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Flexibel, eenvoudig te bewerken, breed toepasbaar. Geen wonder 
dat pvc ontelbare toepassingen kent in ons dagelijks leven. In de 
jaren tachtig en negentig kreeg het materiaal een slechte naam, 

onder meer vanwege de loodhoudende stabilisatoren en de groei-
ende afvalberg. Maar anno 2018 is het lood uitgefaseerd, vindt op 
grote schaal recycling plaats en gloort dankzij het vrijwillige pro-

gramma VinylPlus een duurzame toekomst.
Tekst: Igor Znidarsic

‘WE HEBBEN 
GROTE VORDERINGEN 

GEMAAKT’

VINYLPLUS VERDUURZAAMT DE EUROPESE PVC-WAARDEKETEN

Duurzaamheid

W aterleidingen, riole-
ring, verpakkingen, 
raamkozijnen, dash-
boards, kabels, 
vloerbedekking, cre-

ditcards, medische applicaties, speel-
goed – het aantal toepassingen van 
polyvinylchloride (pvc) is ontelbaar. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd het 
niet voor niets een van de meest 
gebruikte polymeren. Maar het suc-
ces had een keerzijde. In de jaren 
tachtig en negentig kwam er veel 
kritiek vanuit de ngo’s vanwege de 
cadmium- en loodhoudende stabili-
satoren, diverse additieven (zoals 
weekmakers) en de gechloreerde 
koolwaterstoffen en dioxines die bij 
verbranding vrijkomen. Daarnaast 
was er een groot afvalprobleem. IKEA 
bande pvc zelfs uit alle meubels en 
textielproducten. 
“Pvc was het zwarte schaap van de 
plastics-familie”, vertelt Brigitte 
Dero, general manager van VinylPlus. 
Dit programma is in 2000 door de 
pvc-industrie in de EU-landen plus 
Noorwegen en Zwitserland vrijwillig 
opgezet als antwoord op de kritiek, 
met als doel de hele waardeketen te 
verduurzamen. Een van de speerpun-
ten is duurzaam gebruik van additie-
ven. “Door twijfelachtige additieven te 
vervangen door nieuwe met een veilig e

toxicologisch profiel”, legt Dero uit. 
Nadat eerst cadmium was uitgeban-
nen, is daarna lood aangepakt. “Om 
zo’n additief te vervangen is heel veel 
R&D nodig, met de bijbehorende hoge 
investeringen”, aldus Dero. “Tegelij-
kertijd moet je concurrerend blijven 
op de wereldmarkt en een product 
bieden met dezelfde kwaliteit en 
prestatie. Een lastige opgave, waar 
altijd een lange transitieperiode voor 
nodig is.”
Het is de pvc-industrie inmiddels 
gelukt om gedurende vijftien jaar lood 
volledig uit te faseren. En, niet onbe-
langrijk: “Zonder daarbij marktaan-
deel te verliezen.”

Traceerbaarheid
Een ander speerpunt is recycling. De 
hoeveelheid gerecycled pvc is staps-
gewijs verhoogd en bedraagt inmid-
dels 600.000 ton per jaar. “Dat is 
enorm, als je bedenkt dat we bij nul 
zijn begonnen”, aldus Dero. Ook dit 
vergde forse investeringen. Het stre-
ven is om naar 800.000 ton te gaan in 
2020. “Daarbij houden we de kwaliteit 
en de veiligheid van de producten 
goed in de gaten. We beheersen de 
stromen, weten precies welk afval 
het proces in gaat, wie het recyclet, 
wat er naar buiten gaat en in welke 
applicatie het recyclaat wordt 

BIJDRAGE AAN  
VNCI-ACTIELIJN
De activiteiten van VinylPlus leve-
ren indirect een bijdrage aan een 
van de drie duurzame actielijnen 
die de Beleidsgroep Duurzaamheid 
van de VNCI heeft opgesteld en die 
invulling moeten geven aan de 
duurzame toekomst: minimale 
impact op mens en milieu. Deze 
actielijn heeft niet alleen betrek-
king op het produceren, maar ook 
op het verduurzamen van de waar-
deketens waarin de chemische 
stoffen verder worden verwerkt. 
Mechanische recycling en chemi-
sche recycling zullen in het kader 
van de circulaire economie en het 
zo lang mogelijk in de loop houden 
van grondstoffen en producten een 
steeds belangrijkere rol spelen in 
het verduurzamen van (chemische) 
waardeketens. De VNCI, NRK en 
Plastics Europe trekken samen op 
bij de verduurzaming van de 
plastic(recycling)keten. Het doel 
van de VNCI is neergelegd in het 
Streefbeeld 2030: 10 procent che-
misch gerecyclede grondstoffen 
(en 15 procent biobased grondstof-
fen).

