleken een groot probleem te zijn voor zowel het textiel als de machines. 

De opkomst van tetrachlooretheen (PER) in de jaren ’50 zorgde voor een grote doorbraak 

binnen de droogkuiswereld, en PER werd het meest gebruikte oplosmiddel in de 

droogkuissector. Doorheen de jaren hebben de gezondheids- en milieurisico’s van PER 

geleid tot de ontwikkeling en opkomst van nieuwe alternatieve oplosmiddelen en 

processen die het effect van oplosmiddelen op het milieu en de gezondheid kunnen 

verminderen (Troynikov et al., 2016). Koolwaterstoffen met een hoger vlampunt (55-65 

°C) werden (terug) vaker toegepast. Ondanks de extra nood tot beveiliging op de 

machines, een zwakker reinigend vermogen en de (vaak) ongekende milieu- en 

gezondheidseffecten, bleken ze interessant als alternatief voor PER. Er kwamen 

verschillende alternatieve oplosmiddelen op de markt, zoals DF-2000®, EcoSolv®, 

ShellSol® en Pure Dry®. De laatste jaren zijn ze verder ontwikkeld. Het meest recente 

oplosmiddel op basis van koolwaterstoffen is Intense® (2014). 
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Hieronder een overzicht van de oplosmiddelen die momenteel in omloop zijn: 

 

▪ Tetrachlooretheen (PER) is een kleurloze, niet brandbare stof met sterke 

vetoplossende eigenschappen. Het is een zeer vluchtig oplosmiddel, waardoor het 

zich bij blootstelling snel verspreidt in de omgevingslucht. Volgens de CLP-

verordening (1272/2008) wordt het geklasseerd als potentieel carcinogeen en 

giftig voor waterorganismen. PER bezit een krachtig reinigend en ontvlekkend 

vermogen. Verder is het geen mengsel, waardoor de homogeniteit gewaarborgd 

blijft op langere termijn. Voor meer informatie over PER wordt verwezen naar 

TECHNISCHE FICHE 1: Reinigen met PER. 

 

▪ Glycolethers, en dan vooral propyleenglycolethers (bv. Rynex®), werden vanaf 

eind jaren ’90 toegepast als alternatief voor PER. Het reinigend vermogen is 

uitstekend, maar ze zijn toxisch en carcinogeen (Bron: Hesari et al., 2014). 

Daarnaast vertoonden glycolethers na verloop van tijd denaturatie bij gebruik in 

droogkuismachines (Bron: persoonlijke communicatie aanbieders 

droogkuismachines, 2017). In Vlaanderen zijn ze al verschillende jaren niet meer 

in gebruik. Het oplosmiddel Arcaclean® (2013), op basis van drie verschillende 

glycolethers, wordt wel toegepast in o.a. Frankrijk. Daarnaast zijn glycolethers de 

laatste jaren succesvol gebleken als additief in oplosmiddelen op basis van 

koolwaterstoffen. Voorbeelden hiervan zijn Ktex® (2013) en HiGlo® (2015). 

Dergelijke oplosmiddelen kunnen, gezien ze mengsels zijn, op langere termijn hun 

reinigende eigenschappen verliezen. 

 

▪ Decamethylcyclopentasiloxaan (D5), binnen droogkuis gekend onder de 

merknaam GreenEarth®, is een alternatief voor PER sinds 1999. Het wordt beperkt 

toegepast in Vlaanderen. Het oplosmiddel heeft een zwakker reinigend vermogen 

dan PER, maar is milder voor het milieu. Er bestaat enige twijfel over de 

carcinogene eigenschappen van D5. Voor meer informatie over GreenEarth® 

wordt verwezen naar TECHNISCHE FICHE 2: Reinigen met GreenEarth®. 

 

▪ Oplosmiddelen op basis van n-Propylbromide (DrySolv®) zijn niet brandbaar, 

maar blijken neurotoxisch en potentieel carcinogeen (Finkel, 2010). In Vlaanderen 

wordt DrySolv® niet gebruikt. 

 

▪ Acetalen zijn halogeenvrije, brandbare oplosmiddelen. In 2010 bracht Kreussler 

SolvonK4® op de markt: een oplosmiddel op basis van dibutoxymethaan (butylal). 

In Vlaanderen werken reeds tientallen droogkuismachines met SolvonK4®. Voor 

meer informatie wordt verwezen naar TECHNISCHE FICHE 4: Reinigen met 

SolvonK4®. 

 

▪ Het meest recente oplosmiddel is Sensene® (Büfa, 2016), op basis van 

gemodificeerde alcohol en koolwaterstoffen. Het reinigend vermogen van 

Sensene® is uitstekend, maar het lost gemakkelijk op in water. Hierdoor zijn 

maatregelen (extra scheidingsvat + speciale poeders) nodig voor de recuperatie 

van het oplosmiddel.  

 

In Vlaanderen is momenteel het meest toegepaste alternatieve oplosmiddel Solvon K4, 

daarnaast nemen Higlo en Sensene toe aan populariteit (Bron: persoonlijke 

communicatie bedrijfsbezoeken, 2017 en VLABOTEX enquête, 2018) 

 

In Tabel 6 zijn de karakteristieken en eigenschappen van de verschillende types 

oplosmiddelen (die op de markt te vinden zijn) toegelicht. Niet alles kan accuraat 

ingevuld worden: enerzijds door de onbeschikbaarheid van data, anderzijds doordat 

bepaalde oplosmiddelen te recentelijk op de markt verschenen zijn en het te vroeg is om 

daarover uitspraken te kunnen doen. Dit staat aangeduid met een “/”. Dit wil dus zeggen 
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dat er geen of onvoldoende informatie is en het wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen 

impact is. De mate van de impact wordt weergegeven door het aantal keer “+”. 

 

Tabel 6: Eigenschappen en karakteristieken van de verschillende types 

oplosmiddelen (Bron: TURI, 2012; Winnebeck, 2013; Troynikov et al., 2016; CINET 

– Solvetex V) 

 PER KWS Acetaal 
Siloxaa

n 

KWS + 
glycole

ther 

KWS + 
gemodi
ficeerd

e 
alcohol 

Glycole
ther 

n-
Propyl 
bromid

e 

Merknamen / 

DF-

2000®, 

EcoSolv®

, 

ShellSol®

, Pure 

Dry® 

SolvonK4
® 

GreenEar

th® 

HiGlo®,  
Ktex®, 

Intense® 

Sensene
® 

Rynex®, 

Arcaclean
®, 

Impress® 

DrySolv® 

Fabrisolv 

XL® 

Reinigend 
vermogen (Kauri-
Butanol waarde) 

+++ + ++ + ++ +++ ++ ++ 

Mate van 
detacheren 

+ ++ + +++ ++ + ++ + 

Moeilijkheden 

Kralen, 

leder, 

suede, 

fijne was, 

coatings 

Vinyl en 

sommige 

coatings 

Bepaalde 
lijmen 

/ / 

Reageert 

mogelijks 

met 
koppeling

en 

machines 

Acetaten 

Kralen, 

leder, 
suede, 

fijne was 

Machine PER 

KWS of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste KWS 

of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste KWS 

of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste KWS 

of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste KWS 

of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste KWS 

of 

multisolv

ent 

Aangepa

ste PER 

Cyclustijd (min) 45-60 55-65 60-70 70-80 55-70 60-70 60-70 / 

Vlampunt (°C) n.v.t. 60-65 62 77-78 61-64 65 71-100 n.v.t. 

Dampspanning 
(kPa bij 20-25 °C) 

1,9 
0,04-

0,064 

0,0079-

0,0133 

0,015-

0,03 
< 0,1 0,054 

0,042-

0,05 

0,09-

0,15 

Persistentie  
Bodem 

Hoog Laag Laag 
Gemiddel

d 
/ / Laag Laag 

Lucht Hoog Laag Laag Hoog / / Laag Hoog 

Sediment Hoog 
Gemiddel

d 
Gemiddel

d 
Hoog / / 

Gemiddel
d 

Gemiddel
d 

Water 
Gemiddel

d 
Laag Laag Laag / / Laag Laag 

Aquatische 
toxiciteit 

++ +++ ++ +++ / / + +++ 

Geur Etherisch 
Bijna 

geurloos 

Karakteri

stiek 
Geurloos Licht Licht / / 

Merknamen / 

DF-

2000®, 

EcoSolv®

, 

ShellSol®

, Pure 

Dry® 

SolvonK4
® 

GreenEar

th® 

HiGlo®,  

Ktex®, 

Intense® 

Sensene
® 

Rynex®, 

Arcaclean
®, 

Impress® 

DrySolv® 

Fabrisolv 

XL® 

Carcinogeen Ja Nee / 
Vermoed

elijk 
/ / Nee Ja 

Effect op 
zenuwstelsel 

Ja Ja / / / / Nee Ja 
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 PER KWS Acetaal 
Siloxaa

n 

KWS + 
glycole

ther 

KWS + 
gemodi
ficeerd

e 
alcohol 

Glycole
ther 

n-
Propyl 
bromid

e 

Effect op 
hormonen 

Ja / / / / / Nee Ja 

Ogen Irritatie Irritatie / 
Lichte 

irritatie 
/ / 

Gevaarlij

k 
Irritatie 

Huid Irritatie Irritatie / Geen / / Geen Irritatie 

Luchtwegen Irritatie Irritatie / Geen / / Geen Irritatie 

Kost installatie 
Gemiddel

d 

Gemiddel

d - 

relatief 

hoog 

Hoog 
Relatief 

hoog 

Relatief 

hoog 
/ 

Relatief 

hoog 

Relatief 

hoog 

Kost chemicaliën Laag Laag Hoog 
Relatief 

hoog 
/ / 

Relatief 

hoog 

Zeer 

hoog 

Elektriciteitsverbr
uik 

Gemiddel

d 

Relatief 

hoog 

Relatief 

hoog 
Hoog / / / / 

Kost van 
productie (incl. 
afwerking) 

Laag Laag Hoog 
Relatief 

hoog 

Gemiddel

d 
/ 

Gemiddel

d 
/ 
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3.3.2 Milieuaspecten 

 Lucht 

Door het gebruik van de 5de generatie droogkuismachines (volledig gesloten systeem, 

diepkoelsysteem, interne AK filter voor PER machines en deurvergrendeling) zijn de 

emissies tijdens het droogproces zeer sterk gereduceerd ten opzichte van vorige 

generaties machine. In het verleden (tot en met 3de generatie machines) was het 

ontluchten naar de omgeving verantwoordelijk voor een groot deel van de emissies. 

Volgens de huidige VLAREM regelgeving zouden niet-gesloten machines niet meer in 

gebruik mogen zijn. 

 

Tijdens het reinigen kunnen nog kleine hoeveelheden oplosmiddel in de lucht terecht 

komen door lekkages. De nieuwste generatie machines zijn kwalitatief sterk verbeterd. 

Door gebruik te maken van volledig gesloten systemen, inox leidingen en praktisch geen 

dichtingen meer (enkel nog laaddeur en destillatie-eenheid) zouden lekkages minder 

kunnen voorkomen. 

 

Wel is er een blijvende emissie ten gevolge van het uitladen van de machine en het 

verdampen van het laatste oplosmiddel uit het textiel na het uitladen. Bij een correct 

gebruik en goed onderhouden 4e generatie machine of hoger zouden deze emissies onder 

de toegelaten emissiegrenswaarden, zoals gesteld in de RIE, moeten blijven. Bij gebruik 

van een moderne droogkuismachine van de 5de generatie is het mogelijk een 

grenswaarde voor PER van 2g/m³ te behalen in de droogtrommel bij het einde van het 

droogproces. (Bron: ECSA, 2017 en persoonlijke communicatie aanbieders 

droogkuismachines, 2017). Het rapport van INERIS (2011) vermeldt dat het voor 

moderne machines, met een laadvermogen van meer dan 15 kg, mogelijk is om de 

emissies naar de lucht te beperken tot minder dan 5 gram per kilogram gereinigd en 

gedroogd textiel. Voor machines met alternatieve oplosmiddelen en een capaciteit van 

minder dan 15 kg is volgens het rapport minder dan 7 gram emissies per kilogram 

gereinigd en gedroogd textiel haalbaar. Het protocol van Götenborg (Bron: Economic and 

Social Council, 2015) vermeld voor moderne machines een verbruik van ongeveeer 10 

gram per kilogramgereinigd textiel waarvan de helft emissies. 

In VLAREM is met betrekking tot de emissies naar lucht, de voorwaarde opgenomen dat 

de concentratie aan tetrachlooretheen, direct boven pas gelost textiel, maximaal 240 

mg/m³ mag bedragen. Om duidelijkheid te verschaffen rond de aanbevolen 

meetmethode werd in 2014, in opdracht van departement Omgeving luik leefmilieu, 

natuur en energie, de studie ‘ontwikkeling van een meetmethode om de concentratie van 

PER in de lucht te bepalen voor textielreinigingsmachines die gebruik maken van PER als 

reinigingsmiddel (Frank Sleeuwaert et al., 2014) uitgevoerd door VITO. De studie had als 

doel een meetmethode te bepalen om de goede werking te controleren van 

textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel. Bij de 

meettesten werden echter veel hogere concentraties gemeten in de machine op het einde 

van het droogproces dan deze aangegeven door ECSA: namelijk bij één toestel tot 7 

g/m³, een tweede tot 34 g/m³ en bij een derde zelfs tot bijna 100 g/m³. Gezien de 

doelstelling van de studie het bepalen van een meetmethode was, is er binnen de studie 

niet verder ingegaan op deze hoge waardes.  

Op te merken hierbij is dat deze metingen gebeurden bij slechts twee bedrijven en dat 

er geen gegevens bekend zijn over de meetomstandigheden, het type gereinigd textiel, 

de beladingsgraad, het al dan niet aanwezig zijn van een droogsensor en/of het gekozen 

reiningingprogramma, de graad van verzadiging van de actief koolfilter en andere data 

met betrekking tot het onderhoud van de machines. 
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Ook is er geen link tussen de gemeten concentratie en de emissiegrenswaarde zoals deze 

bepaald in de RIE en bijgevolg kunnen deze waarden niet geïnterpreteerd worden in de 

context van de emissiegrenswaarden. 

 

Voor KWS geldt dat door de lage dampspanning en het lager soortelijk gewicht van KWS 

in vergelijking met PER, de emissiegrenswaarde uit de RIE in principe makkelijker 

gehaald kan worden. 

 

De emissies naar lucht afkomstig van de droogkuisbedrijven worden door VMM ingeschat 

en gerapporteerd in het rapport “Lozingen in de lucht”. In 2015 zijn de VOS emissies in 

de droogkuissector geschat op 277 ton, dit is een sterke daling in vergelijking met het 

jaar 2000 toen de VOS-emissies 998 ton geschat werden (VMM Lozingen in de lucht 

2000–2015, 2016). Dit is echter hoog in vergelijking met de cijfers uit Nederland waar 

er sprake is over 10 ton VOS uitstoot in 2012 voor 143 installaties en 62 ton voor 247 

installaties (Bron: Klein A.E., 2014). De inschatting door VMM gebeurt momenteel op 

basis van een inschatting van de verkoopcijfers van PER waar vrij grote onzekerheid over 

bestaat. 

 

Op basis van cijfers van een enquête uitgevoerd door VLABOTEX (2018) bij 1/3 van alle 

droogkuisbedrijven in Vlaanderen (41 bedrijven, 61 machines), wordt het totale verbruik 

van oplosmiddel in Vlaanderen door de droogkuissector geschat op 31 ton per jaar. De 

BBT studie voor de droogkuissector van 2009 beschouwt hiervan 80% emissies naar de 

lucht, wat neerkomt op 24,6 ton VOS emissies. Dit cijfer sluit aan bij de cijfers uit 

Nederland maar is veel lager dan de inschattingen gemaakt door VMM. De informatie uit 

deze enquête is besproken met VMM en kan door hen desgewenst gebruikt worden om 

de methodiek voor emissieinschattingen voor droogkuisbedrijven bij te stellen. 

Volgens het rapport van INERIS (2011) en het protocol van Götenborg (Bron: Economic 

and Social Council, 2015) daalt het aandeel emissies naar de lucht bij moderne machines 

tot 50% of lager. Hierdoor zal het aantal ton emissies naar de lucht nog verder kunnen 

dalen als de oudere machines buiten gebruik gesteld worden. De enquête geeft ook aan 

dat het verbruik bij recente machines eveneens verder daalt waardoor de totale emissies 

nog meer kunnen dalen in de toekomst.  

 Water 

Bij de herwinning van het oplosmiddel wordt solventhoudend afvalwater (contactwater) 

geproduceerd. Dit contactwater is afkomstig van de 2e of 3de waterafscheider (zie Figuur 

14). Dit contactwater kan ofwel verzameld worden in vaten die vervolgens opgehaald 

worden door een erkend verwerker of kan ter plaatse gezuiverd worden door middel van 

een actief koolfilter. De hoeveelheid contactwater is beperkt, ongeveer 10 liter per week 

(Bron: persoonlijke communicatie droogkuisbedrijven, 2018 en VLABOTEX enquête, 

2018), aangezien er weinig tot geen water aan het proces te pas komt (water is 

voornamelijk afkomstig uit de kleding). 

 

Gemorste hoeveelheden oplosmiddel (bij het vullen van het oplosmiddel) of lekken in 

(oudere) machines kunnen waterverontreiniging doen ontstaan indien deze bij het nat 

opnemen met het reinigingswater worden afgevoerd. Om dit te vermijden, worden 

gemorste of gelekte oplosmiddelen best zo snel mogelijk droog verwijderd. 

 Bodem 

Bodemverontreiniging kan ontstaan door het lozen van onvoldoende gereinigd 

contactwater in oude en niet-solventbestendige afvalwaterbuizen of bij het morsen of 

lekken van oplosmiddel op een niet-vloeistofdichte vloer.  
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In het verleden werd bij droogkuisbedrijven geregeld bodemverontreiniging (PER) 

vastgesteld. De grootste oorzaak hiervan was het lozen van onvoldoende gezuiverd 

contactwater in afvalwaterbuizen die versleten of niet solventbestendig waren. Doordat 

PER zwaarder is dan water zakt de verontreiniging steeds dieper in de bodem tot op een 

slecht doorlatende of ondoorlatende bodemlaag. Boven op de ondoorlatende laag vormt 

zich dan een laag van puur product. De verspreiding van PER is bijgevolg afhankelijk van 

de helling van de ondoorlatende laag en de grondwaterstromingsrichting. Aangezien PER 

ook zeer vluchtig is, kan er uitdamping uit de bodem optreden. Voor zover gekend, zijn 

er tot op heden nog geen gevallen bekend van bodemverontreiniging door gebruik van 

recentere alternatieve oplosmiddelen in de droogkuissector. Niet-gechloreerde 

oplosmiddelen zijn minder zwaar dan water, zodat ze minder snel in de bodem dringen. 

Het risico op bodemverontreiniging is daarom aanzienlijk kleiner. 

 

Bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen (zie Hoofdstuk 4) is het risico op 

bodemverontreiniging bij alle oplosmiddelen beperkt. Het risico van hoge 

saneringskosten heeft gezorgd voor bewustwording bij de droogkuisbedrijven, waardoor 

de droogkuisbedrijven sneller geneigd zijn om de nodige maatregelen toe te passen 

(recentere technieken, aangepaste materialen en gebouwen, ...). 

 Afval en reststoffen 

Bij het herwinnen van het oplosmiddel wordt oplosmiddelhoudend afval geproduceerd. 

Dit bestaat voornamelijk uit destillatieslib en contactwater (in zoverre deze laatste niet 

zelf gezuiverd wordt). Daarnaast is er ook een kleine afvalstroom van 

oplosmiddelhoudend afval uit de speldenvanger, pluizenfilter en solventfilter. 

 

Het oplosmiddelhoudend afval wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.  

 

PER wordt uit het destillatieslib en het contactwater gerecycleerd en vervolgens 

opgezuiverd voor hergebruik in de droogkuis. Het destillatieslib bevat gemiddeld 45 

volumepercent PER. In België krijgt een droogkuisbedrijf 32 kilogram PER terug per 120 

liter geleverd destillatieslib (persoonlijke communicatie Suez, 2018). 

 

De alternatieve oplosmiddelen worden eveneens herwonnen, maar niet verder 

opgezuiverd om opnieuw in de droogkuis te gebruiken. De fracties aan oplosmiddelen 

worden afgevoerd naar de cementindustrie (persoonlijke communicatie Suez, 2017).  

 Geluid 

De werking van de reinigingsmachine kan gepaard gaan met beperkte geluidsproductie. 

Deze is doorgaans niet hinderlijk. 

 Geur 

Bij een correct gebruik van een goed onderhouden machine is de vrijstelling van 

oplosmiddelen en bijhorende geuremissies beperkt. De aard van de geur is afhankelijk 

van het gebruikte oplosmiddel (zie Tabel 6). 

 

Verzuring en bacterievorming in slecht onderhouden machines kan een extra bron zijn 

van geurhinder. 
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 Energie 

De hogere vluchtigheid van PER zorgt ervoor dat PER-machines een kortere droogtijd 

hebben. Het gevolg is een kortere cyclustijd en aldus een lager energieverbruik. 

 

 

Tabel 7 geeft een indicatie van het energieverbruik van reinigingsmachines met een 

capaciteit van 18 kilogram per reinigingscyclus. 

 

Tabel 7: Energieverbruiken reinigingsproces (Bron: www.bowe-germany.de, 2017) 

Böwe 

reinigingsmachine 

18 kilogram 

PER 

(elektrisch) 

PER 

(stoom) 

Alternatieve 

oplosmiddelen 

(elektrisch) 

Alternatieve 

oplosmiddelen 

(stoom) 

Energieverbruik 

drogen 

3 kWh 2,1 kWh 8 kWh 2,5 kWh 

Energieverbruik 

destillatie 

4,4 kWh / 5 kWh 0,65 kWh 

Stoomverbruik 

drogen 

/ 2,2 kg / 6,7 kg 

Stoomverbruik 

destillatie 

/ 6,8 kg / 10,3 kg 

Energieverbruik per 

cyclus 

7,6 kWh 2,3 kWh 13,5 kWh 3,65 kWh 

Stoomverbruik per 

cyclus 

/ 9,0 kg / 17,0 kg 

 

In het rapport van INERIS (2011) worden volgende verbruiken vermeld (10 – 12 kg 

textiel): 

▪ PER: 7kWh/cyclus; 

▪ KWS: 14 kWh/cyclus; 

▪ Greenearth: 16kWh/cyclus.  

Deze verbruiken komen in grote lijnen overeen met de totaalverbruiken opgegeven door 

Böwe in Tabel 7. 

  

http://www.bowe-germany.de/
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3.4 De afwerking 

3.4.1 Procesbeschrijving 

Het gereinigde textiel wordt door strijken, persen en poppen (onder druk modelleren) 

terug in zijn oorspronkelijke vorm gebracht. Tijdens deze processtappen (en eventueel 

nadien) wordt een laatste keer gecontroleerd op vlekken en/of beschadigingen. 

