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NMVOS : 

Niet Methaan Vluchtige Organische Stoffen

•Vorming van ozon (zomersmog)
• Ademhalingsproblemen
• Economische schade

•Soms schadelijk voor de gezondheid 

    (bvb. benzeen)

•Soms broeikasgassen

•Verlies van grondstoffen
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LDAR

•Leak Detection And Repair

•Meten en beheersen van fugitieve NMVOS emissies

•Sinds 2009 in de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM

•Studie evaluatie in 2013/2014

•Wetgeving in 2019 aangepast

•Te raadplegen via  https://navigator.emis.vito.be/
• Afdeling 4.4.6 in VLAREM II
• Bijlage 4.4.6 in VLAREM II - bijlagen
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Enkele studieresultaten
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Wanneer LDAR toepassen
•Alle VLAREM-vergunningsplichtige installaties voor zover:

• Apparaten in contact zijn met productiestromen die VOS 
bevatten

• De theoretische berekende emissie hoger ligt dan 10 ton 
VOS (of 2 ton in geval van risicostoffen)

•Uitgezonderd “technisch dichte apparaten”
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Technisch dichte apparaten
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Theoretisch berekenende emissie
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G = Gasvormige productstromen 
met meer dan 10vol% VOS 

LL = Vloeibare productstromen met 
meer dan 20gew% VOS 

VOS = dampspanning > 0,03 kPa bij 
20°C



Meetprogramma
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• Meetcampagne gespreid over maximaal 1 jaar
• Controle met IR-camera (s-LDAR) 

of met “klassiek” LDAR (k-LDAR)
• Door wie?

• Erkend labo 
• Exploitant: goedgekeurde methode door erkend labo

•  3 methodes
• Methode 1: elke 30 maanden
• Methode 2: i.f.v. geplande stops
• “light” programma



Meetprogramma
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Invenataris
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• Meetwaarde > registratiecriterium (9 ppm)
• Of detectie met camera
• Binnen de twee maanden in inventaris

• ID apparaat
• Naam product
• Beschrijving Productstroom
• Datum en resultaten van metingen
• Datum herstelling en datum controle herstelling



Methode 1
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• Alternerend s-LDAR en k-LDAR
• Alle bereikbare punten worden in één campagne gemeten
• Periode tussen twee campagnes < 30 maand
• Elk jaar worden alle veiligheidskleppen, pompen, 

compressoren, roerwerken en monsternamepunten 
gecontroleerd

• 5 jaarlijkse cyclus: 200% van de apparaten gemeten of 40% 
per jaar. (s-LDAR + k-LDAR)



Methode 2
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• Enkel mogelijk bij 8 jaarlijks TA of hogere TA-frequentie
• 24 maand vóór TA controle met s-LDAR (alle punten)
• 18 maand na TA controle met k-LDAR (alle bereikbare punten)
• Elk jaar worden alle veiligheidskleppen, pompen, compressoren, 

roerwerken en monsternamepunten gecontroleerd
• Periode tussen twee TA > 72 maand: extra controle inplannen (alle 

bereikbare punten)

• 4-jaarlijks TA: 200%/cyclus of 50%/jaar (s-LDAR + k-LDAR)
• 5-jaarlijks TA: 200%/cyclus of 40%/jaar (s-LDAR + k-LDAR)
• 6-jaarlijks TA: 200%/cyclus of 33%/jaar (s-LDAR + k-LDAR)
• 7-jaarlijks TA: 300%/cyclus of 43%/jaar (s-LDAR + k-LDAR)
• 8-jaarlijks TA: 300%/cyclus of 38%/jaar  (s-LDAR + k-LDAR)



“Light” programma
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• Voorwaarde: als bij 100% meting met k-LDAR
• Minder dan 0,04% apparaten > herstelcriterium
• geen apparaten type 1 > herstelcriterium
• geen apparaten > 100.000 ppm

• 5 jaarlijks controle met s-LDAR
• Methode 3 => methode 1 of 2 van zodra 

• Meer dan 0,04%  apparaten > herstelcriterium
• Apparaten type 1 > herstelcriterium

• 5 jaarlijks cyclus: 100% of 20% per jaar met s-LDAR



Doelgroep “Light” Programma

Methode 3

Database: 1.250.000 apparaten van 89 sites
- 87% bereikbaar met k-LDAR
- 0,23% hoger dan herstelcriterium
- 36 van de 89 sites < 0,04% hoger dan herstelcriterium



Herstellingen
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• k-LDAR: vanaf herstelcriterium: 1000 ppm / 10.000 ppm
• s-LDAR: vanaf detectie met IR-camera

• Periode
• 1 maand na detectie
• 3 maand indien vervanging nodig is
• Indien 1 of 3 maand niet mogelijk => opnemen in lijst met 

te herstellen apparaten

• Controle herstelling
• Binnen de 2 maand na herstelling
• Indien controle binnen de 2 weken, aanvullend binnen de 

12 maanden controleren



Rapportering
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• Jaarlijks vóór 14 maart
• Rapportering vorige kalenderjaar
• Per productie-eenheid
• Als bijlage aan IMJV (indien IMJV-plichtig)
• Video-opnames van alle nog te herstellen apparaten én 

controle van de herstelling ter beschikking houden van 
toezichthouders  



Sjabloon rapportering

14/09/2022 21


