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milieubehoud
maatschappelijke vooruitgang
economische ontwikkeling

Samenvatting en Toelichting
Het voorbije jaar boekte de PVC-industrie alweer
een sterke vooruitgang op het vlak van de economische, ecologische en sociale principes van duurzame ontwikkeling. In deze samenvatting vindt u
de belangrijkste elementen van deze belangrijke
en ambitieuze onderneming.

Controle
Het Controlecomité, bestaande uit hooggeplaatste afgevaardigden van de
Europese Commissie, het Europees Parlement en de Vakbonden onder het
voorzitterschap van Professor Alfons Buekens van de Vrije Universiteit
Brussel, hield haar eerste vergadering in 2003. Het comité bewaakt en
beoordeelt de vorderingen die gemaakt worden binnen de Vrijwillige
Verbintenis.

Vinyl 2010 en de Vrijwillige Verbintenis
Vinyl 2010 zet de Vrijwillige Verbintenis van de PVC-industrie om in de
praktijk. Het plan werd in 2000 ondertekend en is een 10-jaren programma
dat de productcyclus van PVC voortdurend zal verbeteren. De belangrijkste
elementen van de verbintenis zijn: het grondstof- en energieverbruik verminderen, de impact op het milieu bij harsproductie zo gering mogelijk
maken, een integrale strategie voor het afvalbeheer ontwikkelen, de veilige
toepassing van alle weekmakers garanderen en mogelijke risico’s in verband met lood als stabilisator inschatten waarbij meteen aan vervanging
tegen 2015 gewerkt zal worden. De industrie verbond er zich ook toe het
gebruik van cadmiumstabilisatoren te stoppen. Dit doel is reeds bereikt.
De uitvoering binnen Vinyl 2010 hecht groot belang aan:
- Duidelijke, meetbare doelstellingen voor recyclage.
- Belangrijke investeringen in wetenschappelijk en technisch onderzoek en
in uitbreiding van praktische kennis.
- Openheid, door de jaarverslagen te publiceren en belanghebbende partijen van buiten de industrie actief te betrekken.

Uitbreiding van de EU
De uitbreiding van de EU houdt nieuwe uitdagingen voor de Vrijwillige
Verbintenis in. Vinyl 2010 zette de samenwerking met de PVC-industrie in
toetredingslanden voort om binnen de structuur van duurzame ontwikkeling
een verhoging van gezondheids-, veiligheids- en milieustandaarden te
garanderen.

Financiering
Het totale bedrag dat in 2003 door Vinyl2010, EuPC en EuPC-leden werd uitgegeven, bedroeg 4,4 miljoen Euro, een kleine vermindering tegenover de
4,5 miljoen Euro van het jaar ervoor. De uitgaven voor afvalbeheer en andere
projecten zullen naar alle verwachting sterk stijgen tijdens het huidige kalenderjaar.
De rekeningen van 2003 werden gecontroleerd en goedgekeurd door KPMG.

Vooruitgang op projectgebied
"Het is erg bemoedigend vast te stellen dat Vinyl
2010 de doelstelling voor 2003 realiseerde: 25%
van het inzamelbare beschikbare PVC-afval van
raamprofielen, dakbedekking, buizen en hulpstukken wordt reeds gerecycleerd."
Zo werden de jaarvorderingen beschreven door DNV Consulting, aangesteld
door Vinyl 2010 om het Vooruitgangsrapport onafhankelijk te beoordelen.
De Vrijwillige Verbintenis is een belangrijke belofte die zowel op financiëel
gebied als op het arbeidsvlak grote implicaties heeft. Het succes op lange
termijn steunt op onafgebroken vooruitgang. De volgende tabel geeft
samengevat weer hoe dit doorheen het jaar werd bewezen:
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Hars productie

Stabilisatoren

Weekmakers

Afvalbeheer: EuPC
Sectorgebonden Projecten

Afvalbeheer: Pilootprojecten en
Studies

Sociale Vooruitgang en Dialoog
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ECVM

ESPA

ECPI

EuPC

Alle

Alle

Belangrijkste
Verplichtingen

De milieu-effecten van uitstoot tijdens de productie tot een minimum reduceren.

Verantwoord gebruik van stabilisatoren in PVC
verzekeren.

Verantwoord gebruik van weekmakers in PVC
verzekeren.

Terugwinnings- en recyclageschema’s voor specifieke toepassingen uitvoeren.

Samenwerken met de EU-Vakbonden (EMCEF)
om Europese standaarden voor veiligheid,
gezondheid en milieuzorg te ontwikkelen.

De eco-efficiëntie tijdens PVC-harsproductie verbeteren.

Stabilisatoren ontwikkelen en leveren binnen
duurzame ontwikkeling op lange termijn.

Onderzoek, studies en expertise op het gebied
van weekmakers stimuleren.

Studies, onderzoek en testprojecten voortzetten,
deze zijn noodzakelijk om de doelstellingen te
bereiken en om het succes van de Vrijwillige
Verbintenis op lange termijn te verzekeren.

Overdracht van deze standaarden naar EU-toetredingslanden bewerkstelligen.
Dialoog met de Europese ondernemingsraad.

Doelstellingen

Aanpak van de
Vrijwillige
Verbintenis

Hoogtepunten
tijdens het jaar

Naleving van de ECVM Industrie Manifesten
inzake de productie van suspensie- en emulsiePVC (S-PVC en E-PVC) naleven.

ECVM Industry Manifesten.

Verificatie van het E-PVC Manifest (audit
gepland) gebaseerd op de resultaten van 2004.

De verkoop van cadmiumstabilisatoren stopzetten (doelstelling behaald in 2001).

Ondersteuning bieden aan de risicoanalyse
van ftalaten (EU goedkeuring).

Met de hulp van EuPC de verkoop van loodstabilisatoren met 15% verminderen tegen 2005,
met 50% tegen 2010. Tegen 2015 zal de verkoop tot 0 herleid zijn.

Ondersteuning van de Levenscyclus
Inventaris (LCI) die materialen evalueert.

Onderzoek en Ontwikkeling van alternatieve
Stabilisatoren. Tegelijkertijd een risicoanalyse
over cadmium, lood en tin uitvoeren of eraan
deelnemen.

Wetenschappelijk onderzoek en Risicoanalyse.

Risicoanalyse over lood verloopt volgens plan.

Onderzoeksprojecten over toxiciteit en gevolgen voor de voortplanting, epidemiologische
studies over astma en onderzoek naar menselijke blootstelling en biologische bewaking.

Openbare informatiebronnen (websites) over
gezondheid en veiligheid.

Recyclage van 25% en 50% van het inzamelbare
beschikbare PVC-afval van raamprofielen, dakbedekking, buizen en hulpstukken in respectievelijk 2003 en 2005, 25% van vloerbedekking in
2006 (50% in 2008).

Terugwinnings- en recyclageschema’s ontwikkelen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met
lokale en regionale instellingen.

Sociaal overleg binnen het kader van duurzame
ontwikkeling promoten en verbeteren.

Sectorgebonden recyclageprojecten voor buizen
en hulpstukken, raamprofielen, dakbedekking,
gecoat textiel en vloerbedekking.

Technologieën voor mechanische en chemische
recyclage ontwikkelen en evalueren.

Sociaal Handvest van de PVC-industrie.

Eco-efficiëntie van de beschikbare terugwinnings- en recyclagemogelijkheden evalueren.

De doelstellingen voor 2003 werden behaald.
Het aantal landen betrokken bij sectorgebonden
terugwinnings- en recyclageschema’s wordt progressief uitgebreid.

Publicatie na collegiale toetsing van een studie
naar eco-efficiëntie inzake de beschikbare terugwinnings- en recyclagemogelijkheden.
Het ACRR-project verzorgde de samenstelling
van de "Gids met Beste Praktijken voor recyclage van afvalkunstof– gids door en voor locale en
regionale autoriteiten."
De projecten Vinyloop en RGS-90/Stigsnaes
boekten vooruitgang.

Regelmatige bijeenkomsten om te werken rond
gezondheid, veiligheid, sociale en ecologische
kwesties in de EU en EU-toetredingslanden.
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Studies, onderzoek en testprojecten voortzetten,
deze zijn noodzakelijk om de doelstellingen te
bereiken en om het succes van de Vrijwillige
Verbintenis op lange termijn te verzekeren.

Samenwerken met de EU-Vakbonden (EMCEF)
om Europese standaarden voor veiligheid,
gezondheid en milieuzorg te ontwikkelen.
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Overdracht van deze standaarden naar EU-toetredingslanden bewerkstelligen.
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Recyclage van 25% en 50% van het inzamelbare
beschikbare PVC-afval van raamprofielen, dakbedekking, buizen en hulpstukken in respectievelijk 2003 en 2005, 25% van vloerbedekking in
2006 (50% in 2008).

Terugwinnings- en recyclageschema’s ontwikkelen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met
lokale en regionale instellingen.

Sociaal overleg binnen het kader van duurzame
ontwikkeling promoten en verbeteren.

Sectorgebonden recyclageprojecten voor buizen
en hulpstukken, raamprofielen, dakbedekking,
gecoat textiel en vloerbedekking.

Technologieën voor mechanische en chemische
recyclage ontwikkelen en evalueren.

Sociaal Handvest van de PVC-industrie.

Eco-efficiëntie van de beschikbare terugwinnings- en recyclagemogelijkheden evalueren.

De doelstellingen voor 2003 werden behaald.
Het aantal landen betrokken bij sectorgebonden
terugwinnings- en recyclageschema’s wordt progressief uitgebreid.

Publicatie na collegiale toetsing van een studie
naar eco-efficiëntie inzake de beschikbare terugwinnings- en recyclagemogelijkheden.
Het ACRR-project verzorgde de samenstelling
van de "Gids met Beste Praktijken voor recyclage van afvalkunstof– gids door en voor locale en
regionale autoriteiten."
De projecten Vinyloop en RGS-90/Stigsnaes
boekten vooruitgang.