 

Indien er nog vlekken op het textiel aanwezig zijn, wordt getracht deze te verwijderen 

door nadetacheren. Dit is enigszins anders dan voordetacheren. Tijdens het nadetacheren 

worden verschillende (specifieke) ontvlekkingsmiddelen volgens een bepaalde volgorde 

aangebracht op de vlek(ken), wat de kans op vlekverwijdering vergroot en de kans op 

schade verkleint. De ontvlekkingsmiddelen zijn van die aard dat ze volledig verwijderd 

kunnen worden door water, stoom en/of perslucht om niet achter te blijven in het textiel, 

wat een extra droogperiode vereist. Na intensief nadetacheren moet ook vaak opnieuw 

gestreken, geperst en gepopt worden. Soms is het ook nodig om het textiel opnieuw te 

reinigen. Vandaar dat voordetacheren meer wenselijk is. Het is mogelijk dat hardnekkige 

vlekken ook na het nadetacheren nog aanwezig zijn. 

 

Het gereinigde wasgoed wordt uiteindelijk gesorteerd en terugbezorgd aan de klant (laten 

ophalen of afleveren). 

 

Analoog de voorbehandeling kan ozon toegepast worden om te ontgeuren/ontsmetten. 

3.4.2 Milieuaspecten 

De milieuaspecten van nadetacheren zijn identiek aan die van voordetacheren (paragraaf 

3.2.2). Voor de afwerking van het textiel wordt er gebruik gemaakt van stoom en zijn de 

milieuaspecten hieraan gelinkt. 

 Lucht 

Er zijn emissies van rookgas door de aanmaak van stoom. 

 Water 

Er wordt water gebruikt voor de aanmaak van stoom. 

 Energie 

Er wordt energie gebruikt voor het strijken, persen en voor de aanmaak van stoom. 
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3.5 Opslag van oplosmiddelen en afval 

3.5.1 Procesbeschrijving 

Droogkuisbedrijven hebben verschillende vaten in opslag. Enerzijds hun voorraad 

oplosmiddelen, detacheermiddelen en reinigingsversterkers en anderzijds het 

solventhoudendafval (slib, filters, contactwater, enz.) dat tijdelijk opgeslagen wordt op 

de site. 

 

De oplosmiddelen en het afval moeten opgeslagen worden in recipiënten die luchtdicht, 

voldoende sterk en geschikt zijn voor de opslag ervan. De recipiënten moeten steeds op 

opvangbakken geplaatst worden, voldoende verwijderd van ontstekingsbronnen en licht 

ontvlambare stoffen. 

 

De grootte en het type van de recipiënten kan sterk variëren: 

 

▪ Recipiënten voor detacheermiddelen zijn meestal kleiner van formaat (typisch een 

volume van 0,1-1 liter) en vervaardigd uit geschikt kunststof of metaal; 

▪ Recipiënten van detergenten/reinigingsversterkers en oplosmiddelen zijn groter 

van formaat (typisch een volume van 1-25 liter) en vervaardigd uit geschikt 

kunststof of metaal; 

▪ Recipiënten voor de opslag van afval zijn wegens gebruiksgemak en veiligheid 

(bv. slechts paar keer per jaar ophalen) nog groter (typisch een volume van +25 

liter) en vervaardigd uit geschikt kunststof of metaal. 

 

3.5.2 Milieuaspecten 

Door lekken in de opslagtanks, morsen tijdens het overgieten en door ongevallen kunnen 

oplosmiddelen in het milieu (vooral de bodem) terecht komen. Bij naleving van de huidige 

regelgeving zou met betrekking tot de opslag, verontreiniging naar de bodem niet meer 

mogen voorkomen en zouden emissies naar de lucht beperkt moeten zijn tot sporadisch 

enkele accidentele verliezen. 
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HOOFDSTUK 4 BESCHIKBARE MILIEUVRIENDELIJKE 

TECHNIEKEN 

In dit hoofdstuk lichten we de verschillende maatregelen toe die in de droogkuissector 

geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. Bij de 

bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan 

bod: 

▪ Beschrijving van de techniek; 

▪ Toepasbaarheid van de techniek; 

▪ Milieuvoordeel van de techniek; 

▪ Financiële aspecten van de techniek. 

Waar nodig worden de technieken verder gedetailleerd beschreven in de technische fiches 

in bijlage 2. 

 

De informatie in dit hoofdstuk vormt de basis waarop in hoofdstuk 5 de BBT-evaluatie 

zal gebeuren. Het is dus niet de bedoeling om reeds in dit hoofdstuk (hoofdstuk 4) een 

uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een 

techniek in dit hoofdstuk besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze 

techniek BBT is. 

 

4.1 Algemene technieken 

4.1.1 Vloeistofdichte vloeren 

 Beschrijving 

Vloeren bieden over het algemeen onvoldoende bescherming tegen oplosmiddelen, met 

bodemverontreiniging tot gevolg. Naast de poreuze materialen (zoals beton, steen en 

hout) kunnen ook niet-poreuze materialen (zoals verschillende soorten zeil en kunststof 

tegels) op een zodanige manier aangetast worden door bijvoorbeeld PER dat ze poreus 

worden. Een vloeistofdichte vloer is noodzakelijk om potentieel vrijkomend oplosmiddel 

te kunnen opvangen en het doordringen naar de bodem en het grondwater te 

verhinderen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vloeistofdichte vloer aan te leggen: gietvloer 

over beton, betoncoatings en niet-poreuze tegels met vloeistofdichte voegen (voeg-kit).  

 

▪ Gietvloeren: Gietvloeren zijn kunststof vloeren (b.v. op basis van 2-componenten 

epoxyhars) die in vloeibare vorm op een voorbehandelde, cementgebonden 

ondergrond (beton) worden gegoten. Na uitharding is het resultaat een naadloze, 

vloeistofdichte vloer van 2-5 mm dikte. De leverancier brengt de vloer aan en 

verzorgt de complete aanleg.  

▪ Betoncoatings: Betoncoatings zijn een kunststoflaag op een bestaande vloer en 

over het algemeen niet dikker dan 1 millimeter. Ze zijn gemakkelijker door de 

ondernemer zelf aan te brengen, eventueel in samenwerking met een 

vakbekwame schilder. Sommige betoncoatings kunnen gegoten en uitgesmeerd 
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worden met een plamuurmes. De dikte kan 1-2 mm bedragen, waardoor dit type 

coating veel lijkt op een gietvloer. Aan de ondergrond van een betoncoating 

worden hoge eisen gesteld. Vandaar dat hier ook vaak een voorbehandeling (b.v. 

speciale primers) noodzakelijk is, afhankelijk van de specifieke situatie. 

▪ Vloeistofdichte kit: Vloeistofdichte kit (b.v. op basis van 2-componenten 

kunsthars) kan gebruikt worden voor het afdichten van naden, het inbedden en/of 

voegen van vloeistofdichte tegels en ter reparatie van beschadigingen. Voor 

afwerking van dilatatievoegen kan gebruik gemaakt worden van een kit op basis 

van 2-componenten polysulfiden. 

 

De vloeren moeten steeds solventbestendig zijn en naadloos of met vloeistofdichte naden 

en voegen afgewerkt worden. Er moet eveneens voldoende aandacht besteed worden 

aan opstaande randen, verhoogde drempels, scheuren, onderbrekingen, slijtage, 

deuropeningen, ... Een jaarlijks nazicht van de goede staat van de vloeistofdichte vloeren 

op scheuren, slijtvastheid, resistentie, ... is aangewezen. 

 

Opmerking: Zeil over beton biedt een betere bescherming dan “kaal” beton. De 

aanwezigheid van naden levert extra risico’s op, omdat gemorst oplosmiddel door de 

naden kan lopen en vervolgens tussen het beton en het zeil terechtkomt. Het oplosmiddel 

trekt daar in het beton, zonder dat er nog iets kan verdampen. Een zeil over beton wordt 

daarom niet als een betrouwbare oplossing beschouwd.  

 

De effectiviteit van de vloeistofdichte vloer is alleen gegarandeerd indien deze correct 

wordt aangebracht. Aangepaste hulpstoffen (bv. speciale primers) zijn soms 

noodzakelijk.  

 

De kwaliteit hangt ook sterk samen met het gebruik. Gietvloeren bestaan uit een dikke, 

slijtvaste laag, die naadloos aangebracht wordt. Het is duidelijk dat deze kwalitatief 

hoogwaardiger zijn dan de dunnere betoncoatings, die sneller beschadigd raken en 

slijten, en dus meer controle en onderhoud nodig hebben. Ook kitafwerkingen (naden, 

voegen) zijn kwetsbaarder dan een naadloze afwerking. 

 

In Vlaanderen beschikt bijna 60% van de droogkuisbedrijven over een vloeistofdichte 

vloer (Bron: VLABOTEX enquête, 2018), dit is een verderzetting van de stijging die ook 

al zichtbaar was in de rapporten van het bodempreventie- en bodembeheersplan (Bron: 

OVAM, 2008 en 2015). 

 Toepasbaarheid 

Het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer is bij een nieuw bedrijf veel eenvoudiger 

dan bij een bestaand bedrijf. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §4. stelt: “De vloer van lokalen waar oplosmiddel in vloeibare 

vorm aanwezig is, moet vloeistofdicht en oplosmiddelbestendig uitgevoerd worden.” 

Deze bepaling geldt enkel voor nieuwe lokalen en lokalen die na 1 januari 2004 volledig 

gerenoveerd werden. 

 Milieuaspecten 

Door een solventbestendige vloer, in combinatie met een lekbak (paragraaf 4.3.1) onder 

de reinigingsmachine, kan bodemverontreiniging voorkomen worden. Er zijn ook nog 

andere maatregelen vereist zoals bv. contactwaterbehandeling (paragraaf 4.5.1) of 

afvoeren van contactwater (paragraaf 4.5.2). 
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 Financiële aspecten 

Een zeer belangrijke afweging bij de vloerkeuze is het kostenplaatje. Kosten zijn moeilijk 

te bepalen, omdat deze op specifieke situaties berekend worden. Een belangrijke factor 

is of de vloer zelf aangebracht kan worden (betoncoatings) of door een gespecialiseerde 

leverancier (gietvloeren). 

 

Over het algemeen zal een betoncoating goedkoper zijn dan een gietvloer. Bij een 

oppervlakte van 100–150 m² kunnen de volgende prijzen als richtlijn gebruikt worden 

(bij plaatsing door een leverancier) (Bron: https://www.coatingvloer.nl/, 2017 en 

https://www.betonvloercoating.nl/, 2017): 

 

▪ Epoxy gietvloer: 45 tot 50 euro/m²; 

▪ PU gietvloer: 58 tot 63 euro/m²; 

▪ Epoxy coating: 25 tot 28 euro/m². 

 

Bij kleinere oppervlaktes ligt de prijs per m² hoger. 

4.1.2 Opvangbak 

 Beschrijving 

Het gebruik van een opvangbak, onder een solventhoudende machine en onder 

recipiënten met solventhoudend materiaal, verhindert dat er oplosmiddel in de bodem 

terecht komt bij lekkage of morsen. Alle recipiënten voor oplosmiddelhoudende grond- 

en afvalstoffen, evenals alle voorraden van reinigingsversterkers, zepen, detacheer- en 

impregneermiddelen, moeten boven of in een opvangbak geplaatst worden. Deze 

opvangbak moet hittebestendig, onbrandbaar en geschikt zijn voor de opvang van het 

oplosmiddel. Het volume van deze opvangbak moet minstens gelijk zijn aan de helft van 

de opgeslagen hoeveelheid oplosmiddel of, als de inhoud van het grootste recipiënt groter 

is dan de helft van de totale opgeslagen hoeveelheid, de inhoud van het grootste 

recipiënt.  

De opvangbak is een vorm van inkuiping. Met het volume van de opvangbak wordt het 

‘beschikbare volume’ bedoeld zoals vermeld in de instructienota van departement 

Omgeving voor de berekening van de inkuipingscapaciteit 

(https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Instructienota%20voor%20de%20b

erekening%20van%20de%20inkuipingscapaciteit_20111006.pdf). 

 Toepasbaarheid 

Het gebruik van opvangbakken voor alle solventhoudende machines en recipiënten is in 

alle droogkuisbedrijven toepasbaar. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §3 stelt dat elke reinigingsmachine een opvangbak heeft die 

hittebestendig, onbrandbaar en geschikt is voor de opvang van het oplosmiddel. Het 

volume van deze opvangbak moet minstens gelijk zijn aan de helft van de inhoud van de 

reservoirs of aan de inhoud van het grootste reservoir, als de inhoud van het grootste 

reservoir groter is dan de helft van de inhoud van alle reservoirs.  

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 2° stelt dat de recipiënten voor oplosmiddelhoudende grond- 

en afvalstoffen evenals alle voorraden van reinigingsversterkers, zepen, detacheer- en 

impregneermiddelen boven of in een opvangbak geplaatst moeten worden.  

https://www.coatingvloer.nl/
https://www.betonvloercoating.nl/
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Instructienota%20voor%20de%20berekening%20van%20de%20inkuipingscapaciteit_20111006.pdf
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Instructienota%20voor%20de%20berekening%20van%20de%20inkuipingscapaciteit_20111006.pdf
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 Milieuaspecten 

Door het gebruik van opvangbakken kan bodemverontreiniging voorkomen worden. Er 

zijn ook nog andere maatregelen vereist zoals bv. contactwaterbehandeling (paragraaf 

4.5.1) of afvoeren van contactwater (paragraaf 4.5.2). 

 Financiële aspecten 

Het plaatsen van opvangbakken brengt een beperkte meerkost met zich mee. 

4.1.3 Solventboekhouding 

 Beschrijving:  

Door omzetting van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) in VLAREM 

moet elk droogkuisbedrijf dat gebruik maakt van organische oplosmiddelen een 

emissiegrenswaarde respecteren. Er mag slechts 20 gram oplosmiddel per kilogram 

gereinigd en gedroogd textiel in de lucht terechtkomen. 

 

Naast de emissie naar de lucht, verdwijnt er ook oplosmiddel met het destillatieslib en 

via het contactwater. Op het totale verbruik van oplosmiddel is de hoeveelheid 

oplosmiddel dat via het contactwater afgevoerd wordt (zeer) beperkt ten opzichte van 

het totaal. Naar bodemverontreiniging toe is deze kleine hoeveelheid oplosmiddel 

evenwel zeer relevant.  

 

Om zelfcontrole door de exploitant en controle door de overheid mogelijk te maken moet 

elke exploitant jaarlijks een solventboekhouding opstellen waarin aangetoond wordt dat 

de grenswaarde gerespecteerd wordt.(zie VLAREM II, artikel 5.59.3.2) 

Om de administratieve last tot een minimum te beperken is voor droogkuisbedrijven een 

vereenvoudigde solventboekhouding beschikbaar.  

Voor deze vereenvoudigde boekhouding moet het aantal gebruikte kilogram oplosmiddel, 

het aantal kilogram gereinigd en gedroogd textiel en (eventueel) het aantal kilogram 

solventhoudend afval (exclusief contactwater) geregistreerd worden. Indien er een 

weging van het textiel plaats vindt, wordt deze in de praktijk meestal uitgevoerd voor de 

reiniging van het textiel (Bron: persoonlijke communicatie bedrijfsbezoeken, 2017). 

Voor het aandeel oplosmiddel dat via het slib wordt afgevoerd kan er gebruik gemaakt 

worden van een default waarde gezien het aandeel oplosmiddel in het slib niet per bedrijf 

gekend is. Deze default waarde werd in de BBT studie voor de droogkuissector van 2009 

bepaald als 20% van de toegevoegde hoeveelheid oplosmiddel. Alternatief is het gebruik 

van een vaste default waarde of een vast percentage van het afgevoerde slib maar dit 

kan resulteren in een negatief saldo bij de solventbalans. In de praktijk varieert de 

hoeveelheid oplosmiddel die via het destillatieslib verdwijnt aangezien deze afhankelijk 

is van meerdere factoren, o.a. het type filter dat gebruikt wordt, het onderhoud van de 

machine, toevoeging van reinigingsversterkers,… Bijgevolg is het gebruik hiervan of van 

een default waarde niet altijd voldoende voor elke situatie. Een meting van het aandeel 

oplosmiddel dat via het slib wordt afgevoerd zou dit euvel kunnen verhelpen. 

 

Voor moderne, goed onderhouden, en correct gebruikte reinigingstoestellen, stelt de 

emissiegrenswaarde van 20 gram oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel 

normaal geen probleem. Veel machines hebben een solventverbruik dat onder deze 

emissiegrenswaarde ligt.  
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In bijlage 3 is een voorstel opgenomen tot aanpassing van de solventboekhouding voor 

droogkuisbedrijven waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen droogkuisbedrijven 

die minder dan 20 gram oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel 

verbruiken en droogkuisbedrijven die meer verbruiken. Enkel voor deze laatste groep is 

een verrekening van het afgevoerde oplosmiddel via het slib noodzakelijk om aan te 

tonen dat aan de emissiegrenswaarden voldaan is. Dit kan aan de hand van een 

defaultwaarde of via een meting door een erkend laboratoria. 

Het voorstel is voorgelegd aan afdeling Handhaving en zij hadden hierover geen 

opmerkingen. 

 

Deze solventboekhouding houdt geen rekening met eventuele emissies bij het voor- en 

na-ontvlekken. Gezien de beperkte hoeveelheden oplosmiddel die gebruikt worden bij 

het ontvlekken, wordt de bijdrage hiervan als (zeer) beperkt beschouwd. 

 Toepasbaarheid 

Het bijhouden van een solventboekhouding is van toepassing voor alle 

droogkuisbedrijven die gebruik maken van vluchtige organische stoffen. Naast PER vallen 

ook koolwaterstoffen, SolvonK4®, HiGlo® en Sensene® onder de noemer vluchtige 

organische stoffen. GreenEarth® en LCO2 zijn geen vluchtige organische stoffen. 

 Milieuaspecten 

Het doel van het bijhouden van een solventboekhouding is aantonen dat voldaan is aan 

de emissiegrenswaarde naar de lucht. Indien de emissiegrenswaarden overschreden 

worden, moeten er maatregelen genomen worden. Afwijkingen in de cijfers kunnen 

eveneens een indicatie zijn van eventuele lekken of verliezen welke op hun beurt 

resulteren in een toename van het solventverbruik, de emissies en het solventhoudend 

afval. 

 Financiële aspecten  

De kosten beperken zich tot bijkomende arbeidsuren voor het wegen en registreren van 

het textiel en het verbruikte oplosmiddel, voor zover dit in het kader van een goede 

bedrijfsvoering al niet gebeurde. Indien een bepaling van het oplosmiddel in het slib 

noodzakelijk is, komen hier extra kosten bij zoals vermeld in bijlage 3.  

4.1.4 Ventilatie 

 Beschrijving 

Bij het openen van de reinigingsmachine (in- en uitladen/onderhoud) en bij de opslag 

van solventhoudend materiaal, komt er oplosmiddel in de lucht van de werkruimte 

terecht. Deze emissies kunnen zich ook verspreiden naar aanpalende ruimtes of 

gebouwen. Een ventilatiesysteem zorgt voor de afvoer van deze verontreinigde lucht naar 

de omgeving met als resultaat een imissiereductie naar aanpalende ruimtes en een 

verminderde blootstelling van de werknemers aan de oplosmiddelen in de werkruimte. 

Hierbij moet er wel over gewaakt worden dat de uitlaat van het ventillatiesysteem 

oordeelkundig geplaatst wordt, om bv. te vermijden dat de afgevoerde verontreinigde 

lucht terecht komt op plaatsen in de omgeving waar mensen aanwezig zijn (bv. naburige 

gebouwen). Dit kan door gebruik van een voldoende hoge schouw. 
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Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende soorten ventilatie: 

▪ Natuurlijke ventilatie; 

▪ Mechanische ventilatie; 

▪ Combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. 

 

De benodigde capaciteit voor ruimteventilatie is afhankelijk van meerdere factoren, o.a. 

de procesomstandigheden, de procesverontreiniging, aanwezigheid van personen,… Voor 

droogkuisbedrijven lijkt een minimale vervanging van de binnenlucht van 5 keer per uur 

aangewezen. (Bron: CINET, z.d.) 

In plaats van een globale afzuiging, kan er ook geopteerd worden voor een puntafzuiging. 

Deze zal geplaatst moeten worden aan de laaddeur van de reinigingsmachine gezien hier 

de meeste vrijstelling van oplosmiddel wordt waargenomen. (Bron: NIOSH, 1997) Ook 

ter hoogte van de voor- of na-ontvlekking kan afzuiging voorzien worden (zie paragraaf 

4.2.1). 

 

Merk op dat een ventilatiesysteem enkel zorgt voor de afvoer van verontreinigde lucht 

maar geen oplossing geeft voor de verontreiniging zelf. Het blijft belangrijk om in de 

eerste plaats in te zetten op de beperking van de verontreining van de lucht. Ventilatie 

is in de eerste plaats ter bescherming van de arbeidsveiligheid en de blootstelling van 

klanten aan het oplosmiddel bij het ophalen van het textiel. 

 

De specificaties voor een schouw voor luchtemissies zijn opgenomen in VLAREM II bij 

evacuatie afvalgassen, zie artikel 4.4.2.2, §1. 

 Toepasbaarheid 

Een ventilatiesysteem (natuurlijk of mechanisch) is overal toepasbaar. De plaatsing van 

een VLAREM conforme schouw kan in bepaalde situaties mogelijks niet haalbaar zijn in 

een bebouwde omgeving. 

 Milieuaspecten 

Afzuiging van de lucht zorgt lokaal voor een betere omgevingslucht, de verontreiniging 

wordt echter enkel verplaatst en niet verwijderd. Mechanische ventilatie breng een 

bijkomend energieverbruik met zich mee. 

 Financiële aspecten  

Een mechanisch ventilatiesysteem vergt een investering en zorgt voor een stijging van 

het energieverbruik. Daarnaast zijn er werkingskosten gekoppeld aan het 

energiegebruik. 

4.1.5 Opleiding personeel en exploitant 

 Bechrijving 

Vanuit milieuoogpunt is het gewenst dat de personen die de machines bedienen of met 

oplosmiddelen of alvalstromen in contact komen hiervoor de nodige opleiding gehad 

hebben en krijgen. Dit zorgt voor een correct gebruik, een juiste controle, een goed 

onderhoud, een verantwoorde reactie in geval van gevaar en voor een optimaal energie- 



Hoofdstuk 4 BESCHIKBARE MILIEUVRIENDELIJKE TECHNIEKEN 

 

                                                                                                  67 

en grondstoffenverbruik. Al deze aspecten dragen op hun beurt bij tot het minimaliseren 

van de impact op het milieu. De nood aan een erkend opleidingsaanbod is bijgevolg van 

groot belang. 

 

Training For Textile Care (TFTC), het opleidingscentrum van het Gemeenschappelijk 

Fonds van de Textielverzorging, organiseert, coördineert en financiert de 

opleidingsinspanningen voor arbeiders in de sector van de textielverzorging. Naast het 

organiseren van opleidingen is TFTC ook actief in het opvolgen van de aansluiting tussen 

het onderwijs en de bedrijfswereld. Daarnaast bieden ze op hun website 

(http://www.train4texcare.be/) instructiefilmpjes aan die de vaardigheden illustreren.  

 

Werkgevers kunnen voor de opleiding van de arbeiders beroep doen op een 

opleidingsportefeuille, zowel voor interne opleiding (door eigen personeel) als voor 

externe opleiding. Werknemers op hun beurt kunnen beroep doen op een 

vormingsbudget om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan gaan van 

taalopleidingen tot technische opleidingen. 

 Toepasbaarheid 

Opleiding personeel en exploitant is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar.  

