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Activiteiten 2004

SAMENVATTING EN TOELICHTINGEN
DE VRIJWILLIGE VERBINTENIS EN VINYL 2010
De Vrijwillige Verbintenis, ondertekend in 2000, is een tienjarenplan dat de productcyclus van PVC voortdurend wil verbeteren. Vinyl 2010 zet dit plan om in praktijk binnen het kader van Duurzame Ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een
maximale vermindering van de milieu-impact bij harsproductie, een integrale strategie voor het afvalbeheer en de veilige
toepassing van weekmakers en stabilisatoren.
Vinyl 2010 hecht groot belang aan duidelijke, meetbare doelstellingen voor recyclage, belangrijke investeringen in wetenschappelijk en technisch onderzoek, uitbreiding van praktische kennis, openheid en sociale dialoog. De vooropgestelde
vooruitgang wordt via jaarverslagen gepubliceerd. Deze verslagen worden onderworpen aan een onafhankelijke audit.

ONTWIKKELINGEN IN 2004
In 2004 werd verdergewerkt naar de tussentijdse doelstellingen voor 2005. Er waren enkele buitengewone hoogtepunten
en – “al doende leert men” – nieuwe uitdagingen en een paar tegenslagen.

HARSPRODUCTIE
ECVM slaagde erin de doelstellingen uit haar 2 Manifesten te realiseren. De milieu-impact bij harsproductie werd
verder verminderd en de eco-efficiëntie werd verhoogd.
Een ECVM Werkgroep startte een brede studie over de naleving van het Manifest inzake S-PVC, Ethyleen Dichloride
(EDC) en Vinyl Chloride Monomeer (VCM). De werkgroep verbetert ook de meet-methodologie. Ondertussen werd
een verificatie van het E-PVC Manifest uitgevoerd.

WEEKMAKERS
Het ECPI spendeerde in 2004 meer dan €630.000 aan projecten die de relaties tussen toxiciteit en voortplanting onderzochten, aan epidemiologische studies rond astma en aan onderzoek rond menselijke blootstelling en biologische monitoring. Er wordt een grootschalige studie met vrijwilligers gepland in 2005.
EU-risicoanalyses op dibutylftalaat (DBP), diisononylftalaat (DINP) en diisodecylftalaat (DIDP) zitten stilaan in een laatste
fase. Risicoanalyses op di-2-ethylhexylftalaat (DEHP) en butylbenzyftalaat (BBP) worden nog besproken door de EULidstaten, maar zouden in de loop van 2005 afgerond moeten worden.

STABILISATOREN
De ambitieuze doelstelling voor 2005 om het gebruik van loodstabilisatoren met 15% te verminderen, werd reeds in
2004 bereikt. Toch zal de industrie haar intense en veeleisende inspanningen moeten volhouden en zal zij zich moeten
voorbereiden op de volgende verminderingsdoelstellingen. Vinyl 2010 zal zorgen voor externe verificatie van de cijfers
van 2005.

AFVALBEHEER
Algemeen werd opnieuw sterke vooruitgang geboekt. Inzamelingsschema’s voor PVC-producten na
consumptie werden verder uitgewerkt om zo uit ervaring te leren en voordeel uit samenwerking te
halen.
In deze evolutie zit een merkwaardige paradox.

De hoge vraag, de stijgende grondstofprijzen en

de intrinsiek lange levensduur van vele PVC-toepassingen lijken de beschikbaarheid van gebruikt,
recycleerbaar PVC te verminderen.
Hoogtepunten van de projecten voor afvalbeheer waren:
Ó Via EPPA werd 5.603 ton raamprofielen gerecycleerd. Nieuwe projecten werden opgestart in Zweden,

Noorwegen, Italië en Ierland.
Ó TEPPFA recycleerde 5,640 ton PVC buizen en hulpstukken. Nationale projecten boekten mooie

successen in de meeste landen. De grote vraag naar recyclaten en het stijgende professionalisme
in de sector werken bemoedigend.
Ó ESWA recycleerde 568 ton van het beschikbare, inzamelbare PVC-afval uit dakbedekkingsmem-

branen – dit is meer dan 25% van het totale beschikbare, inzamelbare PVC-afval binnen deze
toepassing.
Ó De Edelweiss-studie mondde uit in het “ROOFCOLLECT Recycling System for Thermoplastic

Membranes” met een grotere geografische uitbouw en een grotere draagwijdte. Nationaal werden de inspanningen versterkt en uitgebreid in Duitsland – de grootste markt – en werden in
Oostenrijk en België projecten opgestart. In Italië en Scandinavië werden voorbereidingen getroffen om er in 2005 projecten op te starten.
Ó Recovinyl analyseerde bestaande inzamelingsprojecten om de beschikbaarheid van PVC-afval en

de inzamelingskosten te evalueren, in het bijzonder in België en Duitsland. Recovinyl ondersteunt
de Vinyl 2010-doelstellingen inzake recyclage door middel van financiële en andere aanmoedigingen om de inzameling en afhandeling te vergemakkelijken.
Ó De inzamelingsschema’s van EPFLOOR waren bijzonder succesvol: er werd 972 ton ingezameld,

een toename van 68% tegenover 2003. De vereniging zal zich verder toespitsen op de verdere
uitbouw van bestaande nationale inzamelingsschema’s in 2005. EPFLOOR bestudeerde ook de
opties en financiële levensvatbaarheid van een aantal recyclagetechnologieën doorheen een serie
van belangrijke tests.
Ó EPCOAT voerde verdere haalbaarheidsstudies betreffende gecoat textiel uit. Onderzoek door het

“Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs”
(SFEC) wees uit waar en hoe potentiëel recycleerbaar homogeen afval ingezameld kon worden.
Een proefproject startte in Duitsland, in samenwerking met RWE, een belangrijke afvalverwerker.
In afwachting van verdere praktische proeven paste het Duitse bedrijf Friedola haar bestaande
recyclageplant aan.