Regelmatige bijeenkomsten om te werken rond
gezondheid, veiligheid, sociale en ecologische
kwesties in de EU en EU-toetredingslanden.
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1. Woord vooraf

Woord vooraf
We maken ons klaar voor de uitdaging om de toetredende EUlanden te integreren in de opbouw van een duurzame toekomst
voor de Europese industrie. Verschillende bijeenkomsten werden
reeds in deze landen gehouden, waarvan één met de vakbonden,
om gezondheids-, veiligheids- en milieunormen op een hoger
niveau te helpen brengen.
Een andere mijlpaal in 2003 was de oprichting van een
Controlecomité waarin hooggeplaatste ambtenaren van de
Europese Commissie en afgevaardigden van het Europees
Parlement zetelen. Europees Commissaris Margot Wallström(2)
benadrukte "dat de vooruitgang inzake het behalen van de
Vrijwillige Verbintenis voortdurend beoordeeld moet worden". We
zijn verheugd dat het Controlecomité voor het eerst het
Vooruitgangsrapport van Vinyl2010 beoordeeld heeft.
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Standvastige Vooruitgang

De industrie zou duidelijkheid in het beleid op prijs stellen zodat
verdere vooruitgang vergemakkelijkt wordt. Vinyl2010 wacht nog
Vinyl 2010 werd ondertussen 4 jaar geleden opgericht en ik mag steeds op een beleidsverklaring van de Europese Commissie. In
tot mijn tevredenheid weer melden dat de koers naar onze lange ieder geval zal Vinyl 2010 niet ophouden de Verbintenis van de
termijn doelstellingen op gebied van duurzaamheid standvastig industrie verder in praktijk om te zetten en zo verder werken aan
bevaren wordt.
duurzaamheid.
De uitdagingen die we onszelf hebben opgelegd, vragen blijvende
betrokkenheid, investeringen en moeilijke inspanningen.
Vinyl2010 is een groots project met een groot bereik en een grote
ambitie. We zien vandaag degelijke resultaten doorheen de vele,
verschillende ondernemingen en projecten.

Er zijn nog heel wat uitdagingen te overwinnen: het milieu beschermen, maatschappelijke vooruitgang creëren en de economische
rijkdom van de PVC-industrie verhogen waarvan -als ultiem doelelke Europese burger voordeel zal hebben. Het zijn stuk voor stuk
uitdagingen die Vinyl 2010 krachtdadig en enthousiast aanneemt.

Wij zijn zeer opgetogen dat het vrijwillig gestelde doel om 25%
van het inzamelbare beschikbare PVC-afval van raamprofielen,
dakbedekkingen, buizen en hulpstukken in 2003 te recycleren
behaald werd. Het is een tastbaar succes voor Vinyl2010 en het
toont aan dat we op het goede spoor zitten om het 50%-objectief
in 2005 te behalen.
Andere positieve resultaten zien we op het vlak van mechanische David Thompson
en chemische recyclage, waar de technologieën Vinyloop®, RGS- Voorzitter Vinyl 2010.
90/Stigsnaes en Dow/BSL een veelbelovend potentiëel aantoonden om de recyclagevolumes te verhogen.
Onze ononderbroken samenwerking met de vakbondsorganisatie
EMCEF(1) wil met dezelfde positieve aanpak als die van de
Vrijwillige Verbintenis de Beste Praktijken overbrengen naar de
toetredende EU-lidstaten, om complexe legislatieve processen te
vermijden.

(1) EMCEF: European Mine Chemical and Energy Workers Federation.
(2) 18.09.03 /Antwoord van Mevr. Wallström op vraag E-2416/03 van MEP Concepcio Ferrer

Verklaring van de Voorzitter van het
Controlecomité
2003 was het eerste werkjaar van het Controlecomité, een groep die
de belanghebbende partijen bij elkaar brengt om de vooruitgang
van Vinyl 2010 onafhankelijk te beoordelen.

Het Comité is een transparante groep en onze verslagen zijn voor
iedereen toegankelijk, ze kunnen op de website van Vinyl 2010
geraadpleegd worden.
Wij hebben dit rapport kritisch nagelezen en zijn het eens met de
gepubliceerde inhoud.

Prof. Alfons Buekens

3
Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Het bestaan van dit Comité toont op zichzelf reeds de oprechtheid
van de PVC-industrie. Als voorzitter ben ik bijzonder blij met de
medewerking van leden buiten de industrie –de Europese
Commissie, het Europees Parlement en de vakbonden. Zij zorgen er
mee voor dat Vinyl 2010 een succes wordt en dat daardoor het idee
van duurzame ontwikkeling een realiteit wordt. Ook afgevaardigden
van Niet-Gouvernementele Organisaties met gelijklopende belangen zouden welkom zijn in dit Comité.

Mijlpalen en Doelstellingen

Realisaties en Resultaten in 2003

KWARTAAL 1
ESPA publiceert de statistieken van 2002 betreffende de tonnages van PVCstabilisatoren

-Voltooid
4

KWARTAAL 2

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Eco-efficiëntie studie na collegiale toetsing gepubliceerd

-Voltooid
Besluiten betreffende het verbeterde logistieke schema voor
de plant van DOW/BSL

-Voltooid
Opzetten van Recovinyl SA om het mechanisch recycleren van
PVC door onafhankelijke recyclagebedrijven op te drijven

-Voltooid
On line-brengen van de Recovinyl SA-website interface voor eigenaars
van afval (input van specificaties)
-Uitgesteld. Zie projectenverslag


KWARTAAL 3
Start pilootproductie op grote schaal in het Redop-project
-Voltooid in K4, zie projecten
Start aanpassingen voor chemische recyclage op grote
schaal in de plant van Stigsnaes
-Toelating van de districtsautoriteiten verkregen in
oktober 2003, bouwwerken klaar om te starten
(begin 2004)
Opstart van verscheidene piloottests voor inzameling
door EPFLOOR
-Voltooid
Inzamelingstest in het EPCOAT-project in Frankrijk
-Voltooid
Inzamelingstest in het EPCOAT-project in Duitsland
-Uitgesteld tot K1 2004
Recovinyl SA sales department on-line
-Uitgesteld. Zie Projectenverslag voor meer
details.









Doelstellingen voor 2004

KWARTAAL 4

KWARTAAL 1

Naleving termijn voor het ECVM E-PVC-Manifest
-Realisatie zal tijdens een audit in 2004 gecontroleerd
worden en zal volgend jaar gerapporteerd worden
Voltooiing EU-risicoanalyses op DBP, DINP en DIDP
-Publicatie volgt, zie projecten voor meer details.
EPPA, TEPPFA en ESWA recycleren 25% van het ophaalbare, beschikbare
PVC-afval afkomstig van raamprofielen, dakbedekkingsmembranen,
buizen en hulpstukken
-Voltooid
Definitieve keuze betreffende het recyclageproces voor het ESWA-project
-Voltooid
Voltooiing EPFLOOR-piloottests voor de uitbreiding van het schema
voor inzameling van vloerbedekkingsafval
-Voltooid (piloottest in Nederland voltooid, gezamenlijk
synergieproject krijgt vervolg om inzamelingsschema’s in
Duitsland uit te breiden)
Voltooiing EPCOAT-studie over het inzamelen en recycleren van kunstleder
-Voltooid
Resultaten uit het onderzoek naar nieuwe vergassingsprocessen voor
het behandelen van afvalstromen die veel PVC bevatten
-Voltooid
Tussentijdse besluiten in het project met gemengd PVC-afval
het Verenigd Koninkrijk
-Voltooid
Beoordeling opstartperiode van Recovinyl SA
-Uitgesteld, zie projectrapport voor meer details.

EPCOAT start een testproject voor inzameling in Duitsland.
ESPA publiceert de statistieken betreffende de tonnages van PVC-stabilisatoren.


KWARTAAL 2




ESWA project, geografische uitbreiding in de Benelux, in Frankrijk en
Oostenrijk.
Project Lichte Betonblokken, voltooiing haalbaarheidsstudie.
EPFLOOR evalueert de test met nieuwe partner in Spanje betreffende
mechanische recyclage.
Vinyloop project te Dreux: voltooiing haalbaarheidsstudie.
Stuurgroep beslist over verdere stappen in het Redop-project.

KWARTAAL 3
Start testen met Halosep-Watech-proces op niveau van pilootplant.







KWARTAAL 4
Inbedrijfneming RGS-90/Stigsnaes voor chemische recyclage op grote schaal
EPFLOOR start chemische recyclage van PVC-vloerbedekking in de plant van
RG-S90/Stigsnaes.
EPFLOOR evalueert de piloottests voor inzameling in Frankrijk, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk.
Voltooiing EU-risicoanalyses over DEHP en BBP.
Beslissing over investering en start van het project met gemengd PVC-afval in
het Verenigd Koninkrijk.
EPCOAT ondertekent de verbintenis betreffende het behalen van projectdoelstellingen in 2007.
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Projectenverslag
Productie van PVC-hars
Harsproducenten werken aan het verlagen van de
impact op het milieu door te voldoen aan de
Industriemanifesten van ECVM (*) voor de productie van PVC via de processen suspensie (S-PVC) en
emulsie (E-PVC).

VCM en PVC
6
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Na de tweede beoordeling van het ECVM-Manifest voor de productie van
EDC/VCM en suspensie-PVC, bekend gemaakt in 2002, ging een ECVMwerkgroep in 2003 van start om methodologische onzekerheden die in
het nalevingsproces opduiken te verhelderen en om te onderzoeken
waar en hoe het Manifest geupdated kan worden. Een uitgebreide studie betreffende de huidige emissies zal het eerste kwartaal van 2004
afgerond worden en zal mee deel uitmaken van de beoordeling. Andere
elementen, technologische vooruitgang inbegrepen, die sinds de
ondertekening van het Manifest in 1995 plaatsvonden, worden ook
opgenomen.
Alle bedrijven moesten tegen einde 2003 voldoen aan het ECVMManifest inzake emulsie-PVC. De voorbereidingen (methodologie,
vragenlijsten enz.) voor de eerste beoordeling van dit Manifest zijn
begonnen. De externe beoordeling zal nagaan of voldaan is aan de
doelstellingen van het Manifest, zich baserend op de werkelijke realisaties in 2004. We verwachten definitieve resultaten tijdens het
eerste kwartaal van 2005.

Inhibitoren
Bedrijven die lid zijn van het ECVM hebben vanaf 1 januari 2002
het gebruik van bisfenol A als inhibitor in de polymerisatiefase
bij de productie van PVC stopgezet, ook al was dat niet opgenomen in de Vrijwillige Verbintenis. De beslissing werd genomen na een risicoanalsye op bisfenol A onder de verantwoordelijkheid van de Britse overheid.

(*)ECVM- Europese Raad van Vinylproducenten

Weekmakers

Weekmakers worden aan PVC toegevoegd om het
buigzaam en veerkrachtig te maken. Het maakt PVC

Tweede Global Scientific Workshop
ook makkelijker hanteerbaar binnen het grote
gebied van de verschillende toepassingsmogelijkheden.

De voorbereidingen voor de tweede Global Scientific Workshop, die in
Europa zal plaatsvinden in 2004, zijn reeds gestart. Het doel van dit grotse event is aantonen hoe weekmakers veilig gebruikt kunnen worden. De
industrie en andere wetenschappelijke experten komen er samen om de
laatste onderzoeksresultaten te bespreken en te evalueren en om informatie
uit te wisselen.