 

Voor groepsopleidingen is echter vaak een minimum aantal deelnemers vereist. Het 

vinden van voldoende geïnteresseerden is niet zo evident, waardoor bepaalde 

opleidingen maar beperkt gegeven worden. (Bron: persoonlijke communicatie TFTC, 

2018). 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §6. stelt: “Machines mogen enkel bediend worden door de 

exploitant of door de schriftelijk door hem aangestelde personen die de noodzakelijke 

opleiding gekregen hebben, en die ook alle instructies hebben gekregen met betrekking 

tot hun verplichtingen in verband met de controle van de machine en van de emissies in 

het milieu.” 

 Milieuaspecten 

Correct gebruik, goede controle en onderhoud van de machines en een verantwoorde 

reactie in geval van gevaar, morsen en calamiteiten dragen op alle vlak bij tot het 

vermijden van emissies en verontreinigingen en zorgen eveneens voor een verlaagd 

solvent- en energieverbruik.  

 Financiële aspecten 

Bij groepsopleidingen met 7 of meer deelnemers wordt de opleiding gratis aangeboden 

door TFTC. Bij minder deelnemers kan beroep gedaan worden op de 

opleidingsportefeuille waarbij tot maximaal 300 euro per arbeider per jaar kan 

opgevraagd worden. 300 euro komt overeen met 10 uur externe opleiding. 

 

Het tegoed van het individueel vormingsbudget bedraagt maximaal 640 euro per jaar. 
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4.1.6 Andere good housekeeping maatregelen 

 Beschrijving 

Naast bovenstaande algemene maatregelen kunnen nog andere good housekeeping 

maatregelen toegepast worden zoals bv.:  

▪ Geen goten en afvoerputten aanwezig of indien aanwezig hermetisch afgesloten 

tijdens de reiniging. 

▪ Spill-kits voor opvang van lekken en morsen zijn aanwezig in elke betrokken 

ruimte, namelijk bij de machines en bij de opslag van oplosmiddelen en 

solventhoudend afval. Spill-kits bestaan minimaal uit adsorberende doeken of 

cilindervormige kussens, solventresistente handschoenen, veiligheidsbril en een 

opvangreservoir. 

▪ Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik. 

 Toepasbaarheid 

Deze good housekeeping maatregelen zijn in alle droogkuisbedrijven toepasbaar. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §1. stelt: “Als de ruimtes waarin zich 

textielreinigingsmachines bevinden uitgerust zijn met een goot of afvoerput, moet die 

goot of afvoerput hermetisch afgesloten zijn tijdens de droogreinigingsactiviteiten.” 

 Milieuaspecten 

Door good housekeeping kunnen emissies en verontreinigingen beperkt worden. Het 

vermijden van goten en afvoerputten zorgt ervoor dat er geen oplosmiddel in de riolering 

terecht kan komen. Het gebruik van spill-kits voorkomt de verspreiding van gemorst 

oplosmiddel. Het droog opnemen van dit oplosmiddel voorkomt dat het in het afvalwater 

terecht komt. Het gebruik van recycleerbare doeken draagt bijkomend toe tot het 

beperken van het solventhoudend afval en door het vervolgens reinigen van deze doeken 

in de machine wordt het oplosmiddel ook terug toegevoegd aan het reinigingsproces. Het 

sluiten van de deuren voorkomt emissies van het resterende oplosmiddel in de machine. 

 Financiële aspecten 

De kosten voor good housekeeping zijn beperkt. 
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4.2 De voorbehandeling en afwerking 

4.2.1 Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren 

d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filter 

 Beschrijving 

Tijdens voor- en na-ontvlekking kunnen kleine hoeveelheden oplosmiddel in de lucht 

terechtkomen. Er zijn commercieel beschikbare ontvlekkabinetten beschikbaar die 

voorzien zijn van eventuele filtersystemen (bv. actief koolfilter) en een afzuiging die 

buiten uitmondt. De specificaties voor een schouw voor luchtemissies zijn opgenomen in 

VLAREM II bij evacuatie afvalgassen, zie artikel 4.4.2.2, §1. Indien het bedrijf zelf een 

ontvlekkingstafel voorziet, kan deze eveneens uitgerust worden met een afzuiging en 

filtersysteem. 

 

De efficiëntie van filters neemt af bij verzadiging. Afhankelijk van de grootte en de 

vervuilingsgraad (gebruiksintensiteit) moeten deze regelmatig vervangen worden.  

 Toepasbaarheid 

Afzuiging en zuivering door middel van filters is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar. 

Het plaatsen van een afzuiging in een bestaand pand is niet altijd eenvoudig te realiseren. 

 Milieuaspecten 

Afzuiging en zuivering door middel van filters voorkomt emissies naar de lucht, waardoor 

ook mogelijke geurproblemen voorkomen worden. De gebruikte hoeveelheden 

oplosmiddel zijn eerder beperkt waardoor ook de emissies naar de lucht ten gevolge van 

voor- en na-ontvlekking beperkt zijn. 

 

Het verzadigd filtermateriaal is een afvalstof die moet afgevoerd worden. 

 

De afzuiging zorgt voor een extra energieverbruik, hetzij beperkt. 

 Financiële aspecten 

Een afzuiging- en filtersysteem vergt een investering. Ook zijn er werkingskosten 

gekoppeld aan het energiegebruik en de afvoer van verzadigd filtermateriaal.  

4.2.2 Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van 

chloorkoolwaterstof 

 Beschrijving 

Gechloreerde koolwaterstoffen (trichloorethyleen, tetrachlooretheen) hebben een 

negatieve impact op milieu- en gezondsheid en moeten daarom vermeden worden. 

 

Voor elk type van vlek zijn er alternatieve ontvlekkers op de markt. Enkele voorbeelden 

van typische chemicaliën die ontvlekkers bevatten: butylglycolacetaat, isotridecanol, 
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isopropylamine, benzeensulfonzuur, diethanolamide, dipropyleenglycolmonomethylether 

(DPM), isopropylalcohol, N-methylpyrrolidon en aceton. 

 Toepasbaarheid 

Alternatieve ontvlekkingsmiddelen kunnen in alle droogkuisbedrijven worden toegepast. 

 Milieuaspecten 

Het gebruik van alternatieve (chloorvrije) ontvlekkingsmiddelen elimineert de gevaren 

die verbonden zijn aan de emissies van chloorhoudende ontvlekkingsmiddelen (bv. PER). 

 Financiële aspecten 

Er zijn geen financiële gegevens gekend over de ontvlekkigsmiddelen. Momenteel maken 

de meeste droogkuisbedrijven al geen gebruik meer van PER of andere chloorhoudende 

oplosmiddelen voor de voor- of na-ontvlekking. 
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4.3 Het reinigingsproces 

4.3.1 Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met 

bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en 

accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen  

 Beschrijving 

Moderne reinigingsmachines van de 5e generatie beschikken over meerdere technische 

voorzieningen om de emissies te beperken en om accidentele vrijstelling van oplosmiddel 

te voorkomen (zie ook paragraaf 3.3.1):  

▪ Een reinigingsmachine van het volledig gesloten type: het volledige 

reinigingsproces (inclusief droging en recuperatie oplosmiddel) gebeurt in één en 

dezelfde machine en er is geen afvoer van drooglucht naar de omgeving. Hierdoor 

is er een daling van het solventverbruik. 

▪ Een diepkoelsysteem: de condensatie van de drooglucht gebeurt op een veel 

lagere temperatuur waardoor een groter gedeelte van het oplosmiddel uit de 

drooglucht gehaald wordt. Dit betekent minder emissies en een lager 

solventverbruik. Bovendien is er ook geen koelwater vereist. 

▪ Interne actief koolfilter bij PER machines: voor de verdere reiniging van de 

drooglucht op het einde van het droogproces waardoor de emissies dalen bij het 

openen van de machine. Een actief koolfilter is enkel zinvol bij PER machines 

aangezien koolwaterstoffen een lagere dampspanning hebben en minder vluchtig 

zijn dan PER.  

▪ Een dubbele waterafscheider: het principe van de werking van een 

waterafscheider berust op het verschil in dichtheid tussen de verontreiniging en 

het water. Verontreinigingen die niet in water oplossen en zwaarder zijn, zinken 

naar de bodem. Dit is het geval bij PER. Verontreinigingen die lichter zijn dan 

water zullen opstijgen en gaan drijven. Dit is het geval bij de koolwaterstoffen en 

andere alternatieve oplosmiddelen. Voor reinigingsmachines wordt minstens een 

dubbele waterafscheider in serie aangeraden voor een betere scheiding van het 

oplosmiddel en het contactwater waardoor meer oplosmiddel wordt 

teruggewonnen en minder in het afval(water) terecht komt. 

▪ Een automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, de speldenvanger en de 

pluizenvanger: de concentratie van het oplosmiddel in de drooglucht daalt 

naarmate het droogproces vordert. Een vergrendeling van de laaddeur, de 

speldenvanger of de pluizenvanger verhindert het vroegtijdig openen en vermijdt 

hierdoor vrijstelling van het oplosmiddel naar de werkruimte. 

▪ Een vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddeltanks en de destillatie-eenheid als 

beveiliging tegen overvullen. De vulstreep op de laaddeur verwijst naar het 

maximaal vulniveau van de trommel met het te reinigen textiel. De vulstreep op 

de oplosmiddelentanks en destillatie-eenheid verwijzen naar het maximale niveau 

van oplosmiddel in de desbetreffende onderdelen. Recente machines maken 

gebruik van een automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-

eenheid. Bij de oplosmiddelentanks is er standaard een overvulbeveiliging doordat 

de tanks met elkaar verbonden zijn en in elkaar overlopen. Hierdoor wordt de 

kans op accidenteel morsen beperkt, evenals bijhorende emissies naar de lucht 

en eventuele bodemverontreiniging. 

▪ Een dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketel: door het 

verwarmen van het azeotroop oplosmiddel-water mengsel zou de destillatie-

eenheid kunnen overkoken. Er zijn verschillende technieken die het overkoken 

kunnen voorkomen. De meest gebruikte technieken zijn gebaseerd op het meten 

van de temperatuur en het gebruik van een vlottenschakelaar die niet meer dan 
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een maximaal peil toelaat waardoor het risico op accidenteel morsen hierbij 

vermeden wordt. 

▪ Een regenereerbare filter voor het zuiveren van het oplosmiddel. Deze filters 

hebben een langere levensduur dan patronenfilters waardoor er minder afval 

gegenereerd wordt. 

▪ Geen directe verbinding met de riolering waardoor er geen lozing is van 

ongezuiverd afvalwater en het risico op bodemverontreiniging beperkt wordt. 

▪ Oplosmiddelbestendige en gasdichte leidingen om emissies naar de lucht en 

bodemverontreiniging te vermijden. 

 Toepasbaarheid 

Bovenstaande technische voorzieningen zijn opgenomen in de bepalingen van artikel 

5.41.2.2 en 5.41.2.4 van VLAREM II. Of een toestel voldoet aan de VLAREM-vereisten 

hangt vooral af van de leeftijd van het toestel. Alle 5e generatie machines (op de markt 

sinds eind jaren ’90) voldoen aan deze voorwaarden. Uit de VITO studie (2014) en uit de 

enquête van VLABOTEX (2018) blijkt dat er nog een beperkt aantal machines in gebruik 

zijn die niet aan deze voorwaarden voldoen. Het gebruik van deze machines is niet 

toegelaten onder de VLAREM-wetgeving. 

 Milieuaspecten 

Een 5de generatie reinigingsmachine heeft als voordelen: 

 

▪ Lagere solventverbruiken: volgens ”Recommendations for Cleaning Machines for 

the use of Chlorinated Solvents in dry cleaning and surface cleaning” (ECSA, 2017) 

is een verbruik van minder dan 10 g/kg gereinigd textiel haalbaar bij goed 

onderhouden reinigingsmachines van de 5e generatie (vanaf begin jaren 1990). 

Het verbruik kan echter oplopen door slijtage en/of slecht onderhoud van de 

machine;  

▪ Minder emissies (zie ook paragraaf 3.3.2); 

▪ Minder kans op accidentele verliezen; 

▪ Een betere afscheiding oplosmiddel/water door de dubbele waterafscheider; 

▪ Minder afval door het gebruik van regenereerbare filters.  

▪ Het gebruik van een actief koolfilter bij PER zorgt voor een bijkomende 

afvalstroom en een extra energieverbruik aangezien het droogproces langer 

duurt. 

 

Een automatisch systeem met overvulbeveiliging voorkomt overvullen en bijgevolg 

accidenteel morsen.  

 

De emissiegrenswaarde van 20 g/kg gereinigd textiel kan in de praktijk gehaald worden, 

mits goed werkende apparatuur en een goede bedrijfsvoering. (Bron: ECSA, 2017 en 

persoonlijke communicatie aanbieders droogkuismachines, 2017) 

Tabel 8 geeft een overzicht van de huidge verbruiken van droogkuismachines gebaseerd 

op een enquête van VLABOTEX (2018) waarbij informatie verzameld werd van 41 

bedrijven en 61 droogkuismachines. Bij moderne machines komt van dit verbruik ca; 

50% of minder terecht in de lucht (als emissies). Het overige oplosmiddel wordt 

afgevoerd met het slib (Bron: Ineris, 2011 en Economic and Social Council, 2015). Voor 

oudere machines wordt er gerekend met 80% emissies en 20% afvoer via het slib (Bron: 

BBT studie voor de droogkuissector, 2009). Uit de resultaten van de enquête kunnen we 

besluiten dat het verbruik voor de meeste recente machines onder de 20g/kg textiel ligt 

en dat er op het vlak van emissies ruimschoots voldaan wordt aan de in de RIE gestelde 

grenswaarde. 



Hoofdstuk 4 BESCHIKBARE MILIEUVRIENDELIJKE TECHNIEKEN 

 

                                                                                                  73 

 

Tabel 8: Overzicht verbruik oplosmiddel per kilogram gereinigd textiel (Bron: 

VLABOTEX enquête, 2018) 

Type toestel volgens leeftijd 
en gebruikt oplosmiddel 

Totaal 
aantal 

toestellen 

verbruik 
< 5 

g/kg 
textiel 

verbruik 
tussen 5 
10 g/kg 
textiel 

verbruik 
tussen 
10 en 

20 g/kg 
textiel 

verbruik 
> 20 
g/kg 

textiel 

verbruik 
niet 

gekend 

PER < 15 jaar 21 9 1 7 2 2 

PER > 15 jaar 18 0 4 4 9 1 

PER leeftijd niet gekend 4 1 0 0 0 3 

PER totaal 43 10 5 11 11 6 

KWL < 15 jaar 1 0 0 0 0 1 

KWL > 15 jaar 2 1 0 1 0 0 

overige oplosmiddelen 

(<15 jaar) 

14 2 5 3 2 2 

overige oplosmiddelen 

leeftijd niet gekend 

1 0 0 0 0 1 

totaal andere 

oplosmiddelen 

18 3 5 4 2 4 

 Financiële aspecten 

Een PER-reinigingstoestel met een laadvermogen van 16-18 kilogram kost grootte-orde 

40.000 euro. De meerprijs voor een multisolvent machine met stikstofgroep kan oplopen 

tot 10.000 à 15.000 euro (Bron: persoonlijke communicatie aanbieders machines, 2017). 

 

De kostprijs per kilogram gereinigd en gedroogd textiel is uiteraard sterk afhankelijk van 

de manier van bedrijfsvoering en van de totale hoeveelheid behandeld textiel. Gezien 

PER machines een kortere cyclustijd hebben, is de energiekost per cyclus lager voor PER 

machines dan voor multisolvent machines. Volgens de gids goede praktijken van Ademe 

(Frankrijk, 2018) bedraagt de kostprijs voor het reinigen met PER in een machine van 15 

kg, ongeveer 1 euro per kilogram textiel.  

4.3.2 Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur 

 Beschrijving 

De bepaling van het einde van het droogproces is belangrijk met betrekking tot de 

vergrendeling van de laaddeur opdat de machine niet vroegtijdig geopend kan worden 

en de emissies ten gevolge van het uitladen van de machine en het verdampen van het 

laatste oplosmiddel uit het textiel na het uitladen beperkt blijven. Het droogproces wordt 

echter beïnvloed door meerdere factoren: 

▪ Beladingsgraad van de machine; 

▪ Type textiel; 

▪ Goede werking filters; 

▪ Temperatuur diepkoeling; 

▪ Goede werking actief koolfilter (enkel PER). 

 

Bijgevolg is de droogtijd geen vaste periode en is het mogelijk dat zelfs bij een VLAREM 

conforme machine de emissies hoger zijn dan toegelaten.  
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We onderscheiden volgende systemen voor het bepalen van het einde van het 

droogproces (zie paragraaf 3.3): 

▪ Fase 1 diepkoeling: 

o Vooraf ingestelde droogtijd; 

o Gebruik maken van een droogsensor; 

▪ Fase 2: aktief koolfilter (enkel bij PER machines): 

o Vooraf ingestelde droogtijd; 

o Meting van de PER concentratie in de drooglucht van de trommel (Duits 

systeem). 

 Toepasbaarheid 

Zowel bij nieuwe als bij bestaande machines is het mogelijk om een droogsensor of 

interne meting in te bouwen. De meeste moderne machines beschikken reeds over een 

droogsensor. Bij bestaande machines vereist deze ombouw extra werkuren waardoor de 

prijs snel kan oplopen. Het Duits systeem is enkel toepasbaar bij PER machines. 

 Milieuaspecten 

Door gebruik te maken van verschillende reinigingsprogramma’s kan de impact van het 

type textiel op de droogtijd deels opgevangen worden. Echter de hoeveelheid belading 

en/of een mix van textielsoorten maken dat de droogtijd sterk kan variëren. Het gebruik 

van een vooraf ingestelde tijdslimiet biedt bijgevolg geen afdoende garanties naar 

emissiewaarden op het einde van het droogproces.  

Een droogsensor garandeert dat de eerste droogfase voldoende lang wordt aangehouden 

waardoor fase 2 normaalgezien het gewenste resultaat bereikt ongeacht de gebruikte 

methode. Een interne PER meting in fase 2 garandeert dat de laaddeur pas ontgrendeld 

wordt bij een voldoende lage PER-concentratie ongeacht de methode gebruikt in fase 1. 

Bij gebruik van een vooraf ingestelde droogtijd in fase 2 wordt er verder gedroogd 

gedurende een vaste tijd waarbij normaalgezien het gewenste resultaat gehaald wordt. 

Dit is echter enkel gegarandeerd indien in fase 1 een droogsensor wordt gebruikt. 

Emissies bij het uitladen zijn bijgevolg beperkt bij gebruik van een droogsensor in fase 1 

en/of een intern meetsysteem in fase 2. Het Duits systeem (interne PER meting) 

garandeert een maximale concentratie van 2 g PER/m³ op het einde van het droogproces. 

Voor de droogsensor wordt geen grenswaarde gegeven gezien er geen meting is van de 

concentratie. Volgens ILSA is de concentratie van de door hen verkochte systemen (= 

met droogsensor en zonder PER meting) op de Duitse markt lager dan 5 g/m³ op het 

einde van het droogproces. (Bron: persoonlijke communicatie aanbieders 

droogkuismachines, 2018). Aanwezigheid van vuil of stofdeeltjes die oplosmiddel 

vasthouden, verlengen de droogtijd en bijgevolg biedt het gebruik van een droogsensor 

en/of Duits systeem een positieve invloed op de veiligheid.  

Een voldoende lang droogproces zorgt er eveneens voor dat het oplosmiddel maximaal 

gerecupeerd wordt. Anderzijds betekent een langer droogproces een hoger 

energieverbruik. 

 

Uit een enquête van VLABOTEX blijkt dat ongeveer 80 % van de machines in omloop 

reeds beschikken over een droogsensor voor fase 1. Voor zover geweten zijn er in 

Vlaanderen geen machines in gebruik die beschikken over een interne PER meting. 
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 Financiële aspecten 

Bij nieuwe machines is de meerprijs voor een droogsensor in het luchtkanaal 

verwaarloosbaar (200 tot 300 euro). De prijs voor ombouw wordt voornamelijk bepaald 

door het aantal werkuren en kan wel snel oplopen.  

 

De meerprijs voor het Duitse systeem bedraagt 5.000–10.000 euro (persoonlijke 

communicatie aanbieders droogkuismachines, 2017). 

4.3.3 Ecologische filter  

 Beschrijving 

Een “ecologische” filter is een regenereerbare schijvenfilter die geen gebruik maakt van 

filterpoeders, maar voorzien is van schijven die bestaan uit heel fijn weefsel dat het 

pigmentvuil filtert.  

 Toepasbaarheid 

Een ecologische filter is toepasbaar in alle droogkuisbedrijven. 

 Milieuaspecten 

Door het gebruik van poederloze filters wordt er minder afval gegenereerd dan met filters 

die wel poeder bevatten. Indien echter geen gebruik gemaakt wordt van een continue 

destillatie, hebben deze filters het nadeel dat er geen actief koolpoeder kan toegevoegd 

worden aan de filterpoeders om het oplosmiddel te ontkleuren. Er zal dan een bijkomende 

filter (centrigurende filter of patronenfilter) geplaatst worden voor de ontkleuring. Dit 

brengt extra afval met zich mee maar minder dan wanneer enkel met een 

centrifugeerbare- of patronenfilter zou gewerkt worden. 

 Financiële aspecten 

Over de financiële impact zijn geen gegevens gekend. Aangezien reeds 95% van de 

droogkuismachines uitgerust zijn met een ecologische filter (Bron: persoonlijke 

communicatie Sinclean, 2018), kan er vanuit gegaan worden dat dit financieel haalbaar 

is. 

4.3.4 Continue destillatie 

 Beschrijving 

Bij continue destillatie wordt het oplosmiddel gedurende het gehele reinigingsproces 

gedestilleerd, waardoor steeds met zuiver oplosmiddel wordt gewerkt en vergrauwing 

van het textiel wordt vermeden. Bij reinigen zonder continue destillatie wordt het 

oplosmiddel meestal één keer per dag gedestilleerd en wordt eerst het lichtgekleurde 

textiel gereinigd om geleidelijk aan over te schakelen naar donkerder textiel (dat minder 

hinder ondervindt van vervuild oplosmiddel en bijhorende vergrauwing). In sommige 
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gevallen wordt er gewerkt met aparte solventtanken en bijhorende kleurenfilters en is er 

geen destillatie nodig of kan er minder vaak gedestilleerd worden (zie paragraaf 3.3.1).  

Bij gebruik van aanslibfilters of centrifugerende filters kan er ook actief koolpoeder 

toegevoegd worden aan de filters voor de ontkleuring van het oplosmiddel om het 

vergrauwen van het textiel te vermijden. Dit kan niet bij gebruik van ecologische filters. 

(zie paragraaf 3.3.1). 

Het gevaar op overkoken van het destillaat is kleiner bij een continue destillatie, 

aangezien er steeds een beperkte hoeveelheid tegelijk gedestilleerd moet worden. 

 Toepasbaarheid 

Continue destillatie is toepasbaar in alle droogkuismachines. 

 Milieuaspecten 

Een continue destillatie heeft een stijging van het elektriciteitsverbruik tot gevolg, maar 

heeft als voordeel dat het oplosmiddel langer proper blijft, minder vaak vervangen moet 

worden én dat er minder afvalfilters gegenereerd worden. 

