EBP

AFBEELDING 18: resultaten EBP-enquête 2013

AFBEELDING 19: percentage van het volume
waarbij met het programma wordt gewerkt
12.9%

1,1’-(ethaan-1,2-diyl)bis
[pentabromobenzeen], of “EBP”, is een
vlamvertrager die in Europa wordt gebruikt
om te voldoen aan brandveiligheidseisen, met
name voor plastic- en textieltoepassingen
(bijvoorbeeld in het transport, de
interieurinrichting, E&E-apparatuur
en de bouw).
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Totale potentiële uitstoot van minder dan 0,3 ton in een
bandbreedte van 0 tot 2500 verkochte ton laat zien dat
deelnemers al graag met de 'best practices' uit het
programma aan de slag willen
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Degelijke resultaten in een proactieve branche

87.1%

Volume waarbij met
het programma wordt gewerkt

Het deelnamepercentage was al groot: 87,1% van het totale
verkoopvolume van EFRA-leden

TBBPA

AFBEELDING 13: resultaten TBBPA-enquête 2013
Année de l'enquête
Volume total vendu
l'année précédente
(tonnes métriques par an)

Tetrabroombisfenol A (TBBPA) wordt gebruikt
voor het verhogen van de brandveiligheid, vooral in
elektrische en elektronische apparatuur. Het wordt
gebruikt voor meer dan 80% van de reactieve
toepassingen, zoals vlamvertragende printplaten
met factor vier, het meestgebruikte board in
elektronische apparatuur.
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1000-2500
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Total des émissions potentielles
(tonnes métriques par an)
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< 0.002

< 0.003

8%

2010

2009

2010

175 g/t

58 g/t

259 g/t

0 g/t

0 g/t

0 g/t

Potentiële uitstoot in de bodem

14 g/t

0.1 g/t

0.2 g/t

0.2 g/t

0.2 g/t

0.01 g/t

Potentiële uitstoot in het water

10 g/t

2 g/t

12 g/t

1 g/t

1 g/t

0.6 g/t

Potentiële uitstoot in de lucht

2012

Het Voluntary Emissions Control Action Programme (VECAP)1, een succesvol initiatief voor milieumanagement, wordt uitgevoerd
door de European Flame Retardants Association (EFRA)2 volgens het principe van Responsible Care®3.

1000-2500

Dit pionierende programma voor productbeheer werd in 2004 opgezet door de drie belangrijkste producenten van vlamvertragers4,
de Britse Textile Finishers Association (TFA) en hun gebruikers. Doel van het programma is een milieubewust chemicaliënbeheer
in de hele waardeketen.

Het deelnamepercentage bleef groot: de dekkingsgraad bedroeg 93% van het totale volume
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AFBEELDING 14: percentage van het volume dat door het programma wordt afgedekt

AFBEELDING 15: vergelijkende resultaten TBBPAenquête (2008-2013) per uitstoottype (g/t)
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Totale potentiële uitstoot verminderd
tot minder dan 0,002
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Het Voluntary
Emissions Control
Action Programme
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In 2014 vindt het 10-jarig jubileum plaats van het
VECAP-programma, dat aanzienlijke successen
heeft geboekt bij het verminderen van de potentiële
uitstoot van broomhoudende vlamvertragers in
lucht, water en bodem. De stijging in het volume
waarbij met het programma wordt gewerkt en de
opname van EBP als nieuwe stof laat zien dat de
branche zijn verantwoordelijkheid wil nemen op
milieugebied. De goede resultaten van dit jaar
laten zien dat het programma werkt en vormen
een stimulans voor toekomstige verbeteringen.

Potentiële uitstoot in bodem en lucht is met VECAPtechnieken op het laagst mogelijke niveau gebleven

Het VECAP-team zal zich blijven richten op het
distributienetwerk, zodat de samenwerking met
tweedelijnsgebruikers kan worden verbeterd en
zodat het programma kan worden uitgebreid met
nieuwe leveranciers en nieuwe stoffen. Het team zal
ook actief de uitbreiden van het programma naar
andere delen van de wereld blijven promoten.

RESULTATEN 2013

Het doel van VECAP is om de potentiële uitstoot van
vlamvertragers tijdens de productiefase te verminderen
door goede milieutechnische gewoontes te stimuleren bij
producenten en verdere gebruikers. Het programma
vermindert uitstoot in het milieu door:

De enquêteresultaten uit 2013 laten zien dat VECAP deel blijft uitmaken van 'best practices' bij bedrijven die zich bij het
programma hebben aangesloten. Het deelnamepercentage
aan het programma blijft onverminderd groot; volgens de
bronnen is er een dekkingsgraad van 93% bij het totaal
aantal verkopen van de vier broomhoudende vlamvertragers
die de EFRA-leden doorgaans verkopen. Het VECAP-team
blijft het programma verbeteren en blijft bij de gebruikers
bewustwording creëren rondom milieubeheer.

betere inzichten in chemicaliënbeheer
binnen de waardeketen;
het stimuleren en faciliteren van een open
dialoog met de branche, toezichthouders
en andere belanghebbenden;
betere bewustwording bij alle betrokkenen
binnen het proces, van personeel op locatie
tot topmanagers binnen het bedrijf;

2013

VISIE VOOR DE TOEKOMST

HET PROGRAMMA

het toepassen en promoten van 'best practices'
die voortkomen uit het programma.