Onderzoek Weekmakers
Het ECPI (*) spendeerde in 2003 meer dan 500.000
Euro aan projecten die de mechanismen van toxi- Beschikbare informatie
citeit en voortplanting onderzochten, aan epidemio- ECPI gaat verder met haar informatiecampagne over het veilige gebruik van
logische studies rond astma en aan onderzoek rond ftalaten. Hiervoor worden de nodige financiële inspanningen geleverd. In
menselijke blootstelling en biologische bewaking.
2003 werden gespecialiseerde internetsites gemaakt en online gebracht. Ze
kunnen geraadpleegd worden op www.plasticisers.org en
Dit laatste onderzoek omvat de voorbereidingen www.phtalates.com. Met de uitbreiding van de Europese Unie in gedachten
voor een grootschalige studie in 2004 met menselijke vrijwilligers. De investe- is het nu nog belangrijker geworden om directe toegang te hebben tot gederingen kaderen in het onafgebroken engagement van de weekmakerindustrie tailleerde informatie die bovendien duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is.
om de wetenschappelijke database uit te bouwen en ervoor te zorgen dat weekmakers zonder gevaar voor het milieu of de menselijke en dierlijke gezondheid
gebruikt kunnen worden.

(*)ECPI - Europese Raad voor Weekmakers en Tussenproducten
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ECVM Manifest

De Britse overheid heeft de vrijwillige actie Risicoanalyse
van de ECVM-leden formeel aanvaard als De risicoanalyses van de EU op de commercieel toegepaste ftalaten werden
een geldige "risicoverminderende strate- in 2003 verdergezet.
gie". De vrijwillige actie zal de enigste, dergelijke strategie zijn die aan de Europese
ECPI wacht nog op een laatste goedkeuring
Commissie wordt voorgesteld. Om degevan de Europese Commissie betreffende de
lijke controle op de naleving te kunnen
EU-risicoanalyses op dibutylftalaat (DBP),
voorzien, heeft het ECVM aanvaard om
diisononylftalaat (DINP) en diisodecylftadeze overeenkomst in de volgende herzielaat (DIDP). Risicoanalyses op di-2-ethylning van het ECVM-Manifest op te nemen.
hexylftalaat (DEHP) en butylbenzyftalaat
ECVM-Manifesten worden regelmatig
(BBP) zouden in de loop van 2004 afgeonderworpen aan externe verificatie en
rond moeten worden.
maken integraal deel uit van Vinyl 2010.
Daardoor zijn ze ook onderworpen aan het
De technische risicoanalyse op DINP werd
kritische toezicht van het Controlecomité.
reeds in haar definitieve vorm gepubliceerd
door het European Chemicals Bureau. Er
is, in het huidige gebruik, geen sprake van
ECPI publicatie
risico’s voor de menselijke gezondheid of
voor het milieu. Het rapport kan geraadpleegd worden op de website van
het DINP Informatiecentrum: www.dinp-facts.com.

Stabilisatoren
Stabilisatoren worden aan PVC toegevoegd om het
bewerkbaar te maken en om het resistent te maken
tegen warmte, zonlicht (ultraviolette stralen) en
andere externe krachten.

Risicoanalyse
Risicoanalyse op cadmium, lood en tin in 2003.
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De vrijwillige risicoanalyse van lood is aan de gang en zal in september 2004
aan de Nederlandse rapporteur voorgelegd worden. De analyse zal dan door
de procedures voor Bestaande Stoffen gaan en zal door alle EU-lidstaten
besproken worden – het eerste voorbeeld van zulk een vrijwillige procedure.
Wat cadmium betreft hebben de ESPA-leden de verkoop van alle cadmiumstabilisatoren in de EU, Noorwegen en Zwitserland geleidelijk stopgezet in
2001.

Europese productiegegevens
Tonnages Stabilisatoren
2000
Geformuleerde loodstabilisator(1)

Geformuleerde gemengde vaste
metaalstabilisatoren b.v. Ca/Zn systemen(2)

120.421

17.579

2001

2002

2003

113.378 113.256 118.927

17.988

23.946

29.758

Vooruitgang op gebied van loodvervanging
Het eerste doel inzake loodvervanging is de verkoop van loodstabilisatoren te
verminderen. De verkoop moet in 2005 met 15% gedaald zijn. Erg belangrijk
hierbij is dat accurate controle op de realisatie van dit doel mogelijk moet zijn,
ten opzichte van de werkelijke markt in de EU15-lidstaten zoals overeengekomen in de Vrijwillige Verbintenis.
Daarom moet men met de volgende items rekening houden:
• cijfers in vorige Vooruitgangsverslagen omvatten de verkoop door ESPAleden. ESPA vertegenwoordigt ca. 90% van de markt in de periode 1999-2002,
en 97% in 2003 (en niet 2002 zoals verkeerdelijk aangegeven in het rapport
van 2003).
• De referentiecijfers voor 2000 mogen enkel betrekking hebben op de EU15lidstaten. Daardoor zullen de hogervernoemde loodhoeveelheden gecorrigeerd moeten worden, omdat die cijfers ook Zwitserland, Noorwegen en de
verkoop door ESPA-leden aan Turkije bevatten. Het resultaat zal in het
volgende Vooruitgangsverslag verschijnen. Alle toekomstige statistieken
zullen enkel betrekking hebben op de EU15-lidstaten.
• Het is belangrijk statistieken voor de hele EU15-markt te verstrekken en er alle
ESPA-leden in op te nemen. Om hiermee rekening te kunnen houden, zullen
de ESPA-cijfers van 2000 in volgende Vooruitgangsverslagen aangepast
worden.
• Om de reële stand van zaken weer te geven zal ESPA ook schattingen van de
volumes verkocht door niet-ESPA-leden (momenteel ongeveer 3% van de EUmarkt) in de statistieken opnemen.
De tabel, gebaseerd op onze beoordeling van de markt, toont aan dat in de vier
jaren voor 2003 het gebruik van loodstabilisatoren met 5,3% gedaald is en dat
vervanging 11,3% bedraagt.
Berekening van de Vervanginsgraad*

Tonnages stabilisatoren
Tinstabilisatoren(3)

14.666

15.614

14.756

2000

14.180

Geformuleerde loodstabilisatoren (A)
Vloeibare stabilisatoren – Ba/Zn of Ca/Zn(4)

16.709

13.351

13.975

13.441

Opmerking
"Geformuleerd" betekent dat deze systemen complete pakketten van stabilisatoren en glijmiddelen zijn en dat er soms ook pigmenten of vulstoffen worden bijgeleverd, als dienstverlening naar de klant toe.
1 Gebruikt in buizen en profielen voor de bouw en in elektrische kabels.
2 Inclusief toepassingen met rechtstreeks contact met voedingsmiddelen en medische toepassingen, plus alle systemen die lood vervangen.
3 Vooral gebruikt in harde toepassingen, ook in contact met voedingsmiddelen.
4 Gebruikt in het brede toepassingsgebied van soepele PVC, gekalandeerde folie, vloerbedekkingen enz.
De cijfers in tonnen hebben betrekking op de verkoop aan landen binnen de EU, plus
Noorwegen, Zwitserland en Turkije. In 2002 en 2003 slaagde ESPA erin nieuwe leden te
maken waardoor de cijfers in tonnen dichter bij een 100%-dekking komen. Dit verklaart de
schijnbare afname van loodvervanging gedurende de laatste 2 jaar.

(*)ESPA- Europese Vereniging van Producenten van Stabilisatoren

Geformuleerde vaste stabilisatoren
Ca-Zn (B)
(A) + (B)
(A)/((A) + (B))

(1)

128.721

17.579

2003

Verschil (%)
(2)

- 5.3

34.258 (3)

+ 100.0

121.927

146.300

156.185

87.9%

78.0%

(4)

+ 6.7

(1) 120,421 + 8,300 geschat niet opgetekend
(2) 118,927 + 3,000 geschat niet opgetekend
(3) 29,758 + 4,500 geschat niet opgetekend
(4) Dit cijfer komt overeen met de groei van PVC-verbruik.
* Zwitserland, Noorwegen en verkoop door ESPA-leden aan Turkije inbegrepen.

Vervanging komt overeen met de ratioverandering (A)/((A)+(B)). De vergelijking van deze ratio tussen 2000 en 2003, respectievelijk 87,9% en 78%, toont
een werkelijke vermindering van 11,3% aan. Het vervangingsproces verloopt
sneller dan de indruk die we krijgen uit de vermindering van loodverbruik.

PVC Afvalbeheer: Sectorale projecten
met specifieke Recyclage
Doelstellingen
De verplichtingen die onze industrie aangegaan heeft

7,1%. De totale markt is teruggelopen van 25,2 miljoen stuks in 1995 tot 13,1
miljoen stuks in 2003. Daarom mogen we het feit dat, ondanks dit ongunstig
economisch klimaat, REWINDO erin slaagde de volumes ingezameld en
gerecycleerd afval met meer dan 15% te doen toenemen, een belangrijk
succes noemen.

zijn: recyclage van 25% tegen 2003 en 50% tegen 2005

profielen, buizen, hulpstukken en dakbedekking. Voor
vloerbedekking is de verplichting 25% tegen 2006 en

Samen met de producenten van PVC-buizen, dak- en vloerbedekkingen
werden gezamenlijke inzamelingsprojecten opgezet in Bremen, Rhein-Sieg,
Würzburg en München, later uitgebreid tot Heidelberg/Mannheim en het
Roergebied. Een versterkte samenwerking met de afbraakindustrie en met de
Duitse Kamer van Koophandel behoren ook tot de hoogtepunten van dit
uitstekende jaar.

50% tegen 2008.
REWINDO kreeg op het einde van 2003 de resultaten van een analyse –uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Consultic– waarin de potentiële
Profielen voor vensterramen
afvalstroom in verschillende marktsegmenten onderzocht werd. De studie
In 2003 boekte EPPA een grote vooruitgang: het totale gewicht PVC-afval van kwam onder andere tot de verrassende conclusie dat meer dan 11% van de
raamprofielen na consumptie steeg tot 4.817 ton. Door dit resultaat kon EPPA gesloopte raamprofielen opnieuw gebruikt wordt. (voor meer informatie
meer dan het gestelde doel van 3.407 ton recycleren, wat neerkomt op 25% van bezoekt u www.rewindo.de)
het totaal beschikbare, inzamelbare volume van PVC-raamprofielen na consumptie. Dit doel is gebaseerd op afvalbeschikbaarheidsstudies op vraag van Frankrijk: het gezamenlijke inzamelproject voor ramen en buizen werd
EPPA.
verdergezet en resulteerde in de oprichting van een aparte wettelijke entiteit:
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Voorbehandelde, recycleerbare PVC afval

Buizen en raamprofielen op het einde van de cyclus: ingezameld afval,
Frankrijk 2003, tonnage

Maart

Nationale Ontwikkelingen
Duitsland: De markt van raamprofielen zakte verder in, een vermindering met

Het netwerk van inzamelingspunten werd uitgebreid tot 45 en het ingezamelde volume nam beduidend toe. Doordat er te weinig lokale recyclage
capaciteit is, blijven de kosten voor inzameling in Frankrijk hoog. Deze kosten
reduceren wordt een belangrijke uitdaging voor 2004.