 Financiële aspecten 

Een continue destillatie heeft een verhoogd energieverbruik waardoor dit niet interessant 

is voor kleine droogkuisbedrijven waarbij de destillatie werkt op elektriciteit. Bij grotere 

bedrijven waar een stoomnetwerk aanwezig is, is de financiële impact veel kleiner.  

4.3.5 Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten 

 Beschrijving 

Mits een goed onderhoud en correct gebruik van de reinigingsmachine en de nodige 

veiligheidmaatregelen zouden de emissies aan PER beperkt moeten zijn. In de praktijk 

kunnen er echter altijd calamiteiten optreden waardoor er een grotere vrijzetting is van 

PER in het milieu met de nodige gevolgen. Het doorsijpelen van PER naar de bodem is 

bijvoorbeeld de oorzaak geweest voor tal van historische bodemverontreinigingen. Het 

vrijkomen van (hoge concentraties) PER in de lucht, heeft dan weer tot gevolg dat 

werknemers blootgesteld worden aan de potentiële gevaren van het oplosmiddel. 

Enerzijds vanuit de schrik van eventuele gevolgen en anderzijds vanuit het creëren van 

een groen image, schakelen veel droogkuisbedrijven over op alternatieve oplosmiddelen, 

of anders gezegd oplosmiddelen die geen PER bevatten. 

 

Bij overschakeling naar een ander oplosmiddel, is het essentieel te weten wat de 

specifieke eigenschappen en karakteristieken zijn van de potentiële (alternatieve) 

oplosmiddelen. In Tabel 6 (zie paragraaf 3.3.1) staan deze eigenschappen en 

karakteristieken opgelijst voor de verschillende types oplosmiddelen die momenteel op 

de markt zijn. Bij de keuze van het alternatief speelt het profiel van het droogkuisbedrijf 

een grote rol: 

 

▪ Welke types textiel worden meestal gereinigd?  

▪ Wat moet het reinigend vermogen van het oplosmiddel zijn? 

▪ Wat is het budget? 

▪ ... 
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Vermits het ombouwen van een PER-machine geen evidentie is (zie hieronder bij 

“Toepasbaarheid”), komt het overschakelen naar een alternatief oplosmiddel overeen 

met de aankoop van een volledig nieuwe machine. Een drempel die -budgettair gezien- 

de grootste invloed heeft in de beslissing om over te schakelen.  

 Toepasbaarheid 

Een omschakeling naar alternatieve oplosmiddelen is in principe mogelijk maar is niet 

altijd de aangewezen keuze: 

 

▪ Alternatieve oplosmiddelen hebben over het algemeen een minder intrinsiek 

reinigend vermogen dan PER. Droogkuisbedrijven die bijvoorbeeld gespecialiseerd 

zijn in het reinigen van zwaar vervuilde werkkledij hebben het reinigend vermogen 

van PER nodig. Bijkomend is niet elk oplosmiddel geschikt voor elk soort textiel. 

Anderzijds hebben niet alle soorten textiel en alle type vervuiling de sterke 

reinigingskracht van PER nodig.  

▪ Veel droogkuisbedrijven hebben jarenlang gewerkt met PER, en kennen perfect 

de werking en de voor- en nadelen van het oplosmiddel. Overstappen naar een 

ander oplosmiddel houdt in dat ze terug hun kennis en ervaring moeten opbouwen 

wat de dienstverlening niet altijd ten goede komt. 

▪ De meeste gebruikte alternatieve oplosmiddelen (Sensene®, SolvonK4®, HiGlo®, 

...) zijn nog maar vrij recent op de markt, de effecten op langere termijn zijn nog 

onvoldoende gekend. Dit zorgt voor enige (al dan niet terechte) 

terughoudendheid.  

▪ Het is onmogelijk om alternatieve oplosmiddelen te gebruiken in PER-machines 

(één uitzondering: n-propylbromide). Het is mogelijk om een bestaande PER-

machine om te bouwen tot een machine die geschikt voor het gebruik van 

alternatieve oplosmiddelen maar dit wordt afgeraden door de leveranciers en 

producenten. De ombouw vereist het vervangen van verschillende onderdelen 

zoals de waterafscheider, de veiligheidsvoorzieningen, het filtersysteem, de 

elektronica, ..., waardoor de kosten zeer hoog oplopen. Daarbij is het niet zeker 

of dezelfde veiligheid kan gegarandeerd worden als bij machines die initieel 

gebouwd werden voor alternatieve oplosmiddelen. Dit alles zorgt ervoor dat bij 

overschakeling naar alternatieve oplosmiddelen een nieuwe machine moet 

aangekocht worden. 

▪ Verschillende alternatieve oplosmiddelen zijn mengsels van koolwaterstoffen en 

andere actieve bestanddelen. Hun reinigend vermogen kan in de loop van de tijd 

afnemen indien de samenstelling wijzigt onder invloed van het reinigingsproces. 

Het kan gebeuren dat de actieve bestanddelen van deze mengsels met het 

destillatieproces verwijderd worden waardoor het oplosmiddel zijn reinigend 

vermogen na enige tijd verliest. Of oplosmiddelen die te gemakkelijk oplossen in 

water, waardoor grote hoeveelheden oplosmiddel verloren gaan met het 

contactwater en bijgevolg een extra investering vragen voor de recuperatie van 

het oplosmiddel om dit hoge verbruik tegen te gaan. Bij deze machines wordt 

soms een extra vat geplaatst waaraan poeders worden toegevoegd voor de 

recuperatie van het oplosmiddel. 

 

Vanuit de praktijk zijn reeds verschillende succesvolle omschakelingen gekend. Steeds 

meer PER-machines worden op het einde van hun levensduur vervangen door machines 

die werken met alternatieve oplosmiddelen. In sommige gevallen is het niet mogelijk of 

niet de meest aangewezen keuze om over te schakelen naar alternatieve oplosmiddelen 

om de redenen opgesomd hierboven. 
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In sommige landen (of delen ervan; bv. Californië, Parijs) wordt een transitie naar 

alternatieve oplosmiddelen reeds verplicht (uitfasering PER).  

 Milieuaspecten 

Alternatieve oplosmiddelen streven ernaar om betere milieuaspecten dan PER te 

garanderen, zonder diens reinigende capaciteiten te verliezen. Hoewel er op het vlak van 

reiniging/kostprijs nog ruimte is voor verbetering, zijn er reeds verschillende alternatieve 

oplosmiddelen (zoals koolwaterstoffen en GreenEarth®) op de markt met beduidend 

minder belastende eigenschappen op het vlak van milieu en gezondheid (i.t.t. PER). In 

Tabel 6 (zie paragraaf 3.3.1) zijn deze eigenschappen weergegeven, alsook in de 

bijhorende technische fiches voor de meest gebruikte oplosmiddelen in bijlage 2. 

 

De milieu- en gezondheidseffecten op langere termijn zijn echter nog maar weinig 

gekend. De beschikbare data is tot op heden vooral afkomstig van de producenten en 

leveranciers zelf en niet vanuit de praktijk. 

 Financiële aspecten 

Vermits een ombouw niet evident is, zijn het vooral droogkuisbedrijven die hun 

bestaande machine moeten vervangen die investeren in een nieuwe 

multisolventmachine.  

 

De meerprijs (ten opzichte van PER-machines) voor koolwaterstofmachines met een 

stikstofgroep bedraagt 10.000–15.000 euro. (Bron: persoonlijke communicatie 

aanbieders machines, 2017). Ook het Wisconsin Department Of Natural Resources 

spreekt over een meerkost van 15.000 euro voor de droogkuismachines met alternatieve 

oplosmiddelen (Bron: https://dnr.wi.gov/, 2013). 

4.3.6 Reinigen door middel van professionele natreiniging 

 Procesbeschrijving 

Professionele natreiniging is een relatief nieuwe (begin jaren 90) reinigingsmethode 

waarbij gebruik gemaakt wordt van water en detergenten in plaats van chemische 

oplosmiddelen. Hoewel bij natreiniging gereinigd wordt in water, mag het proces niet 

verward worden met natwassen. Natreiniging verschilt van wassen vooral door de mate 

van beweging en rotatie van het textiel gedurende het reinigingsproces. Deze beweging 

en rotatie zijn bij natreiniging aanzienlijk minder heftig dan bij wassen, waardoor 

natreiniging een veel milder proces is.  

 

Bij professionele natreiniging wordt er gereinigd in al dan niet aparte reinigings- en 

droogmachines en wordt er gebruik gemaakt van speciale reinigingsversterkers 

(mengsels van oppervlakte-actieve stoffen met o.a. kleurstabilisatoren, microbiociden, 

geurstoffen). De mechanische actie (trommelbeweging) tijdens de natreiniging is zeer 

beperkt en is te vergelijken met af en toe een schommelbeweging. Speciaal uitgekiende 

wasproducten die tegelijkertijd een vezelbeschermende en krimpremmende werking 

hebben, worden in exacte hoeveelheden automatisch gedoseerd. Het risico op krimp 

wordt geminimaliseerd door het gebruik van zeer complexe droogtumblers die het textiel 

tot op de juiste restvochtigheid droogt. 

https://dnr.wi.gov/
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 Toepasbaarheid 

Doordat de reiniging van textiel bij lage temperaturen en met een zeer geringe 

mechanische belasting gebeurt, en dankzij de inzet van speciale reinigingsproducten, is 

natreiniging ook toepasbaar voor teer en kwetsbaar textiel, dat normaal niet in water 

gewassen mag worden, bijvoorbeeld door de krimpgevoeligheid. Echter dit geldt niet voor 

alle textiel. De techniek is nog onvoldoende gekend om te bepalen welke textielsoorten 

hiervoor in aanmerking komen en welke op lange termijn toch negatieve gevolgen 

ervaren van de natreiniging.  

 Milieuaspecten 

Omdat water als oplosmiddel wordt gebruikt, vindt bij natreiniging –in tegenstelling tot 

bij conventionele droogkuistechnieken– geen emissie naar de lucht plaats (uitgezonderd 

de emissie ten gevolge van het gebruik van ontvlekkers in voorbehandeling en/of 

afwerking). 

 

De twee belangrijkste milieuaspecten van natreiniging zijn watergebruik en lozing van 

proceswater. Daarnaast dient ook het gebruik van speciale reinigingsversterkers vermeld 

te worden. De reinigingsversterkers die op de markt verschijnen, moeten voldoen aan 

Europese richtlijnen, zoals de garantie van een minimale biologische afbreekbaarheid. 

Hierdoor heeft professionele natreiniging veel minder kans op potentiële 

bodemverontreiniging dan PER-reiniging. 

 

Aangezien er geen solventafval is, genereert professionele natreiniging minder afval dan 

reinigen met andere solventen. Afval en reststoffen ontstaan in de pluizen- en 

speldenfilters. 

  

Natreiniging verbruikt ongeveer 20% minder energie dan reiniging met PER (Onasch, 

2011). 

 Financiële aspecten 

Er zijn geen financiële gegevens gekend met betrekking tot de natreiniging. Voor de 

operationele kosten zal de energiekost lager zijn maar het waterverbruik hoger.  
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4.4 Onderhoud van de machine 

4.4.1 Onderhoud van de reinigingsmachine 

 Beschrijving: 

Het behalen van de emissiegrenswaarde van 20 g/kg gereinigd en gedroogd textiel zal 

in belangrijke mate afhangen van de leeftijd, het gebruik en het onderhoud van het 

reinigingstoestel. 

 

Het onderhoud dat door de exploitant zelf moet gebeuren is: 

▪ Pluizenfilter en speldenvanger reinigen na elke cyclus; 

▪ Waterafscheider: wekelijks reinigen; 

▪ Destillatie-eenheid: wekelijks reinigen en pH oplosmiddel controleren en indien 

nodig terug op peil brengen; 

▪ Controleren op lekken. 

 

Naast het dagelijks of wekelijks klein onderhoud (door de exploitant zelf) moet er jaarlijks 

een groot onderhoud gebeuren. Dit wordt in principe uitgevoerd door de leverancier van 

het droogkuistoestel of door een firma met gelijkwaardige deskundigheid. Om morsen te 

vermijden, dienen voorafgaand aan het onderhoud de oplosmiddelen verwijderd te 

worden uit de leidingen en destillatie eenheid.  

 Toepasbaarheid 

Een goed onderhoud is voor alle reinigingsmachines noodzakelijk. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §1. stelt: “Minstens om het jaar moet elke reinigingsmachine 

een grondige onderhouds- en controlebeurt ondergaan zodat de goede werking van de 

machines steeds is gegarandeerd.” 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §2. stelt: “Wekelijks moet elke reinigingsmachine op lekken 

gecontroleerd worden. Die kwalitatieve meting moet gebeuren met een draagbaar 

elektronisch lekdetectietoestel.” 

 Milieuaspecten 

Een goed onderhoud van het reinigingstoestel bevordert de reinigingsprestaties en zorgt 

voor een lager solventverbruik, een lager energieverbruik en een minimale milieu-impact. 

Naast minder emissies (minder lekken, betere condensatie van solventdampen), zal er 

ook minder kans zijn op incidentele verontreinigingen (en bijhorende 

bodemverontreiniging) die te wijten zijn aan technische gebreken van de machine. 

Een aandachtspunt is om geen verontreiniging te veroorzaken bij het onderhoud. Om 

morsen te vermijden dienen voorafgaand aan het onderhoud het oplosmiddel verwijderd 

te worden uit de leidingen en destillatie eenheid. 

 Financiële aspecten 

De kosten van het onderhoud worden bepaald door de kost van onderdelen en 

arbeidsuren. We kunnen aannemen dat een goed onderhoud kosten bespaart. 
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4.4.2 Bijhouden van een logboek 

 Beschrijving 

De exploitant dient alle storingen, calamiteiten, resultaten van de voorgeschreven 

metingen en wekelijkse lekcontroles van de machines bij te houden in een logboek. Dat 

logboek wordt voor een periode van minstens 5 jaar na de laatste registratie bewaard en 

ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden (VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §3, 

zie ook paragraaf 2.4.1). Tabel 9 geeft een overzicht van de onderhoudsbeurten en hun 

frequentie als aanvulling op het logboek. 

 

Tabel 9: Overzicht onderhoud droogkuismachine 

 Dagelijks 

onderhoud 

Wekelijks 

onderhoud 

Jaarlijks 

onderhoud 

Reinigen pluizenfilter X   

Reinigen speldenvanger X   

Reinigen sluiting laaddeur, pluizenfilter 

en speldenvanger 

X   

Waterafscheider afhalen contactwater X   

Waterafscheider reinigen  X  

Destillatie – eenheid: verwijderen slib  X  

Destillatie – eenheid controle PH  X  

Controle op lekken  X  

Controle van de goede werking van de 

trommel, thermostaat en destillatie - 

eenheid 

 X  

Grote onderhoudsbeurt machine   X 

 

Naast gegevens in verband met de staat van het toestel is het ook aan te bevelen het 

grondstoffen- en afvalstoffenbeheer te registreren. Dit laatste is verplicht (zie paragraaf 

2.4.2)  

 Toepasbaarheid 

Het bijhouden van een logboek is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar. 

 Milieuaspecten 

Door het bijhouden van een logboek kunnen eventuele problemen sneller opgespoord 

worden, waardoor emissies en verontreinigingen beperkt worden. Bij een correct 

onderhoud wordt eveneens het solventverbruik en afval beperkt. 

 Financiële aspecten 

De kosten voor het bijhouden van een logboek zijn beperkt. 
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4.4.3 Lekdetectie 

 Beschrijving 

Tijdens het reinigen kunnen kleine hoeveelheden oplosmiddel in de lucht terecht komen 

door lekkages. Lekkages van de oplosmiddelen kunnen met behulp van een lekdetector 

opgespoord worden. Volgens de huidige VLAREM regelgeving is een wekelijkse controle 

met een draagbaar elektronisch lekdetectietoestel verplicht. Het werkingsprincipe van 

het lekdetectietoestel is gebaseerd op de meting van de elektrische stroom die 

geproduceerd wordt door de ionisatie van de moleculen door de ionisatielamp van het 

lekdetectietoestel (foto-ionisatiedetectie of PID). 

Bij de lekdetectietoestellen wordt er een onderscheid gemaakt tussen een snuffelaar en 

een meettoestel. Een snuffelaar detecteert de aanwezigheid van oplosmiddel in de lucht 

en geeft een alarmsignaal als een voorop ingestelde grenswaarde wordt overschreden. 

Een meettoestel meet de effectieve hoeveelheid oplosmiddel in de lucht. 

 

Het tijdig opsporen van lekkages kan grotere problemen voorkomen. Daarnaast werkt 

dit kostenverlagend, aangezien eenvoudige problemen vaak eenvoudig kunnen worden 

verholpen. 

 

Een goede meting uitvoeren vereist kennis van zaken. Volgende aandachtspunten 

worden best in rekening genomen (Bron: Cleaning consultancy, z.d.): 

 

▪ De machine dient met een normale belading te worden beladen (geen lege 

machine). 

▪ Een eerste controle uitvoeren tijdens het reinigen. De machine is dan nog relatief 

koud. Door opwarmen van de machine (door materiaaluitzetting) kunnen 

lekkages mogelijks verdwijnen en dus niet meer opgespoord worden.  

▪ Controleer tijdens de opwarmfase van het droogproces: zolang er nog wordt 

verwarmd, zal de lucht in de reinigingsmachine uitzetten en via de lekkages uit 

de machine komen. Door de hoge solvent-dampconcentratie in deze lucht zijn 

eventuele lekken goed vast te stellen. 

▪ Bij de lekdichtheidscontrole dient de snelheid van het meten aangepast te worden 

aan het gebruikte meetapparaat (met of zonder ventilator, traagheid van de 

meter). 

 

Bij de moderne en goed onderhouden reinigingsmachines komen steeds minder lekkages 

voor (Bron: persoonlijke communicatie aanbieders droogkuismachines, 2017). 

 Toepasbaarheid 

Lekdetectie is overal toepasbaar en vraagt relatief weinig tijd.  

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.3, §2. stelt: “Wekelijks moet elke reinigingsmachine op lekken 

gecontroleerd worden. Die kwalitatieve meting moet gebeuren met een draagbaar 

elektronisch lekdetectietoestel.” 

 Milieuaspecten 

Door opsporen van lekken komen gebreken aan het toestel sneller aan het licht. Minder 

lekken betekent minder emissies, minder kans op bodemverontreiniging en een lager 

solventverbruik. Bij moderne machines zijn het aantal punten waar lekken kunnen 

optreden eerder beperkt. 
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 Financiële aspecten 

Een snuffelaar is beschikbaar voor 200 à 400 euro. Een draagbaar lekdetectietoestel met 

meting kost al snel tussen de 3000 en 4000 euro. Een goedkoper alternatief is een PID 

toestel voor persoonlijke bescherming waarbij eveneens ppm metingen gebeuren maar 

gezien de lagere reactietijd zijn deze minder geschikt voor het bepalen van de juiste 

locatie van een eventueel lek. De prijs van dergelijk toestel is tussen de 1000 en 1500 

euro. Voor beide toestellen is een jaarlijkse calibratie vereist en de prijs hiervoor bedraagt 

100 euro. Voor droogkuisbedrijven is een jaarlijkse calibratie vermoedelijk voldoende. 

(Bron: persoonlijke communicatie aanbieders lekdetectietoestellen, 2019) 

Elke gram oplosmiddel die preventief niet uit de machine ontsnapt, is een besparing.  

4.4.4 Bijvullen oplosmiddel 

 Beschrijving 

Het oplosmiddel dat via de kledij, de emissies, het slib of het contactwater verdwijnt, 

moet op regelmatige tijdstippen terug bijgevuld worden. Men kan ofwel manueel bijvullen 

waarbij het oplosmiddel via de trommel wordt toegevoegd of via een gesloten systeem 

waarbij het oplosmiddel via een gesloten systeem naar de oplosmiddelentanks gepompt 

wordt.  

Bij het manueel vullen wordt het vat met oplosmiddel in de trommel gebracht en 

vervolgens in 1 keer geledigd. Dit systeem is enkel mogelijk bij kleinere vaten. Bij grotere 

vaten wordt het oplosmiddel vanuit het vat overgepompt naar de reinigingsmachine door 

middel van een gesloten systeem. Een automatisch systeem met overvulbeveiliging 

voorkomt dat er een teveel aan oplosmiddel in de oplosmiddelentanks terecht komt. 

 Toepasbaarheid 

Manueel bijvullen is overal toepasbaar en vraagt geen bijkomende investeringen of 

componenten. Bijvullen aan de hand van een automatisch en gesloten systeem met 

overvulbeveiliging vereist de ruimte voor het plaatsen van een vat met oplosmiddel in de 

buurt van de machine en bijkomende leidingen. Voor nieuwe machines is het algemeen 

toepasbaar, bij bestaande machines is het automatisch bijvullen niet altijd evident. 

 

 Milieuaspecten 

Een automatisch en gesloten systeem met overvulbeveiliging voorkomt overvullen en 

bijgevolg accidenteel morsen en bijhorende emissies en bodemverontreiniging. Bij 

dergelijk systeem moeten er echter regelmatig nieuwe vaten aangesloten worden, 

waardoor bij onvoldoende zorg het risico op morsen en eventuele bodemverontreiniging 

verhoogt.  

Bij het manueel bijvullen van oplosmiddel is het risico op morsen groter. Echter wanneer 

er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (minder dan 25 kilogram/15,4 liter (Bron: 

ECSA, 2011)) waarbij het vat gesloten blijft tot aan of zelfs in de machine, vervolgens in 

één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt, is het risico 

ook eerder beperkt. 
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 Financiële aspecten 

Het manueel vullen brengt geen extra kosten mee. 

Voor de installatie van een automatisch en gesloten vulsysteem met overvulbeveiliging 

voor de oplosmiddelentanks is er een meerkost voor het installeren van de nodige 

leidingen en toebehoren. Voor nieuwe machines is de meerkost beperkt, voor een 

ombouw van bestaande machines komen er werkuren bij waardoor de prijs kan oplopen. 
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4.5 Behandeling van het contactwater 

Een droogkuismachine van de 5e generatie produceert ruwweg 1 liter contactwater per 

dag, of ongeveer het equivalent van 1 emmer per week (persoonlijke communicatie 

droogkuisbedrijven, 2018 en enquête VLABOTEX, 2018). 

 

Na de dubbele waterafscheider is de aanwezige hoeveelheid oplosmiddel in het 

contactwater nog relatief groot. In geval van PER bevat het contactwater nog 160 mg 

PER/l bij 20°C volgens de theoretische oplosbaarheid van PER in water (Bron: Carlroth, 

2018).  

 

In de praktijk kan het contactwater zelfs meer oplosmiddel bevatten dan de theoretische 

oplosbaarheid. Dit is onder andere mogelijk als het contactwater onzorgvuldig afgelaten 

wordt uit de waterafscheider. De scheidingslaag tussen water en oplosmiddel, waarin nog 

veel oplosmiddel opgelost zit, verdwijnt dan meestal mee met het contactwater. Of in 

drukke periodes kan het afvalwater niet voldoende tijd krijgen om een volledige scheiding 

van oplosmiddel en contactwater te bekomen. Het water heeft dan ook een hogere 

temperatuur, waardoor de oplosbaarheid van het oplosmiddel in water hoger is.  