MEER INFORMATIE
EFRA
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 4 bus 1
1160 Brussel - België
Tél: +32 2 676 74 36
E-mail: efra@cefic.be
BSEF-secretariaat
De Meeûssquare 37
1000 Brussel - België
Tel. +32 2 733 93 70
E-mail: mail@bsef.com

De lage totale potentiële uitstoot
van de vier broomhoudende
vlamvertragers in de enquête van
2013 laat zien dat het programma
gebruikers kan helpen bij een
beter milieumanagement.

Verkooptotaal in
het vorige jaar
(in ton per jaar)

1
Voluntary Emission Control Action
Programme
www.vecap.info
2
EFRA is a sector group of the
European Chemical Industry
Council (CEFIC)
www.flameretardants.eu
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3
Responsible Care® is the global chemical industry’s
unique initiative to improve health, environmental
performance, enhance security, and to communicate
with stakeholders about products and processes
www.cefic.org/Responsible-Care
4
Albemarle, Chemtura, ICL-IP www.albemarle.com,
www.greatlakes.com, www.icl-ip.com

AFBEELDING 2: Vergelijkende resultaten vlamvertragersenquête (2008-2013) per uitstoottype (g/t)

Totale potentiële uitstoot
(in ton per jaar)

HBCD

EBP

Hoewel broomhoudende vlamvertragers van niet-EFRAleden niet in dit rapport kunnen worden opgenomen, mag
worden aangenomen dat gebruikers die inkopen bij verschillende partijen deze materialen volgens dezelfde 'best
practices' hanteren als de materialen van EFRA-leden. In
2012 sloot Everkem5, een EFRA-lid dat broomhoudende
vlamvertragers levert vanuit Italië, zich aan bij het VECAPprogramma. Het bedrijf wil 'best practices' gaan stimuleren
onder zijn leden, zodat er in 2014 een enquête kan worden
gehouden en gerapporteerd.

De potentiële uitstoot van de drie vlamvertragers waarover de
afgelopen jaren enquêtes zijn gehouden is verminderd, en in
de meeste gevallen is hier het standaardniveau bereikt. Dit
betekent dat de potentiële uitstoot op het laagst mogelijke
punt is dat kan worden bereikt door de Best Available
Techiques te gebruiken die in de VECAP-tools staan
omschreven. Dit is het geval geweest bij de potentiële uitstoot
van Deca-BDE in lucht en water. Ook maken de enquêteresultaten melding van een nuluitstoot in de bodem bij HBCD;
dit laat zien dat het programma zijn gebruikers kan helpen om
de uitstoot in de bodem helemaal te doen verdwijnen.

AFBEELDING 1: enquêteresultaten uit 2013 voor de vier broomhoudende vlamvertragers

Deca-BDE

"De eerste meldingen over de vlamvertrager EBP laten zien
dat de potentiële uitstoot in water en lucht op het standaardniveau ligt, oftewel: op het niveau dat wordt bereikt bij
toepassing van de 'best VECAP-practices'. Dit laat zien dat
deze 'best practices' al worden gehanteerd. Het VECAPteam zal nauw samenwerken met nieuwe gebruikers zodat
er ook 'best practices' worden gehanteerd bij de afvoer
van verpakkingsafval. Zo kan ook de potentiële uitstoot
vanuit deze bron worden verminderd. De deelname aan het
programma was onder EBP-gebruikers al groot: 87,1% van
het totale verkochte volume. Dit is een goed vertrekpunt
voor verdere implementatie en verdere rapportages.

5
Everkem
www.everkem.com
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AFBEELDING 3: resultaten Deca-BDE-enquête 2013
2008

Jaar enquête
Verkooptotaal in
het vorige jaar
(in ton per jaar)

5000-75002 5000-7500

Totale potentiële uitstoot
(in ton per jaar)

2

"Decabromodifenylether (Deca-BDE) is een
zeer effectieve broomhoudende vlamvertrager
die de brandwerendheid verbeterd en
slachtoffers meer tijd geeft om te ontsnappen.
Het wordt gebruikt om textielbranden,
branden in de transportsector (bijvoorbeeld
de auto- en luchtvaartsector) en branden
in de bouw (bijvoorbeeld draden, kabels
en pijpen) te voorkomen."