Februari

Wat onderzoek betreft, werd door participatie in het ACRR-project in Catalonië
en Porto aangetoond dat de volumes in deze regio’s nog erg beperkt blijven.

PVC Recyclage sarl, waarvoor een directeur werd aangesteld.

Januari

Het jaar 2003 betekende een doorbraak voor het inzamelings- en recyclageproject van PVC-raamprofielen na consumptie. Daarenboven startten in 2003 ook
samenwerkingsprojecten –voor gezamenlijke inzameling van PVC bouwmaterialen na consumptie- in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ze leidden ook tot
beter uitgebouwde netwerken in Frankrijk en Denemarken. Daarbovenop werkten zulke samenwerkingsprojecten verder in bestaande inzamelprojecten zoals
in Oostenrijk, Nederland en België of werden nieuwe opgestart, zoals in Italië.

0

Het Verenigd Koninkrijk: via het BPF, de Britse KunststoffenFederatie, werd
tijdens de Oldham en Warrington renovatieprojecten verdere expertise opgedaan inzake slopen en inzamelen van ramen na consumptie.
Het BPF benadrukt het belang van samenwerkingsverbanden met andere
kunststof- en bouwsectoren en heeft een gezamenlijke aanpak ontwikkeld,
onder het Vinyls Group Voluntary Commitment Implementation Committee.
(*)EPPA - Europese Vereniging voor PVC-raamprofielen en aanverwante bouwproducten
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van het inzamelbare beschikbare PVC-afval van raam-

Het BPF leidt een synergetisch project dat de meest geschikte ‘Beste
Praktijken’ moet vinden om PVC bouw- en afbraakafval in het VK te verzamelen en te beheren. Het project zal gebruik maken van de ervaring opgedaan
tijdens het Weaver Vale Housing Trust Project, waarbij in de volgende 5 jaar
50.000 PVC-raamprofielen vervangen zullen worden. Ook zullen de praktische
aspecten van inzameling, ontmanteling en sortering uitgetest worden op acht
verschillende sites, waaronder Weaver Vale, Burnley, Reading, Peterborough,
Oldham en Rochdale. Hieraan werken ook het Building Research
Establishment Ltd (BRE), de Nationale Federatie van Sloopwerk Aannemers,
en bedrijven voor PVC recyclage en afvalbeheer mee. Zie ook VK-Project voor
Recyclage van Gemengd PVC-afval (verder in dit verslag).
10

Buizen en hulpstukken
Het belangrijkste doel in 2003 voor TEPPFA was de ratio kosten/volumes van
inzameling en recyclage te verbeteren zodat de verschillende nationale projecten financiëel haalbaar zouden worden. Hiervoor concentreerde TEPPFA zich
op landen met hogere volumes afval en startte het een hechtere samenwerking
met afgevaardigden van andere harde PVC bouwproducten zoals raamprofielen,
goten, luiken en gegolfde roofing.
Hierdoor bereikte TEPPFA de doelstelling om 25% van het inzamelbare,
beschikbare PVC-afval van buizen en hulpstukken te recycleren (5.067,5 ton).
Deze doelstelling werd berekend volgens het EuPC-model, geupdated in de loop
van 2002.

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

In september 2003 werkte het BPF mee aan een consultancy project onder
leiding van BRE om meer glas uit raamprofielen te recycleren. Het BPF en Door verminderde economische activiteit in 2003 werd een kleiner volume ingeandere belangrijke leden van de Window Group onderzochten de mogelijk- zameld. Er werd dit jaar 6.150 ton gerecycleerd.
heid om meer PVC rond glas terug te winnen.
De meest hoopgevende les uit het TEPPFA-programma is dat de vraag naar
Denemarken: EPPA zette de gezamenlijke inzamelinspanningen met de PVC- gerecycleerd materiaal hoog blijft en ook veel hoger is dan de huidige aanvoer.
buizenindustrie (TEPPFA) verder onder de WUPPI A/S recyclage onderne- Het afval in voldoende grote volumes en tegen een aanvaardbare prijs inzameming die momenteel meer dan 75% van alle stedelijke afvalparken inzamelt len en sorteren, blijft hier het pijnpunt.
(voor meer informatie, zie www.wuppi.dk.). EPPA verricht ondertussen baanbrekend werk om soortgelijke inzamelings- en recyclageprojecten op te zetten Het meest succesvolle, individuele TEPPFA-programma in dit verband is het
WUPPI-schema in Denemarken, waar TEPPFA voor afvalinzameling nauw
in Oostenrijk, Nederland, Italië, België en Ierland.
samenwerkt met de gemeentelijke autoriteiten. Deze ‘bottom-up’ benadering
steunt op persoonlijke contacten van TEPPFA-functionarissen en op bezoeken
aan gemeentelijke afvaloperatoren. In het schema worden op gemeentelijke
afvalparken PVC buizen, profielen, goten en bekledingen ingezameld. Ervaring
leert dat dit een succesvolle aanpak is die in andere Europese landen kan toegepast worden. TEPPFA werkt hieraan.

Recyclage van PVC bij de nv RULO, België.

Andere hoogtepunten van dit jaar land-per-land
Zweden en Finland: inzameling werd tegengehouden door hoge inzamelkosten.
TEPPFA probeert deze kosten te verminderen door het Deense WUPPI-inzamelmodel te volgen.
Nederland: Afval van buizen heeft potentiëel, met gunstige kosten/volumeratios. TEPPFA onderzoekt verdere stappen.
Duitsland: Door onverwachte bezwaren van de nationale autoriteiten die
toezien op de concurrentie, moest TEPPFA een nieuw inzamelsysteem opzetten
dat aan de bezwaren zou moeten tegemoetkomen. TEPPFA moedigt steden en
gemeenten aan om zich bij het inzamelsysteem aan te sluiten.
België: Rulo NV, een Belgisch PVC-recyclagebedrijf, haalt een goede
kosten/volume-ratio. Het initiatief wordt uitgebreid om steden en gemeenten in
het inzamelsysteem op te nemen.
Oostenrijk, Frankrijk en Italië: Onderzoek toont aan dat de kosten/volume-ratio
momenteel onvoldoende is om onafhankelijke buisrecyclageschema’s te garanderen. TEPPFA zoekt daarom samenwerking met producenten van andere
harde PVC-producten (zoals profielen).
(*)TEPPFA - Europese Vereniging van Kunststof Buizen en Hulpstukken, sectorvereniging van EuPC

Recyclage
Recyclage gebeurt momenteel uitsluitend bij AfDR (Abeitsgemeinschaft für
PVC-Dachbahnen-Recyclage) maar deze capaciteit zal in de toekomst niet
volstaan. Daarom werden in de Edelweiss-studie die in 2003 afgesloten werd,
andere methodes onderzocht. Een aantal technische proeven werden uitgevoerd.

Prioriteiten in 2004
Het hoofddoel is de financiële gezondheid van de inzamel- en recyclagesche- Vinyloop®, dat op-maat-gemaakt gerecycleerd materiaal kan leveren, werd als
ma’s te verbeteren. Landen met kleine volumes en hoge inzamelkosten zullen eerste oplossing op lange termijn geselecteerd. Toch worden momenteel, in
aangemoedigd worden om verder te doen, strevend naar kostenverlaging.
afwachting van de opstart van de gespecialiseerde Vinyloop plant in Dreux
(Frankrijk), gepland voor 2006, alternatieve recyclagemogelijkheden onderzocht.

Dakbedekkingsmembranen
ESWA – ‘Edelweiss’-Project
De doelstelling voor 2003 om 25% (536 ton) van het inzamelbare, beschikbare
PVC-afval uit dakmembranen te recycleren, werd overtroffen. Het doel was
gebaseerd op afvalbeschikbaarheidsstudies van ESWA (*) en werd door een
externe KPMG-audit gevalideerd. Er werd 544 ton gerecycleerd, gebruikmakend
van de capaciteit van AfDR (Arbeitsgemeinschaft für PVC-DachbahnenRecyclage), de Duitse mechanisch-cryogene unit, beheerd en bediend door verschillende ESWA-leden.
Nieuwe inzamelingsschema’s
Duitsland is veruit de grootste markt voor PVC-dakbedekking. Succes in
Duitsland is daarom van het grootste belang om de doelstellingen van ESWA te
behalen. Er werd in juni 2003 een nieuw schema opgestart om de inzameling te
verhogen. Dit gebeurde in samenwerking met Intersero (www.interseroh.de),
een firma voor afvalbeheer. Het systeem maakt inzameling zo gemakkelijk
mogelijk en gebruikt ‘big bags’ om het afval in te zamelen. Er worden ook
aanmoedigingspremies aan dakwerkers en verkopers gegeven. Het
Industrieverband für Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen e.V (DUD), de
Duitse Vereniging voor Thermoplastische Dakbedekking en Waterdichte
Membranen, zorgt voor ondersteuning van administratie en communicatie.

Momenteel worden in de Vinyloop plant te Ferrara, Italië, waar men kabels recycleert, op grote schaal tests uitgevoerd om PVC dakbedekkingsmembranen te
recycleren. Meer informatie vindt u op www.eswa.be.

Vloerbedekkingen
De Europese PVC vloerbedekkingsproducenten, vertegenwoordigd door
EPFLOOR (*), recycleden in 2003 545 ton PVC vloerbedekkingen. Dit is een toename met 50% sinds 2001. EPFLOOR plant een gelijke toename voor 2004
door gebruik te maken van de nieuwe inzamel- en recyclagesystemen.
Studies, Testen, R&D en Recyclage Opties
EPFLOOR lanceerde verschillende pilootstudies voor inzameling van PVCvloerbedekkingen na consumptie. Ondertussen werden ook nieuwe toepassingen voor recyclage van vloerbedekkingsafval onderzocht.