 

Het lozen van PER houdend contactwater was in het verleden een belangrijke oorzaak 

van bodemverontreiniging. PER-verontreinigingen zijn meestal ontstaan rondom de 

bedrijfsriolering, vóór de aansluiting op de gemeentelijke riolering. Op die plaats heeft 

zich nog weinig vermenging voorgedaan en is ook regelmatig sprake van niet-optimale 

doorstroming. Daardoor kan PER bezinken en via lekkage of diffusie in de bodem 

terechtkomen. Kleine verstoppingen vergroten deze kans. Lozing van ongezuiverd 

contactwater moet dus best vermeden worden.  

Het lozen van contactwater is volgens VLAREM verboden als de concentratie aan 

oplosmiddel hoger is dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (voor PER 10 µg/l), 

tenzij een andere lozingsnorm is opgenomen in de vergunning. 

 

Voor de behandeling van het contactwater heeft een droogkuisbedrijf de keuze tussen 

het zelf te behandelen door middel van een actief koolfilter alvorens te lozen of het 

contactwater te laten ophalen door een erkend verwerker. 

 

4.5.1 Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen  

 Beschrijving 

 

 

Het gebruik van een actief koolfilter voor de behandeling van contactwater is gebaseerd 

op het principe van adsorptie van het oplosmiddel (en andere verontreinigingen) aan 

actieve kool. Het contactwater wordt door de actieve kool geleid, waarbij een goede 

uitwisseling tussen kool en water van groot belang is. Factoren die een goede uitwisseling 

bevorderen zijn de korrelgrootte van de actief kool, het juiste type actief kool voor het 

gebruikte oplosmiddel, de verblijftijd van het water in het koolbed en de concentratie 

oplosmiddel in het contactwater. Door adsorptie wordt het oplosmiddel verplaatst van 

het water naar de actieve kool. Het is aangewezen twee of meer actief koolfilters achter 

elkaar te plaatsen, zodat de oplosmiddelconcentratie in het water stapsgewijs 

vermindert.  

 

Vaak wordt gebruik gemaakt van een huursysteem voor deze filters. Hierbij worden 

meestal 2 filters in cascade geplaatst. De vervanging van de filters gebeurt standaard 
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om de 6 maanden. Hierbij wordt de eerste filter opgehaald, de tweede filter wordt de 

eerste filter en een nieuwe filter wordt als laatste geplaatst. De filters die door het 

verhuursysteem van Sinclean gebruikt worden kunnen tot 1200 liter contactwater 

zuiveren. Het voordeel van huren ten opzichte van kopen is dat het droogkuisbedrijf zijn 

apparaat niet zelf moet onderhouden. 

 Toepasbaarheid 

Contactwaterbehandeling is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven. Een actief 

koolinstallatie is een eenvoudige en breed inzetbare techniek.  

 Milieu-aspecten 

Het contactwater bevat na reiniging mogelijks nog oplosmiddel in concentraties boven 

het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (voor PER 10 µg/l). Conform VLAREM geldt het 

indelingscriterium gevaarlijke stoffen als lozingsnorm, tenzij een andere lozingsnorm is 

opgenomen in de vergunning. Meetstalen genomen in het kader van BPBP tonen aan dat 

het contactwater het indelingscriterium gevaarlijkse stoffen regelmatig overschrijdt.  

 

Lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater is een belangrijke oorzaak voor 

bodemverontreiniging. Een niet correct toegepaste filtratie of slecht onderhouden actief 

koolfilter zuivert het contactwater onvoldoende. In contactwater dat geruime tijd 

stilstaat, zakt PER naar de bodem. Indien deze fractie mee door de actief koolfilter wordt 

gegoten, zal puur PER door de filter gaan. 

Er is de mogelijkheid om het contactwater te laten analyseren maar dit zorgt voor 

bijkomende kosten. 

 

Het met oplosmiddel verzadigde actieve kool dient afgevoerd te worden naar erkende 

verwerkers. 

 

Emissie naar lucht is mogelijk vanuit (openstaande) opslagvaten (contactwater, 

destillatieslib, ...) en tijdens de manuele verwijdering van de filters. De emissie van 

oplosmiddel naar de lucht ten gevolge van contactwaterbehandeling zijn eerder beperkt 

in vergelijking met de emissie die optreden bij het reinigingsproces.  

 Financiële aspecten 

Er zijn enkel financiële gegevens gekend van de verhuurservice voor waterfilters met 

actieve kool. De verhuurprijs bedraagt ongeveer 200 euro per vervanging. (Bron: 

persoonlijke communicatie SINCLEAN, 2018). 

Bij aankoop van de installatie moet er naast het aankoopbedrag van de installatie en de 

filters ook rekening gehouden worden met de aankoop van aktief kool en de kost voor 

het afvoeren van het verzadigde afval. 

 

Aandachtspunt: verontreinigingen in het contactwater (bv. zeep, olie) of pure PER in het 

contactwaterbehandelingsapparaat kunnen ertoe leiden dat de kool al in een vroeger 

stadium verzadigd is. 
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4.5.2 Contactwater laten ophalen door erkend verwerker 

 Beschrijving 

Een alternatief voor het ter plaatse zuiveren van contactwater en vervolgens lozen, is het 

contactwater verzamelen en laten ophalen door een externe verwerker. In geval van PER 

wordt het aanwezige oplosmiddel gerecycleerd en verder opgezuiverd door de erkend 

verwerker tot herbruikbaar PER. Voor de alternatieve oplosmiddelen vindt er wel een 

proces van recuperatie plaats, maar zonder verdere opzuivering. Het gerecupereerde 

oplosmiddel wordt afgevoerd naar de cementindustrie. (Bron: persoonlijke communicatie 

Suez, 2017). 

 Toepasbaarheid 

Het laten ophalen van het contactwater door een erkend verwerker is toepasbaar bij alle 

droogkuisbedrijven. 

 Milieuaspecten 

Het laten ophalen van het contactwater door een erkend verwerker vermijdt het risico op 

bodemverontreiniging door het lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater. Zelfs bij 

lage concentraties is er nog risico op bodemverontreiniging. 

 Financiële aspecten 

De prijs voor het ophalen, verpakking en verwerken van contactwater situeert zich tussen 

0,7 en 0,9€/l (Bron: persoonlijke communicatie Suez, 2018) 
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4.6 Afwerking 

Voor dit deelproces zijn er enkel algemene technieken van toepassing: zie paragraaf 4.1. 

4.7 Opslag van oplosmiddelen en afval 

4.7.1 Opslag in geschikte recipiënten 

 Beschrijving 

 

Oplosmiddelen moeten opgeslagen worden in recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk 

en geschikt zijn voor het opslaan van het oplosmiddel opdat emissies en lekkages ten 

gevolge van opslag vermeden worden. 

 

Daarnaast wordt aanbevolen om alle ontvlekkers ter hoogte van de voor- of 

nabehandelingstafel in recipiënten van max. 1 liter op te slaan. 

 Toepasbaarheid 

Opslag is geschikte recipiënten is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 1° stelt dat oplosmiddelen opgeslagen moeten worden in 

recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk en geschikt zijn voor het opslaan van het 

oplosmiddel. Door oplosmiddel vervuild vloeibaar en vast afval moet in een luchtdichte, 

onbrandbare en oplosmiddelbestendige recipiënt van maximaal 200 liter opgeslagen 

worden. Afvalstromen van verschillende oplosmiddelen mogen niet gemengd worden.  

 Milieuaspecten 

Geschikte recipiënten voorkomen emissies naar de lucht en lekkages naar de bodem. 

 Financiële aspecten 

De prijs voor verpakking is meestal inbegrepen in de aankoopkost van het oplosmiddel 

en de afvoerkost van het solventhoudend afval.  
 

4.7.2 Opslag verwijderd van hittebronnen 

 Beschrijving 

Recipiënten met oplosmiddel moeten omwille van de ontvlambaarheid op een veilige 

afstand geplaatst worden van hittebronnen.  
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 Toepasbaarheid 

Opslag verwijderd van hittebronnen is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven. 

 

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 3° stelt dat recipiënten met oplosmiddel op ten minste 2 m 

afstand geplaatst moeten worden van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 

of 2 volgens de CLP-verordening en apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger 

dan 150 °C, tenzij tussen de recipiënten en de ontvlambare vloeistoffen van 

gevarencategorie 1 of 2 volgens de CLP-verordening of apparatuur met een 

oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 °C een brandwerende scheidingswand aanwezig 

is of tenzij ze zich in een brandwerende kast of kist bevinden. 

 Milieuaspecten 

Het plaatsen van oplosmiddelen op voldoende afstand van hittebronnen beperkt het risico 

op accidentele emissies naar de lucht. 

 Financiële aspecten 

Het louter plaatsen op een veilige afstand brengt in principe geen extra kosten met zich 

mee. 
 

4.7.3 Oordeelkundige keuze van de opslagplaats 

 Beschrijving 

De keuze van de opslagplaats moet oordeelkundig gebeuren. De opslagplaats moet 

voldoende geventileerd zijn. De overbrenging van recipiënten van en naar de 

opslagplaats moet op oordeelkundige wijze gebeuren. 

 Toepasbaarheid 

Een goede keuze van opslagplaats is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven. 

 Milieuaspecten 

Een geschikte opslagplaats en zorgvuldige overbrenging van recipiënten reduceert het 

risico op emissies en het risico op bodemverontreiniging en bijhorende positieve impact 

op het solventverbruik en afval. 

 Financiële aspecten 

Er zijn geen kosten verbonden aan het kiezen van een geschikte opslagplaats en 

zorgvuldige overbrenging van recipiënten.  
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HOOFDSTUK 5 SELECTIE VAN DE BESTE BESCHIKBARE 

TECHNIEKEN 

In dit hoofdstuk evalueren we de milieuvriendelijke technieken uit hoofdstuk 4 naar hun 

technische haalbaarheid, milieu-impact en economische haalbaarheid, en geven we aan 

of de aangehaalde milieuvriendelijke technieken al dan niet als BBT aanzien kunnen 

worden voor de sector droogkuis. 

 

De in dit hoofdstuk geselecteerde BBT worden als BBT beschouwd voor de sector 

droogkuis, haalbaar voor een gemiddeld bedrijf. Dit wil niet zeggen dat elk bedrijf uit 

deze sector ook zonder meer elke techniek die als BBT aangegeven wordt, kan toepassen. 

De bedrijfsspecifieke omstandigheden moeten steeds in acht genomen worden. 

 

De BBT-selectie in dit hoofdstuk mag niet als een losstaand gegeven gebruikt worden, 

maar moet in het globale kader van de studie gezien worden. Dit betekent dat men zowel 

rekening dient te houden met de beschrijving van de milieuvriendelijke technieken in 

hoofdstuk 4 als met de vertaling van de BBT-selectie naar aanbevelingen en 

concretisering van de milieuregelgeving in hoofdstuk 6. 

5.1 Evaluatie van de beschikbare milieuvriendelijke technieken 

In Tabel 10 worden de beschikbare milieuvriendelijke technieken uit hoofdstuk 4 getoetst 

aan een aantal criteria. Deze multi-criteria analyse laat toe te oordelen of een techniek 

als Beste Beschikbare Techniek (BBT) kan beschouwd worden. De criteria hebben niet 

alleen betrekking op de milieucompartimenten (water, lucht, bodem, energie, geluid, …), 

maar ook de technische haalbaarheid en de economische aspecten worden beschouwd. 

Dit maakt het mogelijk een integrale evaluatie te maken, conform de definitie van BBT 

(cf. Hoofdstuk 1). 

 

Toelichting bij de inhoud van de criteria in Tabel 10: 

 Technische haalbaarheid 

▪ Bewezen: geeft aan of de techniek zijn nut bewezen heeft in de industriële praktijk 

(“-”: niet bewezen; “+”: wel bewezen); 

▪ Algemeen toepasbaar: geeft aan of de techniek zonder technische beperkingen 

algemeen toepasbaar is in een gemiddeld bedrijf (“-”: niet algemeen toepasbaar; 

“+”: wel algemeen toepasbaar); 

▪ Veiligheid: geeft aan of de techniek, bij correcte toepassing van de gepaste 

veiligheidsmaatregelen, aanleiding geeft tot een verhoging van de blootstellig aan 

chemicaliën of risico’s op brand, ontploffing en arbeidsongevallen in het algemeen (“-

”: verhoogt risico; “0”: verhoogt risico niet; “+”: verlaagt risico); 

▪ Kwaliteit: geeft aan of de techniek een invloed heeft op de kwaliteit van het 

eindproduct (“-”: verlaagt kwaliteit; “0”: geen effect op kwaliteit; “+”: verhoogt 

kwaliteit);  

▪ Globaal: schat de globale technische haalbaarheid van de techniek in (“+”: als 

voorgaande alle “+” of “0”; “-/+”: als voorgaande alle “+” of “0” en toepasbaarheid 

“-”; “-”: als minstens één van voorgaande (behalve toepasbaarheid) “-”). 
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 Milieuvoordeel 

▪ Waterverbruik: hergebruik van afvalwater en beperking van het totale waterverbruik;  

▪ Afvalwater: inbreng van verontreinigde stoffen in het water ten gevolge van de 

exploitatie van de inrichting; 

▪ Lucht: inbreng van verontreinigde stoffen in de atmosfeer ten gevolge van de 

exploitatie van de inrichting; 

▪ Bodem: inbrengen van verontreinigde stoffen in de bodem en het grondwater ten 

gevolge van de exploitatie van de inrichting; 

▪ Afval: het voorkomen en beheersen van afvalstromen; 

▪ Energie: energiebesparingen, inschakelen van milieuvriendelijke energiebronnen en 

hergebruik van energie; 

▪ Chemicaliën: invloed op de gebruikte chemicaliën en de hoeveelheid; 

▪ Globaal: ingeschatte invloed op het gehele milieu. 

 

Per techniek wordt voor elk van bovenstaande criteria een kwalitatieve beoordeling 

gegeven, waarbij: 

▪ “-”: negatief effect; 

▪ “0”: geen/verwaarloosbare impact; 

▪ “+”: positief effect; 

▪ “+/-”: soms een positief effect, soms een negatief effect. 

 Economische haalbaarheid 

▪ “+”: de techniek werkt kostenbesparend; 

▪ “0”: de techniek heeft een verwaarloosbare invloed op de kosten; 

▪ “-”: de techniek leidt tot een verhoging van de kosten, de bijkomende kosten worden 

draagbaar geacht voor de sector (d.i. voor een gemiddeld bedrijf) en staan in een 

redelijke verhouding ten opzichte van de gerealiseerde milieuwinst; 

▪ “- -”: de techniek leidt tot een verhoging van de kosten, de bijkomende kosten worden 

niet draagbaar geacht voor de sector (d.i. voor een gemiddeld bedrijf), of staan niet 

in een redelijke verhouding ten opzichte van de gerealiseerde milieuwinst. 

 

Uiteindelijk wordt in de laatste kolom telkens beoordeeld of de beschouwde techniek als 

beste beschikbare techniek kan geselecteerd worden (BBT: ja of BBT: nee). Waar dit 

sterk afhankelijk is van de beschouwde instelling en/of lokale omstandigheden wordt 

BBT: vgtg (van geval tot geval) als beoordeling gegeven. 

 

Het proces dat gevolgd wordt bij de BBT-selectie, is schematisch voorgesteld in Figuur 

15: 

▪ Eerst wordt nagegaan of de techniek (de zogenaamde “kandidaat BBT”) technisch 

haalbaar is, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het product en de 

veiligheid (stap 1).  

▪ Wanneer de techniek technisch haalbaar is, wordt nagegaan wat het effect is op de 

verschillende milieucompartimenten (stap 2). Door een afweging van de effecten op 

de verschillende milieucompartimenten te doen, kan een globaal milieuoordeel geveld 

worden. Om dit laatste te bepalen worden de volgende elementen in rekening 

gebracht: 

o Zijn één of meerdere milieuscores positief en géén negatief, dan is het globaal 

effect steeds positief; 

o Zijn er zowel positieve als negatieve scores dan is het globaal milieu-effect 

afhankelijk van de volgende elementen:  

• De verschuiving van een minder controleerbaar naar een meer controleerbaar 

compartiment (bijvoorbeeld van lucht naar afval); 
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• Relatief grotere reductie in het ene compartiment ten opzichte van toename 

in het andere compartiment; 

• De wenselijkheid van reductie gesteld vanuit het beleid; onder andere afgeleid 

uit de milieukwaliteitsdoelstellingen voor water, lucht,…(bijvoorbeeld 

“distance-to-target” benadering).  

▪ Wanneer het globaal milieu-effect positief is, wordt nagegaan of de techniek 

bijkomende kosten met zich meebrengt, of deze kosten in een redelijke verhouding 

staan tot de bereikte milieuwinst, en draagbaar zijn voor een gemiddeld bedrijf uit de 

sector (stap 3). 

▪ Kandidaat BBT die onderling niet combineerbaar zijn (omdat combinatie niet mogelijk 

of niet zinvol is) worden onderling met elkaar vergeleken, en enkel de beste wordt 

als kandidaat BBT weerhouden (stap 4). 

▪ Uiteindelijk wordt beoordeeld of de beschouwde techniek als beste beschikbare 

techniek (BBT) kan geselecteerd worden (stap 5). Een techniek is BBT indien hij 

technisch haalbaar is, een verbetering brengt voor het milieu (globaal gezien), 

economisch haalbaar is (beoordeling “-“ of hoger), en indien er geen “betere” 

kandidaat BBT bestaan. Waar dit sterk afhankelijk is van de beschouwde instelling 

en/of lokale omstandigheden kunnen aan de BBT-selectie randvoorwaarden 

gekoppeld worden. 
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Kadidaat

BBT

Technisch haalbaar?

Milieuvoordeel?

altijd / afhankelijk van het type eindproduct

geen BBTnooit

geen BBTgeen

Verhouding kost/

milieuvoordeel

altijd / afhankelijk van de lokale situatie

geen BBTniet redelijk

Kost haalbaar voor

bedrijven?

altijd / enkel voor bepaalde bedrijven

Andere kandidaat

BBT is beter

geen BBT

geen BBT

altijd BBT

neen

altijd / enkel voor bepaalde bedrijven

ja

BBT vgtg

neen

Stap 5

Stap 4

Stap 3

Stap 2

Stap 1

 
 

Figuur 15: Selectie van BBT op basis van scores voor verschillende criteria 
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Belangrijke opmerkingen bij het gebruik van Tabel 10: 

Bij het gebruik van onderstaande tabel mag men volgende aandachtspunten niet uit het 

oog verliezen: 

▪ De beoordeling van de diverse criteria is onder meer gebaseerd op: 

o Ervaring van exploitanten met deze techniek; 

o BBT-selecties uitgevoerd in andere (buitenlandse) vergelijkbare studies; 

o Adviezen gegeven door het begeleidingscomité; 

o Inschattingen door de auteurs; 

o Waar nodig, wordt in een voetnoot bijkomende toelichting verschaft.  

▪ De beoordeling van de criteria is als indicatief te beschouwen, en is niet noodzakelijk 

in elk individueel geval van toepassing. De beoordeling ontslaat een exploitant dus 

geenszins van de verantwoordelijkheid om b.v. te onderzoeken of de techniek in 

zijn/haar specifieke situatie technisch haalbaar is, de veiligheid niet in gevaar brengt, 

geen onacceptabele milieuhinder veroorzaakt of overmatig hoge kosten met zich 

meebrengt. Tevens is bij de beoordeling van een techniek aangenomen dat steeds de 

gepaste veiligheids-/milieubeschermende maatregelen getroffen worden. 

▪ De tabel mag niet als een losstaand gegeven gebruikt worden, maar moet in het 

globale kader van de studie gezien worden. Dit betekent dat men zowel rekening 

dient te houden met de beschrijving van de milieuvriendelijke technieken in hoofdstuk 

4 als met de vertaling van de tabel naar aanbevelingen en concretisering van de 

milieuregelgeving in hoofdstuk 6. 

▪ De tabel geeft een algemeen oordeel of de aangehaalde milieuvriendelijke technieken 

al of niet als BBT aanzien kunnen worden voor de sector droogkuis. Dit wil niet zeggen 

dat elk bedrijf uit deze sector ook zonder meer elke techniek die als BBT aangegeven 

wordt, kan toepassen. De bedrijfsspecifieke omstandigheden moeten steeds in acht 

genomen worden. 
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Tabel 10: Evaluatie van beschikbare milieuvriendelijke technieken en selectie van BBT 

Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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4.1 Algemene technieken 

4.1.1 Vloeistofdichte vloeren                

 
Aanwezigheid van 

vloeistofdichte vloeren 
+ 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + -/-- Vgtg1 

 
Jaarlijks nazicht goede staat 

vloeistofdichte vloeren 
+ 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + - Ja 

4.1.2 Opvangbak + 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + - Ja 

4.1.3 Solventboekhouding + 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 + + 0 Ja 

4.1.4 Ventilatie + 0 + 0 + 0 0 +2 0 0 - 0 0/+ -/-- Vgtg3 

4.1.5 
Opleiding personeel en 

exploitant 
+ + + + + 0 + + + + + + + 0 Ja 

                                           
1 Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren is BBT voor nieuwe bedrijven of lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden; 

aanwezigheid van inkuipingen is steeds BBT. 
2 Ventilatie heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit binnen (blootstelling van werknemers en cliënteel) en op de verspreiding van 

emissies naar aanpalende locaties maar heeft geen invloed op de totale emissies naar de ruime omgeving. 
3 BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn 

uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines 

voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³). 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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4.1.6 
Andere good housekeeping 

maatregelen 
               

 

Geen goten of afvoerputten 

aanwezig of, indien aanwezig, 

hermetisch afgesloten tijdens 

de reiniging 

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 + 0 Ja 

 
Aanwezigheid van spill-kits in 

elke betrokken ruimte 
+ + + 0 + 0 + 0 + - 0 0 + 0 Ja 

 
Deuren van de machine steeds 

sluiten na gebruik 
+ + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 Ja 

4.2 
 

De voorbehandeling en afwerking 

4.2.1 

Lucht ter hoogte van voor- en 

na-ontvlekking afzuigen en 

zuiveren d.m.v. een actief 

koolfilter of een gelijkwaardige 

filter 

+ + +4 0 + 0 0 + 0 - - 0 0 -- Neen 

                                           
4 Het plaatsen van een afzuiging in een bestaand pand is niet altijd eenvoudig te realiseren 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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4.2.2 

Alternatieven gebruiken voor 

ontvlekkers op basis van 

chloorkoolwaterstof 

 

+ + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 Ja 

4.3 
 

Het reinigingsproces 

4.3.1 

Gebruik maken van een 5e 

generatie reinigingsmachine 

met bijkomende technische 

voorzieningen om emissies te 

beperken en accidentele 

vrijstelling van oplosmiddel te 

voorkomen  

               

 
Reinigingsmachine van het 

volledig gesloten type 
+ + + 0 + 0 0 + 0 0 0 + + 0 Ja 

 Diepkoelsysteem + + + 0 + + 0 + 0 0 - + + 0 Ja 

 
Interne actief koolfilter bij PER 

machines 
+ + + 0 + 0 0 + 0 - - 0 +/0 0 Ja 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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 Dubbele waterafscheider + 0 + 0 + 0 +5 0 + + 0 + + 0/- Ja 

 

Automatisch afgrendelsysteem 

van de laaddeur, de 

speldenvanger en de 

pluizenfilter 

+ + 0 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0 Ja 

 

Vulstreep op de laaddeur, de 

oplosmiddelentanks en de 

destillatie-eenheid 

+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0 Ja 

 