‘ Pvc was het zwarte schaap 
van de plastics-familie’
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gebruikt. Dankzij deze traceerbaar-
heid en dankzij gebruik van gecerti-
ficeerde recyclingbedrijven lukt het 
om een hoge kwaliteit product af te 
leveren.”
Overigens is niet alles herbruikbaar 
in dezelfde toepassing. Witte pvc-
raamkozijnen bijvoorbeeld worden 
als recylaat nooit wit en krijgen 
nooit dezelfde eigenschappen (tem-
peratuur, uv-straling, kleurvastheid) 
als gemaakt van virgin material. Het 
recyclaat kan wel toegepast worden 
in het binnenste van de kozijnen of 
worden verwerkt tot andere produc-
ten. De overige drie speerpunten 
van het VinylPlus-programma zijn: 
de energieconsumptie verlagen; 
emissies van broeikasgassen en 
gechloreerde koolwaterstoffen 
reduceren; en sustainability aware-
ness creëren, wereldwijd, dus ook 
buiten Europa. VinylPlus werkt hier-
bij nauw samen met The Natural 
Step (TNS), een organisatie die 
bedrijven en organisaties helpt om 
stap voor stap te verduurzamen. De 
kracht van de TNS-methode zit in de 
integrale aanpak. VinylPlus focust 
niet voor niets sterk op de zeven-
tiende Sustainable Development Goal 
(SDG) van de Verenigde Naties: Part-
nership. “De enige manier om din-
gen gedaan te krijgen richting circu-
laire economie is samenwerking in 
de hele waardeketen”, zegt Dero. 
“Alleen zo kunnen we vorderingen 
maken, zo hebben wij de afgelopen 
zeventien jaar geleerd.” 
In VinyPlus zijn inmiddels tweehon-
derd partijen verenigd. “Niet alleen 
producenten van de resins en addi-
tieven, maar ook de converters, die 
de materialen produceren. Verder 
zijn ngo’s en overheden erbij betrok-

ACCEPTATIE TIJDENS 
OLYMPISCHE SPELEN 2012
Tijdens de Olympische Spelen in Sidney in 2000 lukte het 
Greenpeace om het gebruik van pvc te minimaliseren. De 
ngo claimde dat bij de productie, het gebruik en het verwij-
deren van pvc gevaarlijke stoffen vrijkomen die een relatie 
hebben met geboorteafwijkingen, kanker en hormoonver-
storing. Voor de Olympische Spelen in 2012 in Londen bena-
drukte de ‘Commission for Sustainable London 2012’ de 
noodzaak van een beleid ten aanzien van pvc-gebruik. Vinyl-
Plus werd betrokken bij de besprekingen. Het doel was om 
de pvc-waardeketen tot verduurzaming te stimuleren. De 
Olympic Delivery Authority (ODA) kwam vervolgens met 
negen strenge criteria. Tijdens de spelen werd meer dan 
140.000 vierkante meter pvc gebruikt, onder meer in het dak 
van het hoofdstadion, kabels, pijpen, stoelen, vloeren en 
tijdelijke gebouwen. Een grote hoeveelheid werd achteraf 
gerecycled of later opnieuw gebruikt tijdens de World Cup 
2014. Na de Spelen concludeerde ODA: ‘The policy focused on 
the use of pvc highlighted that the functional properties of pvc 
make it the most appropriate material in certain circumstances.’ 
De spelen in Londen werden ‘de meest duurzame ooit’ 
genoemd. “Dit was een grote stap vooruit in de acceptatie 
van pvc”, aldus Dero.