Het R&D-programma dat gecoördineerd wordt door EPFLOOR en waaraan
de R&D-departementen van bedrijven en universiteiten in België, Nederland
en Duitsland deelnemen, zocht verder naar hoogwaardige toepassingen voor
Recinyl©, PVC-materiaal van vloerbedekkingen gerecycleerd door middel van
Vinyloop, een technologie gebaseerd op solventen. Het programma heeft de
In 2003 werd 724 ton ingezameld, waarvan 564 ton afval na consumptie. Dit haalbaarheid van recyclage voor hoogwaardige toepassingen zoals gekalanbetekent een toename van respectievelijk 30% en 54%.
deerde en gecoate tussenlagen aangetoond. Men verwacht dat het programma zal leiden tot een doorbraak in andere toepassingen voor coatings en in
schuimtoepassingen voor vloerbedekkingen. Hierdoor zal de volgende
Ophaling van afval dmv "Big Bags".

Recyclage van PVC vloerbedekking.

(*)ESWA - Europese Vereniging van Eenlagige Waterdichtingsmembranen, sectorvereniging van EuPC

(*)EPFLOOR - Europese Vereniging voor PVC Vloerbedekkingsmaterialen, sectorvereniging van
EuPC.
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Verenigd Koninkrijk: TEPPFA bereidde in samenwerking met vertegenwoordigers van andere harde PVC-producten de start van een inzamel- en recyclageschema voor. In dit schema wordt meegewerkt aan het door BPF geleide
synergetisch project dat zoekt naar de Beste Praktijken voor inzameling van
sloopafval.

Vinyloop recyclage plant die onder andere PVC-afval van vloerbedekkingen zal
behandelen, voldoende toepassingsmogelijkheden hebben.

Afvalbeheer Pilootprojecten en
Studies
Gecoat Textiel

Ondertussen zijn tests met andere mechanische recyclage partners opgestart
(bijvoorbeeld in Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Deze lopen naast de in
bedrijf zijnde AgPR plant in Duitsland waar PVC vloerbedekkingen gerecyclerd worden. EPFLOOR onderhandelt ook met de chemische recyclage plant
RGS-90 om er vanaf het najaar van 2004 vloerbedekkingen te recycleren.

12

EPCOAT
EPCOAT(*) fungeert voor Vinyl 2010 als de Europese coördinator inzake recuperatie en recyclage van met PVC gecoate textielproducten (zoals zeildoeken,
tenten, feesttenten enz.)

In 2002 startte EPCOAT een studie die onderzocht of de geplande testprojecten
in Duitsland en Frankrijk en het inzamelen van gegevens konden bijdragen aan
Inzamelingsschema’s
Het inzamelschema in Duitsland werd uitgebreid. Daarenboven werden tests de recyclage doelstellingen van Vinyl 2010. Dit werk werd in 2003 bespoedigd
gedaan met afvalverzamelaar Tönsmeier en met een gemeenschappelijk inza- door de volgende Vinyl 2010 studies, inzamelschema’s en recyclage projecten
voor gecoat textiel:
melproject voor dakbedekking, buizen en raamprofielen.

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Inzamelschema’s in Oostenrijk en Zwitserland zetten hun activiteiten voort.

Studies

SFEC Kunstleder
In Nederland werd Retour Concept BV aangeduid om potentiële afvalinzame- Kunstleder is een belangrijke, potentiële bron van recycleerbaar afval na
ling te bestuderen.
consumptie: men schat dat per jaar 65.000 ton PVC-kunstleder verbruikt wordt
(uitgezonderd toepassingen in de automobielindustrie die apart geregeld
In Frankrijk startte SFEC (de Franse organisatie voor coatings, kalandering, worden door de EU-Richtlijn Autowrakken). De studie uitgevoerd door SFEC, de
vloerbedekkingen en muurbekleding) een analyse- en pilootinzamelingspro- Franse kalandering- en coatingvereniging, onderzocht de verschillende markten
ject toegespitst op Parijs en West-Frankrijk. Dit gebeurde in samenwerking van kunstlederen producten.
met vloerders, sloopsites en publieke en private afvalinstellingen. Men
verwacht dat tijdens het eerste kwartaal van 2005 dit project voltooid zal Het doel was vast te stellen waar en hoe mogelijk recycleerbaar, homogeen afval
worden.
kan ingezameld worden. Eindverwerkers – die een bron van inzamelbaar,
schoon afval hebben – en afgedankte meubels blijken de interessantste doelTenslotte werd EPFLOOR in België betrokken bij de implementatie van de groepen.
nieuwe Vlaamse Gewest-wet inzake recyclage van vloerbedekking (tapijten,
laminaten en veerkrachtige vloerbedekkingen zoals vinyl, rubber en linoleum). Inzamelschema’s

Ferrari SA
Ferrari SA is een Franse producent van membranen en gecoat textiel die actief
betrokken is bij PVC-recuperatie en -recyclage. Ferrari werkt onder het merk
Texyloop® (zie verder).
Ferrari werkte in 2003 samen met EPCOAT om informatie in te winnen over de
afvalstroom van met PVC gecoate stoffen.
Specifiek werd geprobeerd in te schatten hoeveel hoeveel afval men naar recyclageparken brengt of verbrandt, alsook hoeveel afgedankte spullen niet ingezameld kunnen worden.
Ferrari startte een inzamelschema in oktober 2002. Hoewel dit voornamelijk in
Frankrijk loopt, plant men uitbreiding naar andere landen. Het schema gebruikt
‘big bags’ – gemaakt door de fabrikant zelf – waarin het afval verzameld wordt.
Tijdens de 15 maanden voor december 2003 werd 91 ton afval verzameld en
opgeslagen in afwachting van de Texyloop plant die op industriële schaal zal
recycleren.
Verdere details vindt u op www.ferrari-textiles.com.

(*)EPCOAT: Vereniging van PVC gecoat Textiel, sectorvereniging van EuPC

Industrieverband Kunststoffbahnen (IVK)
Het IVK (Vereniging voor Kunststof Folieproducenten) zal in Duitsland een
experimenteel inzamelproject opstarten. Hieraan zullen 30 eindverwerkers en
vier producenten van gecoat textiel meewerken. Het project loopt in samenwerking met een belangrijke afvalbeheersmaatschappij.
Recyclage

Ferrari - Texyloop
Ferrari bouwde in 2001 een laboratorium voor recyclagetests op PVC-gecoat
textiel. De ontwikkelde technologie, die bekend is als Texyloop®, wordt tijdens
het Vinyloop-procédé gebruikt.

Deze piloot plant is essentieel om ervaring op te doen voor de bouw van een
industriële plant te Tavaux (Frankrijk). Deze plant zal jaarlijks 10.000 ton PVCgecoat textielafval verwerken. De investering voor deze twee sites bedraagt bijna
20 miljoen euro, waarvan Vinyl 2010 drie miljoen voor haar rekening neemt.
PVC in de bouwsector.

Meer informatie vindt u op www.texyloop.com.
ren dat door de plaatselijke overheden beheerd kan worden: huisgezinnen,
landbouw, handel en KMO’s en als vierde de bouw- en sloopsector.
Friedola
Friedola is een Duits bedrijf dat gecoat textiel produceert. Het besliste in 2003 Pilootprojecten in Catalonië en Porto werden afgerond.
om de bestaande plant te renoveren en uit te breiden om er het afval uit het
project Industrieverband Kunststoffbahnen (IVK) te behandelen. Afvaltextiel Het project in Catalonië was gericht op de sloopsector. Hoewel slechts kleine
wordt versnipperd en samengeperst (of geagglomereerd), hieruit worden hoeveelheden kunststofafval ingezameld werden, heeft het project nuttige
nieuwe PVC-producten gemaakt. Het gerecycleerde materiaal kan herbruikt lessen opgeleverd: sloopprojecten mogen niet het hoofddoel uitmaken.
Hiervoor zijn twee redenen: enerzijds werden in relatief oude gebouwen
worden voor zeildoek en kunstleder.
weinig kunststoffen verwerkt en anderzijds zorgen de standaard sloopmethoIn 2004 zal geïnvesteerd worden om het bestaande machinepark en de contro- des voor te veel vervuiling van het materiaal.
lesystemen te verbeteren.
Het project in Porto bestreek handel, KMO’s en de bouw- en sloopsector.
Handel en KMO’s blijken een belangrijke bron van kunststofafval, dankzij de
uitbreiding en promotie van bestaande inzamelpunten en ophaling ter plaSamenwerking met ACRR
De verenigingen die vertegenwoordigd worden door Vinyl tse. Volgens LIPOR, de lokale autoriteit bevoegd voor het Afvalbeheer in Porto,
2010, producenten van kunststofhars (APME) en recyclage- werd tussen december 2002 en oktober 2003 ongeveer 10 ton kunststofafval
bedrijven (EuPR) tekenden in september 2001 een partner- ingezameld, naast 34 ton papier en karton. Voor de bouw- en sloopsector
schapsakkoord met de Vereniging van Steden en Regio’s werd op kleine bouwfirma’s gemikt. In 2003 werd bij zulke bedrijven kunstvoor Recyclage (ACRR). Het doel hiervan is de recyclage te stofafval ingezameld, in totaal 5 ton waarvan 0,5 ton PVC. Daarnaast werd ook
verbeteren van kunststofafval dat door plaatselijke overhe- bijna 15 ton ander materiaal (zoals metalen, hout en papier) ingezameld. Dit
resultaat bevestigt dat verpakkingsmateriaal het belangrijkste kunstofafval op
den wordt opgehaald.
bouwwerven is.
Een belangrijk en in toenemende mate zwak punt in het recyclagetraject van
kunststoffen is de inzameling. Er zijn vier grote sectoren die kunststofafval leve-
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In 2003 werd de technologie verder uitgestest. In de buurt van Lyon (Frankrijk)
werd een piloot plant op grotere schaal gebouwd. Deze moet in 2004-2005
operationeel zijn.

Vinyl 2010, de kunststofindustrie, de recyclagebedrijven alsook ACRR-leden in Italië, Spanje,
Portugal en België hebben samen met de Europese
bouw- en sloopindustrie een vervolgproject voorgesteld aan de Europese Commissie. Dit project
moet de inzameling en recyclage van kunststofafval uit gebouwen promoten en onderzoeken. De Commissie heeft financiële
steun via het LIFE-programma (*) toegezegd. Het project is in december 2003
officiëel van start gegaan en zal tot midden 2006 lopen.
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Vinyloop Dreux
Er rijpen plannen om een tweede Vinyloop-plant op te richten, hierbij kan de
technische kennis en de ervaring opgedaan te Ferrara gebruikt worden. De
nieuwe plant zal in Dreux (Frankrijk) gebouwd worden.