Automatisch vulsysteem met 

overvulbeveiliging op de 

destillatie-eenheid 

+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0/-- Vgtg6 

 

Dubbele controle tegen 

overkoken van de 

destillatieketel 

+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0 Ja 

 Regeneerbare filter + 0 + 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 Ja 

                                           
5 De dubbele waterafscheider verhoogt de terugwinning van oplosmiddel uit het contactwater. Indien het contactwater geloosd wordt, 

wordt dit beschouwd als bedrijfsafvalwater, indien het contactwater afgevoerd wordt naar een erkend verwerker, wordt dit beschouwd 

als een (vloeibare) afval. In beide gevallen heeft de dubbele waterafscheider een gunstig effect, namelijk minder vervuiling van het 

contactwater en de hoeveelheid contactwater is lager. 
6 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid is BBT voor nieuwe machines. Voor bestaande machines is de 

meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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Geen directe verbinding met 

de riolering 
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 + 0 Ja 

 
Solventbestendige en 

gasdichte leidingen 
+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0/- Ja 

4.3.2 

Bepaling einde droogproces 

voor ontgrendelen van 

laaddeur 

               

 

Fase 1 diepkoeling:vooraf 

ingestelde droogtijd, 

voldoende lang, afhankelijk 

van gekozen programma en 

type textiel 

+ + + 0 + 0 0 + 0 0 - + +/0 0 Neen7 

 

Fase 1 diepkoeling: meting van 

de aanwezigheid van 

oplosmiddel in de drooglucht 

door middel van een 

droogsensor 

+ + + 0 + 0 0 + 0 0 - + + -/-- Ja8 

                                           
7 Een vooraf ingestelde droogtijd voor fase 1 is geen BBT omdat er een beter alternatief beschikbaar is als BBT, namelijk het gebruik van 

een droogsensor. 
8 Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor is BBT voor alle nieuwe installaties, 

voor bestaande installaties is de ombouw te duur. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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 Fase 2 aktief koolfilter: vooraf 

ingestelde droogtijd, 

voldoende lang 

+ + + 0 + 0 0 + 0 0 - + + 0 Ja 

 Fase 2 aktief koolfilter: meting 

van de aanwezigheid van 

oplosmiddel in de drooglucht 

door middel van een 

concentratiebepaling in de 

drooglucht  

+ + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + -/-- Vgtg9 

4.3.3 Ecologische filter + 0 + 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0/- Vgtg10 

4.3.4 Continue destillatie + 0 0 + + 0 0 0 0 0 - + + 0/- Vgtg11 

                                           
9 Het gebruik van een meetsysteem om de concentratie te bepalen is een volwaardig alternatief voor de droogsensor maar het extra 

milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor is onvoldoende gekend en er is wel een aanzienlijke meerkost waardoor dit niet financieel 

haalbaar wordt geacht voor elke bedrijfssituatie 
10 Een ecologische filter is BBT als er gebruik gemaakt wordt van een continue destillatie. 
11 Niet altijd is continue destillatie de beste milieu/economische oplossing. Het werken met 2 of 3 solventtanken of het reinigen van licht 

wasgoed naar donkerwasgoed met éénmalige destillatie zijn volwaardige alternatieven voor deze technologie. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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4.3.5 
Reinigen met oplosmiddelen 

die geen PER bevatten  
+ + 0 0 + 0 + + + + - + + 0/- Ja12 

4.3.6 
Reinigen door middel van 

professionele natreiniging 
+ + 0 - + - - + + + + + + 0/- Ja13 

4.4 
 

Onderhoud van de machine 

4.4.1 
Onderhoud van de 

reinigingsmachine 
+ + + 0 + 0 O + + 0 + + + O Ja 

4.4.2 Bijhouden van een logboek + 0 + 0 + 0 0 +/0 +/0 +/0 0 +/0 + 0 Ja 

4.4.3 Lekdetectie                

 
Lekdetectie met behulp van 

een snuffelaar 
+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0/- Ja 

                                           
12 Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van 

kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. 
13 Omschakeling naar professionele natreiniging is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van 

kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. Mogeijks kan ook niet alle textiel via professionele natreiniging gereinigd worden. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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Lekdetectie met behulp van 

een meting 
+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + -/-- Vgtg14 

4.4.4 Bijvullen oplosmiddel                

 

Automatisch vulsysteem met 

overvulbeveiliging op de 

oplosmiddelentanks 

+ + + 0 + 0 0 + + 0 0 + + -/--15 Vgtg16 

                                           
14 Het gebruik van een meettoestel is een volwaardig alternatief voor lekdetectie maar de meerkost van een meettoestel ten opzichte 

van een snuffelaar is niet in verhouding tot de meerwaarde hiervan waardoor het gebruik van een meettoestel niet standaard BBT is. 
15 Ten opzichte van manueel bijvullen is er een meerkost die niet opweegt tegen het extra milieuvoordeel indien bij het manueel bijvullen 

gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer 

geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. 
16 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook 

manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft 

tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines 

is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze 

machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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Manueel bijvullen van 

oplosmiddel via de trommel 

 

+ + + 0 + 0 0 +/- +/- 0 0 +/- +/-17 0 Vgtg18 

4.5 
 

Behandeling van het contactwater 

4.5.1 

Het contactwater via actief 

koolfilter naar de riolering 

sturen 

+ 0 + 0 + 0 - 0 - 0/- 0 0 - 0/- Neen19 

4.5.2 
Contactwater laten ophalen 

door erkend verwerker 
+ 0 + 0 + 0 + 0 + - 0 0 + 0/- Ja 

4.6 
 

Afwerking 

 Zie 4.2 De voorbehandeling. 

                                           
17 Score “+”: bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, 

vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Score “-” bij gebruik van grote vaten of kleine 

vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan. 
18 Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde 

dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. 

Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan. 
19 Het zuiveren van contactwater via actief koolfilter geeft te weinig garanties naar voldoende zuiverheid van het afvalwater tenzij gebruik 

gemaakt wordt van extra metingen en/of controle door een externe firma. 
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Techniek 

Technische haalbaarheid Milieuvoordeel 
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4.7 Opslag van oplosmiddelen en afval 

4.7.1 Opslag in geschikte recipiënten + + + 0 + 0 0 + + 0 0 0 + 0 Ja 

4.7.2 
Opslag verwijderd van 

hittebronnen 
+ + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 Ja 

4.7.3 
Oordeelkundige keuze van de 

opslagplaats 
+ + + 0 + 0 0 +/0 +/0 +/0 0 +/0 +/0 0 Ja 
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5.2 Conclusies 

 

Algemene conclusie: het reinigen met PER blijft BBT op voorwaarde dat aan al de VLAREM 

voorwaarden is voldaan. De argumenten om geen verbod van PER op te leggen zijn: 

▪ Er zijn nog steeds toepassingen waarbij enkel met PER het gewenste resultaat 

bereikt wordt. Er is nog geen volwaardig alternatief dat PER volledig kan 

vervangen. 

▪ Bij een goed en correct gebruik van PER wordt de milieu impact beperkt. 

▪ De mogelijkheden van andere oplosmiddelen en professionele natreiniging zijn 

niet altijd en overal duidelijk afgelijnd. Ook verschijnen er regelmatig nieuwe 

oplosmiddelen (nieuwe samenstellingen) en verdwijnen er andere 

oplosmiddelen, vermoedelijk omdat deze niet aan de verwachtingen voldoen. 

▪ De milieu-effecten van andere oplosmiddelen op lange termijn zijn nog 

onvoldoende gekend. 

 

Op basis van Tabel 10 worden voor de sector droogkuis de volgende maatregelen 

geselecteerd. 

 

▪ Om altijd als BBT te worden beschouwd: 

o Jaarlijks nazicht goede staat vloeitstofdichte vloeren; 

o Opvangbak; 

o Solventboekhouding; 

o Opleiding personeel en exploitant; 

o Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch 

afgesloten tijdens de reiniging; 

o Aanwezigheid van spill kits in elke betrokken ruimte; 

o Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik; 

o Gebruik maken van niet chloorhoudende ontvlekkingsmiddelen; 

o Reinigingsmachine van het volledig gesloten type; 

o Diepkoelsysteem; 

o Interne actief koolfilter bij PER machines; 

o Dubbele waterafscheider; 

o Automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, de speldenvanger en de 

pluizenfilter; 

o Vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddelentanks en de destillatie-

eenheid; 

o Dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketel; 

o Regeneerbare filter; 

o Geen directe verbinding met de riolering; 

o Solventbestendige en gasdichte leidingen; 

o Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel 

van een droogsensor; 

o Vooraf ingestelde droogtijd actief koolfilter, voldoende lang; 

o Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten; 

o Reinigen door middel van professionele natreiniging; 

o Onderhoud van de reinigingsmachine; 

o Bijhouden van een logboek; 

o Lekdetectie met behulp van een snuffelaar; 

o Contactwater laten ophalen door erkend verwerker; 

o Opslag in geschikte recipiënten; 

o Opslag verwijderd van hittebronnen; 

o Oordeelkundige Keuze van de opslagplaats. 
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▪ Om op technisch/economische gronden van geval tot geval als BBT te 

worden beschouwd 

o De aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren; 

o Ventilatie; 

o Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid; 

o Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel 

van een concentratiebepaling in de drooglucht; 

o Ecologische filter; 

o Continue destillatie; 

o Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de 

oplosmiddelentanks; 

o Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel; 

o Lekdetectie met behulp van een meting. 

 

▪ Om niet als BBT te worden beschouwd 

o Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren; 

o Vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang, afhankelijk van gekozen 

programma en type textiel; 

o Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen. 
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HOOFDSTUK 6 AANBEVELINGEN OP BASIS VAN DE 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

In dit hoofdstuk formuleren we op basis van de BBT-analyse een aantal concrete 

aanbevelingen en suggesties. Hierbij volgen we 2 sporen: 

▪ aanbevelingen voor milieuvoorwaarden: we gaan na hoe de BBT kunnen vertaald 

worden naar milieuvoorwaarden, en formuleren suggesties om de bestaande 

milieuregelgeving voor de droogkuis te concretiseren en/of aan te vullen; 

▪ aanbevelingen voor de milieusubsidieregelgeving: we gaan na welke 

milieuvriendelijke technieken voor de droogkuis in aanmerking kunnen genomen 

worden voor Ecologiepremie. 

6.1 Aanbevelingen voor milieuregelgeving 

6.1.1 Inleiding 

De beste beschikbare technieken vormen een belangrijke basis voor het opstellen en 

concretiseren van de milieuregelgeving.  

 

Artikel 2.8.2.4 van VLAREM II specifieert dit als volgt: 

Na iedere Vlaamse BBT-studie evalueert de afdeling Milieu, bevoegd voor de 

omgevingsvergunning, in overleg met de betrokken adviesverlenende overheidsorganen, 

vermeld in artikel 20, §1, van titel I van het VLAREM, en de afdeling Milieu-Inspectie, de 

noodzaak om aan de Vlaamse minister een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

tot het bepalen van de algemene of sectorale milieuvoorwaarden te bezorgen. In 

voorkomend geval, legt de Vlaamse minister het ontwerp van besluit tot het bepalen van 

de algemene of sectorale milieuvoorwaarden voor aan de Vlaamse Regering. 

6.1.2 Aanbevelingen voor de sectorale voorwaarden in VLAREM  

In deze paragraaf worden de sectorale milieuvoorwaarden in VLAREM voor de 

droogkuissector getoetst aan de BBT. Deze evaluatie kan, indien dit nuttig/nodig mocht 

blijken, door de overheid als basis worden gebruikt om aanpassingen aan de regelgeving 

te formuleren. 

 Toepassingsgebied sectorale voorwaarden 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

Volgens VLAREM II, artikel 5.41.2, §2, zijn de sectorale voorwaarden in artikel 

5.41.2.2 van toepassing op textielreinigingsmachines die gebruikmaken van 

tetrachlooretheen, koolwaterstoffen of oplosmiddelen op basis van 

decamethylcyclopentasiloxaan als reinigingsmiddel. 
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▪ BBT 

Uit de BBT-studie blijkt dat naast tetrachlooretheen, koolwaterstoffen of 

oplosmiddelen op basis van decamethylcyclopentasiloxaan ook mengsels op basis van 

koolwaterstoffen en/of zuurstofhoudende koolwaterstoffen (acetalen, alcoholen, 

glycolethers) als reinigingsmiddel kunnen gebruikt worden, en dat daarbij analoge 

voorwaarden kunnen opgelegd worden aan de gebruikte machine.  

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Er wordt voorgesteld om in artikel 5.41.2, §2 “koolwaterstoffen” te vervangen door 

“koolwaterstoffen, zuurstofhoudende koolwaterstoffen of mengsels op basis van 

koolwaterstoffen en/of zuurstofhoudende koolwaterstoffen”. 

 Voorwaarden gesteld aan het gebruikte oplosmiddel 

In hoofdstuk 5 worden zowel het reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten als 

het reinigen door middel van professionele natreiniging als BBT geselecteerd. Aangezien 

beide reinigingsmethodes het reinigen met PER niet volledig kunnen vervangen omwille 

van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen blijft ook het reinigen met PER BBT 

indien aan de VLAREM voorwaarden is voldaan.  

 Voorwaarden gesteld aan de voor-en na-ontvlekking 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

In de huidige sectorale voorwaarden zijn geen bepalingen opgenomen over het 

gebruik van oplosmiddelen op basis van chloorhoudende koolwaterstoffen bij de voor- 

en na-ontvlekking. 

▪ BBT 

Uit de BBT studie blijkt dat er voldoende alternatieve ontvlekkingsmiddelen zijn voor 

de voor- en na-ontvlekking. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Er wordt voorgesteld om het gebruik van oplosmiddelen op basis van chloorhoudende 

koolwaterstoffen te verbieden bij de voor- en na-ontvlekking om de emissies hiervan 

te beperken. 

 Voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van spill kits 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

In de huidige sectorale voorwaarden zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking 

tot de aanwezigheid van spill kits. 

▪ BBT 

Uit de BBT studie blijkt dat spill kits de verspreiding van oplosmiddel tegengaan bij 

accidentele verliezen en de emissies naar de lucht en de bodem hierdoor kunnen 

beperken. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Er wordt voorgesteld om de aanwezigheid van spill kits te verplichten in alle ruimtes 

waar oplosmiddelen aanwezig zijn. Spill kits bestaan minimaal uit adsorberende 

doeken of cilindervormige kussens, solventresistente handschoenen, veiligheidsbril 

en een opvangreservoir. 
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 Voorwaarden gesteld aan de machine 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

VLAREM II, artikel 5.41.2.2, §1 en §2 bevatten voorwaarden voor de machines, met 

name de verplichting om te reinigen met machines van het gesloten type en gebruik 

te maken van bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken, 

oplosmiddelenrecuperatie te maximaliseren en accidentele vrijstelling van 

oplosmiddel te voorkomen. Voor machines die gebruik maken van tetrachlooretheen 

als reinigingsmiddel geldt de bijkomende voorwaarde dat deze machines uitgerust 

moeten zijn met een actief koolfilter. 

▪ BBT 

De huidige sectorale voorwaarden voor machines van het gesloten type, de 

aanwezigheid van een diepkoelsysteem, dubbele waterafscheider, automatische 

afgrendelsysteem, dubbele controle tegen overkoken en het gebruik van een 

regenereerbare filter zijn in overeenstemming met de BBT. Dit geldt tevens voor de 

verplichte aanwezigheid van een interne actief koolfilter voor machines die gebruik 

maken van tetrachlooretheen als reinigingsmiddel. 

De vulstreep werd als BBT geëvalueerd voor bestaande machines. Voor nieuwe 

machines is een automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-

eenheid BBT. Voor het bijvullen van oplosmiddel is het BBT om ofwel gebruik te 

maken van een automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging of gebruik te maken 

van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) waarbij het vat gesloten blijft tot aan de 

machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug 

gesloten wordt. De vulstreep op de laaddeur en de oplosmiddelentanks blijft verplicht. 

Een ecologische filter werd ook al BBT geëvalueerd voor machines die gebruik maken 

van een continue destillatie. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evalutie wordt voorgesteld de sectorale voorwaarden in VLAREM 

als volgt aan te vullen: 

▪ Een verplichting dat nieuwe machines uitgerust moeten zijn met een 

automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid. De 

vulstreep op de laaddeur en oplosmiddelentanks blijft verplicht. 

▪ Een verplichting dat nieuwe machines die uitgerust zijn met een continue 

destillatie eveneens over een ecologische filter (=poederloze regeneerbare 

filter) beschikken in plaats van een regenereerbare filter met poeders. 

▪ Voor deze voorwaarden worden als nieuwe machines beschouwd: machines 

die in gebruik genomen worden na opname van deze bepalingen in VLAREM.  

 Voorwaarden met betrekking tot de PER-concentraties boven pasgelost 

textiel 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

Volgens VLAREM II, artikel 5.41.2.2, §4 mag de concentratie tetrachlooretheen boven 

pasgelost textiel niet meer bedragen dan 240 mg/m³.  

▪ BBT 

Uit de BBT-studie blijkt dat er geen standaardmethode bestaat om de concentratie 

tetrachlooretheen boven pasgelost textiel te meten. Als alternatief voor deze meting 

werd door VITO een methode ontwikkeld voor de bepaling van tetrachlooretheen in 

de drooglucht van de machine op het einde van de droogcyclus (LUC/II/002). Uit de 

beschikbare informatie blijkt dat er nog hoge concentraties aan PER in de trommel 

aanwezig kunnen zijn op het einde van het droogproces. Om deze concentraties te 

beperken is een correcte bepaling van het einde van het droogproces (door gebruik 

van een droogsensor of een interne PER-meting) BBT. In Duitsland wordt de norm 

van 2000 mg/m³ gehanteerd voor de concentratie van PER in de drooglucht alvorens 

de laaddeur ontgrendeld wordt. 
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▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld om de norm voor de concentratie 

tetrachlooretheen boven pasgelost textiel (240 mg/m³) te schrappen en te vervangen 

door volgende voorwaarden voor nieuwe machines:  

▪ Droogsensor of PER-meting verplicht. 

▪ Maximum concentratie (grenswaarde) in de trommel bij het einde van het 

droogproces: 

o PER machine: 2 g PER/m³. 

o Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³. 

▪ Jaarlijkse controle: 

o Droogsensor: jaarlijkse controle grenswaarde conform (LUC/II/002). 

o PER-meting: jaarlijkse kalibratie meettoestel. 

▪ Meetopening in de machine aanwezig bij gebruik van een droogsensor voor 

jaarlijkse controle grenswaarde. 

 

Voor bestaande machines zijn overgangsmaatregelen aangewezen. Op basis van 

overleg met het begeleidingscomité wordt volgende overgangsregeling voorgesteld: 

▪ Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op machines die minder dan 15 jaar 

oud zijn, en die voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden: 

o Uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting; 

o Gelegen zijn in een gebied ander dan een gebied met de bestemming 

“wonen in de ruime zin”; 

o Het lokaal waarin de machine zich bevindt én het lokaal waar de gereinigde 

kleding wordt gestockeerd wordt voldoende geventileerd. De binnenlucht 

moet minstens 5 keer per uur vervangen worden;  

o Door middel van metingen is aangetoond dat aan de grenswaarden is 

voldaan (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve 

oplosmiddelen: 5 g TOC/m³). 

▪ Deze bepalingen gelden 2 jaar na opname in wetgeving. 

 

 

Exploitanten hebben hierdoor volgende opties om aan de voorgestelde voorwaarden 

te voldoen  

Bestaande machines met een droogsensor (of PER-meting): 

▪ Machine is meer dan 15 jaar oud:  

o Machine buiten gebruik stellen al dan niet met vervanging door een 

VLAREM conforme machine of;  

o Machine aanpassen zodat aan de voorwaarden van een VLAREM 

conforme machine is voldaan. 

▪ Machine is minder dan 15 jaar oud:  

o Geen extra maatregelen nodig: machine is vrijgesteld van de 

emissiegrenswaarde, jaarlijkse controle en meetopening en dit zolang 

de machine minder dan 15 jaar oud is. 

 

Bestaande machines zonder een droogsensor of PER-meting: 

▪ Machine is meer dan 15 jaar oud:  

o Machine buiten gebruik stellen al dan niet met vervanging door een 

VLAREM conforme machine of;  

o Machine aanpassen zodat aan de voorwaarden van een VLAREM 

conforme machine is voldaan. 

▪ Machine is minder dan 15 jaar oud en gelegen in een gebied ander dan een 

gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin”:  

o Geen extra maatregelen nodig: machine is vrijgesteld van de 

emissiegrenswaarde, jaarlijkse controle en meetopening en dit zolang 

de machine minder dan 15 jaar oud is. 
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▪ Machine is minder dan 15 jaar, gelegen in een gebied met bestemming “wonen in 

de ruime zin” en machine voldoet aan de grensvoorwaarden van een VLAREM 

conforme machine:  

o Geen bijkomende maatregelen vereist.  

o De bewijslast dat men voldoet aan de grensvoorwaarden en de bijhorende 

kosten zijn ten laste van het droogkuisbedrijf.  

▪ Machine is minder dan 15 jaar, gelegen in een gebied met de bestemming “wonen 

in de ruime zin” en is niet VLAREM conform: de machine mag enkel gebruikt 

worden voor zover het lokaal waarin de machine zich bevindt én het lokaal waar 

de gereinigde kleding wordt gestockeerd voldoende geventileerd wordt. De 

binnenlucht moet minstens 5 keer per uur vervangen worden. Tenzij anders 

vemeld in de omgevingsvergunning, vindt de emissie naar de lucht plaats via een 

schoorsteen die minsten 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de 

woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, 

gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de 

omgevingsvergunning kan een minimum schoorsteenhoogte worden opgelegd. 

 Voorwaarden met betrekking tot het verslag opgesteld door een deskundige 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

VLAREM II, artikel 5.41.2, §4 beschrijft de verplichting om een verslag te laten 

opstellen door een erkend laboratorium om aan te tonen dat voldaan is aan de 

voorwaarden die opgelegd zijn aan PER machines. Dit verslag bevat: 

1° het verslag van een meting waaruit blijkt dat de concentratie aan 

tetrachlooretheen in de lucht, direct boven pas gelost textiel, maximaal 240 mg/m3 

bedraagt; 

2° een attest waarin de conformiteit wordt bevestigd van de machine met de in § 2 

of § 3 bepaalde voorwaarden;  

3° een beschrijving van de voorwaarden die bij de exploitatie nageleefd moeten 

worden zodat de emissiegrenswaarde 240 mg/m3 voor tetrachlooretheen in de lucht, 

direct boven pas gelost textiel, te allen tijde nageleefd zal worden, zodat de emissies 

in de lucht tot een minimum beperkt worden. 