NIEUWE RECYCLAGETECHNIEKEN EN EXPERIMENTELE PLANTS
Het Deense bedrijf RGS-90 voerde een industriëel totaalproject uit waarbij PVC-afval omgezet wordt in olie, zout en mineralen. Dit gebeurde met financiële steun van het LIFE-programma van de EU. De plant kan 50.000 ton PVC-afval per jaar
verwerken. De opstart is voorzien in de zomer van 2005.
Het Redop-project is een chemische recyclagebehandeling voor fracties gemengde kunststof/cellulose in huishoudelijk
afval. Er werd ongeveer één ton Redop-pellets geproduceerd. Dit werd succesvol gebruikt in een hoogoven van het staalbedrijf CORUS. Redop overweegt verdere tests op industriële schaal.
Sinds februari 2002 runt Vinyloop een demonstratieplant in Ferrara, Italië. Hier worden solventen gebruikt. Als allereerste
in zijn soort kende de plant technische problemen, hoofdzakelijk als gevolg van de kwaliteit en homogeneïteit van het
kabelafval. Hierdoor was verder onderzoek en ontwikkeling nodig. De Ferrara-plant werd ook gebruikt om nieuwe residustromen zoals blisters, dakbedekking en vloerbekleding te testen.
Het Halosep-Watech-procédé behandelt rookgassen uit verbrandingsovens voor huishoudelijk afval om chloriden en
zware metalen terug te winnen. Dit project geniet de steun van Vinyl 2010. De pilootplant start begin 2005 een testprogramma dat zal lopen tot juni.

ANDERE PROJECTEN
Sommige bouwtoepassingen gebruiken licht beton voor vloeren of muren als een laag gewicht en hoge thermische en
akoestische isolatie nodig zijn. Een studie uitgevoerd in 2004 toont aan dat het technisch en economisch haalbaar is om
PVC-afval uit bouw- en sloopafval te gebruiken. Verdere studies zijn gepland.
De definitie van recyclage is belangrijk. In 2004 vroeg Vinyl 2010 in samenwerking met het Duitse hoogovenbedrijf MVR
Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG een juridische analyse aan. Een voorbereidende analyse geeft aan
dat verbranding moet beschouwd worden als een techniek om energie terug te winnen (en niet als afvalvernietiging). De
tweede stap (terugwinning van HCl) kan, onder bepaalde voorwaarden, recyclage genoemd worden.

CONTROLE, TOEGANG TOT INFORMATIE, EN
RELATIES MET BELANGHEBBENDE PARTIJEN
RAAD VAN HET CONTROLECOMITÉ
Het Controlecomité leidt Vinyl 2010 en stimuleert de dialoog met belanghebbenden. Zo kan ze de
sector helpen informatie te verschaffen die tegemoet komt aan de noden en de verwachtingen. Het
Comité hield onder het voorzitterschap van Professor Alfons Buekens (VUB) in 2004 twee vergaderingen met hooggeplaatste afgevaardigden van de EU en de vakbonden.

FINANCIËN
In 2004 gaven Vinyl 2010, EuPC en haar leden in totaal €4,15 miljoen uit aan verschillende afvalbeheersprojecten.

ONAFHANKELIJKE AUDITS
Vinyl 2010 streeft naar maximale transparantie en stelde daarvoor onafhankelijke auditors en verificateurs aan.
Ó De financiële rekeningen werden geaudit en goedgekeurd door KPMG.
Ó KPMG controleerde ook de verklaring van het tonnage gerecycleerde producten.
Ó Het Vooruitgangsverslag 2005 werd beoordeeld door DNV Consulting.
Ó Zij bevestigen dat het verslag getrouw de verwezenlijkingen van Vinyl 2010 weerspiegelt.

PUBLIEKE TOEGANG TOT INFORMATIE VERGEMAKKELIJKEN
De sector voorziet brede en vrije toegang tot de informatie over Vinyl 2010. Vinyl 2010 nam deel
aan vergaderingen, presentaties en was aanwezig op grote conferenties zoals de Groene Week en
de 9de European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. De beslissing van de
VN-Commissie voor Duurzame Ontwikkeling om Vinyl 2010 als officiële partner te registreren was
een belangrijke erkenning.
Alle jaarlijkse Vooruitgangsverslagen vanaf 2001, zijn beschikbaar in de belangrijkste EU-talen op
www.vinyl2010.org.

EU-UITBREIDING & SOCIALE DIALOOG
Vinyl 2010 bleef verder ijveren voor een betere sociale dialoog en voor betere standaarden inzake
gezondheid, veiligheid en milieu in Centraal- en Oost-Europa. Afgevaardigden van de 10 nieuwe
EU-lidstaten woonden in april 2004 te Budapest een door Vinyl 2010 georganiseerd seminarie bij.

2005 MIDTERM REVIEW
De sector heeft zich vanaf het begin verplicht haar eigen vooruitgang en doelstellingen halverwege
te evalueren. Vinyl 2010 zal alle basisveronderstellingen (ook het afvalbeschikbaarheidsmodel),
activiteiten en doelen beoordelen. Dit zal gebeuren binnen de context van EU-uitbreiding en met
bijzondere aandacht voor de specifieke noden van nieuwe EU-lidstaten. Deze beoordeling zal in
nauw overleg met het Controlecomité gebeuren.
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