2010

2009

<4

2011

5000-7500

2013

2500-5000

7500-10000

< 1.5

< 1.5

2012

< 0.5

2500-5000

< 0.1

< 0.3

De totale potentiële uitstoot bedroeg in 2013 minder dan 0,1 ton

AFBEELDING 4: percentage van het volume waarbij met het programma wordt gewerkt
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Hexabroomcyclododecaan (HBCD) is
een vlamvertrager die meestal in
2
isolatieschuim wordt gebruikt om
2
gebouwen te beschermen tegen
brand.
De belangrijkste toepassing in Europa is
het gebuik in platen met isolatieschuim
van geëxpandeerd en geëxtrudeerd
polystyreen (EPS en XPS), die veel worden
gebruikt in de bouw. HBCD wordt ook op
kleine schaal gebruikt in elektrische
kasten (HIPS).

Jaar enquête
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Verkooptotaal in
het vorige jaar
(in ton per jaar)
Totale potentiële uitstoot
(in ton per jaar)
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Het totale deelnamepercentage aan het programma blijft stijgen en bedraagt nu bijna 100% van het totale verkochte volume. Hiermee is dit percentage het hoogst
van de vier productgroepen.

AFBEELDING 9: percentage van het volume waarbij met het programma wordt gewerkt
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Hoewel een stijging van het deelnamepercentage een succes is voor het programma, zal door nieuwe gebruikers de totale uitstoot naar verwachting stijgen.

Het deelnamepercentage steeg naar 89% van het totale volume waarbij met het programma wordt gewerkt

AFBEELDING 5: vergelijkende resultaten Deca-BDE-enquête
(2008-2013) per uitstoottype (g/t)

AFBEELDING 8: resultaten HBCD-enquête 2013

AFBEELDING 6: Enquête 2013 (volume 2012)
Bestemming van Deca-BDE-verpakkingen

AFBEELDING 10: vergelijkende resultaten HBCD-enquête
(2008-2013) per uitstoottype (g/t)

AFBEELDING 11: Enquête 2013 (volume 2012)
Bestemming van HBCD-verpakkingen
3%

20.4%

Gecontroleerde afvalstort

Gecontroleerde afvalstort

2013
Data gelden voor 89%
P
van het totale
volume

2008

2009

2010

2011

2012

2013

575 g/t

160 g/t

199 g/t

31 g/t

60 g/t

5 g/t

Potentiële uitstoot in de bodem

14 g/t

9 g/t

17 g/t

18 g/t

25 g/t

2 g/t

Potentiële uitstoot in het water

25 g/t

22 g/t

18 g/t

11 g/t

12 g/t

8 g/t

Potentiële uitstoot in de lucht

De potentiële uitstoot in de bodem daalde van 60 g/t in 2012 tot 5 g/t in 2013.
Deze aanzienlijke daling kan worden toegeschreven aan de aanhoudende betrokkenheid van gebruikers en aan de
inspanningen van het VECAP-team voor productbeheer om het gebruik van de beste beschikbare technieken te
stimuleren bij tweedelijnsgebruikers.

73%

Verbranding

De resultaten van de deelnemende locaties laten zien dat 100% van de gebruikte verpakkingen uit de enquête
in 2013 op verantwoorde wijze werd verwerkt, zoals in afbeelding 6 te zien is.

AFBEELDING 7: potentiële bodemuitstoot Deca-BDE
via restanten van verpakkingsafval
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van hetPtotale volume
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Recycling

189 g/t
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170 g/t

22 g/t

9 g/t

3 g/t

1 g/t

0 g/t

Potentiële uitstoot in de bodem

7 g/t

7 g/t

3 g/t

2 g/t

2 g/t

1.5 g/t

Potentiële uitstoot in het water

35 g/t

29 g/t

49 g/t

36 g/t

16 g/t

47.3 g/t

Potentiële uitstoot in de lucht

97%

Verbranding

2013

De resultaten wijzen op een stijging in de potentiële uitstoot in de lucht ten opzichte van 2012. Het VECAP-team
heeft de mogelijke luchtuitstoot aangewezen als prioriteit

AFBEELDING 12: potentiële bodemuitstoot HBCD
via restanten van verpakkingsafval

De potentiële uitstoot in het water daalde van 2 g/t in 2012 tot 1,5 g/t in 2013 en is daarmee op
het standaardniveau gekomen.
De enquête laat een nuluitstoot van HBCD in de bodem zien. Dit toont aan dat de uitstoot in de bodem
via het programma compleet kan worden geëlimineerd.

153 g/t

17 g/t

2008
7.6 g/t

2010

2.0 g/t

2008
2.1 g/t

173.4 g/t

2011

25.6 g/t

2010
19 g/t

2011

0.5 g/t
0.5 g/t

2012

0.1 g/t

2013

0.0 g/t
0.1 g/t

12 g/t
52 g/t

2012
2013

6 g/t

Potentiële uitstoot in de bodem
via verpakkingsresten

Potentiële uitstoot
in de bodem (overig)

0 g/t
4.7 g/t

Van het verpakkingsafval uit de enquête in 2013 is 100% op verantwoorde wijze afgevoerd.
Potentiële uitstoot in de bodem
via verpakkingsresten

Potentiële uitstoot
in de bodem (overig)