▪ BBT 

Uit de BBT-studie blijkt enerzijds dat zowel PER machines als machines met andere 

oplosmiddelen moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in paragraaf 2 en 3, en 

anderzijds dat een meetmethode ontbreekt voor het meten van de concentratie aan 

tetrachlooretheen boven pas gelost textiel en dat de norm van 240 mg/m³ niet 

haalbaar is als PER-concentratie in de machine op het einde van het droogproces. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld de bestaande verplichting met 

betrekking tot het aantonen van de conformiteit van de machines in 

overeenstemming met de bestaande regelgeving (huidige punt 2° uit het verslag) uit 

te breiden naar alle droogkuismachines en dit aan de hand van een attest afgeleverd 

door de leverancier (i.p.v. door een erkend laboratorium). Als de voorwaarde van de 

concentratie van 240mg/m³ tetrachlooretheen boven pasgelost textiel geschrapt 

wordt, zoals voorgesteld in voorgaande paragraaf, zijn de punten 1° en 3° van het 

verslag niet meer zinvol, en kunnen deze geschrapt worden.  
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 Voorwaarden met betrekking tot het onderhoud en gebruik van de machine 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

VLAREM II, artikel 5.41.2.3 legt een jaarlijkse grondige onderhouds- en controlebeurt 

op, evenals een wekelijkse controle op lekken, en het bijhouden van een logboek.  

▪ BBT 

Uit de BBT-studie blijkt een goed onderhoud een cruciale maatregel is om emissies 

te beperken. Als belangrijkste maatregelen worden het dagelijks reinigen van de 

pluizenfilter en de speldenvanger, het wekelijks reinigen van de waterafscheider en 

de destillatie-eenheid en het regelmatig controleren op lekken aangehaald. 

Voor het bijvullen van oplosmiddel is het BBT om ofwel gebruik te maken van een 

automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging of gebruik te maken van kleine vaten 

(maximaal 10 liter) waarbij het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in 

één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld de bestaande verplichtingen met 

betrekking tot het onderhoud van de machine in elk geval te behouden, en eventueel 

uit te breiden met het dagelijks reinigen van de pluizenfilter en de speldenvanger en 

het wekelijks reinigen van de waterafscheider en de destillatie-eenheid, evenals de 

pH controle van deze laatste. 

Voor het bijvullen van oplosmiddel kan volgende voorwaarde worden opgenomen: 

Het manueel bijvullen van oplosmiddel via de droogtrommel is enkel toegestaan 

indien gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op 

voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer 

geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt.  

 Voorwaarden met betrekking tot de leidingen die tetrachloordampen kunnen 

bevatten 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §2 verplicht dat leidingen die tetrachloordampen kunnen 

bevatten gasdicht moeten uitgevoerd zijn en van een materiaal dat bestand is tegen 

tetrachlooretheendampen. 

▪ BBT 

In de BBT-studie wordt erop gewezen dat er voldoende aandacht moet zijn voor de 

potentiële impact van de alternatieve oplosmiddelen. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld in VLAREM deze paragraaf te 

veralgemenen voor alle oplosmiddelen. 

 Voorwaarden met betrekking tot het omgaan met contactwater 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

In de huidige sectorale voorwaarden zijn geen bepalingen opgenomen over de 

behandeling en de afvoer van contactwater. Perchlooretheen is een gevaarlijke stof 

die is opgenomen in Lijst 1 van Bijlage 2C. Alternatieve oplosmiddelen zijn vaak 

mengsels van stoffen, en bevatten mogelijks ook stoffen die opgenomen zijn in Lijst 

1 van Bijlage 2C. Volgens de VLAREM voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater, 

mag de concentratie in het geloosde afvalwater van dergelijke stoffen niet hoger zijn 

dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen, tenzij anders vermeld in de 

vergunning. Voor PER bedraagt het indelingscriterium gevaarlijke stoffen 10 µg/l. 
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▪ BBT 

In de BBT-studie wordt afvoer naar een erkend verwerker als BBT geselecteerd. Het 

zelf zuiveren van het contactwater werd niet als BBT geselecteerd omdat er 

onvoldoende garanties zijn dat hiermee de lozingsnormen steeds behaald worden. 

Lozing van ongezuiverd of onvoldoende gezuiverd afvalwater is bovendien een 

potentiële bron van bodemverontreiniging. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld in VLAREM een verbod op te leggen 

op het lozen van contactwater. Eventueel kan de optie voorzien worden om hiervan 

in de omgevingsvergunning te kunnen afwijken (zie ook aanbeveling hierover in 

paragraaf 6.1.3). 

 Voorwaarden met betrekking tot de VOS emissies 

▪ Huidige sectorale voorwaarden 

VLAREM II, artikel 5.59 bepaalt de emissiegrenswaarde voor organische 

oplosmiddelen die gebruikt worden in de droogkuissector, namelijk 20 gram 

uitgestoten oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel. Om zelfcontrole 

door de exploitant en controle door de overheid mogelijk te maken moet elke 

exploitant jaarlijks een solventboekhouding opstellen waarin aangetoond wordt dat 

de grenswaarde gerespecteerd wordt. 

▪ BBT 

In de BBT-studie wordt aangegeven dat deze emissiegrenswaarde ruim haalbaar is 

bij moderne, goed onderhouden machines. Veelal ligt het oplosmiddelverbruik van 

deze machines onder de 20 gram per kilogram gereinigd en gedroogd textiel, waarbij 

nog een deel van het oplosmiddel via het slib verdwijnt. 

▪ Aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling sectorale voorwaarden 

Op basis van de BBT-evaluatie wordt voorgesteld de vereenvoudigde 

solventboekhouding aan te passen conform het voorstel in bijlage 3. Bij het gebruik 

van dit model voor solventboekhouding moet ingeval van een beperkt gebruik van 

oplosmiddel (minder dan 20 gram oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd 

textiel) enkel het aantal kilogram gebruikt oplosmiddel als het aantal kilogram 

gereinigd en gedroogd textiel geregistreerd worden. Bij een hoger verbruik is een 

analyse van de hoeveelheid oplosmiddel in het slib noodzakelijk om aan te tonen dat 

aan de emissiegrenswaarde voldaan is. 

 Terminologie en overige aanbevelingen 

▪ Het woord “destillatie-eenheid” gebruiken in plaats van “destillator”; 

▪ Het woord “lekdetector” gebruiken in plaats van “lekzoektoestel”; 

▪ VLAREM II, artikel 5.41.2.6: de afwijkingen van de bepalingen in de eerste twee 

punten van dit artikel zijn sinds 2010 niet meer van toepassing en kunnen 

geschrapt worden. 

6.1.3 Aanbevelingen voor de bijzondere milieuvoorwaarden  

Niet alle BBT lenen zich tot een rechtstreekse vertaling in de sectorale voorwaarden, 

bijvoorbeeld omdat de toepasbaarheid, milieuvoordeel of economische haalbaarheid 

geval per geval moet beoordeeld worden. Het kan echter wel nuttig zijn voor de 

vergunningsverlener om ook rekening te houden met dergelijke BBT maatregelen in de 

vergunning en hier indien nodig bijzondere milieuvoorwaarden voor op te leggen. 

Hieronder lijsten we enkele aandachtspunten voor de bijzondere milieuvoorwaarden op 
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voor droogkuisactiviteiten. Voor de volledige beschrijving en evaluatie van de 

maatregelen verwijzen we naar Hoofdstuk 4 en 5 van deze studie. 

 

 Voorwaarden met betrekking tot het omgaan met contactwater 

In paragraaf 6.1.2 werd voorgesteld om in VLAREM een verbod op te nemen voor het 

lozen van contactwater, maar hiervoor de mogelijkheid te bieden af te wijken in de 

vergunning. Bedrijven die zelf hun contactwater willen zuiveren en vervolgens lozen, 

kunnen hier dan in de vergunning toelating voor krijgen, op voorwaarde dat er voldoende 

garanties zijn dat de concentratie tetrachlooretheen of andere gevaarlijke stoffen in het 

gezuiverde water de van toepassing zijnde lozingsnorm niet overschrijdt. Een 

mogelijkheid hierbij is om periodieke (bv. maandelijkse) staalnames en analyses van het 

gezuiverde contactwater op te leggen.  
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6.2 Aanbevelingen voor ecologiepremie 

6.2.1 Inleiding 

Ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-

investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen 

worden milieu-investeringen en investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie verstaan. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen 

stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. De 

overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke 

investering met zich meebrengt, voor haar rekening. De maatregel kadert in het 

economisch beleid van de Vlaamse regering en speelt een belangrijke rol in de toepassing 

van duurzame bedrijfsprocessen. 

 

Ecologiepremie Plus is een steunregeling voor gestandaardiseerde ecologie-

investeringen. De steunregeling maakt gebruik van een limitatieve technologieënlijst 

(LTL) met een beperkt aantal technologieën die in aanmerking komen voor steun. 

 

De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de 

ecologiepremie wordt bepaald door: 

▪ de aard van de investering (milieu/energie-efficiëntie/hernieuwbare energie); 

▪ de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met 

corresponderende subsidiepercentages; 

▪ de grootte van de onderneming (kmo/GO). 

 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven om één of meerdere van de besproken 

milieuvriendelijke technologieën in aanmerking te laten komen voor deze 

investeringssteun. 

 

Alle relevante en meest actuele informatie over de ecologiepremie is te consulteren via 

de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie. 

6.2.2 Toetsing van milieuvriendelijke technieken aan criteria voor 

ecologiepremie 

Het BBT-kenniscentrum van VITO verleent ondersteuning aan het Agentschap Innoveren 

& Ondernemen bij het opstellen van de limitatieve technologieënlijst. De technologieën 

op deze lijst worden in eerste instantie getoetst aan de basisvoorwaarden, zoals gesteld 

in de Europese milieukaderregeling, en zijn ecologie-investeringen gericht op: 

▪ het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere 

Vlaamse normen van toepassing zijn); voor de aanschaf van nieuwe 

vervoersmiddelen moeten enkel de Europese normen worden overtroffen die in 

werking zijn getreden; 

▪ het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden. 

 

Daarnaast gelden bijkomende voorwaarden: 

▪ de ecologie-investeringen moeten technisch en economisch haalbaar zijn; 

▪ de ecologie-investeringen moet de stand van de techniek, die in de sector van 

toepassing is, overtreffen; 

▪ er gaat (in vergelijking met de stand van de techniek) een betekenisvolle 

investeringskost mee gepaard; 

▪ de technologie heeft een terugverdientijd van meer dan 3 jaar. 
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In het kader van deze BBT-studie wordt onder ‘investeringen die de stand van de techniek 

overtreffen’ begrepen: investeringen in technologieën die beter en duurder zijn dan BBT, 

of investeringen in technologieën die BBT zijn, maar (nog) niet verplicht worden opgelegd 

via doel- of middelvoorschriften in VLAREM of de vergunning.  

 

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de performantie van de technologie 

bepaald op basis van een LCIA (Life Cycle Impact Assessment) methode. Dit is een 

wetenschappelijk onderbouwde en algemeen aanvaarde methode die toelaat de milieu-

impact te berekenen en verder te wegen tot één ecoscore (ReCiPe methode). Enkel de 

meest performante technologieën komen in aanmerking voor ecologiesteun. 

 

De minister bevoegd voor de economie stelt (op voordracht van VITO) de limitatieve 

technologieënlijst vast en kan die lijst aanpassen. De limitatieve technologieënlijst wordt 

doorgaans twee tot drie maal per jaar geactualiseerd. 

6.2.3 Stand van zaken LTL 

Op het moment van het schrijven van deze BBT-studie zijn geen technologieën specifiek 

voor de droogkuissector opgenomen op de LTL. Wel zijn er een aantal algemene 

technologieën die van toepassing kunnen zijn voor een droogkuisbedrijf. 

6.2.4 Aanbevelingen voor LTL 

Op het moment van het schrijven van deze BBT studie zijn er geen voorstellen om nieuwe 

technologieën specifiek voor de droogkuissector op te nemen op de LTL. 
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HOOFDSTUK 7 TECHNIEKEN IN OPKOMST 

In dit hoofdstuk worden een aantal technieken in opkomst besproken die bij de opmaak 

van de BBT-studie werden geïdentificeerd. Technieken in opkomst zijn nieuwe technieken 

voor een industriële activiteit die, als zij commercieel worden ontwikkeld, hetzij een hoger 

algemeen beschermingsniveau voor het milieu hetzij minstens hetzelfde 

beschermingsniveau voor het milieu en grotere kostenbesparingen kunnen opleveren dan 

de beste beschikbare technieken. Het zijn technieken die nog niet op industriële schaal 

worden toegepast, of nog in ontwikkeling zijn, en mogelijk in de toekomst BBT kunnen 

worden. Ook technieken die milieuproblemen aanpakken die nog maar recent onder de 

aandacht zijn gekomen voor een activiteit komen hier aan bod. Daarnaast worden in dit 

hoofdstuk ook aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek en technologische 

ontwikkeling. 

Bij een eventuele herziening van deze BBT-studie in de toekomst, kan onderzocht worden 

of de technieken in opkomst inmiddels BBT zijn geworden, en of verder onderzoek tot 

nieuwe inzichten geleid heeft.  

7.1 Technieken in opkomst 

Volgende technieken in opkomst werden bij de opmaak van de studie geïdentificeerd.  

7.1.1 Reinigen met vloeibare CO2 

 Beschrijving 

Reinigen met vloeibaar CO2 is een relatief nieuwe en duurzame techniek waarmee nog 

volop geëxperimenteerd wordt. 

 

CO2 heeft enkele interessante eigenschappen voor het gebruik als oplosmiddel in 

droogkuisinstallaties. Het is lipofiel en apolair, waardoor vetten en oliën makkelijk te 

verwijderen zijn. Daarnaast heeft CO2 een zeer lage oppervlaktespanning en een lage 

viscositeit en densiteit. Dit geeft volgende voordelen: CO2 kan makkelijk door de vezels 

heen bewegen, geeft geen krimp, tast geen vezels aan en is bijzonder kleurvast. CO2 

heeft echter ook (grote) nadelen. De eigenschappen zorgen ervoor dat vuil heel moeilijk 

kan meebewegen met de solventstroom. Daarnaast tast CO2 weekmakers aan. Textiel 

dat weekmakers bevat (o.a. reflectiestrips, PVC, ...), kan dus niet met CO2 gereinigd 

worden. 

 

Het belangrijkste verschil tussen reinigen met CO2 en andere oplosmiddelen is de 

benodigde druk. CO2-machines werken met een druk van 45-60 bar, waardoor speciale 

uitrusting vereist is (Troynikov et al., 2016). Modernere machines (bv. Tersus®) kunnen 

ook voorzien zijn van een geavanceerd, dubbel afsluitsysteem en een CO2-vat dat lucht 

moet verdringen na het openenen van de trommel. Dat laatste zorgt voor een extra 

verbruik van CO2. De temperatuur is constant, waardoor chemicaliën, mechanische actie 

en tijd de cruciale parameters zijn. Recent is het gelukt om de paramaters zodanig in te 
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stellen dat het vuil meegesleurd wordt door de solventstroom. Dit wordt vervolgens 

opgevangen door een filtersysteem. Het energieverbruik is vergelijkbaar (of zelfs iets 

minder) met dat van een conventionele PER-installatie. Het pompsysteem vraagt meer 

energie, maar er is geen stoom nodig. Ook de tijdsduur van het proces is gelijkaardig. 

Enerzijds moet het toestel het textiel niet drogen, maar anderzijds vraagt het wel enige 

tijd om de druk af te laten. Het is mogelijk dat wijzigingen in de chemie de tijdsduur 

(nog) kan verkleinen.  

 Toepasbaarheid 

De specifieke eigenschappen van CO2 bieden veel mogelijkheden, vooral bij vervuiling 

dat door andere oplosmiddelen moeilijk verwijderd wordt. Zo blijkt CO2 zeer geschikt 

voor het verwijderen van PAK’s, inktvlekken en geuren, en voor het aanbrengen van 

waterafstotende lagen in textiel. Reinigen op grote schaal is niet aangewezen, omdat CO2 

reiniging meestal gekoppeld is aan bleken of natreiniging. CO2 kan kleurpigmenten en 

polaire vlekken in de vezels niet/slecht verwijderen. Daarnaast vraagt elke toepassing 

een aparte machine, aangezien het niet gemakkelijk is om over te schakelen tussen 

verschillende toepassingen. Dit maakt dat CO2-installaties vooral interessant zijn voor 

grote bedrijven die meerdere machines tegelijkertijd kunnen uitbaten. 

 Milieuaspecten 

De beperkte uitstoot van CO2 is door de geringe concentraties onschadelijk. Het gebruikte 

CO2 is tevens een bijproduct van de chemische industrie, waardoor er geen netto 

toename is van de totale CO2-uitstoot en bijgevolg het broeikaseffect. De toegevoegde 

chemicaliën kunnen, net zoals bij de andere oplosmiddelen, een bron zijn van 

luchtverontreinging. Aangezien de samenstelling hiervan niet gekend is, kan hierover 

geen uitspraak gedaan worden.  

 

Tijdens het reinigen met CO2 komt geen afvalwater vrij en is er geen verontreiniging naar 

de bodem (en dus grondwater). Ook de chemicaliën komen niet in contact met water 

en/of de bodem. 

 

Aangezien er geen solventafval is, genereert reinigen met CO2 minder afval dan reinigen 

met andere solventen. Afval en reststoffen ontstaan in de pluizen- en speldenfilters. 

 

Het energieverbruik is vergelijkbaar met het energieverbruik bij PER-machines. Er dient 

niet gedroogd te worden, maar dit wordt gecompenseerd door de energie die nodig is om 

de trommel op druk te brengen (persoonlijke communicatie, 2017).  

 Financiële aspecten 

Reinigingsmachines die werken met CO2 zijn heel wat duurder dan PER-machines. Het 

werken onder hoge druk vraagt specifieke materialen. 

7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek en technologische 

ontwikkeling 

 

In dit onderdeel worden suggesties gedaan voor verder onderzoek en technologische 

ontwikkeling. Dit gebeurt volgens 2 sporen: 

▪ aanbevelingen voor het verbeteren van de beschikbare informatie en kennis; 
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▪ aanbevelingen voor de ontwikkeling van nieuwe milieutechnieken. 

7.2.1 Aanbevelingen voor verbetering van huidige kennis 

Bij het opstellen van de BBT-studie werden een aantal hiaten in de beschikbare 

kennis/informatie opgemerkt, zowel met betrekking tot de milieu-impact van de moderne 

reinigingsmachines als met betrekking tot de beschikbare milieuvriendelijke technieken. 

Verder onderzoek op deze domeinen is aanbevolen om deze hiaten weg te werken: 

▪ Impact van de alternatieve solventen, ook op lange termijn 

▪ Cijfers met betrekking tot de emissies van de huidige reinigingsmachines 

▪ Informatie met betrekking tot de juiste werking van het Duits systeem 

7.2.2 Aanbevelingen voor ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke 

technieken 

Bij het opstellen van de BBT-studie werden geen directe noden vastgesteld voor de 

ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke technieken. 
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BIJLAGE 2: TECHNISCHE FICHES 

In deze bijlage worden de technische fiches weergegeven van de beschikbare 

milieuvriendelijke technieken die in hoofdstuk 4 opgesomd werden. Enkel voor de 

technieken waarvoor het zinvol was, werd een technische fiche gemaakt. 

 

In de technische fiches wordt volgende informatie weergegeven: 

 

▪ Beschrijving maatregel: 

▪ Proces/deelproces, waarop de beschikbare milieuvriendelijke techniek betrekking 

heeft; 

▪ Beschrijving van de techniek; 

▪ Aard van de techniek: 'end-of-pipe'-maatregelen, preventie door toepassing van 

andere grond- en hulpstoffen, preventie door technologieverandering, preventie door 

aanpassing procesuitvoering, …; 

▪ Milieuvoordeel: de opbrengst die de techniek oplevert voor het milieu; 

▪ Financiële aspecten: investeringskosten, werkingskosten, rendabiliteit, …; 

▪ Overige aspecten: bijvoorbeeld veiligheid, positieve of negatieve invloeden op de 

werkomstandigheden, …; 

▪ Opmerkingen 

▪ Afbeelding. 

 

Indien voor bepaalde punten geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld voor de overige 

aspecten of aanvullende informatie, dan zijn deze weggelaten.  

 

Overzicht van de technische fiches 

 

Technische Fiche 1: Reinigen met PER 

Technische Fiche 2: Reinigen met GreenEarth® 

Technische Fiche 3: Reinigen met (mengsels van) koolwaterstoffen 

Technische Fiche 4: Reinigen met SolvonK4®  
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 Beschrijving 

Tetrachlooretheen (C2Cl4), ook bekend als perchloorethyleen of kortweg PER, is een 

kleurloos en niet-brandbaar oplosmiddel. Het is reeds jarenlang het meest gebruikte 

oplosmiddel binnen de commerciële droogkuis, maar kan ook gebruikt worden voor het 

ontvetten van metalen of als oplosmiddel voor de ontzwaveling van steenkool. 

 

 
 

Figuur 16: Chemische structuur PER 

 

Het oplosmiddel is relatief inert en is met een kookpunt van 121 °C veel stabieler dan 

andere oplosmiddelen. Daarnaast heeft PER een sterk reinigend vermogen en zijn de 

droogtijden beperkt door de hoge vluchtigheid. Dit verklaart in grote mate de populariteit 

van het oplosmiddel in droogkuisactiviteiten. De niet geringe impact op gezondheid en 

milieu zorgt echter de laatste jaren voor een stijgende bezorgdheid, waardoor 

verschillende droogkuisbedrijven overschakelen naar alternatieve, minder schadelijke 

oplosmiddelen. 

 Toepasbaarheid 

Een PER-reinigingsmachine is van het volledig gesloten type en voorzien van een 

diepkoelsysteem en actiefkoolfilter, een dubbele waterafscheider (in serie), een 

automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, een spelden- en pluizenvanger, een 

vulstreep op de laaddeur, oplosmiddelentanks en destillatie-eenheid, een dubbele 

controle tegen overkoken van de destillatieketel en een regenereerbare filter. 

 

Ook vandaag zijn de meeste droogkuisbedrijven uitgerust met PER-machines. Ondanks 

de gekende problematiek, zijn lang niet alle droogkuisbedrijven geneigd om over te 

schakelen naar machines die werken met alternatieve oplosmiddelen (zie o.a. Hoofdstuk 

4.3.5). Veel van de EU-landen hebben strenge eisen voor het gebruik van PER bij 

chemisch reinigen, maar geen van de EU-lidstaten heeft het gebruik van PER bij chemisch 

reinigen verboden. Een goede naleving van de bestaande regelgeving wordt beschouwd 

als voldoende garantie voor een veilige bediening van de machine en voor de 

bescherming van mens en milieu.  

 Milieuaspecten 

 

PER heeft een hoge dampspanning en is zwaarder dan water, waardoor het zich makkelijk 

verspreid naar lucht, bodem en water. Dit kan -gezien de persistente en toxische 

eigenschappen van PER- leiden tot catastrofale en moeilijk te behandelen 

bodemvervuiling. Veel droogkuisbedrijven kampen vandaag met historische vervuiling 
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van de bodem. Reeds in 2001 bleek 75% van de droogkuisbedrijven in de Verenigde 

Staten te maken te hebben met een vervuilde bodem. (Schmidt et al., 2001).  

 

Doorheen de jaren zijn verschillende studies uitgevoerd die een bewijs trachten te leveren 

van de carcinogeniteit van perchloorethyleen. Vooralsnog is er geen heldere consensus 

daaromtrent. Recent onderzoek in Zweden heeft uitgewezen dat over een periode van 

meer dan twintig jaar geen aantoonbaar verband bestaat tussen blootstelling aan PER en 

daaruit voortvloeiende kankergevallen bij ca. 10.000 werknemers in de 

textielreinigingssector. Een andere, oudere studie (Blair et al., 1990) toonde dan weer 

aan dat het sterftecijfer (door kanker) hoger ligt bij werknemers van droogkuisbedrijven. 