THE NATURAL STEP
The Natural Step helpt bedrijven en organisaties om stap 
voor stap te verduurzaam. De vier principes zijn: delf geen 
fossiele brandstoffen en zware metalen; produceer en 
gebruik geen giftige stoffen; put de natuur niet uit; verdeel 
de rijkdom zo dat elk mens in zijn basisbehoefte kan voor-
zien. “Het is een partnerschap met een kritische vriend”, 
zegt Dero over de nauwe samenwerking tussen VinylPlus en 
The Natural Step. “Het is goed om een kritische externe blik 
te hebben op wat je aan het doen bent. Zij helpen ons ook om 
contacten te leggen met andere ngo’s. En zoals de meeste 
ngo’s zeggen ze altijd dat we niet snel genoeg gaan.”

POLYVINYLCHLORIDE
Polyvinylchloride (pvc) is een 
veelvuldig toegepaste thermoplast 
die ontstaat na polymerisatie van het 
monomeer vinylchloride. Pvc is min-
der afhankelijk van fossiele grond-
stoffen dan veel andere thermoplas-
ten, omdat het voor 57 procent wordt 
gemaakt uit zout en voor 43 procent 
uit aardolie. Het materiaal werd bij 
toeval ontdekt in 1838 toen er een 
witte vaste stof ontstond nadat een 
fles vinylchloride was blootgesteld 
aan zonlicht. In 1926 werd een me- 
thode ontwikkeld om pvc te plasti-
ceren door verschillende additieven  
toe te voegen. Het resultaat was    
een flexibel en eenvoudig te bewer-
ken en daardoor breed toepasbaar  
materiaal.

WET- EN  
REGELGEVING
Om duurzaamheid naar een hoger 
plan te brengen is volgens Dero aan-
passing nodig van sommige wet- en 
regelgeving. “Er is een mismatch tus-
sen REACH en de Waste Framework 
Directive. Als je bijvoorbeeld een oud 
raamkozijn waarin nog lood of cad-
mium is verwerkt wilt recyclen, moet 
je het als gevaarlijk afval behandelen 
en wordt het onder REACH automa-
tisch gekenmerkt als een gevaarlijk 
product, ook als het daarvoor nooit 
als zodanig werd beschouwd. Dit 
maakt recyclen gecompliceerd en 
duur. Gelukkig zoekt de Europese 
Commissie momenteel een oplossing 
voor dit probleem.”

ken.” De eindgebruikers, de grote 
merken en retailers, hebben zich 
nog niet aangesloten. “Dat is de 
volgende fase”, aldus Dero. “We zijn 
in gesprek.” 

Grote merken
VinylPlus stelt telkens een tienjarig 
programma vast. Binnenkort wor-
den de doelen voor 2020-2030 
bepaald. Dat begint met een brede 
consultatie, ook buiten de sector. 
“Om beter de behoeften van de 
samenleving te begrijpen”, legt Dero 
uit, “en om de kritiek die ons mis-
schien ontgaat te horen.”
Het uiteindelijke doel is dat pvc een 
betaalbaar product is dat beant-
woordt aan de maatschappelijke 
behoeften. “We hebben grote vorde-
ringen gemaakt, maar een reputatie 
verbeteren is vaak een lange weg, 
dat doe je niet in één dag. Door 
voortdurend onze duurzaamheids-
performance te verbeteren brengen 
we de acceptatie steeds dichterbij. 
We willen dat pvc hét materiaal is 
als je kiest voor duurzaamheid. Ook 
bij de grote merken, die nu mis-
schien niet voor pvc kiezen vanwege 
de jarenlange negatieve campagne 
van de ngo’s.”  
VinylPlus is volgens Dero een van de 
weinige vrijwillige industriële com-
mitments in Europa die succesvol 
zijn en volledig transparant worden 
gecommuniceerd. Dat nog niet alle 
grote pvc-spelers zich erbij hebben 
aangesloten is jammer, maar uitein-
delijk zullen ook zij aanhaken, denkt 
Dero. “We worden steeds aantrek-
kelijker. De vorderingen die we 
maken worden zichtbaar, en wie zich 
daar niet bij aansluit zal uiteindelijk 
achterblijven.” p

Duurzaamheid

Tijdens de Olympische Spelen van 2012 werd meer dan 140.000 vierkante 
meter pvc gebruikt, onder meer in het dak van het hoofdstadion.

‘ We willen dat pvc hét  
materiaal is als je kiest  
voor duurzaamheid’
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