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Het project in Dreux wordt momenteel gesponsord door een partnerschap van
vier Franse bedrijven - Récupération Industrielle de Produits Sidérurgiques
(RIPS) en MTB Recyclage SA (beide bedrijven recycleren kabels), alsook
Eurocompound France (een bedrijf dat kunststof recycleert) en Solvin France
(producent van PVC-hars). De resultaten van een initiële haalbaarheidsstudie
Het project start met een grondige evaluatie van de huidige situatie op lokaal zullen midden 2004 openbaar gemaakt worden. De bouwwerken moeten in
niveau, waaronder ook het regelgevend orgaan. Later zullen 20 tot 30 piloot- 2005 van start gaan, de inbedrijfneming staat gepland voor 2006.
projecten opgezet worden. Deze zullen een breed spectrum van activiteiten
bestrijken (bouw, renovatie en sloopwerken) en kennis van technische en Dit nieuwe Vinyloop-bedrijf zal 42.800 ton afval verwerken dat momenteel nog
economische aspecten verzamelen inzake inzameling en recyclage van kunst- gestort wordt. Hiervan bestaat 29.000 ton uit afval na consumptie. De afvalstofafval, alsook toepassingen voor het gerecycleerde materiaal.
stroom bevat kabels, dakbedekking, vloerbedekking, raamprofielen, blisterverpakkingen en polymerenafval
De totale investering wordt op 47 miljoen Euro geraamd. Vinyl 2010 wil hiervoor
De Vinyloop-plant in Ferrara een lening van 10,7 miljoen ter beschikking stellen, met in 2004 een eerste afbe(Italië) werd opgestart in februari taling van 1,7 miljoen. Men verwacht financiële steun via Europese en lokale
2002. In 2003 behandelde men er subsidies.
2.199 ton afval. Door techische
problemen kon men niet de volledige capaciteit benutten. De instal- Redop Project
latie van een tweede filtratie-unit Redop – afgeleid van ‘reductie van ijzererts in hoogovens door middel van
verhielp deze problemen.
afvalkunststof’ is een procédé dat zich richt op het segment gemengd kunststofafval in vast stedelijk afval.
Ondertussen werd verdergewerkt
aan proeven en aanpassingen die Het chloorgehalte in zulk afval is lager dan in het PVC-rijk afval dat voor chemide prestaties moeten optimalise- sche recyclage gebruikt wordt, maar het is te hoog voor ander gebruik. De
ren en die de capaciteit moet Redop-technologie tracht een commercieel haalbaar product te verkrijgen dat
opvoeren.
steenkool kan vervangen bij de productie van staal. DSM Research ontwikkelde
en patenteerde een nieuwe en belangrijke technologie om het gemende kunstDe plant draait momenteel op haar stofafval te dechloreren.
nominale capaciteit. Er zijn echter
nog plannen om een tweede dra- Na veelbelovende laboratoriumtests werd begin 2002 overgegaan tot de prodontmantelingsunit te bouwen. ductie van 10 ton Redop-pellets voor tests op commerciële basis in een hoogoDaarmee zou de doelstelling voor 2004, nl. 7500 ton, behaald kunnen worden. ven. De DSM-installaties in Geleen (Nederlands) werden geschikt bevonden.
Na de nodige aanpassingswerken in de tweede helft van 2003 werd in novemMeer informatie vindt u op www.vinyloop.com.
ber met de productie gestart. Door onvoorziene moeilijkheden vertraagde het
productieproces. Zodra de productie voltooid is en het product geëvalueerd
werd, zullen in de Nederlandse staalfabriek van Corus tests met injectie uitgevoerd worden.

Vinyloop Ferrara

(*)LIFE : Financieel Beleidsinstrument voor Milieuzaken, Europese Unie

Dow/BSL
Dow exploiteert sinds 1999 een commerciële plant voor chemische recyclage op zijn site in Schkopau, nabij Leipzig (Duitsland). De gebruikte technologie is
robuust en geschikt voor de behandeling van grote hoeveelheden van de meeste soorten PVC-afval.
Noodzakelijke factoren voor succes zijn de logistiek en de voorbehandeling van het PVC-afval. In 2002-2003 voerde het Duitse bedrijf voor afvalbeheer
ASCON tests uit als ‘verrekeningsbureau’ tussen de afvalleveranciers en de Dow-plant. Deze tests leverden belangrijk, statistisch materiaal, waaronder de
economische aspecten inzake het beheer van de logistiek. Tijdens de test werd 1.027 ton PVC succesvol verwerkt. Het teruggewonnen chloor werd ter platse gebruikt voor de productie van nieuw VCM/PVC.
De belangrijkste resultaten worden hieronder samengevat:

Uitsplitsing van PVC afvalstromen (1.027 ton)

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004
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Uitsplitsing Kosten Verrekeningsbureau (¤459.200)

%

7%

%

Plastisols
Management
Kabels
Gecoat textiel
Raamprofielen

Behandeling DOW/BSL
Voorbehandeling
Transporten

Vloerbedekking

De test heeft naast informatie over specifieke vereisten bij de behandeling van PVC-afval ook inlichtingen over de financiële aspecten van dit soort recyclage
opgeleverd. Het sleutelcriterium om op deze plant over te gaan tot verwerking van grotere hoeveelheden PVC-afval is het kostenplaatje, dit moet concurrentieel zijn.

In september 2003 opende RGS-90 op dezelfde site een grote productieplant
Het doel van deze haalbaarheidsstudie is na te gaan of PVC-afval uit sloop- van zandstraalmateriaal met de merknaam ‘Carbogrit’. Als grondstof wordt
werken gerecycleerd kan worden tot een toeslagstof bij de productie van licht afvalwaterslib gebruikt. Ten gepasten tijde zal ook het vast product van de
bovenvermelde PVC-recyclageplant gebruikt worden.
beton – en op die manier in gebouwen herbruikt kan worden.

Licht Beton
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Onderzoek over inzameling werd totnogtoe toegespitst op de omgeving van
Rome. Het toonde aan dat in en rond de Italiaanse hoofdstad een overvloed Nieuw Vergassingsprocédé
van beschikbaar kunststofafval bestaat, waaronder ook PVC-afval.
Er is een toenemend aantal technologieën beschikbaar voor de chemische recyclage van zowel PVC-rijk als gemengd kunststofafval met normale percentages
Voorbereidende tests geven aan dat, op gebied van technische specificaties, PVC. Vinyl 2010 volgt deze technologieën op de voet omdat ze mogelijk naast
licht beton gemaakt van gerecycleerd PVC vergelijkbaar zou kunnen zijn met op til zijnde afvalbeheerprojecten gebruikt kunnen worden.
andere, soortgelijke producten, bvb. polystyreenafval zoals momenteel in
Italië gebruikt wordt.
In 2003 analyseerde een team van ECVM-experten de procédés in Europa en
Japan op gebied van praktische ervaring, competitiviteit en impact op het
De haalbaarheidsstudie moet in april 2004 afgerond zijn. Als de preliminaire, milieu. Het team beschreef nieuwe, ‘kant-en-klare’ vergassingsprocédés die
positieve conclusies bevestigd worden, zal het project volgende fasen door- uiteenlopende percentages PVC-afvalproducten kunnen verwerken. Men moet
lopen:
de rendabiliteit van deze procédés nog beoordelen en hen vergelijken met
- voldoen aan de officiële, technische standaarden en de benodigde, bestaande installaties in Europa.
gereglementeerde toelatingen verkrijgen;
- een veldtest voor inzameling van PVC-afval, productie en marketing van het
gerecycleerde product uitvoeren.
Initiatief Recovinyl
Recovinyl is een nieuw consortium dat inzameGezien dit project zich nog in het eerste stadium bevindt, is het te vroeg om
ling, verzending en recyclage van PVC-afval na
de volume-impact in te schatten.
consumptie zal vergemakkelijken. Het gaat de
uitdaging aan om een continue, maximale
aanvoer van PVC-afval voor mechanische recyclage te verzekeren. Dit is belangrijk voor bedrijRGS-90/Stigsnaes
ven
die
geïnvesteerd
hebben
in
installaties en machinepark.
RGS-90 is de eigenaar van de Stigsnaes hydrolyse plant .
Vinyl 2010 ondertekende in juli 2003 een contract voor financiële steun, Na een gedetailleerde studie die mechanische PVC-recyclagebedrijven onderwaarin 1 miljoen euro voorzien werd voor 2003 en 3 miljoen euro voor 2004. zocht, werd in juni 2003 het bedrijf Recovinyl opgericht. Het steunt op de ervaringen van grote aandeelhouder-recyclers Rulo (België), Swerec (Zweden),
Het project krijgt ook toelagen van het LIFE-programma.
Tecni-Plasper (Spanje), De Hoeve (Nederland), AfDR (Duitsland) en Vinyloop
Na twee succesvolle series technische testen, wordt de plant momenteel Ferrara SpA (Italië). Andere partners zijn welkom.
voorbereid op 50.000 ton per jaar. De inbedrijfstelling is gepland voor het
vierde kwartaal van 2004. RGS-90 promoot de plant en begon PVC-afval op De voorbereiding van dit ambitieuze project werd fel bemoeilijkt doordat de
te slaan. De prijs om het PVC-afval te behandelen, inclusief voorbehandeling, Europese landen verschillende rechtssystemen hebben. De geplande lancering
van de Recovinyl-website en van het meertalige platform voor e-business werd
wordt gesteld op 200 euro per ton.
uitgesteld om meer tijd te hebben voor het businessplan en om een akkoord te
bereiken over de werkingsprincipes. De website en het platform voor e-business
zouden operationeel worden in 2004.

Andere projecten
Eco-efficiëntie van recyclage opties

PE Europe, een nevenorganisatie van het Institute for Polymer Testing and
Omdat van een beperkte basis vertrokken wordt, probeert de Britse Polymer Science (IKP) binnen de Universiteit van Stuttgart, rondde in 2003
Kunststoffen Federatie (BPF) te analyseren welke de meest veelbelovende een eco-efficiëntiestudie af. De studie was getiteld "PVC Recovery Options:
mogelijkheden zijn om hogere volumes PVC-afval na consumptie te recycleren. Ecological and Economical System Analysis" en onderzocht verschillende
mogelijkheden voor de behandeling van gemengd kabelafval.
Het BPF heeft consulenten aangesteld om na te gaan welke de relatieve waarde
van verschillende recyclagetechnologieën binnen een VK-context is. Zij moeten Storten werd als basis gehanteerd in de vergelijking met de volgende terugook potentiële, commerciële mogelijkheden onderzoeken met het oog op een winningstechnieken: Vinyloop, Stigsnaes en Watech (twee technologieën
voor chemische recyclage) en MVR Hamburg (een moderne verbrandingsformeel business plan om meer PVC te recycleren.
installatie voor gemeentelijk vast afval, met terugwinning van energie en
Research toont aan dat, rekening houdend met volume en rendabiliteit, de HCl.
beste mogelijkheden binnen het Verenigd Koninkrijk te vinden zijn bij PVC-afval
van raamprofielen en vloerbedekkingen. Wandbekleding heeft ook potentiëel, In de studie werd besloten dat, gezien vanuit het oogpunt van de eco-efficide beschikbaarheid en de mogelijke recyclagetechnologieën worden momenteel ëntie, alle vier de terugwinningsopties boven storten te verkiezen zijn. Ze
toonde echter ook aan dat bij de keuze van een terugwinningstechnologie
onderzocht.
Het door de overheid gesubsidieerde WRAP-schema verleende een subsidie van moet worden rekening gehouden met specifieke landelijke of zelfs lokale
£390.000 (565.500 euro) aan de Bradford University om een uitgebreid onder- situaties, aangezien het gevoerde milieubeleid soms sterk kan verschillen.
zoek in te stellen naar opties voor PVC-recyclage in het VK. Meer informatie De voorlopige conclusies werden bevestigd na zaakkundige beoordeling en
de studie werd in 2003 gepubliceerd. Men overweegt follow-ups in
vindt u op www.recyclepvc.com.
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
Het Projectteam van het Verenigd Koninkrijk zal in 2004 verdere economische
en technische ramingen maken. Specialisten van Axion Recyclage doen
namens BPF het nodige werk. Het onderzoek van de Bradford Universiteit zal
in maart 2004 beëindigd worden. De resultaten daarvan zullen de grondslagen
leggen voor een levensvatbare, commerciële operatie.

