ABATAN NV

Ropsy
Chaudronstraat 24

Categorieën van
activiteiten IED bijlagen 1 & 7

Code IEDbijlage 1 & 7

Hoofdstuk van
de richtlijn IED

ACTIVITEIT

ADRES

ONDERNEMING

IED-Ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II

6.4.a

II

4.5

De fabricage van farmaceutische producten met inbegrip
van tussenproducten.

II

2.6

Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door
middel van een elektrolytisch of chemisch procedé,
wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden
meer dan 30 m3 bedraagt

Slachthuizen

De exploitatie van slachthuizen met een productiecapaciteit
van meer dan 50 t per dag geslachte dieren.

1070 Anderlecht
Corden Pharma
Brussels

Ransbeekstraat 310
1120 Brussel

SABCA - Société Haachtsesteenweg
Anonyme Belge de 1470
Construction
1030 Brussel
Aéronautique

Synthese van therapeutische
peptiden
Vliegtuig-, lucht- en
ruimtevaart bouw

Ontvetten en verven van
metalen onderdelen bestemd
voor de lucht- en ruimtevaart

V

II
Gewestelijk
Agentschap voor
Netheid

Léon Monnoyerkaai
8
1000 Brussel

Verbranding van
huishoudelijk afval

Deel 2 - 5 Andere oppervlaktereiniging
Deel 2 - 8 Andere coatingprocessen,waaronder metaal
De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in
5.2
afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties
voor:
a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van
meer dan
3t per uur;
b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van
meer dan
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10t per dag.
Verbranding van
huishoudelijk afval
PRODAMTEX

Antoon Van Osslaan
1
1120 Brussel

AUDI BRUSSELS

Brits
Tweedelegerlaan 201

Ammoniakbehandeling van
stoffen

IV
II

6.2

De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren)
of het verven van textiel vezels of textiel met een
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 t per dag.

II

2.6.

Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door
middel van een elektrolytisch of chemisch procedé,
wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden
meer dan 30 m3 bedraagt.

6.7

De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of
producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het
bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen
van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen,
verven, reinigen of impregneren, met een
verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch
oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar.

Autoindustrie

1190 Vorst

CERES NV

Vilvoordselaan 300,
1130 Brussel

V

Deel 3

Voertuigcoatingindustrie

II

6.4.b ii

De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend
verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder
bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van
levensmiddelen of voeder van:

Malen van graangewassen
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ii) uitsluitend plantaardige grondstoffen met een
productiecapaciteit van meer dan 300 t per dag
eindproducten of 600 t per dag eindproducten indien de
installatie gedurende een periode van niet meer dan 90
opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is.

II

Verwelkomingsstraat
10

Service Distribution
Viangros
1070 Brussel

De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend
6.4.b iii verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder
bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van
levensmiddelen of voeder van:
iii) dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in
gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een
productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:
- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
- [300- (22,5 × A)] in alle andere gevallen,

Productie en verdeling van
componenten van maaltijden
op basis van vlees

waarin „A” het aandeel dierlijk materiaal is (in
gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in
eindproducten. De verpakking is niet inbegrepen in het
eindgewicht van het product.
II
Electrabel

Voltastraat, 16

1.1

Energie-industrieën :
Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 50 MW of meer

Turbojet

1050 Brussel
III

IPM Press Print

Industrielaan 18

Drukkerij (offset heatset)

V

Verwarmingsinstallatie met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 50 MW of meer
Deel 2 - 1 Heatsetrotatie-offsetdruk

1070 Bruxelles
Prodecor Industrie Kabouterstraat 10-14 Elektrochemische behandeling
S.A.
van metalen
1190 Vorst

II
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2.6

Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door
middel van een elektrolytisch of chemisch procedé,
wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden
meer dan 30 m3 bedraagt

Grondgebied van het
47 ondernemingen Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Chemische reiniging
(droogkuis)

V

Deel 2 - 11 Chemische reiniging
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