Ook epidemiologische studies die aantoonden dat PER carcinogene eigenschappen 

vertoont (Guyton et al., 2014). Volgens Elbaz et al. (2016) bestaat er eveneens een 

verband tussen blootstelling aan PER en een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson. 

 

Omwille van bovenstaande eigenschappen moet afval van PER steeds met grote zorg en 

aandacht behandeld worden. Dergelijk afval wordt steeds beschouwd als gevaarlijk afval 

en dient opgehaald te worden door een erkend verwerker. 

 

PER heeft een licht etherische geur die vanaf een concentratie van 5 ppm herkenbaar is. 

 Financiële aspecten 

Geen gegevens van leveranciers ontvangen. 
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 Beschrijving 

GreenEarth® is een oplosmiddel op basis van decamethylcyclopentasiloxaan 

(C10H30O5Si5). Decamethylcyclopentasiloxaan, kortweg D5, is een siloxaan dat 

voornamelijk wordt gebruikt als additief aan oplosmiddelen (waaronder GreenEarth®) en 

producten voor persoonlijke verzorging en cosmetica, of als tussenproduct in de 

wijdverspreide productie van industriële producten en consumentengoederen (Franzen 

et al., 2016). 

 

 

Figuur 17: Chemische structuur D5 (Bron: http://www.sisib.com, 2018) 

 Toepasbaarheid 

GreenEarth® is het meest geschikt voor gebruik in droogkuismachines die werken met 

koolwaterstoffen en multisolvent machines. Het is ook mogelijk om PER-machines te 

gebruiken, maar dit wordt niet aanbevolen door de producenten/leveranciers, aangezien 

heel wat onderdelen vervangen of toegevoegd moeten worden (California Environmental 

Protection Agency, 2006). 

 

Het oplosmiddel scoort in vergelijking met PER minder op vlak van 

reinigingsperformantie. Zeker voor apolaire vlekken blijkt het oplosmiddel vaak niet 

krachtig genoeg. 

 

Volgens GreenEarth® Cleaning werd tot 2017 wereldwijd meer dan 270 miljoen kilogram 

textiel gereinigd door zo’n 6000 bedrijven in meer dan 40 landen (website GreenEarth 

Cleaning, 2017). In Vlaanderen wordt GreenEarth® toegepast sinds 2009. 

 Milieuaspecten 

Decamethylcyclopentasiloxaan (D5) heeft een lage oppervlaktespanning en hoge 

vluchtigheid, maar is geen vluchtige organische stof (VOS). Contact met de huid en 

inademing zijn daarom de voornaamste vormen van blootstelling aan de mens. Uit 

verschillende (en langdurige) testen op vrouwelijke ratten werd een zwaardere lever en 

een (lichtjes) hogere kans op baarmoederkanker (Dekant et al., 2016) en klierkanker 

(Young et al., 2016; Jean et al., 2016) vastgesteld. Door de hoge vluchtigheid lijkt dit 

echter onwaarschijnlijk voor mensen die ermee in contact komen in productieruimtes. 

Dat blijkt ook uit een globale beoordeling van de gezondheidsrisico’s van D5 (Franzen et 

al., 2016). 
 

In water vertoont D5 een lage oplosbaarheid. Doordat de relatieve dichtheid net iets lager 

is dan die van water (nl. 0,958) zal het bij lozing eerst een film vormen aan de 

http://www.sisib.com/
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oppervlakte van het water, om vervolgens snel te verdampen. In één studie (California 

Environmental Protection Agency, 2006) kon geen aquatische toxiciteit aangetoond 

worden op verschillende organismen op verschillende trofische niveaus (forel, watervlo 

en algen). Een andere studie (Wang et al., 2013) wijst wel op aanwezigheid van D5 in 

sommige soorten binnen het aquatisch milieu. De metaalconcentraties in GreenEarth®-

contactwater zijn een aandachtspunt (IRTA, 2005), maar blijken minder te zijn dan bij 

het gebruik van glycolether en koolwaterstoffen.  

 

Mocht D5 in de bodem terechtkomen, dan ontbindt het tot (onschadelijke) 

koolstofdioxides, siliciumdioxides en water. 

 

De hoeveelheid afval die bij gebruik van GreenEarth® geproduceerd wordt, verschilt 

weinig van de hoeveelheid afval die PER-machines opleveren. Dergelijk afval dient 

eveneens opgehaald te worden door een erkend verwerker. 

 Financiële aspecten 

 

Voor GreenEarth® dient een jaarlijkse licentie gekocht te worden, wat mogelijk het 

beperkte gebruik in Vlaanderen verklaart. 

 

Rekening houdend met de kostprijs van het toestel, de duur van een cyclus (en dus de 

capaciteit van het toestel), energieverbruik, verbruik van oplosmiddel en 

reinigingsversterker, kunnen we stellen dat de totale kostprijs van GreenEarth®-reiniging 

in dezelfde grootteorde ligt als PER-reiniging. 
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 Beschrijving 

De eerste oplosmiddelen (bv. Stoddard solvent) die werden ingezet voor droogkuis waren 

koolwaterstoffen zoals kerosine, terpentijn en benzine. Gaandeweg de 20e eeuw werden 

ze door hun onbetrouwbaarheid vervangen door PER. Toen de bezorgdheid rond PER 

sterk toenam, werden verbeterde mengsels van koolwaterstoffen (hoger vlampunt) 

opnieuw ingezet. Tot op vandaag zijn ze een populair oplosmiddel voor 

droogkuisactiviteiten, al dan niet in combinatie met andere oplosmiddelen. 

 

De gebruikte koolwaterstoffen in de commerciële mengsels zijn iso- en n-paraffines (C10-

C13) die vrijgemaakt zijn van aromaten (benzeen, tolueen, xyleen). Tegenwoordig 

worden de koolwaterstoffen ook gemengd met andere solventen, zoals bijvoorbeeld 

alcoholen (bv. Sensene®) en glycolethers (bv. HiGlo®).  

 Toepasbaarheid 

De intrinsieke reinigingscapaciteiten van koolwaterstoffen zijn minder dan die van PER. 

Het is niet mogelijk om PER voor alle soorten textiel en voor alle soorten vervuiling te 

vervangen door koolwaterstoffen. Anderzijds hebben niet alle soorten textiel (en 

vervuiling) de sterke reinigingskracht van PER nodig, wat de vezels meer belast. 

 

Door het vlampunt (55-65 °C) vragen (mengsels van) koolwaterstoffen een aangepaste 

machine met de nodige veiligheidsvoorzieningen. Temperatuur- en concentratiecontroles 

zorgen ervoor dat er niet gewerkt wordt binnen de ontploffingsgrenzen. Een extra 

mogelijkheid is de injectie van (inert) stikstofgas en werken onder een vacuüm. Andere 

verschillen met een PER-reinigingsmachine zijn: 

▪ Zwaardere centrifuge  

▪ Ander type waterafscheider (koolwaterstoffen zijn lichter dan water)  

▪ Geen interne actief koolfilter aanwezig (KWS zijn minder vluchtig dan PER en 

bijgevolg heeft een interne actief koolfilter geen of een beperkte meerwaarde.  

 

Solventmengsels kunnen aanleiding geven tot problemen op (langere) termijn. Bij 

sommige mengsels kunnen de actieve bestanddelen uit de mengsels gedestilleerd 

worden, waardoor het reinigend vermogen achteruit gaat. Andere mengsels vertonen 

dan weer een hogere affiniteit met water, waardoor grote hoeveelheden met het 

contactwater verloren gaan en er dus meer oplosmiddel verbruikt wordt. Tenslotte zijn 

veel (relatief) nieuwe mengsels van oplosmiddelen (bv. HiGlo® en Sensene®), zodat de 

effecten op langere termijn (nog) onvoldoende gekend zijn (TURI, 2012; persoonlijke 

communicatie, 2017). 

 Milieuaspecten 

Koolwaterstoffen behoren tot de vluchtige organische stoffen (VOS), maar hebben een 

lagere dampspanning en soortelijk gewicht (lager dan water) in vergelijking met PER, 

waardoor verspreiding naar bodem, water en lucht eerder beperkt is. Let wel: 

koolwaterstoffen zijn toxisch voor aquatisch milieu en vertonen een hoge persistentie in 
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de bodem (TURI, 2012). Ze dienen dus met de nodige voorzorgsmaatregelen behandeld 

te worden. 

 

Dierenproeven toonden aan dat koolwaterstoffen een potentiële bedreiging kunnen 

vormen voor de nieren. Hogere concentraties kunnen leiden tot misselijkheid, hoofdpijn 

en braken. Om irritatie van ogen en huid te beperken, dienen ze beschermd te worden 

(TURI, 2012). Glycolethers in mengsels kunnen toxische en carcinogene eigenschappen 

vertonen (Hesari et al., 2014). 

 

Koolwaterstoffen hebben de neiging tot sterke bacteriële groei. Het is daarom sterk 

aangewezen om het systeem vrij te houden van water en regelmatig de pH te 

controleren.  

 

Afval afkomstig van reiniging met (mengsels van) koolwaterstoffen moet opgehaald 

worden door een erkend verwerker. 

 Financiële aspecten 

Enkele jaren geleden was er nog een relatief grote kloof tussen de kostprijs van PER-

machines en KWS-machines (factor 2). Tegenwoordig is die beperkt. De moderne 

multisolvent machines liggen binnen de prijsklasse van PER-machines. 

 Bronnen 
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 Beschrijving 

SolvonK4® (Kreussler) is een halogeenvrij oplosmiddel dat voor >99% uit 

dibutoxymethaan (DBM; C9H20O2) bestaat en sinds 2010 op de markt is. 

 

 

Figuur 18: Dibutoxymethaan (Bron: Kreussler) 

 

Dibutoxymethaan bezit zowel lipofiele als hydrofiele eigenschappen, waardoor het door 

water gebonden vuil kan oplossen en adsorberen. Naast een goed reinigend vermogen 

geeft SolvonK4® een geringe vezelslijtage en krimp/kreuk. Verder is SolvonK4® 

biologisch afbreekbaar.  

 Toepasbaarheid 

SolvonK4® wordt vooral gebruikt in multisolvent machines en, na aanpassing van de 

destillatievoorwaarden, het droogproces en de machineparameters, ook in KWS-

machines. Een PER-machine ombouwen is mogelijk, maar wordt niet wenselijk geacht.  

 

Volgens Kreussler (2017) werken reeds duizenden droogkuisbedrijven en -machines met 

het solvent, verspreid over meer dan 20 landen en 6 continenten. 

SolvonK4® heeft een vlampunt van 62 °C, waardoor de nodige voorzorgsmaatregelen 

moeten getroffen worden op het vlak van brandpreventie.  

 Milieuaspecten 

Aangezien SolvonK4® vrij nieuw is, zijn milieueffecten nog relatief onbekend (vooral op 

langere termijn). Acute ecotoxiciteitstesten tonen aan dat SolvonK4 nadelige effecten 

kan hebben op waterorganismen (Whittaker, 2013; Ceballo et al. 2016), maar wel bij 

hogere concentraties dan PER. Ook voor SolvonK4® moeten de nodige maatregelen 

getroffen worden om verspreiding naar water te voorkomen. 

 

SolvonK4® kan irritant zijn voor de huid. De emissies naar lucht zijn eerder beperkt, 

aangezien dibutoxymethaan veel minder vluchtig is dan PER (lagere dampspanning). De 

hoogste concentraties aan SolvonK4 komen vrij bij het laden en lossen van textiel. 

Inademing en dermale blootstelling aan dibutoxymethaan werden gedocumenteerd 

(Ceballos et al., 2015) Daaruit bleken slechts beperkte concentraties aan 

dibutoxymethaan en formaldehyde in de droogkuisruimtes. Emissies van SolvonK4® 

vormen bijgevolg geen acuut gevaar.  

 

Bij correct gebruik en gepaste afvalverwerking zijn emissies naar de bodem 

verwaarloosbaar. Mogelijke bodemverontreiniging wordt veroorzaakt door het lozen van 
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contactwater met een te hoge concentratie aan SolvonK4® en lekkende rioleringsbuizen. 

Eens in de bodem vertoont SolvonK4® een lagere affiniteit dan PER. 

 

Het vaste afval en het destillatieresidu worden als gevaarlijk afval beschouwd en dient 

opgehaald te worden door een erkend verwerker. 

 

SolvonK4® heeft een specifieke, scherpe geur die niet door iedereen als aangenaam 

ervaren wordt. 

 Financiële aspecten 

 

Geen informatie van leveranciers ontvangen. 

 Bronnen 

Ceballos, D., Roberts, J., Whittaker, S., Lee, E.G., Gong, W. 2015. Evaluation of 

Occupational Exposures at Drycleaning Shops Using SolvonK4 and DF-2000. U.S. 

Department of Health and Human Services. 

 

Ceballos, D., Whittaker, S., Lee, E.G., Roberts, J., Streicher, R., Nourian, F., Gong, W. 

2016. Occupational exposures to new dry cleaning solvents: High-flashpoint 

hydrocarbons and butylal. J Occup Environ Hyg. 2016 Oct 2; 13(10). p. 759–769. 

 

LHWMP: Evaluation of SolvonK4™ in an Acute Fish Toxicity Test, by S. G. Whittaker. Final 

report LHWMP_0185. Local Hazardous Waste Management Program in King County, 

Seattle, Washington, 2013. 
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BIJLAGE 3: SOLVENTBOEKHOUDING 

Aangezien de hoeveelheid oplosmiddel dat afgevoerd wordt met het slib niet per bedrijf 

gekend is, wordt er momenteel gewerkt met default waardes die in mindering gebracht 

mogen worden van de solventverbruiken om de emissies naar de lucht te bepalen. 

Enerzijds verwijzen deze default waarden naar cijfers die mogelijks niet meer relevant 

zijn voor de huidige moderne machines en anderzijds zijn er ook grote verschillen waar 

te nemen tussen verschillende droogkuisbedrijven. Door het gebruik van deze default 

waarden, krijgen sommige bedrijven zelfs een negatieve solventboekhouding. Om dit te 

vermijden en een correct beeld per droogkuisbedrijf te krijgen of aan de 

emissiegrenswaarden wordt voldaan, wordt voorgesteld om de solventboekhouding aan 

te passen en op te splitsen in 2 delen. Deel 1 betreft de bepaling van het aantal gram 

verbruikt oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel. Indien deze waarde 

reeds lager is dan de emissiegrenswaarde (20 gram per kilogram gereinigd en gedroogd 

textiel) is het niet nodig om deel 2 in te vullen aangezien de emissies naar de lucht 

sowieso lager zijn dan het verbruik gezien er ook een deel van het gebruikte oplosmiddel 

via het slib wordt afgevoerd. Indien het verbruik hoger is dan 20 gram per kilogram 

gereinigd en gedroogd textiel, zal de hoeveelheid oplosmiddel in het slib in rekening 

gebracht moeten worden. Dit kan door middel van een default waarde of een bijkomende 

meting van de hoeveelheid oplosmiddel in het slib, om een realistische waarde hiervan 

in mindering te brengen. (Deel 2). Een potentieel probleem bij deze laatste methode is 

het feit dat de berekeningen gebeuren op basis van de reeds afgevoerde hoeveelheden 

slib en de meting gebeurt in het huidige slib. 

Een voorstel tot template is toegevoegd onder de omschrijving. 

Deel 1: Berekening solventverbruik 

1. Bepaling hoeveelheid gereinigd textiel 

Voor de bepaling van de hoeveelheid gereinigd en gedroogd textiel, zijn volgende 

methodes toegelaten 

▪ Wegen van alle te reinigen textiel 

▪ Werken met een gemiddelde lading per wasbeurt vermenigvuldigd met het 

aantal cycli. Voor de berekening van de gemiddelde lading per wasbeurt zijn 

volgende twee opties mogelijk: 

o Jaarlijks gedurende 2 aparte periodes van 1 week alle textiel wegen en 

een gemiddelde lading per wasbeurt berekenen 

o werken met een default gemiddelde lading welke gelijk is aan 80% 

(Bron: persoonlijke communicatie bedrijfsbezoeken, 2017) van de 

totale capaciteit van de machine. 

 

2. Bepaling hoeveelheid oplosmiddel 

Voor de bepaling van de hoeveelheid verbruikte oplosmiddelen zijn volgende 

methodes toegelaten 

▪ Op basis van de bijgevulde hoeveelheden en verschil in volume in de machine 

bij begin en einde van het jaar 

▪ Op basis van de aangekochte hoeveelheden oplosmiddel (facturen van de 

leveranciers) en het verschil in stock tussen begin en eindperiode  

 

3. Berekening solventverbruik 

 

Solventverbruik (g/kg) = 
ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑜𝑝𝑙𝑜𝑠𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 (𝑘𝑔) 𝑋 1000 

ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔𝑑 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑒𝑙 (𝑘𝑔)
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Indien het verbruik aan oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd textiel lager is 

dan 20 gram, zijn er geen bijkomende gegevens vereist gezien met zekerheid aan de 

emissiegrenswaarden voldaan is. Indien dit cijfer hoger is dan 20, moet deel 2 ook 

ingevuld worden. 

 

Deel 2: Bepaling van specifieke solvent emissies 

Indien het solventverbruik hoger is dan 20 gram per kilogram gereinigd en gedroogd 

textiel moet de hoeveelheid oplosmiddel in het slib in rekening gebracht worden om te 

bepalen of aan de emissiegrenswaarde van de RIE voldaan is. Voor het in rekening 

brengen van de hoeveelheid oplosmiddel in het slib zijn volgende twee methodes 

toegelaten:  

1. Gebruik maken van een default waarde 

Gebaseerd op de studie van INERIS (2011) en het protocal van Götenborg (Economic 

and Social Council, 2015) wordt een defaultwaarde van 5 gram per kilogram gereinigd 

en gedroogd textiel voorgesteld. 

2. Bepaling hoeveelheid afgevoerd oplosmiddel via het solventhoudend afval. 

Voor de bepaling van de hoeveelheid afgevoerd oplosmiddel via het solventhoudend 

afval moet een meting van het oplosmiddel in het solventhoudend afval plaatsvinden 

om een gewichtspercentage te bepalen. Deze meting moet op geregelde tijdstippen 

herhaald worden. De frequentie van de meting kan verminderen als blijkt dat er 

weinig variatie op de metingen zit in de loop van de tijd. Daarnaast moet de 

hoeveelheid solventhoudend afval nauwkeurig geregistreerd worden. Belangrijk 

hierbij is dat het slib minstens 1 keer per jaar wordt opgehaald en dat de periode van 

PER verbruik overeenstemt met de periode van het afgevoerde slib. 

Voor de bepaling van de hoeveelheid oplosmiddel in het slib moet beroep gedaan 

worden op een erkend laboratorium. Echter enkel PER is opgenomen in een officiële 

methode voor analyse van slib (CMA/3/E, vluchtige verbindingen met headspace). 

Voor de overige oplosmiddelen zal eerst op basis van de samenstelling een de juiste 

methode of combinatie van methodes bepaald moeten worden.  

De prijs is afhankelijk van de toegepaste techniek en van het aantal stalen, voor een 

reeks van bv. 10 stalen moet je rekenen op ongeveer 250 euro per staal. 
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Voorstel Template 

Deel 1: berekening solventverbruik 

1. Bepaling hoeveelheid gereinigd textiel 

 

Op basis van gewogen textiel: 

Datum Hoeveelheid (kg) 

Januari  

Februari  

Maart  

April  

Mei  

Juni  

Juli  

Augustus  

September  

Oktober  

November  

December  

Totale hoeveelheid 

gereinigd textiel 

(kg) 

A 

 

A=de som van het gereinigd textiel van al de maanden 

 

Op basis van aantal cycli 

Datum Aantal cycli 

Januari  

Februari  

Maart  

April  

Mei  

Juni  

Juli  

Augustus  

September  

Oktober  

November  

December  

Totaal aantal cycli  

Totale hoeveelheid 

gereinigd textiel 

(kg) 

A 

 

A= totaal aantal cycli x gemiddelde beladingsgraad (kg) 

 

2. Bepaling hoeveelheid oplosmiddel 

 

  



BIJLAGE 3: SOLVENTBOEKHOUDING 

 

138                                                                                                                  

Op basis van de aangevulde hoeveelheden: 

Datum Hoeveelheid (l) Hoeveelheid (kg) 

Januari   

Februari   

Maart   

April   

Mei   

Juni   

Juli   

Augustus   

September   

Oktober   

November   

December   

Totale 

hoeveelheid 

verbruikt 

oplosmiddel 

(kg) 

 
B 

 

B=de som van het verbruikte oplosmiddel van al de maanden.  

Indien het aantal liters is opgegeven moet deze nog omgerekend worden naar kilogram 

volgens de dichtheid van het gebruikte oplosmiddel. 

 

Op basis van de aangekochte hoeveelheden 

Datum Hoeveelheid (l) Hoeveelheid (kg) 

Aankoop 1   

Aankoop 2   

Aankoop 3   

…   

Stock begin   

Stock einde   

Totale 

hoeveelheid 

verbruikt 

oplosmiddel 

(kg) 

 
B 

 

B= de som van alle aankopen + stock begin – stock einde. 

Indien het aantal liters is opgegeven moet deze nog omgerekend worden naar kilogram 

volgens de dichtheid van het gebruikte oplosmiddel. 

 

3. Berekening solventverbruik 

 

Solventverbruik per kilogram gereinigd en gedroogd textiel =B/A 

 

Indien het solventverbruik groter is dan 20 g/kg gereinigd en gedroogd textiel, vul deel 

2 in. 
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Deel 2: bepaling van de specifieke solvent emissies 

Op basis van defaultwaarde: 

 

Solvent emissies = solventverbruik – defaultwaarde (alles uitgedrukt in kg/kg gereinigd 

en gedroogd textiel) 

 

Op basis van meting van het oplosmiddel in het slib 

 

Solvent in het slib= gemeten waarde (procent oplosmiddel in het slib) x jaarlijkse 

hoeveelheid slib (kg) / aantal kilogram gereinigd textiel  

 

Solvent emissies = solventverbruik – solvent in het slib (alles uitgedrukt in kg/kg 

gereinigd en gedroogd textiel)) 
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BIJLAGE 4: FINALE OPMERKINGEN 

Dit rapport komt overeen met wat het BBT-kenniscentrum op dit moment als de BBT en 

de daaraan gekoppelde aangewezen aanbevelingen beschouwt. De conclusies van de 

BBT-studie zijn mede het resultaat van overleg in het begeleidingscomité maar binden 

de leden van het begeleidingscomité niet.  

 

Deze bijlage geeft de opmerkingen of afwijkende standpunten die leden van het 

begeleidingcomité en de stuurgroep namens hun organisatie formuleerden op het 

voorstel van eindrapport. Volgens de procedure die binnen het BBT-kenniscentrum van 

VITO gevolgd wordt voor het uitvoeren van BBT-studies, worden deze opmerkingen of 

afwijkende standpunten niet meer verwerkt in de tekst (tenzij het kleine tekstuele 

correcties betreft), maar opgenomen in deze bijlage. In de betrokken hoofdstukken wordt 

door middel van voetnoten verwezen naar deze bijlage. 

 

Er werden geen opmerkingen ontvangen op het voorstel van het eindrapport, noch vanuit 

het begeleidingscomité noch vanuit de stuurgroep. 

 