Verbranding van gemeentelijk afval:
Halosep-Watech-Proces
Vinyl 2010 ondertekende in oktober 2003 een financieringscontract met
Watech, ondertussen onderdeel van de groep RGS-90. Doelstelling is om hun
Halosep-Watech procédé in een pilootplant uit te testen. Ook worden de
mogelijkheden voor hergebruik van de teruggewonnen fracties onderzocht,
zodat restafval geminimaliseerd of zelfs vermeden kan worden. Het procédé
maakt gebruik van waterig zoutzuur om chloriden en zware metalen te extraheren uit neutralisatieresidus in verbrandingsovens voor gemeentelijk vast
afval.
Er wordt gewerkt aan een mobiele pilootplant en aan testen op AVI’s ( Afval
Verbrandingsinstallaties ) met ‘droge’ en ‘halfdroge’ rookgasreinigingssystemen. Ze zijn gepland voor de tweede helft van 2004.

17
Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Verenigd Koninkrijk: Recyclage-Project
voor gemengd PVC-afval

Samenwerking
Het Controlecomité
Vinyl 2010 heeft een onafhankelijk comité opgericht dat als taak heeft toezicht te houden op
het nakomen van de Vrijwillige Verbintenis. Dit
Controlecomité is ook een contactpunt voor
belanghebbende partijen en beleidsmakers.
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Het Controlecomité komt ten minste twee maal per jaar bijeen en
bestaat momenteel uit afgevaardigden van het Europees Parlement, de
Europese Commissie en de vakbonden. NGO’s werden uitgenodigd
deel te nemen, maar hebben totnogtoe geen afgevaardigde. Het
comité heeft haar voorzitter, professor Alfons Buekens van de Vrije
Universiteit Brussel (VUB), gevraagd om mogelijkheden bij de
NGO’s verder te onderzoeken.
De eerste vergadering werd op 11 juni 2003 gehouden in de kantoren van het Europees Parlement te Brussel. De notulen staan op de
website van Vinyl 2010.

Leden
Professor Alfons Buekens, Voorzitter, VUB(1)
Mevr. Conceptio Ferrer, Europees Parlementslid,
Europees Vakbondscomité
Dhr. Bernd Lange, Europees Parlementslid, Comité
voor het Milieu(2)
Dhr. Patrick Hennessy, directielid, Europese
Commissie, Directoraat-generaal Ondernemingen
Dhr. David-Grant Lawrence, directielid, Europese
Commissie, Directoraat-generaal Milieu
Dhr. David Thompson, Voorzitter, Vinyl 2010
Dhr. Joachim Eckstein, Vice-Voorzitter, Vinyl 2010
Dhr. Alexandre Dangis, Directeur, EuPC
Dhr. Jean-Pierre De Grève, Secretaris Generaal,
Vinyl 2010
Dr. Brigitte Dero, Secretaris-Generaal, ESPA
Dhr. Oraldo De Toni, Politiek Secretaris,
EMCEF(3)
Dhr. Reinhart Reibsch, Secretaris Generaal,
EMCEF

Noten:
(1) VUB: Vrije Universiteit Brussel
(2) Dhr. Lange volgde in september 2003 Dhr. Guido Sacconi op,
Europees Parlementslid, Comité voor het Milieu.
(3) EMCEF: European Mine Chemical and Energy Workers Federation

Het duurzaamheidsdebat
Vinyl 2010 speelde in 2003 een belangrijke rol in het

Sociale Dialoog: Uitdagingen en de
rol van Vinyl 2010 binnen de EU-uitbreiding

duurzaamheidsdebat dat tijdens verschillende eveDe Vrijwillige Verbintenis is een doeltreffend middel om te komen tot
Duurzame Ontwikkeling. Binnen de context van een uitgebreide Europese
- het Citizen’s Parliament on Sustainable Consumption, in maart georganise- Unie met 25 of meer lidstaten krijgt dit nog meer belang. Puur regulerende
rd door de Association of Cities and Regions for Recycling (ACRR); afge- benaderingen hebben weinig slaagkans omdat zij geen rekening houden met
vaardigden van Vinyl 2010 kwamen er in contact met regionale en stedelijke verschillen binnen de markt, lokale financiële beperkingen of consumentengedrag. De Vrijwillige Verbintenis kan bovendien de Beste Praktijken naar het
functionarissen vanuit heel Europa.
Oosten overbrengen zonder in een ingewikkeld wetgevend net verstrikt te
- een internationale tentoonstelling over kunststoffen en rubber te Milaan, in geraken.
mei georganiseerd door PLAST; Vinyl 2010 hield er een persconferentie over
Vinyl 2010 organiseerde in 2003 meerdere bijeenkomsten met EU-toetrehaar recentste mijlpalen en verwezenlijkingen.
dingslanden. Een van die bijeenkomsten had als doelstelling standaarden
- de Green Goals for Business Conference, in juni 2003 te Brussel gehouden tij- inzake gezondheid, veiligheid en milieu te verhogen en duurzaamheidsdoedens de Groene Week van de Europese Commissie; Secretaris Generaal Jean- len gelijk te stellen. Hierbij waren ook de vakbonden betrokken.

nementen in Europa georganiseerd werd:

- Besprekingen met The Natural Step (TNS - www.naturalstep.org) om hun uitdagingen op milieugebied uit te breiden met een handvest waarin de sociale De beide bedrijven hadden reeds, in samenwerking met de vakbonden,
acties gestart om de HSE-standaarden te verhogen. Verdere acties volgen
en economische aspecten van PVC opgenomen zijn.
om volledig in regel te komen met EU-reguleringen en industriestandaarden.

Het bestuur van Vinyl 2010

Dhr. David Thompson
Voorzitter

Dhr. Joachim Eckstein
Vice-Voorzitter

Dhr. Jean-Pierre De Grève
Secretaris Generaal

Vinyl 2010 mikt op een geleidelijke uitbreiding van de Vrijwillige Verbintenis
naar de nieuwe EU-lidstaten. Indien mogelijk gebeurt dit tegen 2005, zelfs
als er grote moeilijkheden opduiken in verband met de historische structuur
van de PVC-industrie in sommige landen. De nodige, grote investeringen
zullen gebeuren. In april 2004 zal een speciale conferentie gehouden worden in Budapest om de kwestie verder te bespreken met PVC-producenten
en -verwerkers uit Centraal-Europa.

Dr. Michael Rosenthal
Schatbewaarder

Dhr. Alexandre Dangis
Bestuurslid

Dr. Brigitte Dero
Bestuurslid
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Pierre De Grève hield er een toespraak getiteld "Onderneming en Overheid:
Twee PVC-producenten uit Centraal Europa, Spolana en Novcké, werden
Samenwerken voor Duurzaamheid"
reeds volwaardig lid van het ECVM. Zij toonden hiermee aan naar duurza- De Green Procurement Conference, in september gehouden te Gothenburg. mheid te willen streven. In de loop van 2003 werd hun houding tegenover
EU-reguleringen en ECVM-handvesten onderzocht.
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Financiëel Rapport
In 2003 gaven Vinyl 2010 en de leden van EuPC in totaal 4,4 miljoen euro uit,
tegenover 4,5 miljoen vorig jaar. Men verwacht dat de projectuitgaven in 2004
gevoelig hoger zullen liggen.
Een verbeterde kostenbeheersing en het uitstellen van twee projecten liggen
aan de basis van deze lichte daling:
- de geplande subsidie van 1,3 miljoen euro voor de Texyloop pilootplant
werd uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2004.
- het ERPA/CIFRA-project voor mechanische recyclage werd uitgesteld tot
2004. De voorziene subsidie voor dit project werd echter gevoelig opgetrokken: van 100.000 euro naar 500.000 euro. Deze som zal in 2004 en
2005 uitbetaald worden.
20
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De rekeningen voor 2003 werden gecontroleerd en goedgekeurd door
KPMG.

VINYL 2010 PROJECTEN MET AFVALBEHEER
Rekeningen 2003;
cijfers x1000 euro

Totale uitgave Totale uitgave
in
in

2003

2002

EuPC en haar leden EuPC en haar leden
meegerekend
meegerekend

Vinyloop Ferrara
Ferrari Texyloop
EPFLOOR
EPCOAT
VK project gemengd PVC-afval
ESWA - Edelweiss
2.15 NKT Halosep
RGS-90/Stigsnaes
Dow/BSL : ASCON
REDOP
ACRR
Studie eco-efficiëntie /LCA
EuPR
Recovinyl SA
Licht beton Italië
TEPPFA
EPPA
ERPA/CIFRA
Totaal

0
0
524
122
106
846
8
1.001
109
0
0
53
100
100
24
669
724
0
4.386

1.840
0
245
363
0
172
0
58
181
0
145
94
229
0
0
740
443
0
4.510

Verificatieverklaring
KPMG-certificatie
KPMG Certificatie van uitgaven
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises Scrl
Rapport van de Bedrijfsrevisor over de uitgaven van het Project Vinyl 2010 gedurende de periode 1 januari 2003 tot 31 december 2003.
U hebt ons opgedragen te rapporteren over de realisering van uw missie. We hebben de uitgavecijfers betreffende de verschillende projecten van Vinyl 2010
nagekeken zoals ze in het Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag verschijnen.
Het totale in rekening gebrachte bedrag, uitgegeven aan de verschillende projecten van Vinyl 2010, is 4.386.592,74 euro.

Wij zijn van mening dat de verklaring van 31 december 2003 een goede weergave is van de gedane uitgaven voor de verschillende projecten van Vinyl 2010
tussen 1 januari en 31 december 2003.
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises Scrl, vertegenwoordigd door
Dominic Rousselle, Partner

Brussel, 9 maart 2004
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De personen die de tabel met uitgavecijfers betreffende de verschillende projecten van Vinyl 2010 hebben opgesteld, gaven ons alle benodigde uitleg en informatie voor onze controle. Wij hebben het materiaal dat de bedragen moet staven nauwkeurig onderzocht. Wij menen dat onze audit een redelijke basis voor
ons oordeel vormt.

KPMG-certificatie
KPMG Certificering van Tonnages en Uitvoering van Vrijwillige Sectorale
Doelstellingen
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Assurance and Advisory Services Scrl
Business Unit Environmental Services
Rapport van de onafhankelijke expert inzake de controle van de tonnages PVC-afval na consumptie, tussen 1 januari en 31 december 2003
ingezameld en gerecycleerd door EPPA en EPFLOOR (sectorale groepen van EuPC), ESWA en TEPPFA (sectorale verenigingen van EuPC) en
de gesubsidiëerde recyclageplant Vinyloop Ferrara.
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Overeenkomstig de opdracht ons gegeven door Vinyl 2010 geven wij een verslag van enerzijds onze controle van de tonnages uit de verschillende projecten van
Vinyl 2010 en de uitvoering van de doelstellingen binnen de Vrijwillige Verbintenis anderzijds zoals die in het Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag verschijnen.
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De conclusies vindt u samengevat in de onderstaande tabel:
Project

Type PVC-afval na consumptie

Tonnage gerecycleerd (in ton)

Doelstelling Vrijwillige Verbintenis
(in ton)
25 % van het in de EU (15) ophaalbare, beschikbare afval

EPPA
EPFLOOR
ESWA
TEPPFA
Vinyloop

Raamprofielen
Vloerbedekkingen
Dakbdekkingsmembranen
Buizen en Hulpstukken
Kabels

4.817
545
544
6.150
2.199

(a)

3.407
n.v.t.
536
5.068
n.v.t.

(b)
(c)
(d)

n.v.t. niet van toepassing
(a) Hoeveelheid berekend voor de 15 EU-lidstaten plus Zwitserland
(b) Deze hoeveelheid (3.407 ton) is gebaseerd op verkoopsstatistieken opgetekend bij organisaties die lid zijn, een studie door Dhr. Berndtsen en
schattingen door experten.
(c) Deze hoeveelheid (536 ton) is gebaseerd op schattingen van de verkoop op de totale markt tussen 1980 en 2000, opgetekend bij organisaties die lid
zijn en door experten.
(d) Deze hoeveelheid (5.068 ton) is gebaseerd op het EuPC-model, bijgewerkt in 2002.

De personen die de tabel met de tonnages van de verschillende projecten van Vinyl 2010 hebben opgesteld, gaven ons alle benodigde uitleg en informatie voor
onze controle. Wij menen dat, gebaseerd op onze controle van de gegeven informatie, al het afval waarvan in dit rapport sprake is, niet-gereguleerd PVC-afval
na consumptie is (volgens de definitie van Vinyl 2010). Wij hebben geen elementen aangetroffen die de voorliggende informatie substantiëel zouden kunnen
beïnvloeden.
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Assurance and Advisory Services Scrl Business Unit Environmental Services.
Vertegenwoordigd door
Ludo Ruysen, Partner

Brussel, 11 maart 2004

DNV Verificatieverklaring
DNV Consulting is een onderdeel van DNV, een onafhankelijke stichting die in 1864 opgericht werd en
die als doel heeft leven, eigendom en milieu te beschermen.
Vinyl 2010 gelastte DNV met een onafhankelijke beoordeling van het Vooruitgangsverslag 2004.
Deze beoordeling moest de verklaringen in het rapport bekrachtigen. DNV was op geen enkel moment betrokken bij het opstellen van dit
rapport noch bij het verzamelen van de informatie waarop het gebaseerd is.

Er werd geanalyseerd of de verklaringen in het rapport een getrouwe weergave zijn van de door Vinyl 2010 ondernomen acties. Hierbij werden ook het bereik,
de balans en de interpretatie van de voorgelegde verklaringen kritisch onderzocht.
De controleprocedure omvatte de volgende taken:
- Computer-ondersteunde controle van projectmateriaal zoals plannen, overeenkomsten, notulen van vergaderingen, presentaties enz.
- Communicatie met relevante Vinyl 2010 medewerkers verantwoordelijk voor verschillende rapportdelen ter bevestiging van geselecteerde verklaringen
De volgende elementen werden niet opgenomen in de beoordeling door DNV:
- De onderliggende informatie of gegevens voor de documenten waarop de controle gebeurde
- De tabel "Europese productiegegevens" met de tonnages verkochte stabilisatoren en het onderdeel "Vooruitgang op het gebied van loodvervanging"
- De tonnages in het rapport en de uitvoering van vrijwillige sectorale doelstellingen (gecontroleerd door KPMG)
- Het financiëel rapport (gecontroleerd door KPMG)

Resultaten
Wij zijn van mening dat het Vooruitgangsverslag 2004 een getrouwe weergave is van de verwezenlijkingen van Vinyl 2010.
Dat Vinyl 2010 in 2003 de doelstelling behaalde om 25% van het inzamelbare, beschikbare PVC-afval van raamprofielen, dakbedekkingsmembranen, buizen en hulpstukken te recycleren, vinden wij bijzonder bemoedigend.
We erkennen dat Vinyl 2010 de doelstellingen van de Vrijwillige Verbintenis in de praktijk omzet, maar we willen tegelijkertijd ook benadrukken dat er nog
uitdagingen voor de toekomst zijn. Vinyl 2010 verklaart zich bereid deze aan te gaan, wat wij alleen maar goedkeuren.
Wij zien de volgende belangrijke uitdagingen: de rendabiliteit van inzamelings- en recyclageschema’s verbeteren, voldoende recyclagecapaciteit voorzien
voor de ingezamelde volumes, nadenken wat de gevolgen zijn als de Vrijwillige Verbintenis uitgebreid wordt naar de nieuwe EU-lidstaten.
Høvik, 11 maart 2004

Kristin MacBeath

Christen M. Heiberg

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004
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Controleprocedure

FAQ
PVC helpt de samenleving – dit zijn enkele dingen
die u misschien wil weten.

Wat is PVC?
Polyvinyl chloride of ‘PVC’ behoort tot de ethyleenfamilie van polymeren. Het
wordt gemaakt van zout (57%) en aardolie (43%). Het werd in de late jaren 1920
voor het eerst op commerciële schaal geproduceerd en is de tweede belangrijkste
basiskunststof. PVC wordt, naast de vele andere toepassingen, voornamelijk
gebruikt voor producten met een lange levensduur.

Wat is de Vrijwillige Verbintenis?
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De Vrijwillige Verbintenis van de Europese PVC-industrieketen is een 10-jaren
programma. Er wordt op verschillende fronten naar duurzaamheid gestreefd: door
de productieprocessen en de producten te verbeteren, door te investeren in technologie, door emissie en afval tot een minimum te herleiden en inzameling en
recyclage te maximaliseren.

De vier stichtende organisaties zijn:
de Europese Raad van Vinylproducenten (ECVM), de Europese
Kunststofverwerkers (EuPC), de Europese Raad voor Weekmakers en
Tussenproducten (ECPI) en de Europese Vereniging van Producenten van
Stabilisatoren (ESPA).

Welke rol speelt Vinyl 2010 bij Duurzame
Ontwikkeling?
Vinyl 2010 leidt de PVC-industrie naar een beter duurzaamheidsprofiel door
uitvoering van de Vrijwillige Verbintenis. Het gaat hierbij niet alleen om doelstellingen en verbintenissen, maar vergt een andere aanpak en opvatting op alle
niveaus, gebaseerd op de drie pijlers van economische welvaart, milieubescherming en sociaal welzijn.

Vinyl 2010 Vooruitgangsverslag 2004

Waarom is PVC belangrijk voor de samenleving?
De omvang van deze streefdoelen is erg groot en het is de eerste keer dat in
Europa een volledige industrieketen een stap als deze zet. Dit alles gebeurt ook in
nauw overleg met de vakbonden, vertegenwoordigd door EMCEF.

Wat is Vinyl 2010?
Vinyl 2010 is de juridische rechtspersoon die opgericht werd om de organisatorische en financiële infrastructuur te verstrekken en om de maatregelen ondernomen in het kader van de Vrijwillige Verbintenis te controleren. Vinyl 2010 verbindt
binnen Europa de producenten van kunststofhars, de kunststofverwerkende bedrijven en de producenten van stabilisatoren en weekmakers.

PVC-producten maken het leven veiliger en aangenamer. PVC kent heel wat
toepassingsgebieden zoals bouw, autoindustrie, bekabeling, luxegoederen en
medisch materiaal, om er slechts enkele te noemen. De meeste PVC-toepassingen hebben een lange levensduur die tot meer dan 60 jaar kan oplopen, maken
goed gebruik van grondstoffen en voorkomen onnodige depletie. In Europa heeft
de PVC-industrie meer dan 23.000 bedrijven en zorgt ze voor ongeveer 530.000
jobs. Het is een dynamische sector die ruimte laat voor vernieuwing en ontdekking, een dynamiek die bijdraagt aan werkelijke Duurzame Ontwikkeling.

Leden van Vinyl 2010:
Europese Raad van Vinylproducenten (ECVM)
E Van Nieuwenhuyselaan 4
B-1160 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 676 74 41
Fax. + 32 (0)2 676 74 47
www.ecvm.org

Europese Kunststofverwerkers (EuPC)
Kortenberglaan 66, bus 4
B-1000 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 732 41 24
Fax. + 32 (0)2 732 42 18
www.eupc.org

Europese Vereniging van Producenten van Stabilisatoren (ESPA)
E Van Nieuwenhuyselaan 4
B-1160 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 676 72 86
Fax. + 32 (0)2 676 73 01
www.stabilisers.org
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Europese Raad voor Weekmakers en Tussenproducten (ECPI)
E Van Nieuwenhuyselaan 4
B-1160 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 676 72 60
Fax. + 32 (0)2 676 73 92
www.ecpi.org

www.vinyl2010.org

Vinyl 2010
E Van Nieuwenhuyselaan 4
B-1160 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 676 74 41
Fax. + 32 (0)2 676 74 47
Maatschappelijke zetel:
Kortenberglaan 66, bus 4
B-1000 Brussel
België

